
Litt om Strategisk plan 2020:

Fakultetets strategiske plan  skal understøtte Universitetet i Oslos strategi (UiO 2020), og 
følger inndelingen fra UiO 2020 i fem målområder. For hvert område er det angitt flere 
strategipunkter. Strategipunktene under hvert målområde ble disponert etter hvor 
prekære utfordringene framsto i 2010.

De fem hovedområdene er:

- Et grensesprengende universitet

- Læringsuniversitetet

- Et samfunnsengasjert universitet

- Et handlekraftig universitet

- Det gode universitet

Denne presentasjonen tar for seg hvert enkelt delmål i planen og svarer på hvordan og i 
hvilken grad vi har nådd målene fakultetet satte seg for tiårsperioden 2010-2020.
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Trafikklysene bør leses som en indikasjon på hvor fornøyde vi er med måloppnåelsen. 
Selv om et strategisk mål kategoriseres som rødt eller gult kan det være jobbet mye, og 
gjort mange ulike tiltak, på området. 
Trafikklysene gir dermed ikke et dekkende bilde på arbeidet som er lagt ned, men de sier 
noe om vi har nådd målene vi satte oss.



Fakultetets forskere inngår i mye internasjonalt samarbeid, og som strategien er inne på 
er det ofte samarbeid på individnivå. 

Økt gjennomslag i ERC og MSCA, sterk økning i antall internasjonale nyansatte, vitner 
også om deltakelse og gjennomslag i Europa.
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Det totale antallet publikasjonspoeng per år på fakultetet har økt i tiårsperioden, 
publiseringspoeng per faglig ansatt følger samme utvikling.

I 2009 utgjorde 19,5% av publikasjonene publikasjoner på nivå 2. Denne andelen har økt 
jevnt gjennom hele tiårsperioden. I 2019 var andelen publikasjoner 33,8%.
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Engelsk som avhandlingsspråk har dominert hele tiårsperioden. I 2019 skrev 90% av 
kandidatene avhandlingen på engelsk.

Antallet kandidater som får opptak med utenlandsk utdanning, eller opptaksgrunnlag 
(master/cand.philol eller tilsvarende), har økt i tiårsperioden. 
I 2009 hadde ca. 20% av kandidatene vi tok opp utenlandsk utdannelse, i 2019 utgjorde 
de over 50%.

Så godt som alle poengivende kurs for doktorgradskandidatene gjennomføres på 
engelsk.

Antall avlagte ph.d.-grader i perioden har holdt seg stabil.

Det er litt vanskelig å konkludere med at vi har utviklet en internasjonalt attraktiv 
forskerutdanning. 
Vi har ofte mange og sterke søkere, men vi har også helt andre vilkår for våre 
stipendiater enn i mange andre land. Kanskje kan evalueringen av programmet som nå 
pågår gi et klarere svar på dette.
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Grafen viser en utvikling i retning av at kandidater som får opptak på fakultetets ph.d.-
utdanning i økende grad har master/cand.philol. eller tilsvarende fra utenlandske 
utdanningsinstitusjoner. 

Årstallene henviser til kandidatenes opptaksår. Utviklingen fra 2009 til 2019 er tydelig.
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Fakultetet skårer svært bra på mobilitet (inn- og utreisende) i studiene når vi 
sammenlikner med UiO for øvrig.
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En utfordring som kommer av denne utviklingen er språk, siden vi har norsk som 
arbeidsspråk. 

Det kan se ut som at norske kandidater har vanskelighet med å nå opp i konkurransen 
med internasjonale kandidater.

Graf på neste slide.
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Denne grafen viser antall faste nytilsatte (det vil si førsteamanuenser) med doktorgrad fra 
hhv. utlandet og doktorgrad fra Norge, over tid.
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Gjennomføringstiden har ikke gått ned, og studiepoengsproduksjonen har ikke gått opp, i 
en slik grad som vi skulle ønsket da vi skrev den strategiske planen fram mot 2020. 
Dere vil se flere eksempler i de kommende slidene også.

Mye er gjort. Målsetningen i punkt en under Læringsuniversitetet er såpass bredt om 
omfattende at det har avfødt mange ulike tiltak. Noe av det fakultetet har jobbet mest med 
i den foregående tiårsperioden er: studiestart, førsteårsopplevelsen, gjennomføringstid på 
masterprogrammet og nye og studentaktive læringsformer. Vi har revidert 
kvalitetssystemet og jobbet med sensorveiledninger. Dette er noen av mange tiltak. 

Så kan man spørre seg om man noen gang vil eller kan sette et grønt lys til et slikt mål. 
En annen ting man må ha med seg i strategiarbeidet er at forutsetningene endrer seg i 
løpet av en 10-årsperiode. Siden 2010 er det for eksempel lag større vekt på 
gradselementet i finansieringsordningen.
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Om studentanalysen:

Et omfattende sett med data for HF-studenter i kullene 2008-2015 ble analysert. 
Undersøkelsen ga viktig og helt ny informasjon både på studieretningsnivå og for 
fakultetet som helhet. Blant annet viste analysen at yngre studenter gjennomfører i større 
grad, samtidig som at fakultetet har en stadig lavere andel av disse studentene. 
Undersøkelsen viste også at de fleste som gjennomfører gjør det på normert tid, mens de 
som faller fra, i hovedsak faller fra i løpet av det første studieåret.
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X-aksen viser antall semestre kandidatene bruker på å fullføre graden. Y-aksen viser
prosentandelen av kandidatene som har fullført.

