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Resultater 
(Se også resultatindikatorer i vedlegg 1) 

Implementering av faglige prioriteringer  
Fakultetsstyret vedtok faglige prioriteringer i 2013. Følgende fagområder ble vedtatt prioritert av 

Fakultetsstyret: Arkeologi - Filosofiske fag - Ibsenstudier - Klassiske språk - Kulturhistorie og museologi - 

Lingvistikk - Medievitenskap - Midtøsten og Afrika - Populærmusikkstudier - Slavisk/Øst-Europa. 

Implementeringen av de faglige prioriteringene startet i 2014. Det ble satt av totalt 103 millioner kroner til 

de prioriterte fagene, de forsterkede masterprogrammene og de tematiske forskningssatsingene til og med 

2018. Miljøene avgjorde selv hvilke virkemidler pengene skulle brukes til, i dialog med fakultetsledelsen.  

Økonomiske virkemiddelpakker 

De prioriterte fagene ble til sammen tildelt 80 millioner til tiltak som skal styrke miljøene ytterligere. 

Miljøene besluttet at dette i all hovedsak skal brukes på stillinger, totalt 20 ph.d.-stillinger, 15 

postdoktorstillinger, 10 professor II-stillinger og forskuttering av én førsteamanuensisstilling. I tillegg er 

noen midler satt av til driftsmidler til faglig aktivitet. 

Det ble også besluttet å forsterke to masterprogrammer blant de sterke forskningsmiljøene på bakgrunn av 

en studiekvalitetsanalyse. Arkeologi og Nordic Media ble valgt ut. 8 millioner er avsatt til disse to 

programmene og fagmiljøene har bestemt at de best kan styrke undervisning og studentoppfølging ved å 

bruke midlene til å ansette professor IIere, hente inn gjesteforelesere, studieturer, ekskursjoner, sosiale 

tiltak og målrettede rekrutteringstiltak. 

Videre startet de tre tematiske, tverrfaglige forskningssatsingene opp i 2014. Disse er Scandinavian 

Narratives of Guilt and Privilege in an Age of Globalization, Syntax and Semantics og Traveling Texts: 

Translation and Transnational Reception. Det er satt av 15 millioner til satsingene, og midlene vil bli brukt 

til totalt 3 postdoktor-stillinger, 3 ph.d.-stillinger, frikjøp og driftsmidler. 

Oppfølgingsplaner 

Da fakultetsstyret vedtok faglige prioriteringer, vedtok det også at instituttene skulle utarbeide 

oppfølgingsplaner som tar høyde for hvordan de prioriterte miljøene kan forsterkes og utvikles videre og 

ikke minst hvordan miljøer som ikke er prioritert kan videreutvikles. Fakultetsstyret godkjente instituttenes 

oppfølgingsplaner for 2015-2018 høsten 2014. Se fakultetsstyresaken  

Studier 
HF har i flere år brukt ressurser på å forsøke å hindre frafall og bedre gjennomføringen på 

studieprogrammene, uten at det har gitt betydelige resultater. Målet har vært at flere studenter 

gjennomfører på normert tid, at færre studenter slutter og at gjennomsnittlig antall studiepoeng per 

student går opp.  

Gjennomføring 

Gjennomføringstall for master viser at andelen studenter som gjennomfører det programmet de er tatt opp 

til på normert tid er på rundt 30 %.  For bachelor er tallene rett over 20 %, med en liten økning for det siste 

http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2014/protokoller/141128-protokoll.xml
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kullet. For alle kull på begge nivåer øker andelen som gjennomfører betraktelig etter ett år. Særlig på 

master er det gjennomføringstiden, snarere enn frafallet, som er problemet. Hvis man går helt tilbake til 

2008-kullet på master har nå 73 % gjennomført studiet og 23 % har falt fra.  

