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Sakstittel: Strategi 2010 – 2020 for Det juridiske fakultet   
 

Tidligere behandling av saken i fakultetsstyret: 

Diskusjonssak 28. april 2010, orienteringssak 16. februar 2010 og diskusjonssak 17.desember 2009. 

 

UiO-strategi 2010 - 2020  

UiO vedtok sin strategi i møte i Universitetsstyret 27. april 2010, jf vedlegg 3 og nærmere omtale av 

vedtaket nedenfor. 

 

Utkast til fakultetets strategi 2010 - 2020 
Formålet i arbeidet med strategien er å angi hovedmål og delmål som alle fakultetets ansatte kan 

identifisere seg med og strekke seg etter.  Strategiplanen skal peke på de overordnete målene i 

perioden, samt på sentrale virkemidler man tenker å nytte for å nå målene. Konkrete tiltak utformes i 

årsplaner på grunnlag av strategivedtak. Strategivedtakene må være klare nok til å gi retning for 

arbeidet, men ikke så konkrete at de avgrenser den dynamikk og utvikling som vil finne sted i 

perioden.  I arbeidet med strategien har vi tatt utgangspunkt i resultater fra faglige prioriteringer, 

utvikling av rettsstudiet og NFR-evalueringen.  

 

Fakultetets forslag til strategi, jf vedlegg 1, følger samme disposisjon som utkastet til UiO-strategi. 

Det er utformet på bakgrunn av diskusjonen under seminardelene av styremøtet 28. april 2010, der 

også instituttlederne deltok, og høringsuttalelser, jf vedlegg 2. Vi har mottatt uttalelser fra Institutt 

for offentlig rett, Institutt for privatrett, Nordisk institutt for sjørett, Juridisk studentutvalg, 

Likestillingsutvalget og et innspill om rettspsykologi. Uttalelse fra Programutvalget for master i 

rettsvitenskap vil bli lagt frem i møtet. Det samme gjelder resultat av drøfting med 

tjenestemannsorganisasjone. 

 

Styret inviteres til å diskutere utkastet og vedta Det juridiske fakultets strategi for 2010-2020. 

 

Nærmere om UiOs strategivedtak – arbeid med oppfølging. 

Følgende vedtak ble fattet:  

1) UiO strategi2020 vedtas med styrets kommentarer og endringer innarbeidet.  
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2) Det settes i gang en prosess for å utvikle indikatorer for oppfølging av strategien innen høsten 

2010.  

3) Det foretas en årlig risikovurdering for å identifisere kritiske faktorer for å nå strategiens 

hovedmålsettinger. Den første risikovurderingen utarbeides sammen med årsplanene for 2011.  

4) Fakultetene, museene og enhetene bes utarbeide strategier som er i tråd med UiOstrategi2020 

innen 30. september. Disse skal sikre at målene fastsatt i UiO strategi2020 nås. 

 

Fakultetene er invitert til å medvirke i utviklingen av indikatorer. Universitetsstyret skal ha en 

foreløpig diskusjon av arbeidet med indikatorene på møtet 22. juni 2010 og endelig vedtak skal 

gjøres i løpet av høsten 2010.  Fakultetsstyret vil bli holdt orientert om dette arbeidet og vil bli 

involvert ved behov. 

 

 

Vedtaksforslag: 

Det juridiske fakultets strategi 2010 - 2020 vedtas med styrets kommentarer og endringer 

innarbeidet. 

 

 
Vedlegg:  

1. Utkast til strategisk plan for Det juridiske fakultet 2010-2020  

2. Høringsuttalelser til fakultetets strategi 

3. Strategisk plan for UiO 2010-2020 

4. Tidsplan for fakultetets strategiarbeid  

 

 

 

 



Utkast til strategisk plan 2010-20 for Det 
juridiske fakultet 02.06.2010 
 

  

Mål og profil 

Vi skal medvirke til å styrke Universitetet i Oslos internasjonale posisjon 

som et ledende forskningsuniversitet gjennom et nært samspill mellom 

forskning, utdanning, formidling og innovasjon. 

 

Det juridiske fakultet skal ivareta sitt nasjonale ansvar for juridisk 

kunnskap og forskning og styrke sin internasjonale posisjon som et ledende 

forskningsfakultet gjennom nært samspill mellom forskning, innovasjon, 

utdanning og formidling. 

