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Faglige prioriteringer: Høring om foreløpige resultater
Fakultetsstyret vedtok 7. desember 2012 rammene for fakultetets revidering av faglige prioriteringer. 29.
november 2013 skal styret vedta prioriteringene.
Prioriteringsprosessen baseres på en kvantitativ analyse av forskningsstyrke med en etterfølgende
kvantitativ og kvalitativ analyse av studiekvalitet. Styret har vedtatt at det ikke er tilstrekkelig med høy
uttelling i den kvantitative forskningsanalysen for å bli prioritert.
I møte 21. juni diskuterte Fakultetsstyret de foreløpige resultatene og prosessen videre.
De miljøene som samlet sett har kommet best ut av analysen av forskningsstyrke og som skal vurderes mht.
studiekvalitet er følgende:
Kulturhistorie og museologi, Klassiske språk, Midtøsten og Afrika, Lingvistikk, Populærmusikkstudier,
Arkeologi og Slavisk/Øst-Europa, Filosofiske fag, Medievitenskap og Ibsenstudier.

Høring
Med grunnlag i styrets vedtak om at prioriteringene skal baseres på både kvantitative og kvalitative
analyser, vil fakultetsledelsen be om høringssvar som bidrar til å kvalitetssikre datamaterialet som ligger til
grunn for analysene av forskningsstyrke og ev. også utfylle analysen med skjønnsmessige vurderinger.
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Vi ber om svar på følgende spørsmål:
1. Er det vesentlige feil i materialet eller tabellene, som i betydelig grad vil endre resultatet av
analysen?
2. Er det andre skjønnsmessige vurderinger som bør trekkes inn for å oppfylle de vedtakene og
intensjonene som er lagt til grunn for prosessen?
Tallmaterialet og skjønnsmessige vurderinger er å finne i sakspapirene til styrets behandling 21. juni:


Notatet Faglige prioriteringer – foreløpige resultater
http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2013/sakspapirer/130621/d1-fp-resultater130613.pdf



Tabell 1-3
http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2013/sakspapirer/130621/d1-fp-resultatervedlegg-tabeller.pdf



Tabell 3 B
http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2013/sakspapirer/130621/d1-fp-resultatervedlegg-tabell-3b.pdf

Instituttene, HFSU og fagforeningene er formelle høringsinstanser, mens alle ansatte og studenter er
velkomne til å sende høringssvar.
Frist for å sende høringssvar er 14. september. Svarene sendes til uttalelse@hf.uio.no
Instituttenes svar skal også sendes i ephorte.
Alle høringssvarene vil bli publisert på nettsiden
http://www.hf.uio.no/om/strategi/faglige-prioriteringer-2013/index.html .
Samtidig med denne høringen mottar instituttene med forskningssterke miljøer bestilling om kortrapporter
for studiekvalitet for disse miljøene.
Se også fakultetets nettside med informasjon om prosess og tidsplan:
http://www.hf.uio.no/om/strategi/faglige-prioriteringer-2013/tidsplan.html

3

Med hilsen
Trine Syvertsen
dekan
Thorbjørn Nordbø
ass. fakultetsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Rasmus G. Andresen
+4722858313, r.g.andresen@hf.uio.no