Grafen viser at 2017-kullet stiger rundt normert tid (4 semestre), fordi en større andel
studenter oppnår grad. 

Det er ventet at flere på dette kullet vi gjennomføre totalt, det er nå 143 studenter av 477 
startende som fremdeles er aktive (i sitt 6 semester)
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Vi viser til kommentarene om studentanalysen.
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Disse aktivitetene på lista er ikke utfyllende. Det er mye som er gjort, men vi 
jobber fremdeles mye med dette. Og flere av tiltakene er pågående prosesser.

Andre ting som kunne vært nevnt:

Utvidelse av praksisordningen, bl.a. avtale med Council on International 
Educational Exchange (CIEE)

Mer bruk av alumner i undervisningen.

Partnerskapsgruppe tysk

Arbeidsgiverundersøkelsen og kandidatundersøkelsen

Heritage Experience Initiative skal utvikle kritisk kulturarvsforskning i tett 
samarbeid med kulturarvsektoren, og vil eksperimentere med nye former for 
undervisning

I 2018 startet vi med et tilbud hvor vgs.-skoleklasser besøker campus og hvor de 
får et på forhånd avtalt faglig opplegg på instituttene.
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Viser også til slide 19.
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Det er et åpent spørsmål om måltallet er fornuftig, fordi det her måles opp mot annen 
eksternfinansiering som vi jo også ønsker å øke. 

Dessuten ligger innsatsen og resultatene langt unna hverandre i tid når man jobber med 
å skaffe mer ekstern finansiering. Andelen av midler som stammer fra EU-prosjekter vil 
øke de neste årene. Det går mange måneder fra en søknad er levert til man får tilslag og 
pengene kommer inn i våre budsjetter. Det tar enda lenger tid å få resultatmidlene 
(såkalte RBO-midler). Men vi ser en klar trend mot at vi gjør det bedre på EU-finansiert 
forskning.
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Disse tallene er oppdatert 29. mai i 2020. Søknader og tilslag viser tydelig den innsatsen 
som er lagt ned i å få tilslag på europeiske midler. Midlene kommer inn i våre budsjetter 
over tid. 

Linjediagrammet under søylene viser andelen tilslag av det totale antallet søknader 
inneværende år.
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Den totale eksternfinansierte virksomheten varierer fra år til år, men vi er inne i en 
økende trend (se også neste slide).

Vi har også et stigende antall initiativer om å søke finansiering av 
utdanningsprosjekter i perioden. 5 mill fra DIKU til nyskapende undervisning ved 
IAKH (UTFOR-prosjektet)
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Denne grafen viser at de eksternfinansierte inntektene varierer fra år til år, men regner vi 
med kjente tilslag er vi på en økende trend.
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4. Om stillingsplaner:

Fakultetet har utarbeidet en mal for stillingsplaner som krever at de kobles til instituttenes 
strategiske ambisjoner. 

Realiseringen av stillingsplanene er til enhver tid koblet til instituttets økonomiske 
situasjon.

5. 

Utfordringer med SAK:

- Undervisning har vært stedbunden. Tidligere har slikt samarbeid implisert å flytte 
studenter.

- Musikksamarbeidet med Trondheim er et eksempel på et slikt samarbeid som har 
fungert. Men også der er det utfordringer når NTNU opplever lavt søkertall.

- Strukturene for dette er ikke kompatible og det er ikke så mange institusjoner som 
føler de får noe igjen for det. 

- Den digitale erfaringen fra våren 2020 kan være et vende- og utgangspunkt for nye 
samtaler om mellominstitusjonelt studiesamarbeid. 

Hovedstadssamarbeidet innenfor ph.d. er billig og tilrettelagt, men det er svært få som 
bruker tilbudet.
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Se også slide 16 og 9.
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Det som ikke gjør at denne blir grønn er dårlig oppslutning blant studentene om 
de demokratiske prosessene og at informasjonen som kommer ikke blir lest. Vi 
opplevnde dårlig oppmøte på styreopplæring i budsjettmodellen. 

Vi har til dels justert kursen. Vi sender nå valginfo på epost, siden nettsiden ikke
ble lest. 
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Sammenlignet med resten av universitetet er vi kanskje på lysegrønn. Men sammenligner 
vi oss med staten så har vi en utfordring med stadig lederskifter og for mange man har 
personalansvar for.

I andre bedrifter har man satset på ledertalentutvikling hvor målet er å ha gode kandidater 
til topplederstillinger. Dette er vanskelig i akademia da vi rekrutterer fra en faggruppe hvor 
forskerkarrieren står høyt, og ledelse ikke er så attraktivt. Vi bruker gjerne 1-2 år for å 
bygge og utvikle lederkompetanse og trygghet for en lederperiode på fire år. Siste året 
begynner mange å forberede seg på veien tilbake til akademia (forskning/undervisning).
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Vi har fortsatt en utfordring på professornivå, her tar det lang tid å øke kvinneandelen. 
Potensialet ligger der ift stillingskategorier under. Men menn søker raskere 
professorkompetanse enn kvinner.
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