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Utdanning  

Universitet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning. Internasjonalisering skal brukes aktivt 
for å øke kvaliteten i utdanningene. For å nå disse målsettingene vil UiO særlig vektlegge å: 

• utarbeide en overordnet visjon for utdanningsvirksomheten 
• tilby et godt læringsmiljø, gjennom styrket faglig og sosial integrering fra studiestart, og 

god oppfølging og tilbakemeldinger underveis i studiene 
• styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans, gjennom mer 

bruk av nyskapende og studentaktive læringsformer 
• rekruttere dyktige og motiverte søkere 
• vurdere utdanningstilbud tilknyttet de tre tverrfakultære satsingene Livsvitenskap, 

UiO:Energi og Unpacking the Nordic Model 
 
 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå1: 

Tiltak 1:  
Fakultetene skal iverksette tiltak som styrker studentenes integrering i fagmiljøet. Det skal gis 
god oppfølging underveis i studiene. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2016: 

 Fakultetene har iverksatt tiltak for å styrke førsteårsstudentenes integrering i 
fagmiljøet, herunder styrket introduksjonsopplegg og mottak   

 Fakultetene har planer for hvordan oppfølging skal gis underveis i studiene 
 Bedre studentgjennomføring 

 
 

Status for gjennomføring:  
Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:  

Fakultetet har planlagt og gjennomført en studiestart preget av faglig eierskap og faglig 

samhold. Flere aktiviteter ble holdt på instituttnivå, med gjennomgående god faglig deltagelse 

både i planlegging og gjennomføring. Fakultetet gjennomførte også et vellykket 

arbeidsrelevansseminar. Flere institutter har planlagt aktiviteter utover høsten for å gi 

studentene samlingspunkter også etter studiestartuken.  

Det er gjennomført et pilotprosjekt på Institutt for lingvistiske og nordiske studier for å styrke 

veilederrollen på master og ph.d. Det ble i samarbeid med Fagområdet for 

universitetspedagogikk tilbudt et seminar med påfølgende oppfølging i kollegagrupper for 

veiledere. Piloten utvides våren 2017 til hele fakultetet.  

                                                      
1
 Med fakulteter menes i denne årsplanen fakulteter og tilsvarende enheter. 
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Instituttene har kartlagt for alle sine studieløp hvor og hvordan studenter får tilbakemelding i 

sine studieprogram. Fakultetet har gitt tilbakemeldinger til resultatene i de årlige 

studiekvalitetssamtalene.  

Fakultetet sammen med Avdeling for fagstøtte er i ferd med å kartlegge studentenes faktiske vei 

gjennom studieløpet gjennom studentanalyser for hvert enkelt studieprogram. Analysene skal 

gi oss et kunnskapsgrunnlag for å identifisere områder og riktige tidspunkt for å sette inn tiltak. 

Alle analysene forventes ferdigstilt i oktober 2016, og instituttene har fått sine resultater 

fortløpende.  

Gi en vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:  

Fakultetet gjennomførte en vellykket studiestart målt i deltagelse og engasjement. 

Pilotprosjektet om veiledning ble godt mottatt av deltagerne, og opplevdes som relevant. 

Kartlegging av tilbakemelding og oppfølging av studentene var arbeidskrevende for instituttene, 

men viser at alle våre programstudenter får oppfølging og konkrete tilbakemeldinger. 

Studentanalysene er fremdeles under arbeid, men resultater oppleves som nyttige av de 

instituttene som har fått presentert sine, og funn på fakultetsnivå vil sette retningen for flere 

tiltak i fakultetets årsplan for 2017-19. Arbeidet med analysene har også bidratt til 

videreutvikling av Tableau.  

Gi en kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater ved utgangen av 2016 vil 

nås: 

Det er for tidlig å måle økt gjennomføring ved utgangen av 2016, men vi håper å få flere 

studenter fra kullet 2016 som fortsetter fra 1. til 2. semester. 

