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Faglige prioriteringer – status og framdrift
Etter at Fakultetsstyret i desember ifjor vedtok prosessen som skal revidere fakultetets faglige
prioriteringer, følger styret opp gjennom vedtak om deler av prosessen parallelt med at fattede vedtak
gjennomføres. Vi vil i denne orienteringssaken kort oppsummere hva som er status per i dag som bakgrunn
for de tre vedtakssakene som styret skal ta stilling til i dette møtet.

Mål
Faglig kvalitet og konsentrasjon er tillagt stadig større vekt i UiO og HFs strategier de siste ti år. Gjennom
prosessen ”Faglige prioriteringer” i 2007-2009 operasjonaliserte Universitetsstyret målene om å oppnå mer
faglig konsentrasjon og mindre faglig fragmentering, samt å styrke UiOs profil som forskningsuniversitet.
Det er resultatene fra prosessen fakultetet nå skal revidere. Se vedtaksnotatet til fakultetsstyret 7.12.12 om
historikken for prosessen. Der er også en lenkesamling til sentrale bakgrunnsdokumenter.
Et viktig mål med prioriteringsprosessen er fortsatt å identifisere sterke fag slik at de kan skjermes eller
styrkes. Dette er i tråd med fakultetets strategiske mål om å fordele ressurser på grunnlag av kvalitet i
forskning og undervisning. Gjennom skjerming og styrking kan vi trolig også oppnå en høyere grad av
konsentrasjon, som er en viktig føring fra universitet og departement og som gjenspeiles i fakultetets
strategi 2020. Som sterke regnes fag som kombinerer god forsknings- og studiekvalitet.
Fag som prioriteres opp vil bli styrket gjennom ulike økonomiske virkemidler, og det vil bli færre ressurser
til fordeling til ikke-prioriterte områder. Parallelt med prosessen utføres løpende arbeid med utvikling av
fagporteføljen, herunder nedleggelser av og andre endringer i studietilbud, og resultatene av
prioriteringsprosessen vil være med på å legge føringer for dette arbeidet. Det er også flere føringer og
parallelle prosesser som påvirker utviklingen av HFs fagportefølje. Fakultetet er for eksempel forpliktet til å
gi undervisning innen enkelte områder (f.eks. Examen philosophicum og Norsk for internasjonale
studenter), uavhengig av hvordan disse områdene blir vurdert i en faglig prioriteringsprosess. Flere
fagområder er for små til at de vil måles i denne prosessen. Det er også ønskelig å holde åpen en mulighet
for fagutvikling og fornyelse over en viss bredde.
Se fakultetets nettsider om faglige prioriteringer for utfyllende informasjon om årets prosess og
bakgrunnen for den.
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Vedtatte rammer
Gjennom vedtak i fakultetsstyret 7. desember 2012 og 8. mars 2013 er følgende rammer lagt for prosessen:













Prioriteringsprosessen gjennomføres i tre moduler
o Basismodul med vurdering av forskningsstyrke
 Det vil ikke være tilstrekkelig med forskningsstyrke for å bli prioritert, fagområdet
må også vise studiekvalitet. Vurderingen av studiekvalitet vil skje etter at
vurderingen i basismodulen er foretatt. Forslag om hvordan dette skal
gjennomføres fremmes til vedtak i dette møtet
o Påbygningsmodul: Det gjennomføres en satsning på tidsbegrensede tematiske
forskningsområder
o Påbygningsmodul: Det gjennomføres en satsning på forsterkede masterprogram
Forskningsstyrke vurderes i basismodulen gjennom kriteriene
o Publikasjoner, inkludert en vurdering av internasjonal orientering
o Eksternt finansierte forskningsprosjekter
o Forskerutdanning
o Langvarig og dokumentert samarbeid
Det er nødvendig men ikke tilstrekkelig å komme godt ut i den kvantitative analysen av
forskningsresultater. Det legges opp til en supplerende skjønnsmessig vurdering av resultatene for
basismodulen
Resultater i perioden 2008-2012 benyttes som vurderingsgrunnlag
Operasjonalisering av kriteriene knyttes primært til fast vitenskapelig ansatte
Prioriteringsenheter er fag/fagområder med 4 eller flere fast vitenskapelig ansatte
Tematiske forskningsområder legger samme kriterier for forskningsstyrke til grunn som
basismodulen, med særlig vekt på internasjonal orientering og ekstern prosjektakkvisisjon. I tillegg
vektlegges samarbeid på tvers av fag og institutter og samfunnsmessig relevans
De faglige prioriteringene får økonomisk virkning fra 2015, tematiske forskningsområder fra 2014

Videre framdrift









Vekting mellom kriteriene for forskningsstyrke i basismodulen: Foreslås i dette møtet med
hovedvekt på publisering og forskningsprosjekter
Operasjonalisering av studiekvalitet: Foreslås i dette møtet som et justerende element som
gjennomføres etter at analysen av forskningsstyrke foreligger
Operasjonalisering av forsterkede masterprogram: Foreslås i dette møtet som basert på kriteriene
for studiekvalitet med særlig vekt på forskningsnærhet
Andel av virksomheten som skal prioriteres gjennom basismodulen: En anslagsvis ramme foreslås i
dette møtet, med plan om mer presist anslag når resultater av forskningsstyrke foreligger i juni og
studiekvalitet i september
Analyse av forskningsstyrke legges fram til diskusjon i styret i juni
Analyse av studiekvalitet og kandidater til forsterkede masterprogram legges fram for styret til
diskusjon i september
De samlede prioriteringene legges fram til vedtak i oktober