At studentene ikke tar de forventede 60 studiepoengene i året reflekteres i den sentrale 

kvalitetsindikatoren studiepoeng per student. Fakultetet har hatt en nedgang de senere årene, og tallet for 

2014 er 36,7 studiepoeng per student, en nedgang på 0,4 poeng siden 2013. Det er både en nedgang i 

antall studenter og i antall studiepoeng som de avlegger. Det er store forskjeller mellom instituttene, og 

best ut kommer Institutt for medier og kommunikasjon med et gjennomsnitt på 42,9. Selv med en nedgang 

fra 2013 er det det eneste av HFs institutter som har et gjennomsnitt som er høyere enn UiO-snittet.  

Siden hovedvekten av fakultetets studiepoeng avlegges av HFs egne kandidater påvirker dette fakultetets 

økonomi. En stor del av den resultatbaserte finansieringen avhenger av de studiepoengene som avlegges 

på fakultetets emner.  

Frafall 

Fakultetet har brukt mye tid i 2014 på å samle kunnskap om grunner til frafall og om hvilke tiltak som 

faktisk fungerer. HF engasjerte en forsker fra NIFU for å hjelpe med å dokumentere de tiltakene som 

allerede er prøvd ut, og identifisere noen suksesskriterier. Resultatet ble ikke helt det fakultetet hadde 

håpet på. Det hersker fremdeles usikkerhet om hvilke tiltak som faktisk har ført til mindre frafall og økt 

gjennomføring, og hvor innsatsen dermed bør legges fremover. Selv om HF ikke fikk noen konkrete forslag 

til hva som vil gi gode resultater, har fakultetet fått bedre teoretisk innsikt i frafallsproblematikken, og en 

solid dokumentasjon av det arbeidet som er blitt gjort. Det jobbes videre med det innsamlede materialet, 

og letingen etter tiltak fakultetet kan lykkes med fortsetter.  

HF har også lagt mye ressurser i å analysere materialet fra Kandidatundersøkelsen og Studentens helse- og 

trivselsundersøkelse for å ha et kunnskapsbasert grunnlag når det iverksettes tiltak for å heve 

studiekvaliteten.  

Den andre sentrale studieindikatoren HF måles på er mobilitet: andelen av utvekslingsstudenter blant 

fakultetets studentgruppe. Her er det en gledelig økning fra 618 utvekslingsstudenter i 2013 til 670 

utvekslingsstudenter i 2014. Det er en økning både i innreisende og utreisende studenter.  

Praksis-lektorer 

Fakultetet fordelte omstillingsmidler for å ansette 6 praksis-lektorer spredt på 3 institutter. Praksis-

lektorene er lærere fra videregående skole med en 20 prosent bistilling hos oss. Dette styrker instituttenes 

fagdidaktiske kompetanse, og bidrar til at studentene får en større arbeidslivstilknytning til skolen hvor 

svært mange av våre kandidater ender opp. Ved å knytte til oss kompetanse fra videregående skole vil vi 

også ha en god mulighet til å tilegne oss kunnskap om våre fremtidige studenter.  
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Forskerutdanning 
Antallet avlagte doktorgrader har vært relativt stabilt de siste tre årene. Det ble avlagt totalt 49 

doktorgrader i 2014 (inkludert fakultetets egne stipendiater, eksterne kandidater og dr.philos.) mot 50 i 

2013 og 47 i 2012. Av 36 HF-stipendiater som disputerte i 2014 fikk 31 såkalt gjennomføringsstipend, som 

betyr at de har gjennomført på normert tid (3 år), eller inntil 3,5 år. Det har vært en positiv utvikling de 

siste årene. Gjennomføringsstipendet, som ble innført allerede i 2004, er trolig det enkelttiltaket som i 

størst grad har endret holdningen til gjennomføring av ph.d.-graden, både hos kandidater og veiledere. I 

tillegg har fakultetet de siste årene arbeidet målrettet for å heve kvaliteten på forskerutdanningen. 