Gi en kort vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiOs når målene formulert i 

tiltak 1:  

Vi jobber målrettet og mer kunnskapsbasert for å gi studentene en god start, og oppfølging 
underveis i studiene, men vi leter fremdeles etter «suksesskriteriene» for å øke 
gjennomføringsgraden. Ettersom HF er det største fakultetet, vil gode resultater hos oss gi stor 
uttelling for UiO som helhet.  
 
 
Tiltak 2: 
Fakultetene skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans, 
gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer. UiOs felles 
utdanningsvisjon skal gjenkjennes i alle studieprogram. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2016: 

 Fakultetene har utarbeidet planer for nyskapende og studentaktive lærings- og 
vurderingsformer som er tilpasset programmenes forventede læringsutbytte 

 Fakultetene har vurdert behovet for justeringer av sine utdanningsprogram for å innfri 
UiOs overordnede visjon for utdanning 
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Status for gjennomføring:  
Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:  

Fakultetet har lagt inn mye ressurser i digital eksamen. Kursing av studenter og faglærere og 

erfaringsdeling rundt hva slags muligheter som finnes har vært gjennomført. Driftsrutiner er 

laget og testet.  

Netlife har på oppdrag fra fakultetet gjennomført bransjekartlegging i tre av våre sentrale 

avtagerbransjer. 

Vi har jobbet aktivt med læringsutbyttebeskrivelsene nå i lengre tidsperiode. Gjennom dette 

arbeidet har vi fått sjekket opp hva studietilbudene våre faktisk tilbyr, og i noen tilfeller fått 

avdekket mangler.  

Gi en vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:  

Fakultetet gikk fra digital eksamen på 4 emner høsten 2015 til 64 emner høsten 2016. 

Oppskaleringen har vært arbeidskrevende, men overveiende vellykket.  

Bransjekartleggingen har gitt oss verdifull informasjon om samarbeid med eksterne 

virksomheter. For studiefeltet har vi fått tilbakemeldinger om kompetansebehov og 

rekrutteringskriterier for våre kandidater.  

Arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsene har i noen tilfeller ført til endringer i studietilbudet, 

for å sikre at relevante ferdigheter ble dekket.  

Gi en kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater ved utgangen av 2016 vil 

nås: 

Digital eksamen vil tilbys på 64 emner. Karrieresider og programsider på nett vil bli oppdatert 

med informasjon fra bransjekartleggingene. Arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsene har 

kvalitetssikret studietilbudene våre.  

Gi en kort vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiOs når målene formulert i 

tiltak 2:  

Flere studenter vil møte digitale vurderingsformer ved oppskaleringen av digital eksamen. 

Kartlegging av bransjer og arbeidet med læringsutbyttebeskrivelser sikrer at vi tilbyr gode og 

relevante studietilbud i tråd med UiOs visjon for utdanning.   
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Forskning 

UiO skal fremme grensesprengende forskning og være en etterspurt internasjonal 
samarbeidspartner. Høy kvalitet og innovative fagmiljøer gjør UiO konkurransedyktig på 
nasjonale og internasjonale arenaer. For å nå disse målsetningene skal UiOs fagmiljøer særlig 
vektlegge å: 
• etablere klare, faglige plattformer for utvikling av de tre strategiske, tverrfakultære 

satsingsområdene: Livsvitenskap, UiO:Energi og Unpacking the nordic model 
• øke finansieringen fra EU  
• drive målrettet rekruttering av internasjonalt ledende forskere og fremragende 

stipendiater og post.doc.  
• tilrettelegge for god oppfølging  og skape gode karriereveier for ph.d-studenter 
• etablere og videreutvikle samarbeid med verdensledende miljøer 
• bygge fremragende forskningsmiljøer som fortsetter å være robuste og faglig sterke 

over tid 
• øke internasjonal sampublisering og publisering i de beste tidsskriftene 
 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå: 

Tiltak 3:  
Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2016: 

 Fakultetene har økt antall tematiske søknader sammenlignet med gjennomsnittet av 
antall søknader for 7. rammeprogram 

