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Det humanistiske fakultets årsrapport 2015 
Fakultetsstyret har i henhold til Styrings- og administrasjonsreglement for Det humanistiske fakultet, 

UiO,§2, ansvar for oppfølging gjennom godkjenning av regnskap og årsrapport.  

Årsrapporten kommenterer resultater og aktivitet innenfor områdene fjorårets årsplan dekker. Et vesentlig 

fokus for ledelsen var å gjennomføre den omstillingen Universitetsstyret har pålagt fakultetet:  

– forbedre studiekvaliteten gjennom å gjøre studietilbudene mer robuste og konsentrerte 

ved å styrke det sterke og forbedre det svake. 

– hindre vedvarende fall i antall vitenskapelige stillinger. 

– styrke forskningsfinansieringen. 

 

Den økonomiske situasjonen til fakultetet viser at det er forsinkelser i dette arbeidet selv om målet om å 

stanse den vedvarende reduksjonen i faste vitenskapelige stillinger er nådd.    

Det er ikke for alle områder like enkelt å se utviklingstendenser. Vi vil innledningsvis her ta opp igjen status 

med tanke på måloppfyllelse for de 6 resultatindikatorene som styret ble orientert om i forbindelse med 

vedtak av årsplanen 2016-2018 i styremøtet 30.10.15. Resultater og ambisjoner for indikatorene framgår av 

årsrapporten:  

 Nye studiepoeng per heltidsekvivalent 

 Netto gjennomføringstid for disputerte kandidater 

 Studentmobilitet - Andel utvekslingsstudenter 

 Publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk  

 EU-tildeling – volum 

 NFR-tildeling – volum 
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På utdanningssiden er det én indikator  vi lykkes særlig godt med – vi har overoppfylt måltallet for 

studentmobilitet med den konsekvens at ambisjonen for 2017 er økt fra 8 % til 9 % andel 

utvekslingsstudenter. Det er noen utfordringer som er skjult bak tallet – dette kommenteres i årsrapporten. 

Av øvrige deler av utdanningsvirksomheten har ikke fakultetet på tross av mange tiltak lykkes med å snu en 

vedvarende trend med lav gjennomføring og høyt frafall. Det speiles i den synkende trenden for antall 

studiepoeng per student som kommenteres særskilt i årsrapporten. Det er forskjeller mellom bachelor og 

master, og situasjonen er mer kritisk på bachelor enn på master.  

På forskningssiden har fakultetet lykkes i satsning mot store forskningssatsninger på UiO og nasjonalt, med 

to SFF og UiO:Norden. Også når det gjelder gjennomføring i forskerutdanningen, publikasjonspoeng og 

NFR-tildelingen er hovedbildet godt. EU-finansiering til forskning er imidlertid et kritisk felt med synkende 

tildeling. Dette kommenteres særskilt i årsrapporten. 

Til orientering for styret følger også vedlagt den ledelsesvurdering etter 3. tertial 2015 som inngår i UiOs 

faste virksomhetsrapportering. Denne er ment å gi et utfyllende grunnlag for styrets godkjenning av 

regnskapet. 

 

  

FORSLAG TIL VEDTAK: 
Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte Årsrapport 2015 med regnskap per 31.12.2015 for Det 

humanistiske fakultet. 

 

Vedlegg:  

 Årsrapport for Det humanistiske fakultet 2015 

 Årsregnskap 2015 

 Ledelsesvurdering for 3. tertial 2015 