 

Det juridiske fakultet står overfor store og viktige utfordringer. Samfunnets og 

rettens internasjonalisering og europeisering innebærer stadig tettere interaksjon 

mellom nasjonal, regional og internasjonal rett gjennom utvikling av lovgivning 

og traktater, kontraktsrett, selskaper, rettspraksis, domstoler og nye 

internasjonale organisasjoner. Også nasjonal rett påvirkes av at samfunnet står 

overfor mange nye utfordringer som medfører internasjonalisering på mange 

områder. Å få kunnskaper om og forståelse av disse endringsprosessene er i dag 

en betydelig utfordring.  

 

Samfunnet preges av en betydelig rettsliggjøring både gjennom lovgivning og 

bruk av kontrakter. Det innebærer økende variasjon i de oppgaver jurister står 

overfor. Retten må forholde seg til nye forhold i samfunnet som bruk av nye 

teknologier, nye kommunikasjonsmedier, klimaendringer, økt migrasjon mv. 

Rettsvitenskapelig forskning blir derfor relativt viktigere som en del av den 

samlete samfunnsvitenskapelige og humanistiske forskning. Fakultetet skal 

arbeide for en bedre forskningspolitisk synliggjøring av dette i ulike fora.  

 

Fakultetet har nettopp vært gjennom en prosess som skal munne ut i et fornyet 

rettsstudium. Studiet skal gjennom sitt innhold og opplegg tilfredsstille 

NOKUTs krav til studiekvalitet og gi de juridiske kandidatene bedre 

forutsetninger for å møte dagens og morgendagens krav. Viktige sider ved 

fornyelsen er mer vekt på etikk, vekt på samspillet mellom nasjonale, 

utenlandske og internasjonale kilder og tettere oppfølgning av studentene. 

 

Fakultetet har en betydelig faglig bredde. For å møte de utfordringene vi står 

overfor, er det behov for forskning. Det gjelder innenfor de tradisjonelle 
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juridiske disipliner, på tvers av dem, gjennom utvikling av nye fagområder og 

innenfor perspektivfagene for å generere problemstillinger, beskrive og forstå 

retten i alle dens fasetter. Juridisk forskning skal kjennetegnes ved kvalitet, 

autonomi og grundighet, kritisk refleksjon og maktkritikk og ved deltakelse i 

samfunnet. Det må fortløpende diskuteres hva som er god kvalitet på 

rettsvitenskapelig forskning.   

 

Prosess faglige prioriteringer (2007-2009) inneholder fakultetets faglige 

prioriteringer for forskning og undervisning. De fire sentrale tematiske 

områdene er: rettens globalisering, individenes rettsstilling, rett, stat og marked, 

samt rett og miljø. Flere gjennomgående perspektiver på retten er: rettsstats-

tanken, retten og tiden, rettstenkningen samt rett, samfunn og moral.  Vi skal 

også utvikle nye fagområder og videreutvikle forskning og undervisning innen 

tradisjonelle juridiske fag. 

 

Våre strategier for 2010 – 2020 er beskrevet under de samme overskrifter som 

UiO har i sin strategiske plan: 

 Et grensesprengende universitet  

 Læringsuniversitetet 

 Et samfunnsengasjert universitet 

 Et handlekraftig universitet 

 Det gode universitetet 

 

 

Et grensesprengende universitet  

Mål: Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning, 

utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal 

samarbeidspartner 

 

Strategier for Det juridiske fakultet: 

 

1. Vi skal møte de utfordringer for rettsvitenskapelig forskning som er knyttet 

til rettsliggjøring og internasjonalisering ved å arbeide for å øke kvalitet og 

relevans i rettsvitenskapelig forskning. Vi skal i særlig grad legge forholdene 

bedre til rette for den enkelte forsker. Vi skal bedre samfunnets utnyttelse av vår 

kompetanse.   
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2. Styrken i den faglige bredden skal utnyttes enda bedre gjennom tverrfaglig 

forskning og utdanning både med utgangspunkt i rettsvitenskap og i våre øvrige 

fagområder. Vi skal øke vår deltakelse i tverrfaglig forskning.  

