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Innledning  
 
Årsplanen gjør rede for hvilke av målene i strategisk plan 2005-2009 som fakultetet ønsker å 
konsentrere seg om i 2006. Den er et viktig premiss for utarbeidelse av tilsvarende planer ved 
grunnenhetene, og i tiltakene gjøres rede for hvor ansvaret for oppfølging er plassert.  
 
Årsplanen bygger også på vurdering av gjennomføringen av årsplanen for 2005, UiOs årsplan for 
2005, samt fakultetets studiekvalitetsrapport for studieåret 2004/2005. Årsplanen må også sees i 
sammenheng med resultatmål som viser fakultetets prioriteringer for hele planperioden 2005-
2009.  
 
 
FORSKNING 
 
Hovedmål: Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal være det fremste 
samfunnsvitenskapelige fagmiljø i Norge og hevde seg sterkt i internasjonal sammenheng.  
 
Selv om fakultetet har mange sterke enkeltforskere og fagmiljøer med høy kompetanse, kan vi 
gjøre mer for å identifisere og synliggjøre kompetansen. Fakultetet skal i 2006 legge til rette for 
mer og bedre forskning gjennom en sterkere konsentrasjon om områder der vi kan hevde oss 
sterkt. Grunnenhetene peker selv ut de kjerneområdene innen faget som bidrar til å profilere 
enhetene utad, og som gir retning og tyngde til nødvendige langsiktige satsninger. Gjennom en 
mer bevisst forskningsprofil vil vi synliggjøre fakultetet i det internasjonale forskersamfunnet og 
samtidig legge et bedre grunnlag for innhenting av forskningsmidler. 
 
Fakultetet vil legge til rette for en forskningskultur preget av faglig samarbeid og god faglig 
kommunikasjon, av høye ambisjoner, oppmuntring og anerkjennelse for gode resultater, samt 
engasjement i andres problemstillinger og ideer og forpliktende deltakelse i faglige 
fellesaktiviteter ved instituttene. 
 
Mål:  Identifisere kjerneområder som skal profilere fagmiljøene utad, og gi retning til 

langsiktige satsninger 
 
Tiltak:  
 Enhetene skal innen 1. februar 2006 peke ut de kjerneområdene innen faget som skal bidra til 

å profilere enheten utad, og som kan gi retning og tyngde til nødvendige langsiktige satsinger 
i forskningen. Dette er nærmere beskrevet i fakultetets brev til enhetene av 19.10.2005.  

 Med utgangspunkt i enhetenes kjerneområder skal fakultetet utarbeide en samlet 
forskningsprofil. 

 De profilerte kjerneområdene skal brukes aktivt ved søknader om forskningsfinansering, 
rekruttering av studenter på master- og PhD-nivå, overfor søkere til stillinger ved fakultetet, 
potensielle gjester, samt i forhold til det internasjonale forskersamfunnet. 

 Fagevalueringer skal følges opp av fakultet og enheter, og brukes systematisk som instrument 
for faglig videreutvikling. Dette gjelder blant annet den nylig gjennomførte fagevalueringen 
av TIK-senteret og den planlagte fagevalueringen av økonomisk forskning i Norge. 
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Mål:  Legge til rette for forskerinitierte forskergrupper som skal drive forskning som 
vekker internasjonal interesse 

 
Tiltak:  
 Fakultetet skal prioritere forskningskvalitet og godt fungerende aktiviteter ved tildeling av 

ressurser til enheter, forskningsområder og forskergrupper. 
 Fakultetet skal sette av strategiske midler (såkornmidler) til forskergrupper i forbindelse med 

søknader om eksterne midler under EUs 7. rammeprogram, NFRs ”Yngre, fremragende 
forskere”- ordningen, Senter for fremragende forskning (SFF) og lignende.  

 Enhetene skal stimulere til og støtte opp om forskerinitierte forskningsgrupper.  
”Småforskmidler” skal brukes som ett virkemiddel. 

 Fakultetet skal vurdere enhetenes arealbehov og foreslå eventuelle tiltak 
 Fakultetet skal arbeide for videre finansiering av ARENA-programmet. 

 
 
Mål:  Forsterke samarbeidet med eksterne institusjoner  
 
Tiltak: 
 Enhetene skal bruke ”Småforskmidler” bevisst i forhold til å fremme internasjonal 

publisering og bygging av forskerinitierte internasjonale nettverk. 
 Enhetene skal sette av midler slik at stipendiater som har faglig behov for det kan gis støtte til 

feltarbeid eller til forskningsopphold ved utenlandske forskningsinstitusjoner 
 Enhetene skal tilrettelegge for faglig samspill mellom egne ansatte og gjester fra inn- og 

utland, gjennom å støtte seminarer og andre faglige møteplasser. 
 
 
FORSKERUTDANNING 
 
Hovedmål:  Øke volumet, bedre kvaliteten og gjennomstrømmingen i  

forskerutdanningen 
 
Målsettingen om økt volum i forskerutdanningen er ambisiøs, og krever økt innsats for å utnytte 
og skaffe til veie finansiering for fremtidige doktorgrader. En bedret gjennomstrømming vil 
kreve økt oppfølging av doktorgradskandidatene gjennom studiet.  
 
