
Det samfunnsvitenskapelige fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Kontoradr.: Eilert Sundts hus 3. et., Moltke 
Moes vei 31, 0851 Oslo 

Telefon: 22 85 62 64 
Telefaks: 22 85 48 25 
postmottak@sv.uio.no 
www.sv.uio.no 

 

Til:   Fakultetsstyret 

Fra:  Dekan 

Sakstype:  D-sak 1 

Møtedato: 6. desember 2018 

Notatdato:  29. november 2018 

Saksbehandler:  GGR 

Forslag til mål i utviklingsavtale mellom fakultetet og rektor 

 

Bakgrunn 

Kunnskapsdepartementet har innført flerårige utviklingsavtaler med universitetene. Se mer om utviklingsavtalene i 

vedlegg. 

UiO ønsker å innføre tilsvarende utviklingsavtaler med fakultetene fra og med fordelingen for 2020, og har bedt fakultetet 

om å foreslå mål som kan inngå i avtalen. 

Det vil bli avholdt dialogmøter med fakultetene i januar og februar 2019 om avtalene. 

Dekanen har følgende forslag til mulige målsettinger i utviklingsavtalen.  

1. Oppfyllelse av Kunnskapsdepartementets måltall for produserte profesjonskandidater i Psykologi 

2. Sikre god rekruttering, bedre kjønnsbalanse og mer kulturelt mangfold til fakultetets studieprogrammer 

3. Sikre studenter og ansatte et godt fysisk arbeidsmiljø (i samarbeid med Eiendomsavdelingen) 

4. Opprettholde et høyt antall bevilgninger fra ERC og innen Horizon2020 Societal Challenges og bedre 

rekrutteringen innen Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) 

5. Bedre rekrutteringsprosesser og styrke fakultetets attraktivitet for fremragende forskere  

6. Opprettholde forskningen innen fakultetets doktorgradsprogram på høyt nivå og systematisere opplæring innen 

generiske ferdigheter og øke veilederes kompetanse 

7. Bidra til løsning av samfunnets systemiske utfordringer gjennom sosial innovasjon 

8. Videreutvikle fakultetets administrasjon gjennom effektivisering og digitalisering av administrative 

arbeidsprosesser 

 

Se også forslag til årsplan for 2019-2021 (V-sak 3). 

 

 

Vedtaksforslag:  

Fakultetsstyret godkjenner dekanens forslag til målsettinger i utviklingsavtalen med rektor.. 

 

 

SE VEDLEGG: Om utviklingsavtaler (hentet fra KDs tildelingsbrev til UiO for 2018, datert 21. desember 2017) 
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VEDLEGG 

Om utviklingsavtaler 

Kunnskapsdepartementet innfører gradvis en ordning med flerårige utviklingsavtaler mellom departementet og 

universitetene. Utviklingsavtalene skal bidra til å nå målene om høy kvalitet, tydeligere institusjonsprofiler og bedre 

arbeidsdeling.  Foreløpig er det ikke knyttet økonomiske virkemidler til avtalene, men regjeringen har en ambisjon om å 

gjøre dette på sikt.  

Innholdet i utviklingsavtalene skal i hovedsak utarbeides etter initiativ fra universitetene selv, men departementet kan 

også ta initiativ til at enkelte forhold blir drøftet. En forutsetning for utviklingsavtalen er at departementet og institusjonen 

er enige om innholdet. Departementet tar sikte på at avtalen skal vare i tre-fire år, og at vurderingen av måloppnåelsen vil 

skje gjennom kvalitative og kvantitative måleparametere, som institusjonen og departementet er blitt enige om som del av 

avtalen. Målene i utviklingsavtalen må være operasjonaliserbare og etterprøvbare og skal være en integrert del av eller 

samordnet med målstrukturen til institusjonen. Avtalen inngår i det årlige tildelingsbrevet til UiO. 

Utviklingsavtalen mellom Kunnskapsdepartementet og Universitetet i Oslo er utarbeidet gjennom en prosess med innspill 

fra UiO og dialog med departementet.  