 

Vi skal gjøre det lettere å kombinere juridiske fag i rettsstudiet med fag ved 

andre programmer og fakulteter. Tverrvitenskapelig juridisk forskning med 

innslag av fag som rettssosiologi, rettsfilosofi- og teori, rettsøkonomi og 

rettshistorie vil være en nødvendig del av en respons på de utfordringer 

rettsvitenskapelig forskning står overfor.         

 

3. Vi skal arbeide for økt nordisk og internasjonalt faglig samarbeid.  

 

Vi skal øke vår deltakelse i internasjonale nettverk. Vi skal rekruttere flere 

lærere med utenlandsk juridisk bakgrunn til faste stillinger ved fakultetet. 

 

Vi skal arbeide aktivt for økt finansiering til rettsvitenskapelig forskning fra 

Norges forskningsråd, European Research Council, EUs rammeprogrammer, 

departementene og fra andre kilder.   

 

Alle utdanningsprogrammer skal gis en internasjonal profil og samarbeidet med 

utenlandske institusjoner skal økes for større relevans og høyere kvalitet.  

 

Vi skal gjøre det lettere å kombinere norske og utenlandske elementer i 

jussutdanningen og få flere studenter til å benytte de internasjonale faglige 

tilbud fakultetet har etablert, samt bedre integrasjonen mellom norske og 

utenlandske studenter.  

 

Vi skal øke andelen pensum litteratur skrevet på andre språk enn norsk. 
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Læringsuniversitetet 

Mål: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje 

med de fremste internasjonale læresteder 

 

Strategier for Det juridiske fakultet: 

 

1. Universitetet i Oslo skal tilby utdanninger som tiltrekker seg studenter som 

har forutsetninger for, og som engasjeres av, studier ved et fremragende 

forskningsuniversitet. 

 

I samvirke og vekselvirke med utvikling av framstående forskningsmiljøer, skal 

studiet utvikles til ledende så vel innen rettsvitenskap som innen 

sammenlignbare studier. Tidlig i strategiperioden skal fakultetet gjennomføre de 

vedtatte faglige prioriteringene på utdanningssiden, særlig med tanke på 

pedagogisk kvalitet, kobling til forskning, tverrfaglighet og internasjonalisering. 

Studieprogrammene skal bidra til UiOs målsetting om å være et fremragende 

internasjonalt universitet. 

 

Vi skal legge til rette for samfunnsengasjerte og aktive studenter.  

 

Vi skal bedre studiekvaliteten gjennom bedre oppfølging av studentene 

kombinert med at studentene gis større krav og utfordringer. Mål for 

forholdstall lærer / student skal være 1: 30. 

  

Vi skal synliggjøre fakultetets forskning og engasjere studentene mer i faglige 

debatter og møter ved fakultetet. 

 

Vi skal oppmuntre til kritisk tenkning rundt juristenes rolle gjennom utvikling 

av faget "yrkesetikk". 

 

2. Vi vil legge vekt på best mulig utnyttelse av våre samlede personalressurser 

innen forskning og undervisning.  

 

En viktig strategisk utfordring for perioden er hvor stort det juridiske fakultetet 

skal være. En økning av studieplasser krever en vesentlig styrking av 

lærerstaben og av administrativt ansatte og kan ikke baseres på bruk av eksterne 

lærere eller midlertidig ansatte.  
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Vi skal ha en bevisst bruk av eksterne krefter i undervisning og veiledning, som 

timebetalte og i bistillinger.  

 

Vi skal legge til rette for at studentvitassene trekkes mer aktivt inn i de fast 

ansattes forskning (tiltak: Vit.assenes arbeidsplikt knyttes konkret opp mot 

assistentarbeid for pågående forskningsarbeid). 

 

3. Rettsstudiet skal fortsatt være et profesjonsstudium med faglig bredde og 

dybde. Studiets verdi og anseelse skal økes ved å fokusere på faginnhold, 

undervisning, litteratur, eksamensformer og læringsmiljø.  

 

Vi skal fullføre prosessen med fornyelse av rettsstudiet og gjennomføre denne 

på en slik måte at det ikke skaper kompliserte overgangsordninger. 