Tiltak: 
 Fakultetet skal sluttføre egenevaluering av forskerutdanningen.  
 Fakultetet skal bruke kunnskapen som evalueringen gir oss til utforming av konkrete tiltak 

rettet mot å øke volumet og bedre kvaliteten og gjennomstrømmingen på fakultetets PhD-
program.  

 Enhetene skal stimulere til at stipendiatene i større grad knyttes opp mot godt fungerende 
grupper og forskningsprosjekter. 

 Enhetene skal utnytte fakultetets forskningsprofil til å skaffe ekstern finansiering som kan 
bidra til forskerutdanning (stipendiatstillinger). 

 Enhetene skal fylle vedtatte måltall for stipendiatstillinger gjennom bedre utnyttelse av 
øremerkede midler. 

 
BACHELOR- OG MASTERUTDANNING 
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Hovedmål: Gi studenter fagkompetanse på nivå med de beste europeiske universiteter og gi 
studentene et godt grunnlag for videre utvikling som borgere og fagpersoner. 
 
Et av hovedmålene i strategisk plan er at fakultetet skal tydeliggjøre studieprogrammenes 
læringsmål og arbeidslivsrelevans. Disse målene støttes av informasjon som fremkommer 
gjennom kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten. I 2006 skal det arbeides med å finne 
gode arenaer for kontakt med arbeidslivet, og å klargjøre informasjon om hva studentenes 
forventes å kunne ved fullført studieløp. Fakultetet skal også følge opp studentene slik at en 
betraktelig større andel fullfører masterstudiene på normert tid. Satsingen på internasjonalisering 
av studiene skal videreføres.  
  
 
Mål: Sikre kvaliteten ved studieprogrammene og emneporteføljen 
 
Tiltak: 
 Ledelsen på alle nivåer skal sikre at kvalitetssystemet frembringer tilstrekkelig, pålitelig og 

nyttig informasjon om kvaliteten på studietilbudet, og at informasjonen følges opp i arbeid 
med kvalitetsforbedring.  

 Fakultetet skal styrke studentenes læringsmiljø gjennom å prioritere gode program- og 
kulltiltak for studenter på bachelor- og masterprogrammene, og tydeliggjøre ansvaret for 
oppfølgingen av studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø. 

 Fakultetet skal fullføre og følge opp periodisk programevaluering av følgende studieprogram: 
- Masterprogrammet i Environmental and Development Economics  
- Masterprogrammet i Economics  
- Masterprogrammet i Samfunnsøkonomisk analyse (femårig) 
- Masterprogrammet i Peace and Conflict studies 
- Profesjonsstudiet i psykologi 

 Fakultetet skal igangsette periodisk programevaluering av følgende studieprogram: 
- Bachelorprogrammet i Internasjonale studier  
- Bachelorprogrammet i Europastudier (EU) 
- Bachelorprogrammet i Kultur og kommunikasjon  
- Bachelorprogrammet i Offentlig administrasjon og ledelse  
- Bachelorprogrammet i Utviklingsstudier 

 
 
Mål: Tydeliggjøre de ulike studieprogrammenes læringsmål og arbeidslivsrelevans 
 
Tiltak: 
 Fakultetet skal følge opp resultatene fra undersøkelsen blant kandidater på høyere grad 2000-

2004, med tanke på å forbedre studieprogrammene og utruste studentene med en større 
bevissthet om egen kompetanse og karrieremuligheter. 

 Gjennom utprøving av ulike arenaer for kontakt, skal fakultetet utarbeide en langsiktig plan 
for samhandling med tidligere studenter og arbeidsgivere.  

 Fakultetet skal utvikle et 20-poengs prosjektemne, basert på Prosjektforum, for innpassing i 
aktuelle masterprogram. 

 Studieprogrammene skal gjennomgå eksisterende programinformasjon med sikte på å 
tydeliggjøre læringsmål for studenter og arbeidsgivere. 

 Masterprogrammene skal lage gode overganger fra tverrfaglige bachelorprogram til 
disiplinære masterprogram. 
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Mål: Mobilisering av studentenes egen innsats for å nå læringsmålene  
 
Tiltak: 
 Masterprogrammene skal følge opp studentene, slik at andelen som gjennomfører på normert 

tid øker. 
 Emnebeskrivelser og undervisning skal gi god informasjon om hvilke kriterier studentene 

vurderes etter. 
 Fakultetet skal gi støtte til fagmiljø som utarbeider alternative undervisnings- og 

vurderingsformer, for å gi bedre variasjon i måling av studentenes læringsutbytte, utnytte 
semesterets lengde til studier og sikre tid til forskning. 

 
 
Mål: Økt internasjonalisering av studiene 
 
Tiltak: 
 Innen studentutveksling skal fakultetet klargjøre ansvarsdeling mellom fakultet, 

studieprogram og enheter, og utarbeide og iverksette gode administrative rutiner for kobling 
av studenter til avtaler og mottak av innreisende studenter. 