Stipendstillingene knyttes nå til aktive forskermiljøer, det gjennomføres intervju til alle stipendstillinger og 

ph.d.-programmet ble omorganisert i 2013 slik at instituttene nå har et tydeligere ansvar for 

forskerutdanningstilbudet.  

Høsten 2014 gjennomførte fakultetet en spørreundersøkelse blant ph.d.-kandidatene. Kandidatene er i det 

store og hele relativt godt fornøyd, men mange vurderer fortsatt opplæringstilbudet som for lite relevant. 

Fakultetet vil følge opp resultatene i samarbeid med instituttenes ph.d.-ansvarlige.  

Publisering 
Publiseringstall for 2014 er ikke endelig kontrollert eller rapportert fra UiO til den nasjonale Database for 

høyere utdanning (DBH). Foreløpige tall for HF samlet viser en oppgang fra 716 publiseringspoeng i 2013 til 

786 i 2014. Med forbehold om at tallet kan bli justert, har det vært en betydelig økning i antall 

publiseringspoeng, men fortsatt noe under toppåret 2011 da HF hadde 798 publiseringspoeng totalt.  

Ekstern finansiering 
Av totalt 18 forskerprosjekter under NFR-programmet Fri prosjektstøtte til humaniora og 

samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) fikk HF innvilget 5. Disse nådde opp i konkurransen mot hele 153 andre 

søknader til Forskningsrådet. I tillegg fikk fakultetet innvilget to søknader i kategorien unge forskertalenter, 

tre postdoktorstipend, ett mobilitetsstipend og en søknad om konferansestøtte. 

Antallet søknader til EU har økt de siste årene. Hovedsakelig søker våre forskere frie forskningsprosjekter 

gjennom European Research Council (ERC). Samlet ble det i 2014 arbeidet med 14 EU-søknader ved HF, 

men det ble ikke innvilget noen søknader i løpet av året.  

Personal og rekruttering 
Fakultetet hadde totalt 748 årsverk i 2014, en nedgang på 45 årsverk fra 2011. Det er særlig antall 

rekrutteringsstillinger og professorer som har gått ned, mens antall førsteamanuenser har gått opp i 

perioden. Det henger sammen med at de fleste nytilsettinger er førsteamanuensisstillinger. En av årsakene 

til nedgangen i rekrutteringsstillinger er utfasingen av Etikkprogrammet (tverrfakultært forskningsprogram 

finansiert som et av UiOs satsningsområder i perioden 2002-2011). 

Nytilsettinger 

Instituttene arbeider kontinuerlig med stillingsplaner for å planlegge nytilsettinger. Antall 

tilsettingsprosesser har økt betydelig de siste to årene, og prognosene viser at antall vitenskapelige 



5 
Årsrapport Det humanistiske fakultet 2014 
 
 

 

tilsettingsprosesser vil holde seg på et høyt nivå også i årene som kommer. Totalt ble 118 stillinger utlyst i 

2014.  

En tredjedel av den vitenskapelige staben er over 60 år, og de neste årene går 10-15 av disse av med 

pensjon hvert år. Det ser ut til at nedgangen i den vitenskapelige staben har flatet ut og at HF fremover vil 

tilsette i takt med antall avganger. En utfordring er at tilsettingsprosessene tar lang tid (ca. 1 år). Derfor vil 

det kunne oppstå gap mellom avgang og nytilsettinger, og det vil ta tid før den nytilsatte kan starte opp.  

 

 

Likestilling 

I 2014 tilsatte HF i 15 faste vitenskapelige stillinger. Med en andel på 67 prosent kvinner tilsatte HF for 

første gang flere kvinner enn menn i førsteamanuensisstillingene. HF nådde også likestillingsmålet på 

tilsetting av minst 40 prosent av begge kjønn i rekrutteringsstillingene (ph.d.-stipendiat 58 % kvinner og 

postdok: 55 % kvinner).  Det ble tilsatt noen flere postdoktorer enn året før; 20 personer mot 15 i 2013, 

mens antallet ph.d.-stipendiater (tilsatt i TUV) var 26, mot 25 i 2013. 