 

Det fornyede rettsstudiet skal ha tilstrekkelig grad av fleksibilitet slik at det ikke 

blir nødvendig med noen ny studiereform i perioden. Vi vil legge vekt på 

oppfølging av kvaliteten i studiet blant annet ved undervisningsevalueringer. 

 

Studiet skal dekke samfunnets behov for gode jurister men samtidig innføre 

studentene i et videre akademisk fellesskap. 

 

Vi vil øke studiets internasjonale anvendelsesmuligheter gjennom å 

internasjonalisere studieinnholdet, synliggjøre kompetansens 

anvendelsesområde og bevisstgjøre studentene om internasjonale aspekter. 

 

Fakultetet vil prioritere undervisningsformer som gir mulighet for dialog og 

som gir utfordringer til studentene, som for eksempel basisgrupper. 

 

4. Vi skal utvikle en fremtidsrettet infrastruktur for forskning og undervisning, 

særlig i form av lokaler og IKT- og bibliotektjenester.  

 

5. Forskerutdanningen skal videreutvikles og være fremtidsrettet. Den skal 

bli mer attraktiv for de beste kandidatene og bidra til bedre rekruttering av 

jurister med bakgrunn fra andre land. 

 

Rekrutteringspolitikken skal utvikles slik at vi sikrer en god balanse 

mellom faste stillinger/stipendiatstillinger og postdoktorstillinger. 
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Vi skal arbeide for bedre integrering av stipendiatene i aktive 

forskningsmiljøer, forskergrupper og fagmiljøer. 

 

Kvaliteten på ph.d.-programmet skal heves med henblikk på bedre 

veiledning, midtveisevalueringer og seminarer. Vi skal arbeide for økt 

nordisk samarbeid om ph.d.-seminarer. Alle stipendiatene skal så langt 

praktisk mulig ha et kortere eller lengre studieopphold i utlandet. 

 

 

Et samfunnsengasjert universitet 

Mål: Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til 

at forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å løse det 21. 

århundrets store samfunnsutfordringer 

 

Strategier for Det juridiske fakultet: 

 

1. Arbeidslivsrelevansen av rettsstudiet skal styrkes gjennom å bedre kontakten 

med arbeidslivet gjennom studietiden, blant annet ved å videreutvikle 

praksisordningene. Vi ønsker offentlige og private virksomheter som aktive 

deltakere i utvikling og evaluering av studieprogrammene.  

  

2. Den eksterne finansiering til rettsvitenskapelig forskning skal økes, samtidig 

som vi arbeider for en riktig innretning av denne. 

 

3. Vi skal medvirke i UiOs arbeid for å styrke sin profil som 

hovedstadsuniversitet. Byen rundt universitetet og forholdet til næringsliv og 

samfunnsliv i Oslo-regionen spiller en avgjørende rolle for UiO. Fakultetet skal 

øke sin synlighet i byen gjennom videreutvikling av eiendommer for å finne en 

mer samlet løsning rundt Tullinløkka for de leide lokalene som vi disponerer i 

Oslo sentrum. Synliggjøring og styrking av jusstudentenes rettshjelptilbud kan 

være et praktisk bidrag fra Universitetet til hovedstadens befolkning. 
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Et handlekraftig universitet 

Mål: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt slik 

at de bidrar til å understøtte kjerneaktivitetene 

 

Strategier for Det juridiske fakultet: 

1. Vi skal arbeide for hensiktsmessige lokaler for forskning og undervisning, 

samt gode arbeids- og møteplasser for studentene. 

 

2. Vi skal videreutvikle og effektivisere de administrative og tekniske 

funksjonene og bedre samspillet mellom faglige og administrative funksjoner. 

Vi skal øke den administrative kapasiteten til å støtte deltakelse i internasjonale 

forskningsprogrammer. 

 

 

3. Kvalitet skal prioriteres fremfor kvantitet i dimensjoneringen av studietilbud 

og forskningsvolum. Dette skal ses i lys av en bedre nasjonal og internasjonal 

arbeidsdeling. Vi skal utnytte mulighetene ved nasjonal arbeidsdeling. Sterke 

miljøer skal få muligheter til å utvikle seg videre, mens miljøer med 

kvalitetsmessige utfordringer skal vurderes med tanke på utvikling eller 

avvikling. 