UiO er pålagt å omtale status for oppfølging av utviklingsavtalen i årsrapporten hvert år. Her skal det fremgå hva som er 

status på måleparametere/milepæler sammenlignet med utgangspunktet for avtalen.   

Utviklingsavtalen mellom UiO og Kunnskapsdepartementet 

Det overordnede målet for utviklingsavtalen mellom UiO og departementet er økt utdanningskvalitet og 

internasjonalisering basert på forskning av høyeste kvalitet – innenfor et bredt spekter av fag og disipliner.  

1. Fremragende utdanningskvalitet  

UiO har som ambisjon å knytte forskning og utdanning enda tettere sammen og derigjennom styrke utdanningskvaliteten. 

For et internasjonalt ledende universitet er forskning nært knyttet til – og avhengig av – utdanningsvirksomheten ved 

institusjonen. Som et forskningsintensivt breddeuniversitet med flere universitetsmuseer har også UiO en unik mulighet 

til å skape enda mer tverrfaglige forsknings- og utdanningsmiljøer. UiO har som ambisjon at dette skal utnyttes enda 

bedre. UiO er også opptatt av å sikre gode utviklingsvilkår for profesjonsfagene, og vil sikre at øvrige tiltak for styrket 

utdanningskvalitet bidrar til et slikt overordnet hensyn.  

Måloppnåelsen vurderes på bakgrunn av gjennomføring av utvalgte tiltak og analyser av nøkkeltall:  

A. Samordning av undervisningsressurser: UiO vil i 2017 etablere en koordinerende enhet for støtteressurser for 

utdanning (Senter for læring og utdanning). Å samle eksisterende støtteressurser knyttet til utdanningsområdet under en 

tydelig faglig ledelse, vil gi arbeidet med utdanningskvalitet ved institusjonen et ytterligere løft. UiO vil også vurdere 

muligheten for å opprette et akademi for fremragende utdanning, som kan ses i sammenheng med det øvrige arbeidet med 

meritteringstiltak ved UiO. En slik satsing vil ha overføringsverdi i sektoren. Måloppnåelse vurderes på bakgrunn av 

gjennomføring av tiltakene.  

B. Fysisk læringsmiljø: Med støtte i «Masterplan for eiendommer» vil UiO arbeide med hvordan nye digitale arbeids- og 

samhandlingsvaner bør prege utformingen av det fysiske læringsmiljøet i form av bygningsmessige og arkitektoniske 

løsninger mv. Spesielt skal mulighetene for en kompetanseoppbygging i tilknytning til UiOs forskningsmiljøer innen 

læring og pedagogikk forsøkes utnyttet. Målet er at arbeidet skal munne ut i et sett prinsipper eller en veileder for 

utvikling av fremtidens undervisningslokaler og hvordan det best mulig kan legges til rette for studentenes egen læring i 

en digital kontekst. I lys av at en stadig større del av institusjonens samlede økonomiske ramme fremover vil måtte bli 

brukt til å vedlikeholde historiske/vernede bygninger, vil UiO utrede alternative bærekraftige eierskapsmodeller for disse 
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byggene. Dette er særlig relevant for den selvforvaltende delen av sektoren. Måloppnåelse vurderes på bakgrunn av 

gjennomføring av tiltakene.  

C. UiOs lærerutdanninger: UiO er Norges største lektorutdanner på universitetsnivå. ProTed – senter for fremragende 

utdanning, i samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, har som mål å fremme kvalitet i høyere 

utdanning og bidra til utviklingen av integrerte lærerutdanninger. UiO vil utvikle en mer helhetlig profil på 

lærerutdanningene, blant annet gjennom å videreutvikle samarbeidet med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Oslo 

kommune. Måloppnåelse vurderes på bakgrunn av gjennomføring av konkrete samarbeidstiltak med HiOA og Oslo 

kommune knyttet til lærerutdanningene, og årlig analyse av søker- og kandidattall for UiOs lærerutdanninger.  