Fakultetet tilsatte 15 personer i bistillinger (professor II/førsteamanuensis II). Det er en stor økning 

sammenlignet med de siste årene hvor det kun er blitt tilsatt én til tre personer i året.  Av disse 15 er 60 

prosent kvinner. Institutt for medier og kommunikasjon tilsatte fire kvinner, Institutt for filosofi, idé og 

kunsthistorie og klassiske språk tre og Institutt for musikkvitenskap én ved kallelser, et godt 

likestillingstiltak på mannsdominerte felter. Åtte ansatte fikk professoropprykk, tre av disse var kvinner.  
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Andelen kvinner i førsteamanuensisstillinger er økende, og utgjør nå i overkant av 48 prosent. Andelen 

kvinnelige professorer er også gradvis økende og er nå på i overkant av 34 prosent. Økningen skyldes først 

og fremst professoropprykk og at mange menn pensjoneres. 

Internasjonal rekruttering 

HF lyser ut alle stillinger internasjonalt, og har nådd målet om minst 30 prosent tilsatte med utenlandsk 

doktorgrad i alle vitenskapelige nytilsettinger: førsteamanuensis (40 %), postdoktor (40 %), professor 

II/førsteamanuensis II (67 %), og stipendiat (40 %). Dette målet har vært nådd hvert år siden 2011. 

Formidling 
HF er blant fakultetene med høyest formidlingsaktivitet ved UiO. Det er et stort omfang av formidling i 

tradisjonelle kanaler: populærvitenskapelige bøker, ekstern foredragsvirksomhet og bidrag til mediene, 

både i form av deltakelse i debatt og i form av å opplyse aktuelle mediesaker. Forskere og aktiviteter ved HF 

var omtalt i 4291 medieoppslag i 2014. Bidrag til å belyse situasjonen i Midtøsten og i Ukraina og Russland 

ga flest omtaler. 

Fakultetet har også økende innsats på digital formidling. Senter for Ibsen-studier lanserte IbsenStage, en 

base med informasjon om Ibsen-oppsetninger over hele verden. De digitale kunnskapsressursene 

Språkvansker og Norsk folkeminnesamling hadde begge 20 000 besøk i 2014. Norsk folkeminnesamling 

hadde en oppgang i besøk på 111 % etter at de relanserte et oppgradert nettsted. 

Fakultetet publiserte 35 populærvitenskapelige forskningssaker på nettsidene og i andre eksterne kanaler. 

7 av dem var også på engelsk. Saker på engelsk kan ha stort potensiale for gjennomslag. For eksempel ble 

saken «2000 year-old youth organization» plukket opp og publisert av en rekke nettsteder internasjonalt og 

forskeren ble intervjuet på BBC World Service. 

HF etablerte i 2014 egne kanaler på Facebook og Twitter. Det gjør at formidlingstiltak nå spres og deles i 

større omfang enn før. 

Aktiviteter 
Årsrapporten presenterer et utvalg av saker fra året som har gått.  

Norden-satsningen 

Etter et initiativ fra humsam-fakultetene vedtok Universitetsstyret i juni 2014 å etablere satsingen 

Unpacking «the Nordic Model» som UiOs tredje store tverrfakultære satsing ved siden av Livsvitenskap og 

Energi. Norden-satsingen skal vare i åtte år og har en samlet budsjettramme på 80 millioner kroner. 

Satsingen har sin hovedtyngde innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, men alle fakultetene ved UiO 

deltar.  

Hovedmålene for UiOs Norden-satsing er å: 

 Framskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst. 

 Bruke tverrfaglighet som et middel til å realisere UiOs strategiplan fram mot 2020. 
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 Øke gjennomslaget for ekstern finansiering. 

 Styrke samarbeidet med eksterne samfunnsinteresser og brukere. 