 

4. Vi skal jevnlig foreta en kritisk gjennomgang av intern ressursbruk.  

 

5. Fakultetet ønsker å dele kunnskap og styrke dialogen med samfunnet. 

Fakultetets egne nettsider er styrket som et godt kommunikasjonsmiddel for 

forskningssamarbeid og informasjonsutveksling mot andre fagmiljøer, mot 

studenter og mot bredere målgrupper.  
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Det gode universitetet 

Mål: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter og ansatte skal 

realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø 

 

Strategier for Det juridiske fakultet: 

 

1. Vi skal arbeide for et godt arbeidsmiljø der alle medarbeidere får realisert sitt 

potensial fullt ut. Vi vil videreutvikle lederskap og legge til rette for 

medvirkning fra tilsatte og studenter.  

 

2. Fakultetets personalpolitikk skal ivareta alle grupper ansatte og tilby gode 

muligheter for profesjonell og faglig utvikling. 

 

3. Vi skal legge til rette for god intern organisering av forsknings- og 

undervisningsmiljøer. Vi skal videreutvikle vår forskning og undervisning 

gjennom bruk av henholdsvis forskergrupper og faglærergrupper. 

 

4. Arbeids- og læringsmiljøet skal prioriteres, herunder den fysiske 

infrastrukturen. Vi vil kartlegge om det er noen grupper av ansatte som føler at 

de ikke kan komme til orde med kritikk og forslag, og legge forholdene til rette 

for en åpen kommunikasjon i alle retninger. 

 

5. Vi skal fortsatt ha en aktiv likestillings- og rekrutteringspolitikk. Vi vil legge 

til rette for rekruttering av studenter og tilsatte med minoritetsbakgrunn.  

 

6. Vi skal øke profesjonaliseringen og kvaliteten i forvaltnings- og 

støttefunksjonene ved å legge til rette for kompetanseutvikling og attraktive 

karriereveier for teknisk-administrativt personale.  

 

7. Arbeidet for bedre helse, miljø og sikkerhet ved fakultetet skal styrkes. Det er 

avgjørende med systematiske rutiner, klare ansvarsforhold og god intern 

kommunikasjon i forhold til å oppnå dette.  

 

 































Strategisk mål for UiO 2020:
UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende 
forskningsuniversitet gjennom et nært samspill mellom 
forskning, utdanning, formidling og innovasjon 

Universitetet i Oslo (UiO) er Norges største og eldste 
universitet, forankret i en europeisk vitenskapstradi-
sjon. Strategisk plan 2010-2020 er utviklet i spennings-
feltet mellom tradisjon og fornyelse. Ambisjonen er å 
utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet – hvor 
forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal 
virke sammen på sitt beste. Universitetet skal være 
et faglig kraftsenter som bidrar med ny viten og som 
utvikler samfunnets og individenes evne til å stille gode 
spørsmål og finne holdbare svar. Universitetet legger 
grunnlaget for fornyelse av samfunnet gjennom ny 
kunnskap. Helt sentralt i universitetets virksomhet står 
det kunnskapssøkende, innsiktsfulle og kreative men-
nesket.

Universitetet i Oslo er internasjonalt rangert som Norges 
fremste universitet, og har gitt og gir vesentlige bidrag 
til landets forskning, innovasjon og utdanning. En viktig 
oppgave er å gripe fatt i og belyse samtidens utfordring-

er, men også å arbeide langsiktig og fremtidsrettet for å 
fange opp nye og ukjente problemstillinger. Dette krever 
respekt for retten til å følge egne problemstillinger, og at 
kollegialitet og læringsfelleskap kombineres med faglig 
konkurranse. 

Den akademiske kultur skal kjennetegnes ved kritisk 
refleksjon, maktkritikk, debatt, fordomsfrihet og sak-
lighet. Universitetet må derfor ha arbeids- og lærings- 
fellesskap som er bygget på likeverd, respekt og åpen-
het. Universitetsdemokrati og medvirkning er forut- 
setninger for at virksomheten skal være et fritt og uav- 
hengig akademisk kraftsentrum. 