 Fakultetene har økt antall ERC-tildelinger sammenlignet med gjennomsnittet for 
tildelinger i 7. rammeprogram  

 
Status for gjennomføring:  
Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:  

Fakultetet har flere aktiviteter i årsplanen 2016-18 knyttet til UiOs tiltak 3 og målsetningen om 

å øke finansieringen fra EU-systemet. Det største løftet for fakultetet er gjennomføringen av et 

karriereprogram for forskere med potensial til å lykkes med søknader til ERC eller med reelle 

muligheter for å delta i tematiske søknader.  Første gruppe med 8 forskere startet opp på 

programmet høsten 2016, mens neste gruppe starter høsten 2017. Fakultetet har etablert en 

ordning med stimuleringsmidler til ERC-søkere, for å motivere til å søke og å søke på nytt 

dersom de ikke når helt opp i runde to. Fakultetet har også vurdert incentivordninger knyttet til 

MSCA og støtte til enkeltmiljøer med planer om å søke på tematiske utlysninger under H2020. 

Gi en vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:  

Fakultetets karriereløpsprogram er utviklet og igangsatt. Programmet har fått god mottakelse 

hos instituttene og hos deltakerne. Det vil variere fra deltaker til deltaker på fakultetets 

karriereløpsprogram når de kan og bør søke MSCA og/eller ERC. Resultatene vil komme spredt 

utover programmets 5 år. Stimuleringsordningen for ERC er nå kjent og det forventes at antallet 

søknader øker noe de neste årene. En incentivordning knyttet til MSCA er nå etablert. En plan 

for å identifisere og støtte miljøer med mulighet for å søke på tematiske utlysninger under 

H2020 vil presiseres i årsplan og budsjett for 2017. 
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Gi en kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater ved utgangen av 2016 vil 

nås: 

Enkelte aktiviteter vil ikke gi konkrete resultater i 2016. Virkningene må sees i et lengre 

perspektiv. Enkelte andre tiltak blir av ulike grunner ikke fullt ut gjennomført i 2016, men de 

spisses og videreføres for gjennomføring i 2017. Antallet ERC-søknader ved HF er 

tilfredsstillende, men vi er selvfølgelig ikke fornøyd med at ingen av våre søkere så langt har fått 

tilslag. Flere søkere har vært videre til runde to uten å få ERC-stipend, og det er vanskelig å vite 

hvilke tiltak som vil kunne gi resultater. 

Gi en kort vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiOs når målene formulert i 

tiltak 3:  

Selv om det er vanskelig å tallfeste målene, deler fakultetet UiOs ambisjoner om betydelig bedre 
deltakelse og uttelling ved utlysningene under EUs rammeprogram Horisont2020 og European 
Research Council (ERC). En del av aktivitetene vil ikke ha direkte innvirkning på UiOs mål på 
kort sikt, men vil være bidrag til at fakultetet og UiO på lengre sikt øker antallet søknader med 
gjennomslag.  
 
 
 
Tiltak 4:  
Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2016: 

 Fakultetene har redusert tiden det tar å rekruttere vitenskapelige ansatte 
 
Status for gjennomføring:  
Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:  

Fakultetet har hatt møter med alle instituttene om deres tilsettingsprosesser. Fakultetet har fått 

god oversikt over rekrutteringsprosessene på enhetene og det er store forskjeller på hvordan 

tilsettingsprosessene håndteres. 

Gi en vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:  

Det kommer klart frem hvor viktig god planlegging av rekrutteringsprosesser er for å få til en 
raskere tilsetting.  Et av suksesskriteriene for de enhetene som greier å tilsette på under 10 
måneder er at alle komiteene er på plass på utlysningstidspunktet og god tidsstyring av 
prosessen.  
 