 Styrke tverrfaglig utdanning, relevans og studiekvalitet 

Satsingen starter opp for fullt i 2015, men allerede i 2014 ble det innvilget støtte til 16 work shops. De fleste 

av disse ble gjennomført høsten 2014, mens noen holdes i 2015. Les mer om UiO Norden  

MultiLings «Ta tempen på språket» ble årets forskningskampanje 

Forskningskampanjen er en nasjonal kampanje som arrangeres hver høst i forbindelse med 

Forskningsdagene. Den er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Senter for miljølære (UiB) og et 

forskningsmiljø som skifter fra år til år. I 2014 var det Senter for flerspråklighet – MultiLing som fikk det 

faglige ansvaret. Kampanjen «Ta tempen på språket» er den første som ikke er naturvitenskapelig basert. 

«Ta tempen på språket» aktiverte over 4500 skoleelever i en landsdekkende forskningsdugnad for å 

kartlegge bruken av språk og dialekter. Resultatene viser blant annet at barn og unge i Norge behersker 

mange språk, gjerne vil lære mer språk, og at de er positive til å bruke engelsk. De behersker i tillegg mange 

andre språkformer som «chattespråk», «gamingspråk» og «norglish». De tre mest populære ordene blant 

Norges barn og unge er yolo, swag og lol, alle tre forkortelser av engelske uttrykk. Les alle resultatene 

oppsummert i sluttrapporten. 

Flexphil; Ex.phil hvor du vil!  

UiOs eldste fag Ex.phil ble i 2014 det mest moderne med lanseringen av Flexphil, UiOs første MOOC 

(Massive Open Online Courses). Flexphil er et nettkurs på 14 moduler. Hver modul har 10 filmsnutter som 

består av filosofiske samtaler mellom Ex.phil-forelesere, og til sammen over 1200 spørsmål som studentene 

kan svare på.  

Flexphil på YouTube: Exphil hvor du vil! og Exphil når du vil! 

1900 studenter meldte seg på Flexphil høsten 2014, mens omlag 1000 tok den første quizen. 225 kom 

gjennom sluttesten i alle modulene og tok den store avsluttende filosofitesten med 40 spørsmål. 

Sammenlignet med andre internasjonale MOOCer er dette gode tall, normen er at kun 10 % av de som tar 

første modul i en MOOC gjennomfører hele kurset. Flexphil har fått gode tilbakemeldinger fra studentene, 

men trenger å bli bedre kjent blant den store gruppen som hvert år melder seg til selvstudiumsvarianten.  

Studentskygger  

Institutt for medier og kommunikasjon lanserte i 2014 Studentskygger, hvor studentene får følge en 

medieviter i arbeidslivet i en dag. Målet er at studentene skal få erfare arbeidslivet på nært hold, få en 

bevissthet rundt egen kompetanse og knytte noen kontakter i arbeidslivet. Les mer om studentskygger ved 

IMK. 

Studentene kan for eksempel følge en kommunikasjonssjef fra Oslo Handelsstand Forening, en assisterende 

kommunikasjonsdirektør i UDI eller en kommunikasjonsrådgiver i Skanska.  

http://www.hf.uio.no/forskning/uio-norden/index.html
http://www.miljolare.no/innsendt/oppslag/1336/5502d9f97a260/rapport_fd2014.pdf
http://www.miljolare.no/innsendt/oppslag/1336/5502d9f97a260/rapport_fd2014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RHkasHQVmwQ
https://www.youtube.com/watch?v=HDk1mmpB0ec
http://www.hf.uio.no/imk/studier/studentskygger/
http://www.hf.uio.no/imk/studier/studentskygger/
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Grunnlovsjubileet 

Forskere ved HF bidro til Grunnlovsjubileet på mange forskjellige vis. Prosjektet «1814-grunnloven – 

historisk vinkling og sosial forankring» resulterte i 70 vitenskapelige arbeider og over 500 rapporter, 

foredrag, artikler og populærvitenskapelige publikasjoner. 