D. Poenggivende praksis: UiO vil legge til rette for bedre kontakt mellom akademia og arbeidsliv i 

utdanningsprogrammene, blant annet gjennom å sikre uttelling for praksis i ulike utdanningsprogrammer. Måloppnåelse 

vurderes på bakgrunn av utvikling av system for poenggivende praksis i nært samarbeid med partene i arbeidslivet, og 

årlig analyse av antall kandidater med poenggivende praksis i arbeidslivet.  

E. Studiepoengproduksjon: UiO har som ambisjon å løfte studiepoengproduksjonen per student (studiesuksess). UiO vil 

gjennomføre en omfattende analyse av studiesuksess ved UiO i 2017. Måloppnåelse vurderes for øvrig på bakgrunn av 

årlige analyser av kandidat- og studiepoengtall.  

F. Evaluering av utdanningskvalitet: UiO vil utarbeide en rapport om andre universiteters metoder for evaluering av 

utdanningskvalitet, og på basis av dette vurdere å innføre en egen metode for slik evaluering for å kunne bidra til årlige 

forbedringer av utdanningskvaliteten. Et slikt prosjekt vil kunne ha stor relevans for sektoren.   

G. Bedre arbeidsdeling i sektoren: På sikt – når flere institusjoner omfattes av utviklingsavtaler – kan koordinering av 

fagtilbud inngå som en del av avtalegrunnlaget. I løpet av 2017 vil UiO arbeide for å utvikle minst en konkret modell for 

nasjonalt SAKsamarbeid innenfor et spesifikt fagområde – med økt internasjonal synlighet og faglig kvalitet som drivere. 

Måloppnåelse vurderes på bakgrunn av fremdrift i UiOs prosesser knyttet til nasjonal og nordisk arbeidsdeling.   

2. Økt forskningsaktivitet i Horisont 2020   

Deltakelse i Horisont 2020 er en tydelig indikator på forskningskvalitet. UiO har økt EUdeltakelse som en av de viktigste 

prioriteringene i tråd med regjeringens «Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU». Når det gjelder 

ERC-tildelinger generelt, ligger UiO på et godt internasjonalt nivå; når det gjelder tilslag innenfor tematiske satsinger og 

enkelte fagretninger – herunder medisin og IKT – har institusjonen et forbedringspotensial, jf. bl.a. 

Forskningsbarometeret 2016.    

Måloppnåelsen vurderes på bakgrunn av gjennomføring av utvalgte tiltak og analyser av nøkkeltall:  

A. Oppfølging av EU-benchmark: UiO har – med utgangspunkt i UiO og ulike europeiske universiteter – gjennomført 

en sammenlignende undersøkelse av faktorer som påvirker deltakelse i EU-forskning. I lys av undersøkelsen er det 

fremkommet en rekke anbefalinger til tiltak som UiO vil implementere. Tiltakene omhandler bl.a. et styrket støtteapparat 

for prosjekter i driftsfasen, interne incentiver for koordinatorprosjekter, og mer systematisk kompetansebygging ved 

institusjonen. Konkret innfasing av tiltak vil besluttes i 2017.     

B. Søknader og gjennomslag innenfor de tematiske områdene i Horisont 2020: UiO har et potensial for større 

gjennomslag innenfor tematiske områder i Horisont 2020, herunder helse. UiO vil forsterke samhandlingen med Helse 

Sør-Øst/Oslo universitetssykehus (HSØ/OUS) for bedre å utnytte det potensialet som ligger i et samarbeid i forbindelse 

med søknader til helseprogrammet. Måloppnåelse vurderes på bakgrunn av årlig analyse av relevante nøkkeltall (antall 

søknader, prosjekter mv.) samt samarbeidsprosjekter med HSØ/OUS i forbindelse med søknader innen helse i Horisont 

2020.  
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C. Rekruttering innen Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA): UiO har et godt utgangspunkt innenfor MSCA, 

men ønsker å tiltrekke seg enda flere gode enkeltkandidater – særlig på post.doc-nivå (MSCA-IF). UiO vil sette i gang en 

særskilt analyse/benchmark av sammenlignbare institusjoner i Europa som lykkes på dette området, for på denne måten 

utforme målrettede tiltak. Det antas at en slik analyse vil være av interesse for sektoren som helhet. Måloppnåelse 

vurderes for øvrig på bakgrunn av årlig analyse av relevante nøkkeltall (antall søknader, prosjekter mv.).  