Universitetet i Oslo skal utvise evne og vilje til å krysse 
grenser, det være seg faglig eller over landegrensene. 
Et fremragende forskningsuniversitet må være en aktiv 

deltaker i internasjonalt samarbeid om forskning og 
utdanning, og UiO skal bidra sterkere til dette 

Mål og profil
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UiO som lærested
Studentene er en viktig del av universitetets faglige 
fellesskap, og UiO skal bidra både til deres utdannelse 
og dannelse. Kunnskapsformidlingen til samfunnet skjer 
mest effektivt gjennom de kandidatene som utdannes. 
Universitetet i Oslo skal tilby utdanninger med særlig 
vekt på kunnskap, ferdigheter og holdninger som bare 
kan utvikles ved et internasjonalt orientert forsknings-
universitet. Dannelsesfunksjonen omfatter innsikt 
i kunnskapstradisjoner og vitenskap, bevissthet om 
normer og kulturelle forutsetninger i fag og samfunn. 

Mennesket i sentrum 
Et universitets viktigste ressurs er de menneskene som 
arbeider og studerer der. Denne strategien har derfor 
for øye å legge forholdene til rette slik at det får frem 
det beste hos den enkelte. Et internasjonalt ledende uni-
versitet må drive en aktiv politikk for likestilling mellom 
kvinner og menn, og en rekrutteringspolitikk som gir 
mangfold og som sikrer like rettigheter. 

Universitetets utfordringer
Universitetet i Oslo utfordres til å bidra mer til å løse 
de problemer verden står overfor. Dessuten øker de 
politiske forventningene om å være med og løse nasjon-
ale utfordringer, samt at universitetet også skal gjøre 
bedre rede for bruken av egne ressurser. Samtidig er de 
økonomiske rammebetingelsene under press.

Flere utfordringer nasjonalt og internasjonalt er sam-
menfallende og kan møtes med de samme strategiene. 
Internasjonalisering og vellykket deltakelse i EUs ulike 
satsinger, vil oppfylle nasjonale målsettinger. Gjennom 
å styrke sitt internasjonale nettverk og internasjonal 
rekruttering, vil universitetet sikre tilfang av kunnskap 
og ekspertise av sentral betydning for utviklingen av det 
norske samfunnet. 

I 2020 skal Universitetet i Oslo være langt mer synlig, 
attraktivt og engasjert på den internasjonale arenaen 
enn i dag. 

Dette målet skal nås ved å krysse geografiske, faglige og 
institusjonelle grenser. Universitetet i Oslo skal være et 
handlekraftig, engasjert, åpent og samfunnsbyggende 
universitet, og bli et enda bedre sted for arbeid og 

studier. 

samarbeidet. Fordi mye av den ledende forskningen 
skjer i grenseflaten mellom fag, må også de faglige 
grensene krysses. Ansatte og studenter skal ha ram-
mevilkår som gjør at de kan yte sitt beste, utfordre 
faglige dogmer og eksisterende forestillinger, og derved 
krysse sine egne grenser. 

Kjerneverdier
Strategisk plan er forankret i akademisk frihet og kol-
legialitet. Andre kjerneverdier er: 

Et kvalitetssøkende universitet
Universitetet i Oslo må søke kvalitet i all sin virksomhet, 
og styrke en kultur for kontinuerlig kvalitetsforbedring. 
Universitetets fagmiljøer skal etterstrebe de høyeste 
kvalitetsstandarder, og selv bidra til å sette dem, og 
overføre dem til senere generasjoner. En gjennom-
gående kvalitetskultur betinger også sterkere fokus på 
hvordan støttefunksjoner og infrastruktur virker i sam-
spill med faglig aktivitet. Universitetet i Oslo skal satse 
på det som allerede har høy kvalitet. Sterke miljøer skal 
få muligheter til å utvikle seg videre, mens miljøer med 
store kvalitetsmessige utfordringer skal vurderes med 
tanke på utvikling eller avvikling. Kriteriene for kvalitet 
skal utvikles av fagmiljøene i samsvar med internasjonal 
toppforskning, og de skal være klare og konsistente. 
Universitetet skal gjennomføre de vedtatte faglige 
prioriteringene og bruke dem i kvalitetsarbeidet. 