Boken «Writing Democracy», den første om grunnloven på engelsk, ble overlevert til Stortingets kontroll- 

og konstitusjonskomité i desember. 

Mange HF-forskere deltok på UiOs Grunnlovsuke i mars. I tillegg hadde Norske historiedager «Grunnloven 

og det norske samfunnet» som ett av to hovedtemaer. Historiedagene er den største møteplassen for 

faghistorikere i Norge. 

Priser 

Mange HF-ansatte fikk priser og utmerkelser i 2014. Blant disse var universitetslektor John McNicol, som 

fikk UiOs læringsmiljøpris for undervisning i historieformidling. Doktogradsstipendiat Silje S. Alvestad fikk 

kongens gullmedalje for avhandlingen «Beware of fakes! Fake imperatives in the Slavic imperative». 

Status for den økonomiske situasjonen 
HF har et stort akkumulert overskudd for 2014 på både basisvirksomhet og eksternt finansiert virksomhet. 

Overskuddet er i underkant av 90 millioner kroner som er ca. 52,8 millioner mer enn budsjettert. Forsinket 

aktivitet er den primære årsaken til situasjonen. 

Basisvirksomheten 

Basisvirksomheten ved HF har per 31.12.14 et overskudd på 69,5 millioner kroner. Dette overskuddet er 

omlag 41,6 millioner høyere enn opprinnelig budsjettert.  

På inntektssiden er det et positivt avvik på 21,6 millioner Hovedgrunnen er at fakultetet har budsjettert 

med at en del midler til blant annet omstilling og rekrutteringsstillinger skulle deles ut til enhetene. Mange 

av disse midlene er ikke delt ut fordi enhetene har rikelig med midler og fordi prognose for 

rekrutteringsstillinger ble lavere enn antatt.  

For personalkostnader er det et avvik på 10,5 millioner som primært skyldes lavere fastlønn inkludert 

sosiale utgifter, først og fremst på grunn av forsinkede ansettelser på enhetene. På driftssiden er det et 

lavere forbruk på 9,5 millioner Dette skyldes i hovedsak for optimistisk aktivitetsanslag fra enhetenes side. 

HF har for tiden mange avganger i faste vitenskapelige stillinger. Dette og fakultetets økonomiske situasjon 

gjør at vi har et stort antall tilsettingssaker. Det fører både til at tilsettingsprosessene tar lengre tid og til at 

det ofte tar lengre tid før den som tilsettes kan tiltre.  

Generelt har de store avvikene mellom regnskap og budsjett sin forklaring i at fakultetet er i en 

omstillingsfase hvor aktiviteten ikke øker raskt nok. Økningen i planlagt aktivitet er vanskelig å gjennomføre 

innen den tidshorisonten som er satt. I 2015 vil HF ha et særlig fokus på hvordan fakultetet kan planlegge 

og budsjettere mer realistisk, men det er en utfordring når langtidsbudsjettene også skal gå i balanse i løpet 

av perioden.  
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Langtidsbudsjettet 2015-2019 for basisvirksomheten viser en utvikling fra et akkumulert overskudd i 2015 

på 59,3 millioner til et akkumulert underskudd i 2019 på 1,9 millioner. Da er det lagt opp til fem år med 

isolerte underskudd på mellom 4,4 og 26 millioner for å redusere overskuddet som er opparbeidet. 

Enhetene skal etter planen ha stor aktivitet framover og overskuddet vil reduseres, men mest sannsynlig i 

en noe lavere takt enn i dette langtidsbudsjettet.   

HF har sentralt satt av midler til omstilling og til styrking av fakultetets faglig prioriterte områder. Disse 

kostnadene vil i all hovedsak bli satt i omløp fra 2015. 

