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Bakgrunn for UHR-arbeidet
• Åpen forskning
• Vurdering av forskere på et bredere grunnlag av
kompetanse og ferdigheter
• Redusere bruken av kvantitative (bibliometriske) mål for
vurdering av forskere
• Viktig å synligjøre hva som er meritterende (spesielt for
yngre forskere)

Internasjonal
inspirasjon
www.uhr.no

N y tt ram m eve r k fo r vu rd e r in g av akad e m is ke kar r ie re r

Førende prinsipper
1. Sikre balanse mellom kvantitative og kvalitative mål
2. Flere kompetanser skal være meritterende, men alle skal ikke gjøre
alt
3. Åpen forskningspraksis som bærende prinsipp
4. Transparens i vurderingen og synliggjøring av hva som er
meritterende
5. Fremme kjønnsbalanse og mangfold
6. Være til hjelp for utforming av utlysninger og vurderingsprosesser
lokalt

www.uhr.no

Arbeidsgruppen foreslår
Å etablere et helhetlig rammeverk for vurdering av akademiske karrierer
som:
• balanserer kvantitative og kvalitative mål for faglig kvalitet og
kompetanse, såvel bibliometri som narrativ;
• muliggjør diversifisering og vitalisering av karriereveier og derved
fremmer høy kvalitet på nøkkelområdene, utdanning, forskning og
samspill med samfunnet;
• anerkjenner akademikeres uavhengighet og individuelle
kompetanser og deres prestasjoner i team og gjennom samarbeid;
• verdsetter åpne forskningspraksiser (inkludert åpne
vurderingssystemer);
• oppmuntrer til akademisk ledelse av høy kvalitet
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Nærmere om kolonnene i NOR-CAM

1. De seks kompetanseområdene
som skal vurderes
A.
B.
C.
D.

Forskningsresultater
Forskningsprosessen
Utdanningsfaglig kompetanse
Samspill med samfunnet, formidling og
innovasjon
E. Ledelse og verv
F. Annen erfaring
• Merk at matrisen er en verktøykasse. Alle verktøy brukes ikke
samtidig, kun de delene som er relevante for den konkrete
utlysningen/opprykket/prosjektet.

Nærmere om kolonnene i NOR-CAM
2. Resultater og kompetanser

• Ikke uttømmende liste. Bruker av NOR-CAM kan legge
inn det de ønsker

3. Hvordan dokumentere?
• Cristin
• Andre databaser
• Narrativ

4. Refleksjon

• Subjektiv vurdering av sine egne resultater og
kompetanser

• Institusjonene:
• NOR-CAM og prinsippene bak,
forankres i institusjonens akademiske
ledelse og innarbeides i institusjonens
karriere- og HR-politikk
• NOR-CAM «oversettes» for lokalt bruk

Hvem gjør hva?

• Vitenskapelig ansatte:
• Bruke NOR-CAM til å bygge en
akademisk karriere med elementer fra
hele bredden av faglige oppgaver og
gjennom hele karrieren - økt mulighet
for - spesialisering
• Finansiører:
• Legge NOR-CAM til grunn ved
vurdering av søkeres og
prosjektdeltakeres kompetanser ved
vurdering av forskningsprosjekter