Samfunnsansvar, solidaritet og miljø
Universitetet i Oslo ønsker å ta et tydeligere ansvar for 
å bidra til løsning av de utfordringer verden står over-
for. Noen av de største globale problemene er knyttet til 
klima og miljø. UiO vil ta et ansvar for å møte miljø og 
klimautfordringene gjennom forskning og utdanninger 
med miljørelevans og ved bærekraftig drift. Gjennom 
den økte og samlede innsats på miljøområdet skal UiO 
etablere seg som et grønt universitet.

Bredde og spiss
Universitetet i Oslo er et breddeuniversitet og har et 
nasjonalt ansvar for en rekke oppgaver. En faglig bredde 
med høy kvalitet gir grobunn for det fremragende, fordi 
ny kunnskap trenger bidrag fra flere fagområder sam- 
tidig, og i nye kombinasjoner. Det må derfor være 
balanse mellom det å satse på toppmiljøer og å sikre 
utvikling og fornyelse i øvrige fagmiljøer.
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Et grensesprengende universitet 

Fremragende forskning er naturlig grensesprengende 

ved at eksisterende kunnskap og dogmer utfordres, 

og ved at nye ideer prøves ut. Eksisterende grenser 

mellom fag overskrides, man samarbeider på tvers av 

landegrenser, og mellom universiteter. Flere av det 

21. århundrets globale utfordringer knyttet til temaer 

som klima, energi, helse, fattigdom og brudd på men-

neskerettigheter, kjenner verken disiplingrenser eller 

geografiske grenser. Her har et breddeuniversitet som 

Universitetet i Oslo et klart fortrinn. For å utnytte dette, 

skal universitetet i større grad identifisere og utvikle 

tverrfaglighet i forskning og utdanning. 

UiO vil i strategiperioden prioritere en tverrfaglig sats-

ing på livsvitenskap (Life Science) i utvidet forstand, 

gjennom fagutvikling og nybygg. Her har UiO et særlig 

potensial som vil bidra til å realisere sentrale forsk-

ningspolitiske målsettinger og møte samfunnets behov 

for ny kunnskap innen helse, miljø, bærekraftig energi, 

samt effekter som globale klimaendringer har på liv og 

helse.

Den faglige aktiviteten skal være styrende for hvordan 

Universitetet i Oslo organiserer sin virksomhet. Dette 

forutsetter at institusjonen er fleksibel. For å styrke 

fleksibiliteten skal det etableres bedre mekanismer for 

å håndtere tidsavgrensede satsinger slik at kompetanse 

ivaretas og rom skapes for nye satsninger. 

Strategier: 

1. Styrken i den faglige bredden skal utnyttes  
 enda bedre gjennom tverrfaglig forskning  
	 og	utdanning.	Det	skal	utvikles	gode	finans- 
	 ieringsmekanismer	for	tverrfaglige	aktivi-
 teter og tidsavgrensede satsinger

2. Det internasjonale engasjementet skal bli  
 større, blant annet gjennom økt deltakelse  
 i selektive strategiske partnerskap og Det  
 europeiske forskningsområdet

3. Alle utdanningsprogrammer skal gis en 
	 internasjonal	profil	og	samarbeidet	med		
 utenlandske institusjoner skal økes for  
 større relevans og høyere kvalitet

4. En målrettet rekrutteringspolitikk skal øke  
 omfanget av internasjonal rekruttering 

5.	Forskning	i	internasjonal	front	skal	under-	
	 støttes	av	strategiske	investeringer	og	sam-
 arbeid om forskningsinfrastruktur

6. Universitetet i Oslo skal i større grad 
	 profilere	seg	gjennom	universitetsmuseene

Mål:
Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende 
forskning, utdanning og formidling og være en etterspurt 
internasjonal samarbeidspartner 
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Universitetet opererer i et globalt arbeidsmarked for 

vitenskapelig ansatte hvor mobiliteten øker. Det inne-

bærer bedre muligheter for rekruttering internasjonalt, 

men også at noen av de beste forskerne forlater UiO. 

Internasjonal mobilitet er en viktig faktor for kvalitet. 

For å oppnå dette skal fagmiljøene og enhetene utvikle 

sin rekrutteringspraksis, bl.a. gjennom aktive søk i 

internasjonale fagmiljøer. Alle utlysninger av viten- 

skapelige stillinger skal skje internasjonalt.