Eksternt finansierte prosjekter  

Den eksternt finansierte virksomheten har et overskudd på 20,5 millioner kroner, 11,2 millioner mer enn 

budsjettert. Tilsvarende resultat i 2013 var et overskudd på 16,2 millioner kroner. Avviket i budsjettert 

overskudd for 2014 skyldes hovedsakelig at overskuddet knyttet til forventede nye prosjekter har vært 

budsjettert for lavt, det har vært forsinkelser i prosjekter, og korrigering av feilføringer for 2013 i 2014. 

Sammenlignet med 2013 er inntektene redusert med 13,8 millioner kroner (9,1 %), mens totale kostnader 

er redusert med 19,9 millioner (12,9 %). Av dette utgjør personalkostnader 12,5 millioner og øvrige 

driftskostnader 7,4 millioner kroner.  

Prosjektdelen av de to Sentrene for fremragende forskning, Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN) 

ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk og Senter for flerspråklighet (MultiLing) ved 

Institutt for lingvistiske og nordiske studier, er inkludert i tallmaterialet og tabell nedenfor. 

Nærmere om inntektene 

Nedgangen i inntekter fra 2013 til 2014 skyldes hovedsakelig en reduksjon av HFs egenandel til prosjektene. 

Egenandelen er redusert med 9 millioner kroner - fra 35 til 26 millioner. Avviket er i stor grad teknisk og 

skyldes delvis at egenandelen i 2013 er høyere enn den ville vært i et normalår. I 2013 ble det foretatt en 

korrigering av egenandel grunnet en omlegging av hvordan UiO regnskapsførte egenandel på prosjekter. I 

tillegg er det foretatt korrigering av posteringer fra 2013 i 2014, samt at HF har fellesløft-prosjekter med 

underforbruk på kostnadssiden. Begge deler fører til en redusert egenandel. 

De eksterne inntektene (eksklusiv egenandel og investeringer) har hatt en økende tendens over flere år, 

men de siste to årene har det vært en liten nedgang. I 2014 gikk inntekter fra Norges forskningsråd ned 

med 5,9 millioner kroner sammenlignet med 2013. Dette skyldes i noen grad at inntekter er forskjøvet fordi 

det er innrapportert et mindre forbruk på kostnadssiden, noe som gjenspeiles av overskuddet i 

prosjektporteføljen. 

Inntekter ekskl. egenandel & 
investeringer 
Bidragsyter 2011 2012 2013 2014 

Endring 
2013-14 

Norges forskningsråd 74,6  74,8  83,2  77,3  -5,9  

Departementer & andre statlige enheter 37,1 45,1 36,0 36,4 0,4 

Nordisk ministerråd 2,0 2,0 2,0 1,2 -0,8 

Private org., stiftelser mv 3,3 5,5 1,3 5,8 4,5 

EU rammeprogram 0,3 2,8 3,1 3,6 0,5 
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Utland andre 0,5 0,3 0,7 0,1 -0,6 

Totalt 117,8 130,5 126,3 124,4 -1,9 
 

Virkning på basisøkonomien 

Nettobidraget til basisøkonomien fra samlet prosjektvirksomhet (midler fra frikjøp og overhead fratrukket 

egenandel) utgjør ca. 25 millioner kroner, ned 2 millioner fra 2013. Nettobidraget for 2014 tilsvarer 4,2 % 

av basisinntekten og hele 36,4 % av årets overskudd på basis. Selv om noe av nettobidraget benyttes til 

vikarer, bidrar de eksterne prosjektene vesentlig til å styrke instituttenes basisøkonomi.  

Nettobidraget fra prosjektene har de senere år vært økende. I langtidsbudsjettet er det budsjettert med en 

videreføring av historisk nivå for eksterne prosjektinntekter og nettobidrag. 
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Vedlegg 
 

1 - Resultater 

Ved UiO er det et utvalg resultatindikatorer som måltallsfestes per år. Det fastsettes også ambisjoner 

for indikatorene. Utvalget gjenspeiler den resultatbaserte delen av finansieringsmodellen.  