 Fakultetet skal i samarbeid med enheter og studieprogram gjennomgå avtaleporteføljen, og 
vurdere om det skal etableres flere utvekslingsavtaler, ut fra faglige behov og studentenes 
etterspørsel.  

 Fakultetet skal vurdere rutiner for godkjenning av utenlandsk utdanning, og ressursbehov 
som følge av økt utveksling. 

 Fakultetet skal i samarbeid med enhetene utvikle engelskspråklige tverrfaglige emnegrupper 
for innreisende studenter på bachelornivå.  

 
 
KUNNSKAP I BRUK 
 
Hovedmål: Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal spille en sentral rolle som leverandør 
av uavhengig faglig innsikt til samfunnet.  

Fakultetet har som en av sine målsetninger å styrke samfunnsfagenes posisjon i samfunnet 
gjennom god forskningsbasert formidling. 

Mål: Styrke forskningsbasert formidling 
 
Tiltak: 

• Fakultetet skal arrangere internt seminar om forskningsbasert formidling, om hva vi 
legger i begrepet formidling, og om hva som er god praksis og god ressursbruk for 
universitetsforskere når det gjelder samfunnskontakt. 

• Fakultetet skal i samarbeid med en eller flere enheter igangsette et pilotprosjekt for 
utarbeiding av hensiktsmessig støtte til webbasert forskningsformidling ved spesielle 
forskningsprosjekter/-satsinger  

 
 
PERSONALE, ORGANISASJON OG INFRASTRUKTUR 
 
Hovedmål: Fakultetet skal ha attraktive og konkurransedyktige fagmiljøer med godt 
arbeidsmiljø for studenter og ansatte.  
 

 
Side 4 



 

En av de viktigste utfordringene for fakultetet er å sikre en fortsatt høy kompetanse i staben i 
forbindelse med avgang i planperioden. Rekruttering til stillinger skal sammen med 
ressursstyringen på alle nivåer følge opp hovedprioriteringene innen forskning og utdanning. 
Medarbeidersamtaler er et viktig virkemiddel for å sikre et godt arbeidsmiljø for vitenskapelig 
ansatte, og stimulere til forskningsinnsats og faglig utvikling. De administrative 
støttefunksjonene skal gjøres mer brukerorienterte og organiseres mest mulig effektivt, og det 
skal legges til rette for et godt samarbeid mellom vitenskapelig og administrativ stab.  
 
Mål: Styrke rekrutteringen av høyt kvalifiserte medarbeidere  
 
Tiltak:  
 Enhetene skal systematisk drive aktiv rekruttering til ledige stillinger, og iverksette tiltak for 

å redusere tid fra kunngjøring til tilsetting. 
 Enhetene oppfordres til å fremme flere søknader til NFR om midler til postdoktorer 

 
Mål: Tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø som stimulerer til innsats og kvalitet 
Tiltak nevnt under forskning, særlig stimulering til forskerinitierte forskningsgrupper er et viktig 
tiltak for å bygge opp under et godt arbeidsmiljø. 
 
Tiltak: 
 Ledelsen på alle nivåer skal følge opp den enkelte medarbeider gjennom jevnlige 

medarbeidersamtaler. I medarbeidersamtaler med vitenskapelig ansatte skal det fokuseres på 
forskningsaktivitet, forskningsvilkår og faglig utvikling. 

 Samspill mellom ledelsen på de to nivåene og mellom faglig og administrative lederoppgaver 
skal styrkes gjennom blant annet mer aktiv bruk av felles møteplasser. 

 Fakultetet og enhetene skal følge opp notat av 19.10.05 fra nettverksgruppe for 
administrative ledere om videre utvikling av fakultetets administrative tjenester i retning av 
en integrert organisasjon med hensiktsmessig arbeidsdeling på tvers av enhetene.  

 Fakultetet skal arrangere seminar for hele fakultetets administrasjon 10. – 11. januar 2006, 
for å kartlegge utviklingsområder innen de administrative støttetjenestene og igangsette 
konkrete utviklingsoppgaver i samarbeid mellom enhetene. Et premiss for arbeidet vil være 
brukerorientering og effektiv organisering av arbeidshverdagen. 

 
Mål: Bedre intern økonomistyring slik at ressursene på kort og lang sikt brukes på en 

måte som gir største mulig utbytte i form av god undervisning og forskning 
 
Tiltak:  
 Fakultetet skal aktivt arbeide for å bedre forholdstallet mellom lærere og studenter.  
 Fakultetet og enhetene skal budsjettere mer ekspansivt i forhold til uforutsette avganger, 

permisjoner, sykdom etc. 
 Deler av enhetenes likviditetsoverskudd skal brukes til å styrke ansattes tid til forskning, 

gjennom for eksempel å tilsette vikarer og utlyse stillinger i god tid før forventet avgang. 
 Enhetene skal iverksette tiltak som styrker biblioteket. 
 Fakultetet skal i samarbeid med enhetene gjennomgå økonomiske forhold knyttet til eksterne 

prosjekter. 
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