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Årsplan 2018-2020 
Årsplanen er et av Det humanistiske fakultets (HF) viktigste styringsdokumenter. Den skal vise hvordan HF 

skal realisere Universitetets og HFs strategiske planer frem mot 2020. Årsplanen har et treårig perspektiv, 

og den er rullerende med årlig oppdatering gjennom vedtak i fakultetsstyret.  

UiOs årsplan 2018-2020 danner den strukturelle rammen rundt fakultetets årsplan: Her angis tiltak 

innenfor hvert av virksomhetsområdene utdanning, forskning, samfunnskontakt og forskningsformidling og 

innovasjon som skal følges opp på fakultetsnivå, og sentrale virksomhetsovergripende tiltak hvor 

gjennomføringen skal skje i samarbeid mellom alle nivåene i organisasjonen. 

For de virksomhetsovergripende tiltak er det for HF satt opp egne aktiviteter under UiO-tiltakene 

arbeidsmiljøutvikling, administrative tjenester og karrierepolitikk.  

Stortingsmeldingen om kvalitet i utdanningen danner rammen om UiOs tiltak på utdanningsfeltet, der 1) 

integrering i fagmiljø og god oppfølging står sentralt for å sikre gjennomføring av studiene, og 2) 

nyskapende lærings- og vurderingsformer skal styrke læringsutbytte og arbeidslivsrelevans.  

Tiltakene passer godt til HFs strategiske mål og utfordringer: I den kommende årsplanen foreslås det at 

fakultetet viderefører og styrker et langvarig arbeid med å bedre gjennomføring, arbeidslivsrelevans og 

læringsmiljø. 

Økt finansiering fra EU-systemet og forbedrede rekrutteringsprosesser er tiltak UiO-planen legger til 

enhetene å gjennomføre på forskningsfeltet. HF viderefører karriereløpsprogrammet og andre satsninger 

rettet mot å bedre EU-finansiering. Samtidig – og i lys av føringer fra stortingsmeldingen om humaniora og 

NFRs evaluering av de humanistiske fagene – legger årsplansforslaget opp til tiltak for å styrke fakultetets 

gjennomslag i NFRs tematiske programmer. 

For feltet samfunnskontakt og forskningsformidling er toppforskning, tverrfaglige satsinger og humanioras 

samfunnsbidrag prioriterte områder. Ved disse prioriteringene knyttes kommunikasjonsfeltet til 

universitetsstyrets føring om å vurdere tiltak med tanke på inntektspotensial, profil og strategi. 
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Når det gjelder innovasjon videreføres et tiltak fra årets årsplan samtidig som det foreslås et nytt med 

hensikt på å avklare og legge planer for innovasjon på fakultetet. 

I arbeidet med å definere prioriteringer og satsningsområder for årsplanen har instituttledere og 

administrative ledere vært involvert i og med at de fleste av aktivitetene vil skje med store bidrag fra 

instituttene. Fakultetsledelsen legger nå fram utkastet til årsplan til diskusjon i fakultetsstyret. Endelig 

vedtak skal fattes i oktobermøtet. 

Fakultetet arbeider med budsjetter knyttet til de ulike aktivitetene i årsplanen. Foreløpig er det avsatt 4 

millioner kroner i den foreslåtte fordelingen (egen diskusjonssak) til dette. Til oktobermøtet vil det komme 

et mer detaljert budsjett vedlagt årsplanen. 

Vedlegg: 

- Utkast til årsplan for HF 2018-2020 

- UiOs årsplan 2018-2020 

- Kort notat om utvikling i resultatindikatorer 