Gi en kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater ved utgangen av 2016 vil 
nås:  
Noen enheter finner det vanskelig å oppnevne sakkyndig komité før sorteringskomiteen har 
gjort et utvalg av aktuelle kandidater, på grunn av habilitetsspørsmål og ha riktig 
fagkompetanse i forhold til de søkerne som skal vurderes.  Flere enheter har manglende 
administrative ressurser til å følge opp rekrutteringsprosessene. Det er også konkurranse med 
andre universiteter (lønn, tidsbruk). Vi ser også en overoptimistisk planlegging skaper vesentlig 
mindreforbruk ift budsjettering. 
 

Gi en kort vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiOs når målene formulert i 

tiltak 4:  



Mal for rapportering om gjennomføring av årsplan 2016-2018 
 

6 
 

Noen enheter når målet om 10 måneders tilsettingsprosess i vitenskapelige stillinger. De øvrige 
enheter må planlegge prosessene bedre for å kunne få en kortere tilsettingstid og sette av 
nødvendige ressurser til arbeidet.  
 
 

Samfunnskontakt, formidling og innovasjon 

Et av UiOs viktigste oppdrag er å formidle kunnskap og ny innsikt i dialog med samfunnet. UiOs 
forskning skal være tilgjengelig, og vi skal delta aktivt i samfunnsdebatten. Studentene er UiOs 
viktigste bidrag til samfunnsutvikling og innovasjon. For å nå disse målsetningene skal UiO 
særlig vektlegge å: 
 

 delta i den offentlige kunnskapsbaserte debatten 
 synliggjøre sterke forskningsmiljøer og de tverrfakultære satsningene 
 styrke museenes rolle i forskning, formidling og rekruttering 
 styrke innovasjonskulturen i utdanning og forskning i samarbeid med arbeids- og 

næringsliv 
 
 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:  

Tiltak 5:  
Fakultetene skal utarbeide konkrete kommunikasjonstiltak basert på UiOs 
kommunikasjonsstrategi i egne årsplaner. 
 
Forventede resultater i 2016: 

 UiOs forskning og utdanning er bedre kjent i samfunnet 
 
Status for gjennomføring:  
Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:  

Fakultetet har gjennomført en kartlegging av potensialet for utdannings- og 

forskningssamarbeid i tre viktige bransjer for HFs kandidater: kulturlivet, offentlig forvaltning 

og næringslivet. 

Norgeshistorie.no ble lansert på tampen av fjoråret, og mottok UiOs formidlingspris i 2016. Det 
er gjennomført en rekke profileringstiltak mot sentrale målgrupper som elever og lærere i 
videregående skole og studenter, for eksempel er det sendt informasjon til alle videregående 
skoler i landet og et nasjonalt lektorseminar om historieformidling på nett er blitt arrangert. 
Norgeshistorie.no har hatt suksess med opprettelsen av en Facebook-side som nå har rundt 
3400 følgere.  
 
Våren 2016 sluttførte fakultetet et forprosjekt for å kartlegge arbeidet med å utvikle en digital 
formidlingstjeneste basert på innhold i Norsk folkeminnesamling. Institutt for kulturstudier og 
orientalske språk har inntil videre lagt digitaliseringsprosjektet på is. Forprosjektet avdekket 
behov for å avklare problemstillinger bl.a. mht. framtiden for den fysiske samlingen. 
 

Gi en vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:  

Bransjekartleggingene av kulturlivet, offentlig forvaltning og næringslivet har gitt nyttig 

kunnskap. Fakultetet er i ferd med å utarbeide en oppfølgingsplan som blant annet innebærer å 
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identifisere de viktigste aktørene for samarbeid, utvikling av utdanningene og oppdatert 

karriereinformasjon på nett. 

Brukerundersøkelser knyttet til Norgeshistorie.no viser at de viktigste målgruppene bruker 
nettstedet. Arbeidet med videreutvikling av den digitale løsningen og publisering av nytt 
forskningsbasert innhold er pågående.  
 

Gi en kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater ved utgangen av 2016 vil 

nås: 

Med unntak av Norsk folkeminnesamling forventer fakultetet å nå målsetningene i HFs 
aktiviteter.  
 

