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Fremragende utdanning og læringsmiljø

Grensesprengende forskning

Ta kunnskap i bruk

En helhetlig personalpolitikk

Virksomhetsovergripende tiltak

Fremragende utdanning og læringsmiljø

UiO-tiltak 1: Enhetene skal styrke 
studentenes integrering i fagmiljøet og gi 
god oppfølging underveis i studiene

HF aktivitet 1.1: Førsteårsstudenter

IMK: Oppfølging og intergrering gjennom 
hele studieløpet

Henger også sammen med prinsipper for 
pågående BA-revisjon (H2019)
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Fremragende utdanning og læringsmiljø

UiO-tiltak 2: Allsidig og integrert digitalt 
læringsmiljø, aktivisere studenter, 
forskningsnærhet, arbeidslivsrelevans

HF aktivitet 2.1: Instituttene skal sørge for 
ped. utvikling av digital læringsmiljø. 
Tilbud om praksis

IMK: Utvikle, identifisere og dele beste 
praksiser for Canvas. 

Opprettholde fokus på praksisemer og 
praksisnære emner

Grensesprengende forskning

UiO-tiltak 3: Enhetene skal ha bedre 
uttelling i EUs rammeprogram + ERC

HF aktivitet 3.1: NFRs tematiske 
programmer

HF aktivitet 3.2: Åpen tilgang/institutter 
skal ha rutiner for fulltekst

HF aktivietet 3.3: PhD-programmet og 
karriereplanlegging

IMK: Tenke sammenheng mellom EUs 
rammeprogram og tematiske programmer 
og mot portefølje av prosjektideer. Fortsette 
satsning på ERC.

Følge opp HF-aktivitet 3.2 og 3.3
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Grensesprengende forskning

UiO-tiltak 4: Enhetene skal fremme god 
vitenskapelig praksis, heve bevisstheten 
rundt forskningsetiske problemstillinger. 
Opplæring av ansatte og studenter

HF aktivitet 4.1: Instituttene med ansvar 
for kompetanseutvikling, informasjon og 
rutiner for god forskningspraksis og 
forskningsetikk

IMK: Lovdatabestemt: Forskningsinstitusjoner 
skal sikre at forskningen ved institusjonen skjer i 
henhold til anerkjente forskningsetiske normer.

Sikre opplæring på alle nivåer

Krav også for EU-prosjekter (data 
management plan)

Ta kunnskap i bruk

UiO-tiltak 5: Enhetene skal utarbeide mål 
og tiltak innen næringsrettet og sosial 
innovasjon, entreprenørskap og 
formidling

HF aktivitet 5.1: Samfunnskontakt – HF 
skal styrke kontakten mellom fagmiljøer 
og relevante samfunnsaktører.

Inkludert FPIII (eks. Screen Cultures)

IMK: (HFs tiltak er her på fakultetsnivå). IMK 
er gode på formidling. 

Vurdere tiltak for økt bevissthet om “ta 
kunnskap i bruk” som del av impact i NFR 
tematiske programmer + EUs 
rammeprogram
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En helhetlig personalpolitikk

UiO-tiltak 6: Enhetene skal ta i bruk 
målrettede virkemidler for å redueres 
andelen midleridighet 

HF aktivitet 6.1: Institutter må 
dimensjonere undervisningen slik at stab 
kan dekke undervisningen ved 
frikjøp/permisjon.

IMK: Også behov for å tenke studietilbud, 
studiekvalitet og forutsigbarhet

En helhetlig personalpolitikk

UiO-tiltak 7: Enhetene skal styrke arbeidet 
mot trakassering 

HF aktivitet 7.1: Lederopplærling + ARK 
(Arbeidsmiljø og klimaundersøkelser)

IMK: Følge opp på instituttnivå
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Virksomhetsovergripende tiltak

UiO-tiltak: The Guild of European 
Research-Intensive Universities

HF aktivitet: Instituttene skal vurdere 
samarbeid med Guild for EU-søknader og 
forskerutdanninger

IMK: Følge opp på instituttnivå. IMK har 
planer om EU-søknader

Virksomhetsovergripende tiltak

UiO-tiltak: Tiltaksplan for humaniora

HF aktivitet: Tverrfaglig honoursprogram 
på bachelor

HF aktivitet: Innsats for SFF og SFU

IMK: Strategi for SFF-søknad i slutten av 
2020 (jf. også dagens diskusjonssak om IMKs 
forskergrupper)
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SAMRISK: 10. oktober

To søknader fra IMK: 

Øyvind Ihlen

Gunn Enli

ERC starting grant: 17. oktober

Annie Fee

H2020 – 14. mars 2019

Governance-01-19: Trust in governance

IMK/Eli Skogerbø som co-ordinator

DT-Transformations-07-2019: the impact of
technological transformation on children and 
youth

IMK/Elisabeth Staksrud WP-leder (research 

ethics) + involvert i flere WPs

NFR – 10. april 2019

Følge opp for IKTPLUSS (270 MNOK), 

KLIMAFORSK (110 MNOK) + FRIPRO


