
Universitetet i Oslo
Årsplan 2016-2018



2 Årsplan 2016–2018



3 Årsplan 2016–2018

Innhold

 4 Forord
  UiOs samfunnsoppdrag
  Faglige satsingsområder
  Virksomhetsovergripende utfordringer

 6 Satsinger for å initere endring
  Tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen i 2016

 7 Utdanning
  Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå

 8 Forskning
  Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå

 9 Samfunnskontakt, formidling og innovasjon
  Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå

10 Vedlegg til Årsplan 2016–2018: Oppfølgingspunkter SAB



4 Årsplan 2016–2018

Forord
Årsplanen er UiOs mest sentrale styringsdokument  
for å realisere Strategi2020. Den har treårig pers- 
pektiv og er rullerende, med årlig oppdatering. 
Årsplan 2016-2018 omfatter kun de områdene der 
det er viktig å oppnå endring. Noen satsinger er 
virksomhetsovergripende, mens andre gir føringer 
for utvikling av kjernevirksomheten. 

UiOs årsplan uttrykker styrets overordnede priori- 
teringer, og er kortere og tydeligere enn tidligere 
år, for å gi større rom for lokale tiltak. Planen skal 
bidra til tydelig arbeidsdeling, godt internt samspill 
og gi føringer til fakulteter, museer og sentre. I en-
hetenes årsplaner konkretiseres de faglige hoved-
prioriteringene. De lokale planene er utgangspunkt 
for å følge opp utvikling og resultater. 

UiOs samfunnsoppdrag
UiO har som mål å styrke sin internasjonale posi- 
sjon som et ledende forskningsuniversitet. UiO skal 
gi høyere utdanning som er basert på det fremste 
innen forskning, og skal formidle forskningsbasert 
kunnskap i dialog med samfunnet. Universitets- 
museene representerer en unik plattform for tverr- 
faglig forskningssamarbeid og kommunikasjon 
med samfunnet. 

UiO ønsker å ta et tydeligere ansvar for å bidra 
til å løse globale utfordringer. UiO kan her bidra 
med tverrfaglige tilnærminger innen forskning og 
utdanning. 

En grunnleggende forutsetning for å lykkes med 
innovasjon og verdiskaping er at universitetet hold-
er høy faglig kvalitet og utdanner studenter med 
kompetanse som møter utfordringene i samfunnet. 
Vi skal legge til rette for at forskning gir grobunn 
for innovasjoner som kan utvikle seg til nye tjen- 
ester og produkter. For å nå disse målene må vi 
ha en kultur for tverrfaglighet og samarbeid med 
næringslivet. 

Faglige satsingsområder
UiOs faglige bredde innebærer et konkurranse-
fortrinn. UiO vil øke antall søknader og prosjekter 
innenfor EUs nye program Horisont2020 gjennom 
satsingen UiO:Horisont.  UiO har klare ambisjoner 
om sterk vekst i den eksterne finansieringen, og 
skal etablere et forsterket støtteapparat for forsk-
erne. 

UiO ønsker å videreutvikle et verdensledende 
utdannings- og forskningsmiljø for livsvitenskap. 
Den nye satsingen for livsvitenskap i Gaustadbekk- 
dalen skal bringe sammen spisskompetanse fra 
biologi, fysikk, kjemi, farmasi, matematikk, statis-
tikk, informatikk og en rekke andre fag. UiO har 
også valgt ut to andre tverrfaglige satsingsområder: 
UiO:Energi og Unpacking the Nordic Model. Alle 
de tre områdene skal etablere tydelige program- 
plattformer. Det er et mål at UiO også knytter ut-
danningstilbud til disse satsingsområdene.
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Virksomhetsovergripende  utfordringer
Styret oppnevnte i 2012 Strategic Advisory Board 
(SAB) for å få et kritisk blikk utenifra på Strategi 
2020.  Rapporten UiO mottok høsten 2014 skiss- 
erer hva det eksterne ekspertpanelet mener er  
UiOs hovedutfordringer. 

Styret har i etterkant av rapporten nedsatt fire 
arbeidsgrupper for utdanningskvalitet, forsknings- 
kvalitet, tverrfaglighet og organisasjons- og 
beslutningsstruktur. Tre av gruppene har gitt sine 
vurderinger (se vedlegg 1), og gruppene har alle 
understreket behovet for klarere prioriteringer 
og bedre gjennomføring. I 2016 vil gruppen for 
organisasjons- og beslutningsstruktur presentere 
sine forslag til tiltak. Etter diskusjoner og høringer, 
vil styret ta stilling til hvordan vi skal bedre UiOs 
faglige kvalitet, samarbeidsevne og gjennomføring-
skraft. 

