
Handlingsplan for humaniora 

 
Til diskusjon i Universitetsstyret 24/10 2017 



Bakgrunn og innretning 

• Regjeringens Humanioramelding 2017 og NFRs 

Humanioraevaluering 2017 

• Vedtak i U-styret juni 2017: UiO skal utarbeide en 

handlingsplan for humaniora (HFH) 

• HFH skal omfatte humaniora ved UiO 

• Sentrale enheter: HF, TF, KHM  

 



Hva er budskapet utenfra? 

KD: 

Debatten om humanioras relevans og betydning er avblåst: 

uten tung akademisk kompetanse på språk, kultur, historie og 

verdier kan ingen nasjon fungere, fremtiden ikke møtes og 

store spørsmål ikke besvares. 

 

NFR: 

UiO er Norges største, bredeste, beste og strategisk tydeligst 

profilerte humaniorauniversitet. 
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KDs forventninger 

Det finnes et utviklings- og samhandlingspotensial: 

 

• Økt internasjonalisering  

• Styrke samfunnsrelevansen i forskning og utdanning 

• Økt medansvar for lærerutdanningen 

• Fremmedspråk styrkes 

• Små og utsatte fag diskuteres 

• Talentjakt 
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Overordnede perspektiver for handlingsplanen 

• HFH skal uttrykke UiOs ambisjoner på vegne av 

humaniora utformet i konkrete tiltak med en spesifisert 

tidsramme 

 

 Omfang 2-3 sider 

 Tidshorisont 3 år 

 Målbar retning 

 Tydelig ansvar for oppfølging av handlingspunkter 

 Planens forhold til UiOs strategiske dokumenter 

 

 



Ambisjonsnivå 

• UiO skal innenfor de fire søylene i sitt samfunnsoppdrag 

 

– styrke sin ledende nasjonale posisjon 

– være internasjonalt ledende på noen definerte områder 

– utvikle og spisse de beste miljøene innenfor både forskning og 

utdanning 

– vise humanioras samfunnsbidrag 

– vise UiOs rolle som forvalter av en nasjonal kulturarv 

 



Mulige handlingspunkter i planen – strategi 

• bruke utviklingsavtalene og de nasjonale rektormøtene for å 

profilere UiOs humanioraposisjon nasjonalt: ambisjoner og 

bredde 

• arbeide for å styrke humanioras posisjon i Regjeringens 

langtidsplan og i NFRs store programmer 

• bruke The Guild for utvikling av internasjonale, strategiske 

allianser 
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Mulige handlingspunkter i planen – forskning 

• plassere humaniora tydelig i UiOs satsninger 

• flere rekrutteringsstillinger til humaniora 

• samarbeid og felles strategier rundt de ledende 

humanioramiljøene ved UiO 

• gi de ledende humanistiske forskningsmiljøene muligheter til 

økt internasjonal posisjonering (midler til et ‘Mini-CAS’?) 
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Mulige handlingspunkter i planen – utdanning 

• nasjonale/nordiske/internasjonale studieprogrammer 

• honours programs, eventuelt i samarbeid med andre 

fakulteter 

• strategi og kostnader ved utvikling av 4-årige BA-

programmer i utvalgte språk 

• ex.phil. som viktig leverandør av humanioraperspektiver til 

alle UiOs utdanninger 
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Mulige handlingspunkter i planen – formidling og 

samfunnskontakt 

• en årlig ‘humanioramiddag’  

• kommunisere tydelig UiOs ledende humanioraposisjon 

(samfunnsbidrag og samfunnsrelevans) 

• styrke formidlingen av humanistisk forskning  

 

01.11.2017 11 


