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Årsplan 2016-2018 – Enhet A 
 
 
INNLEDNING  
<Kort oppsummering de viktigste målene og prioriteringene, samt en kommentar om 
ressursene som er tilgjengelig. > 

 
<Kort kommentar om hvilke føringer og rammer som har medført prioriteringer for 
årsplan 2016-2018 og om forutsetninger for årsbudsjettet og hvilke muligheter/ 
begrensninger de økonomiske rammevilkårene gir for prioritering og gjennomføring av 
tiltak i årsplanen.> 
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Utdanning 
 
Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå: 

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 

 

Aktivitet: 
<Beskrivelse av konkrete aktiviteter som skal gjennomføres av enhet A i perioden 2016-

2018 for å sikre forventede resultater nås> 

Forventede resultater 2016: 
<Konkretisering de resultater Enhet A forventer av aktiviteten ved utgangen av 2016> 

Forventede resultater 2018: 
<Konkretisering de resultater Enhet A forventer av aktiviteten ved utgangen av 2018> 

Milepæler for gjennomføring: 
<Delaktivitet/delleveranse> 

Ansvar: 
<Hvem er ansvarlig, funksjon, ikke enhet> 

Frist for gjennomføring: 
<Når skal tiltaket være gjennomført> 

 
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 

 

Aktivitet: 
<Beskrivelse av konkrete aktiviteter som skal gjennomføres av enhet A i perioden 2016-

2018 for å sikre forventede resultater nås> 

Forventede resultater 2016: 
<Konkretisering de resultater Enhet A forventer av aktiviteten ved utgangen av 2016> 

Forventede resultater 2018: 
<Konkretisering de resultater Enhet A forventer av aktiviteten ved utgangen av 2018> 

Milepæler for gjennomføring: 
<Delaktivitet/delleveranse> 
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Ansvar: 
<Hvem er ansvarlig, funksjon, ikke enhet> 

Frist for gjennomføring: 
<Når skal tiltaket være gjennomført> 
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Forskning 
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  

 
Aktivitet: 
<Beskrivelse av konkrete aktiviteter som skal gjennomføres av enhet A i perioden 2016-

2018 for å sikre forventede resultater nås> 

Forventede resultater 2016: 
<Konkretisering de resultater Enhet A forventer av aktiviteten ved utgangen av 2016> 

Forventede resultater 2018: 
<Konkretisering de resultater Enhet A forventer av aktiviteten ved utgangen av 2018> 

Milepæler for gjennomføring: 
<Delaktivitet/delleveranse> 

Ansvar: 
<Hvem er ansvarlig, funksjon, ikke enhet> 

Frist for gjennomføring: 
<Når skal tiltaket være gjennomført> 

 
 
Tiltak 4:  
Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2016: 

 Fakultetene har redusert tiden det tar å rekruttere vitenskapelige ansatte 
 
Aktivitet: 
<Beskrivelse av konkrete aktiviteter som skal gjennomføres av enhet A i perioden 2016-

2018 for å sikre forventede resultater nås> 

Forventede resultater 2016: 
<Konkretisering de resultater Enhet A forventer av aktiviteten ved utgangen av 2016> 

Forventede resultater 2018: 
<Konkretisering de resultater Enhet A forventer av aktiviteten ved utgangen av 2018> 

Milepæler for gjennomføring: 
<Delaktivitet/delleveranse> 

Ansvar: 
<Hvem er ansvarlig, funksjon, ikke enhet> 

Frist for gjennomføring: 
<Når skal tiltaket være gjennomført> 
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Samfunnskontakt, formidling og innovasjon 

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 
 
Aktivitet: 
<Beskrivelse av konkrete aktiviteter som skal gjennomføres av enhet A i perioden 2016-

2018 for å sikre forventede resultater nås> 

Forventede resultater 2016: 
<Konkretisering de resultater Enhet A forventer av aktiviteten ved utgangen av 2016> 

Forventede resultater 2018: 
<Konkretisering de resultater Enhet A forventer av aktiviteten ved utgangen av 2018> 

Milepæler for gjennomføring: 
<Delaktivitet/delleveranse> 

Ansvar: 
<Hvem er ansvarlig, funksjon, ikke enhet> 

Frist for gjennomføring: 
<Når skal tiltaket være gjennomført> 

 
 
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  

 
Aktivitet: 
<Beskrivelse av konkrete aktiviteter som skal gjennomføres av enhet A i perioden 2016-

2018 for å sikre forventede resultater nås> 

Forventede resultater 2016: 
<Konkretisering de resultater Enhet A forventer av aktiviteten ved utgangen av 2016> 

Forventede resultater 2018: 
<Konkretisering de resultater Enhet A forventer av aktiviteten ved utgangen av 2018> 

Milepæler for gjennomføring: 
<Delaktivitet/delleveranse> 

Ansvar: 
<Hvem er ansvarlig, funksjon, ikke enhet> 

Frist for gjennomføring: 
<Når skal tiltaket være gjennomført> 
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Enhet As egne tiltak  
 

Tiltak  

 

Aktivitet: 
<Beskrivelse av konkrete aktiviteter som skal gjennomføres av enhet A i perioden 2016-

2018 for å sikre forventede resultater nås> 

Forventede resultater 2016: 
<Konkretisering de resultater Enhet A forventer av aktiviteten ved utgangen av 2016> 

Forventede resultater 2018: 
<Konkretisering de resultater Enhet A forventer av aktiviteten ved utgangen av 2018> 

Milepæler for gjennomføring: 
<Delaktivitet/delleveranse> 

Ansvar: 
<Hvem er ansvarlig, funksjon, ikke enhet> 

Frist for gjennomføring: 
<Når skal tiltaket være gjennomført> 

 
 
Tiltak  

 

 
Aktivitet: 
<Beskrivelse av konkrete aktiviteter som skal gjennomføres av enhet A i perioden 2016-

2018 for å sikre forventede resultater nås> 

Forventede resultater 2016: 
<Konkretisering de resultater Enhet A forventer av aktiviteten ved utgangen av 2016> 

Forventede resultater 2018: 
<Konkretisering de resultater Enhet A forventer av aktiviteten ved utgangen av 2018> 

Milepæler for gjennomføring: 
<Delaktivitet/delleveranse> 

Ansvar: 
<Hvem er ansvarlig, funksjon, ikke enhet> 

Frist for gjennomføring: 
<Når skal tiltaket være gjennomført> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