3. Mer omfattende internasjonalt forsknings-, utdannings- og innovasjonssamarbeid   

Kunnskap kjenner ingen landegrenser. Et hovedmål i Strategi 2020 er at UiO skal være et grensesprengende universitet, 

både faglig og geografisk. Som et ledd i dette skal UiO legge bedre til rette for tverrfaglig samarbeid. Tverrfaglighet skal 

vektlegges innenfor forskning og utdanning både hjemme og ute. Det internasjonale engasjementet skal bli enda større, 

blant annet gjennom økt deltakelse i strategiske partnerskap, klyngesamarbeid og i det europeiske forskningsområdet. Økt 

internasjonalisering av utdanningene vil også være med på å løfte utdanningskvaliteten ytterligere  

Måloppnåelsen vurderes på bakgrunn av gjennomføring av utvalgte tiltak og analyser av nøkkeltall:  

A. Europeisk universitetsnettverk: Det nystartede nettverket «The Guild of European Research-Intensive Universities», 

hvor UiO er eneste norske medlem, har ambisjoner om et bredt, inter-institusjonelt samarbeid innenfor forskning, 

utdanning og innovasjon – i tillegg til et forsterket nærvær til politiske prosesser i EU. Etableringen av Guild Policy Labs 

skal bidra til en enda sterkere tilknytning mellom akademia og samfunn. Måloppnåelse vurderes ved kvalitativ vurdering 

av resultater (antall og type samarbeidsprosjekter, arrangementer, mv.).  

B. Innovasjonsløft ved UiO og samarbeidsprosjekter med internasjonalt næringsliv: UiO vil fortsette å styrke 

koblingen mellom fremragende grunnforskning og nytt næringsliv. Som en følge av satsingen «Innovasjonsløft for UiO» 

vil det implementeres målrettede tiltak innen utdanningsområdet i løpet av 2017-18. Videre har UiO som ambisjon å 

utvikle samarbeidsprosjekter med næringslivet, primært innenfor rammen av «The Guild»– for UiOs del ideelt innen 

livsvitenskaps-området og tilhørende klyngeambisjoner. Måloppnåelse vurderes for øvrig ved årlig analyse av relevante 

nøkkeltall fra UiOs TTO.  

C. UiO:Livsvitenskap og ny nylivsvitenskap-klynge: Livsvitenskapen har stort næringspotensial og vil gi 

arbeidsplasser og nødvendig omstilling til en grønnere økonomi. Et nytt bygg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved UiO 

skal legge til rette for fremragende forskning, undervisning og innovasjon i tett samarbeid med helseforetak, kommune og 

næringsliv. På sikt har UiO ambisjoner om at Gaustadbekkdalen skal utgjøre sentrum for en ny livsvitenskap-klynge. 

Måloppnåelse vurderes på bakgrunn av prosjekter og resultater knyttet til UiO:Livsvitenskap, og fremdrift i klynge-

etablering.   

D. Studentutveksling og samarbeid med utenlandske institusjoner: UiO vil utvikle den internasjonale profilen på 

studieprogrammene og legge til rette for økt studentutveksling. UiO har som ambisjon å øke antallet utreisende 

utvekslingsstudenter og inngå flere gjensidig forpliktende avtaler om langvarig studieprogramsamarbeid med utenlandske 

institusjoner. Måloppnåelse vurderes på bakgrunn av innfasing av «fritt semester» i flere studieprogrammer, samt årlig 

analyse av relevante nøkkeltall (utreisende utvekslingsstudenter, andelen studenter med utvekslingsopphold, felles grader, 

doble grader, felles semestre/emner og PhD cotutelle-avtaler). 

 