2016 er satsningsår for lærings- og arbeidsmiljø.  
Våre studenter skal nyte godt av teknologiske 
nyvinninger i sin utdanning, og det er derfor en 
stor satsing på digital eksamen.  Studentenes 
læring skal være i fokus, og særlig førsteårsstudent- 

ene skal få bedre oppfølging og tilbakemelding. 
Arbeidet med utdanningskvalitet skal koordineres 
gjennom å fastsette en overordnet visjon for ut- 
danningsvirksomheten ved UiO. 

UiO har etablert program for både utdannings- 
ledelse og forskningsledelse. I lærings- og arbeids- 
miljøåret vil det etableres en felles plattform for 
god ledelse ved UiO. 

Miljøet studenter og ansatte ferdes i daglig, på-
virker kvaliteten på læring og forskning. UiOs 
bygningsmasse skal bidra til at UiO kan innfri sine 
ambisjoner gjennom å tilby et moderne lærings- og 
arbeidsmiljø. I dag er store deler nedslitt og utids-
messig. Masterplanen for UiOs eiendommer gir 
føringer for arbeidet med en langsiktig moderni- 
sering av eiendommene. Det skal arbeides videre 
med en langsiktig finansieringsplan for bygnings- 
massen ved UiO.  

Oslo 23. juni 2015

Ole Petter Ottersen
rektor       
 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør
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UiO skal forvalte sine samlede ressurser slik at 
de bidrar til å understøtte kjerneaktiviteten. Det 
arbeides for å skape en enklere hverdag og et godt 
arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte. 
Kulturen skal preges av åpenhet, samarbeid og 
involvering av studenter, ansatte, deres tillitsvalgte 
og verneorganisasjonen.  

SAB-arbeidsgruppene har så langt foreslått 15 
forbedringstiltak. Endringsprosessene og tiltakene 
som er identifisert, vil kreve systematisk arbeid de 
neste 5-10 årene. De 15 tiltaksforslagene må sees 
som de innledende skritt for at UiO skal nå sine 
strategiske mål. Flere av tiltakene er tatt inn i denne 
årsplanen, men alle SAB-gruppene vil jobbe videre 
i planperioden for å konkretisere ytterligere tiltak 
som skal iverksettes. 

Gjennomføring av tiltakene skal skje i samarbeid 
mellom nivåene i organisasjonen. For hvert av til-
takene må det defineres hvordan dette organiseres. 
 
Tiltak som skal gjennomføres i  
organisasjonen i 2016: 

Oppfølging av SAB: 
Det skal utarbeides en overordnet visjon for utdan-
ningsvirksomheten ved UiO. Arbeidet med visjonen 
drøftes og forankres i fagmiljøene før den vedtas av 
universitetsstyret.

Det skal avklares hva som skal kjennetegne strateg-
iske tverrfakultære satsinger ved UiO og hvordan 
tverrfaglig virksomhet i mindre skala skal stimul-
eres. Det skal iverksettes kartlegging av systemiske 
og organisatoriske hindringer for tverrfaglig virk-
somhet med sikte på å fjerne disse raskest mulig.

Når SAB-gruppen for organisasjons- og beslut-
ningsstruktur har lagt frem sine forslag 
våren 2016, gjennomføres en åpen høringsprosess 
for å avklare hvilke endringer som bør realiseres. 

Øvrige tiltak:
Det skal utarbeides en plattform for universitet-
sledelse på alle nivåer.  

Det skal arbeides videre med en langsiktig finan-
sieringsplan for modernisering av eksisterende byg-
ningsmasse ved UiO. Dette må skje i nært samspill 
med Kunnskapsdepartementet. 

Prosjekt for digitalisering av eksamen gjennomføres 
i planperioden.  

Rekrutteringsstrategien skal ferdigstilles og imple-
menteres. 

 

Satsinger for å initiere endring
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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 utdannings-
 virksomheten
 tilby et godt læringsmiljø gjennom styrket 
 faglig og sosial integrering fra studiestart, og 
 god oppfølging og tilbakemeldinger underveis 
 i studiene
 styrke studentenes læringsutbytte og utdann-
 ingenes arbeidslivsrelevans gjennom mer bruk 
 av nyskapende og studentaktive læringsformer
 rekruttere dyktige og motiverte søkere
 vurdere utdanningstilbud tilknyttet de tre tverr-
 fakultære satsingene: Livsvitenskap, UiO:Ener-
gi 
 og Unpacking the Nordic Model

Tiltak som skal gjennomføres på 
fakultetsnivå1:

Tiltak 1: 
Fakultetene skal iverksette tiltak som styrker stu-
dentenes 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 mot-
 tak  
 Fakultetene har planer for hvordan oppfølging 
 skal gis underveis i studiene
 Bedre studentgjennomføring