Gi en kort vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiOs når målene formulert i 

tiltak 5:  

Bransjekartleggingene gir HF et kunnskapsgrunnlag som er nyttig i arbeidet med å opprette 
dialog og kontakt med viktige eksterne aktører.Norgeshistorie.no gir allmenheten fri tilgang til 
forskningsbasert og fagfellevurdert kunnskap om norsk historie og forhistorie. Disse 
aktivitetene bidrar til å gjøre UiOs forskning og utdanning bedre kjent i samfunnet. 
 
I det løpende kommunikasjonsarbeidet er HF er i gang med å jobbe mer proaktivt med 
spredning av fakultetets forskningsstoff. Det har gitt utslag blant annet i form av flere lesere av 
forskningsnyheter på egne nettflater og engasjement i sosiale medier. 
 
Tiltak 6:  
UiOs toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene skal synliggjøres for å øke oppslutning 
rundt våre viktigste strategiske satsninger.  
 
Forventede resultater i 2016: 

 UiO toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene er bedre kjent hos prioriterte 
målgrupper i samfunnet  

 
Status for gjennomføring:  
Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført: 

UiO:Norden har drevet aktivt kontaktarbeid i 2016 og har blant annet deltatt på Arendalsuka. 

Satsingen har fått nye nettsider og har etablert nyhetsbrev rettet mot prioriterte målgrupper. 

UiO:Norden er også i gang med å planlegge en internasjonal konferanse våren 2017 og har 

startet arrangementsserien Norden-seminaret.  Fakultetet har i samarbeid med ledelsen i 

UiO:Norden laget utkast til kommunikasjonsstrategi for den tverrfaglige satsingen. Utkastet 

behandles i satsingens styre i september. 

HF deltar i to av tre grupper under UiOs prosjekt for profesjonell forskningskommunikasjon. 

Den ene gruppen gjennomfører nå en spørreundersøkelse for å kartlegge UiO-ansattes 

kjennskap til de tverrfaglige satsingene UiO:Norden, UiO:Energi og UiO:Livsvitenskap. Den 

andre gruppen arbeider med å utvikle en verktøykasse på nett for å hjelpe forskerne med å 

integrere samfunnsbidrag og formidling inn i søknader om ekstern finansiering.  

Gi en vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:  
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UiO:Nordens kontaktarbeid gir resultater i form av økt interesse og henvendelser. Blant annet 

er faglig leder invitert til å presentere satsingen for Stortingets delegasjon til Nordisk råd. 

UiO:Nordens kommunikasjonsstrategi er grunnlaget for videre arbeid med en plan som 

konkretiserer tiltak. UiO:Norden har ikke egen ressurs til kommunikasjonsarbeid. Det skal 

utarbeides en samarbeidsavtale om kommunikasjonsbistand fra enheter som har 

forskergrupper i satsingen.   

Det pågående arbeidet i UiOs prosjekt for profesjonell forskningskommunikasjon gir et 

nødvendig kunnskapsgrunnlag for å jobbe målrettet framover med å synliggjøre 

toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene, og styrke kommunikasjonsstøtten til 

miljøer som skal søke toppforskningsmidler. 

Gi en kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater ved utgangen av 2016 vil 

nås: 

UiO:Norden gjennomfører en rekke formidlingstiltak, og kommunikasjonsplanen ferdigstilles i 

løpet av året som planlagt. 

Fakultetet jobber videre med å konkretisere bistand til miljøer som søker toppforskningsmidler. 

Arbeidet er noe forskjøvet fordi det har vært nødvendig å begynne med kartlegging. 

Gi en kort vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiOs når målene formulert i 

tiltak 6:  

UiO:Norden er godt i gang med kontaktarbeid mot prioriterte målgrupper. Arbeidet med 

kommunikasjonsstrategien har bidratt til å tydeliggjøre og spisse satsingens budskap, mål og 

målgrupper. 

UiOs prosjekt for profesjonell forskningskommunikasjon gir et godt grunnlag for å jobbe 

målrettet videre med å øke kjennskapen til toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene. 