Tabell 1. Resultater 

Resultatindikatorer  Resultater 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Nye studiepoeng per heltidsekvivalent 33.4 37.7 37.4 37.2 36.7 

Netto gjennomføringstid for disputerte kandidater 4.0 år 4.6 år 3.15 år* 3.3 år ** 

Studentmobilitet - Andel utvekslingsstud. av registrerte stud. 6.8 % 7.2 % 8.0 % 7.7 % 8.9 % 

Publikasjonspoeng pr vitenskapelig årsverk  1.24 1.38 1.34 1.32 *** 

EU-tildeling - volum 742 267 2 803 2 824 3 129 

NFR-tildeling - volum 59 121 74 024 75 325 82 375 81 753 

*Endret registreringspraksis i 2012. 

** DBH har ikke publisert resultater for 2014 

***Publiseringstallene for 2014 er ikke klare.  
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2- Fordeling av omstillingsmidler i 2014 

Tiltak Institutt Sum 

Folkemusikksamlingen (Nasjonalbiblioteket)   3 300 000 

Støtte til EU-søknad 2014 - "Coordination and Support Activity…" IMK 100 000 

Støtte til EU-søknader 2014 - "Airborne: …" og "Synchronizing the World:…" IKOS 200 000 

Støtte til EU-søknader 2014 - for Stan Hawkins prosjekt og for Anne Danielsens 
prosjekt. IMV 125 000 

Støtte til EU-søknader 2014 - "Mythillogies", The Vice President in Latin 
America…" og "A Theory of Narrative Humour" ILOS 200 000 

Støtte til EU-søknader 2014 - "The Global History of the Fashion Industry" IAKH 100 000 

Støtte til EU-søknader 2014 - "Back to the Sustainable Future…"  IFIKK 100 000 

Støtte til EU-søknader 2014 - "Rendering judgment:…" IFIKK 100 000 

Støtte til EU-søknader 2014 - "The Self in Social Spaces - …" ILN 92 000 

Studietilbud i praksis og prosesser (oppstart praksis og prosesser) IMK 500 000 

Studietilbud i praksis og prosesser (oppstart praksis og prosesser) ILN 500 000 

Studietilbud i praksis og prosesser (oppstart praksis og prosesser) IKOS 250 000 

Kultur/museologi og Europeisk kultur 2 mill til de hver, dvs totalt 4 mill fordelt 
over 5 år 2014-2018 IKOS 800 000 

Redusere frafall på kinesisk (Tiltak som forhindrer frafall) IKOS 227 200 

Nye undervisninsgsmetoder med vekt på teknologiske løsninger (Tiltak som 
forhindrer frafall) IAKH 115 000 

Diagnostisk test for spansk (Tiltak som forhindrer frafall) ILOS 25 000 

Nye undervisningsformer gresk og latin korte instruksjonsvideoer (Tiltak som 
forhindrer frafall) IFIKK 65 000 

Fadderordning, de første 6-8 ukene av studieåret hvor BA stud (Tiltak som 
forhindrer frafall) ILN 65 000 

Praksis II stillinger tilknyttet til skolen, 4  stk 20% stillinger  ILOS 688 000 

Praksis II stillinger tilknyttet til skolen, 1 stk 20 % stillinger IAKH 172 000 

Praksis II stilling tilknyttet til skolen 1 stk 20 % stillinger ILN 172 000 

Halv finans. av en prof II (nettverksbygging ift. EU prosjekter) IAKH  86 000 

Komp. hevingstiltak teatervit., omskolering til nytt undervisn. Felt (omstill. 
enkeltansatte) IKOS 183 498 

Pakker enkeltansatte, dekkes undervisn. del 45% for W.O og T. S ILOS 337 712 

Komp. hevingstiltak teatervit., omskolering til nytt undervisn. felt (omstill. 
enkeltansatte), drift IKOS 50 000 

Pakker enkeltansatte, dekkes undervisn. del 45% for W.O og T. S,  drift ILOS 60 000 

Totalt   8 613 410 
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