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Orientering om strategiske satsinger - prosess og avgrensninger 

Bakgrunn for saken 

Fakultetet har siden 2007 gjennomført tre prosesser med faglige prioriteringer. En i 2007- 2009 (I) og en i 

2013 (II) og en i 2019 (III). De to første var initiert av Universitetsstyret for å realisere ambisjonen i UiOs 

strategiske plan UiO:2020 om å tydeliggjøre UiO som et sterkt internasjonalt forskningsuniversitet. Sterke 

miljøer, kvalitet og internasjonal profil skulle prioriteres i hele organisasjonen. FPIII var et eget initiativ ved 

fakultetet.  

I de foregående rundene med faglige prioriteringer er det satt av et kronebeløp tilsvarende omtrent 2-3% 

av fakultetets totale ramme. Det har i siste runde med faglige prioriteringer utgjort 20 MNOK i året. 

Midlene har vært fordelt på ulike måter, til ulike prioriterte områder og satsinger ved fakultetet.  

Fakultetet har i dag 5 forsknings- og utdanningssatsinger med finansiering i perioden 2019-24. Disse 

satsningene ble tildelt støtte av fakultetsstyret etter vedtak i 2017 om faglige prioriteringer III. 

Fakultetsstyret skal starte diskusjonen om innretningen på en eventuelt fjerde runde med faglige 

prioriteringer, heretter kalt strategiske satsinger. 

 

FP I 2007-2013 

Den faglige prioriteringsprosessen ble gjennomført i tre faser: Forskningsprioriteringer i 2007, 

utdanningsprioriteringer 2008 og fellesprioriteringer og gjennomføring endelig vedtatt i 2009. 

De områdene som ble identifisert som særlig sterke internt på HF, skulle skjermes for nedskjæringer for å 

opprettholde eller styrke den nåværende forskningsinnsatsen. Utlysinger av nye stillinger og løpende 

stillingsplaner skulle vurderes i lys av prioriteringene. Flere ph.d.- og postdoktorstillinger skulle lyses ut i 

tråd med de faglige prioriteringene. 

Prosessen med faglige prioriteringer 2007-2009 var initiert av Universitetsstyret, med mål om å oppnå mer 

faglig konsentrasjon og mindre fragmentering, samt å styrke UiOs profil som forskningsuniversitet. 
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FP II 2014-2018 

Fakultetsstyret la opp til at prioriteringene etter en femårsperiode skulle revideres og UiOs årsplan for 2013 

krevde at fakultetene skulle foreta en gjennomgang av prioriteringene med sikte på videreutvikling. Det var 

ingen felles prosess ved UiO.  

Fakultetsstyret bestemte at prosessen med faglige prioriteringer skulle ta utgangspunkt i identifikasjon av 

de sterkeste forskningsområdene. I motsetning til prioriteringsprosessen 2007-09 var det ikke egne 

studieprioriteringer denne gangen. Derimot ble tilstrekkelig studiekvalitet satt som en betingelse for å 

kunne bli prioritert. Prioriteringsprosessen var basert på en kvantitativ analyse av forskningsstyrke, med en 

etterfølgende kvantitativ og kvalitativ studiekvalitetsanalyse av de sterkeste forskningsmiljøene. 

De faglige prioriteringene som ble vedtatt i 2013 fikk tildelt midler t.o.m. 2018. 

FP III 2019-2023 

Under faglige prioriteringer III ble utdannings- og forskningsaktivitet behandlet under ett. Mens 

dokumenterte resultater på et sett av indikatorer for forskningskvalitet utgjorde grunnlaget for FPII, skulle 

det i FPIII legges vekt på potensial for utvikling, både for forskning og for utdanning. 

Målet for FPIII var at prioriteringene skulle bidra til å løse de store utfordringene fakultetet hadde, innenfor 

områdene utdanningskvalitet, ekstern forskningsfinansiering og tverrfaglig samarbeid. 

FPIII omfattet både utdanning og forskning og la vekt på potensial og ikke tidligere oppnådde resultater. 

FPIII skulle muliggjøre satsinger/prioriteringer/risiko som ikke ville være mulig innenfor instituttenes 

rammer. 

FPIII ble gjennomført ved en åpen utlysning av midler til forsknings- og utdanningssatsinger. Instituttene 

ved HF kunne søke om midler til satsinger som skulle ha både en forsknings- og en utdanningskomponent, 

men disse kunne ha ulik tyngde i satsingen. Det var krav om at satsingene skulle inkludere et samarbeid 

mellom flere institutter og/eller med enheter utenfor HF. 

Rammene for FPIII var totalt ca. 100 millioner over 5 år, dvs. inntil 20 mill. til hver satsing. 

Strategiske satsinger fra 2024 
Dekanen presenterer i møtet 3. desember 2021 tanker og idéer for nye strategiske satsinger ved Det 

humanistiske fakultetet. 