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 nyskap-
 ende og studentaktive lærings- og vurderings-
 former som er tilpasset programmenes forvent-
 ede læringsutbytte
 Fakultetene har vurdert behovet for justeringer 
 av sine utdanningsprogram for å innfri UiOs 
 overordnede visjon for utdanning

1Med fakulteter menes i denne årsplanen 
fakulteter og tilsvarende enheter.
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Forskning
UiO skal fremme grensesprengende forskning og 
være en etterspurt internasjonal samarbeidspart-
ner. 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 satsings-
 områdene: 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 fort
 setter å være robuste og faglig sterke over tid
 øke internasjonal sampublisering og publiser-
 ing i de beste tidsskriftene

Tiltak som skal gjennomføres på 
fakultetsnivå:

Tiltak 3: 
Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansi-
ering fra EU-systemet.

Forventede resultater ved utgangen av 
2016:           
 Fakultetene har økt antall tematiske søknad
 er sammenlignet med gjennomsnittet av antall 
 søknader for 7. rammeprogram
 Fakultetene har økt antall ERC-tildelinger 
 sammenlignet med gjennomsnittet for tildel-
 inger i 7. rammeprogram 

Tiltak 4: 
Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres. 

Forventede resultater ved utgangen av 
2016:           
 Fakultetene har redusert tiden det tar å rekrutt-
 ere vitenskapelige ansatte
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Samfunnskontakt, formidling og
innovasjon
Et av UiOs viktigste oppdrag er å formidle kunn- 
skap 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 innova- 
sjon. 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 kommunika- 
sjonstiltak basert på UiOs kommunikasjonsstrategi 
i egne årsplaner.

Forventede resultater ved utgangen av 
2016:                                            
 UiOs forskning og utdanning er bedre kjent i 
 samfunnet

Tiltak 6: 
UiOs toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige 
satsingene skal synliggjøres for å øke oppslutning 
rundt våre viktigste strategiske satsninger. 

Forventede resultater ved utgangen av  
2016:                                    
 UiO toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige 
 satsingene er bedre kjent hos prioriterte mål-
 grupper i samfunnet 
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Vedlegg til Årsplan 2016-2018: 
Oppfølgingspunkter SAB
Under fremkommer 15 foreløpige tiltak de tre SAB 
arbeidsgruppene har identifisert i sine rapporter. 
Forslagene vil på ulike måter prege årsplanene i 
mange år fremover. 
Noen av tiltakene er tatt inn i denne årsplanen, for 
andre tiltak vil SAB-gruppene jobbe videre med å 
konkretisere tiltaksforslagene ytterligere. 

Utdanningskvalitet 
(ledet av dekan Berit Karseth):
 Utarbeidelse, forankring og vedtak av over-
 ordnet visjon for utdanningsvirksomheten ved  
 UiO
 Fokus på førsteårsstudenten, herunder 
 styrket introopplegg/mottak
 Koordinering av eksisterende støtteressurser 
 for utdanningsvirksomheten og utvikling av 
 delingskultur - gjenstår
 Etablere utdanningstilbud (emner evt. pro-
 gram) i tilknytning til UiOs 3 tverrfaglige 
 strategiske initiativ

Forskningskvalitet 
(ledet av viserektor Knut Fægri):
 Utvikle rutiner for raskere tilsetting i viten-
 skapelige stillinger 
 Karriereutvikling for stipendiater og post. doc.
 Opprettholde trykket bak EU-strategien og   
 UiO:Horisont

 Utarbeide kommunikasjonsstrategi for å løfte  
 frem høytytende miljøer
 Utvidet bruk av søkekomiteer ved tilsettinger
 Utnytte nedenfra-opp initiativer til en mer   
 aktiv innsats for internasjonalt samarbeid

Tverrfaglighet 
(ledet av viserektor Knut Fægri):
 Etablere en klar strategisk plattform for utvik-
 ling av de tre tverrfakultære satsingsområdene: 
 UiO: Livsvitenskap, UiO: Energi, samt  
 Unpacking the Nordic Model som flaggskip for  
 integrert tverrfaglighet
 Opparbeide samarbeidskompetanse for inte-
 grert tverrfaglighet hos studenter og ansatte  
 og bruke arenaer for stimulans av tverrfaglig  
 dialog og kompetanseutvikling
 Etablere tydelig tverrfaglig lederansvar på alle  
 nivåer basert på organisert lederutvikling og  
 bedre kompetanse for teamutvikling
 Endre regler og rammeverk med sikte på økt  
 fleksibilitet og mobilitet for deltakelse i tverr-
 faglig aktivitet for ansatte og studenter
 Etablere ressurstildelingsmekanismer som 
 sikrer utviklingen av lovende tverrfaglige pro-
 sjekter og programmer



11 Årsplan 2016–2018




