Årsmelding for 2015
Styret har i 2015 bestått av professor dr.philos. Ernst Håkon Jahr (preses), professor
dr.philos. Leiv Storesletten (visepreses), professor dr.philos. Marit Aamodt Nielsen, professor
fil.dr. Per Kjetil Farstad og førsteamanuensis theol.dr. Gunvor Lande. Vararepresentanter har
vært professor theol. dr. Hallvard Hagelia, professor dr.philos. May-Brith Ohman Nielsen og
førsteamanuensis ph.d. Inger Johanne Håland Knutson. Professor dr.scient. Rolf Nossum har
vært akademisekretær i 2015. Valgkomiteen består av professor dr.philos. Maria Luiza Cestari,
professor dr.rer.nat. dr.techn. Jose Julio Gonzalez, professor ph.d. Gunhild Hagestad og
professor dr.philos. Roy Tommy Eriksen. Etter statuttene velges styremedlemmer og
varamedlemmer for to år, mens akademisekretæren velges for ett år. Valgkomiteens funksjonstid
er tre år.

MØTEVIRKSOMHET OG REPRESENTASJON
Agder Vitenskapsakademi arrangerte i 2015 fem medlemsmøter, hhv 5. februar, 23. april, 27.
august, 24. september og 26. november, alle på Gimle Gård, i tillegg til årsfesten den 30. oktober
i ‘Klubben’, Kristiansand. Møtene den 24. september og 26. november var fellesmøter med
Norges Tekniske Vitenskapsakademi, som ønsker å etablere en gruppe på Agder.
I tillegg arrangerte Akademiet den 1. desember, for niende år på rad, møte i Kristiansand med
presentasjon av årets Nobelpriser, Holbergprisen og Abelprisen. Årets møte fant sted i
Rådhuskvartalet i Kristiansand, og var et samarbeid mellom Agder Vitenskapsakademi og
Kristiansand Filosofikafé.
Preses representerte Akademiet ved årsmøtet i Kungliga Vetenskaps- och VitterhetsSamhället i Göteborg i januar, på høytidsdagen i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i
Trondheim i mars, og, sammen med akademisekretæren, ved högtidssammanträdet i Kungliga
Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur i Uppsala i november. Preses representerte
videre Akademiet på Det Norske Vitenskaps-Akademis høytidsdag i Oslo i mai, og ved
utdelingen av Holbergprisen i Bergen i juni. Visepreses Leiv Storesletten representerte
Akademiet ved utdelingen av Abelprisen i Oslo i mai.
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XRISTOS RESEARCH CENTRE
Xristos Research Centre er en del av det store klosteret Leimonos på øya Lesbos i
Egeerhavet, der en gruppe andelseiere tilknyttet UiA har gått sammen om å bygge et
forskningssenter. Senteret består av et felles biblioteks-/arbeidsrom og sju studioleiligheter med
senger, arbeidspulter og kjøkkenkrok. Agder Vitenskapskademi er den ene av tre store
andelseiere i Xristos, det vil i praksis si at en av de sju leilighetene står gratis til akademiets og
medlemmenes disposisjon gjennom hele sommersesongen, som er på 24 uker. I den utstrekning
Akademiets leilighet på Xristos ikke benyttes av våre egne medlemmer, får medlemmene av Det
Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim tilbud om å bruke den. Ledig kapasitet
utover dette har vært benyttet av forskere tilknyttet UiA og andre norske læresteder.

POZNAN CHAPTER
Akademiet har en avdeling i Poznan i Polen, som avlegger separat årsrapport.

INNTAKSKONTORET FOR STUDIER I POLEN
Akademiet er nordisk inntakskontor for engelskspråklige studier ved tre anerkjente polske
universiteter og et college i Berlin. Inntakskontoret rekrutterer medisin-, tannlege- og
fysioterapistudenter til Poznan University of Medical Sciences (PUMS) og medisinstudenter til
Collegium Medicum ved Nicolaus Copernicus University i Bydgoszcz. Akademiet samarbeider
også med Warsaw International Studies in Psychology (WISP) ved University of Warsaw om
rekruttering til deres femårige masterprogram i psykologi. I 2015 ble det gjennomført intervjuer
med søkere i Kristiansand, Oslo og Gøteborg, samt i Bydgoszcz, Poznan og Warszawa, og via
Skype. 45 norske, ni svenske og fire danske studenter, samt en britisk og en italiensk statsborger
ble i 2015 rekruttert til disse tre universitetene, totalt 60 nye studenter.
Videre formidler akademiet studieplasser ved Overseas Medical Education i Berlin
(OME). OME tilbyr et intensivt 20-ukers Pre-Medkurs både i vår- og høstsemesteret, og
inntakskontoret har i 2015 rekruttert fem norske og en dansk student til disse realfagskursene.
Akademiet inngikk i 2015 også avtale om rekruttering til medisin- og sykepleiestudier ved
Medical University of Gdansk i 2016.
Thor Kristian Hanisch leder inntakskontoret. Denne virksomheten bidro også i 2015 vesentlig til
Akademiets økonomi, samt til å gjøre Akademiet ytterligere kjent i de nordiske land og i Polen.
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JAKOB GRAFS FOND
Akademiet overtok i 2015 forvaltningen av ‘Jakob Grafs fond for studentar i nordisk
språkvitskap’. Styret vedtok 26. august 2015 statutter for fondet, og har til hensikt å lyse ut 1-2
stipender i 2016.

PRISVINNERE
Professor Frank Yong Li ble tildelt Sørlandets Kompetansefonds forskningspris for 2015.
Biskop emeritus Olav Skjevesland ble tildelt Sørlandets Kompetansefonds
populærvitenskapelige pris for 2015. Hanne og Tor Stensola ble tildelt Fysiografens
forskningspris for yngre forskere for 2015.

AKADEMIETS ØKONOMI
Akademiet mottar tilskudd til driften fra Universitetet i Agder og Rasmussengruppen, og
Sørlandets Kompetansefond har bevilget støtte til prisene. Medlemmene betaler egenandel ved
sosiale sammenkomster og årsfest. Det største bidraget til Akademiets økonomi har de senere
årene vært overskuddet fra inntakskontorets virksomhet. Dette har gjort det mulig å bygge opp et
driftsfond, i den hensikt å sikre Akademiets virksomhet på lengre sikt.

Kristiansand, 4. februar 2016
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