 

En sterkere satsing på internasjonalisering krever inves-

teringer i Norge i form av økt språkkompetanse i forsk-

ning, undervisning og administrasjon. Et internasjonalt 

campus, et internasjonalt preg på UiOs web og et pro-

fesjonelt mottaksapparat for internasjonale studenter og 

ansatte, er viktige elementer i internasjonaliseringen. 

Tilgang til fremtidsrettet infrastruktur, særlig i form 

av IKT- og bibliotektjenester er en forutsetning for høy 

kvalitet. Noen investeringer er for store for en institu-

sjon å bære alene og krever derfor samarbeid mellom 

institusjoner og med myndigheter. UiO må bruke sin  

posisjon til å påvirke beslutninger om nasjonal del-

takelse og ressursbruk i overnasjonale infrastruktur-

prosjekter. 

Museenes omfattende samlinger skal utnyttes bedre 

både i forskning og undervisning. Et virkemiddel er et 

styrket forskningsfokus ved museene. Som brobygger 

mellom samfunnet og universitetet, har museene en 

unik rolle gjennom sin utadrettede formidlingsvirk-

somhet. Her vil oppgradering og nybygg være sentrale 

virkemidler. 

Et breddeuniversitet har et særlig ansvar for å frem-

bringe nye idéer og problemstillinger som utfordrer 

eksisterende kunnskap. Dette i erkjennelse av at nye 

og radikale løsninger ofte springer ut av den frie grunn-

forskningen. Samtidig er det en viktig oppgave for 

universitetet å utvikle ny kunnskap for kunnskapens 

egenverdi. Det er derfor nødvendig at det er rom for 

forskning på områder som ikke er en del av nåværende 

kjerneområder.

Universitetet i Oslo skal intensivere internasjonaliserin-

gen gjennom å samarbeide mer med de mest attraktive 

miljøene, og ved å konkurrere mer om de beste prosjek-

tene, forskerne og studentene. 

Forskningsmiljøene skal bidra til den internasjonale 

forskningsfronten og delta i gode internasjonale nett-

verk. UiO skal ta aktivt del i nordisk samarbeid og i Det 

europeiske forskningsområdet (ERA). Det skal bli lagt 

særlig vekt på å øke bevilgningene fra Det europeiske 

forskningsrådet (ERC), samt deltakelse i store euro-

peiske prosjekter for forskningsinfrastruktur.

UiO skal være mer selektiv og målrettet i det institu-

sjonelle samarbeidet, og prioritere langsiktig samarbeid 

med noen av de beste internasjonale forsknings- og 

utdanningsinstitusjonene. Samarbeidet med priori-

terte land i andre verdensdeler skal styrkes, også med 

utvalgte institusjoner i sør. EU-samarbeidet vil være 

en plattform for internasjonalt samarbeid mot resten 

av verden. Universitetet skal bidra til å styrke institu-

sjoner og fagmiljøer i utviklingsland gjennom samarbeid 

basert på faglig kvalitet og gjensidighet. UiO vil særlig 

prioritere internasjonalt samarbeid om de store globale 

utfordringene, - i tråd med egne faglige og tverrfaglige 

prioriteringer. 

Internasjonalisering av studiene skal styrkes gjennom å 

satse på strategiske partnere og sikre avtaler med gode 

universiteter. Sammen med disse skal UiO etablere flere 

og bedre internasjonale programmer, rekruttere flere 

utenlandske studenter, samt bruke flere internasjonale 

forelesere i studieprogrammene. 
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Universitetet skal tilby landets mest krevende, engasjer-

ende og givende utdanning. Studentene skal søke seg til 

Universitetet i Oslo for å få en utdanning på internasjo-

nalt nivå og de skal gjennom sin studietid utrustes med 

både dybde- og breddekompetanse som forbereder dem 

til kunnskapssamfunnet. I rekrutteringsøyemed vil det 

derfor være viktig å tiltrekke seg søkere som enga-

sjeres av, og som har forutsetninger for, et studieløp 

ved et fremragende forskningsintensivt universitet. Det 

vil samtidig i perioden være særlig viktig å sikre en god 

rekruttering av unge med minoritetsbakgrunn og møte 

ufordringene knyttet til studier med unormalt skjev 

kjønnsfordeling.

Universitetet i Oslo skal særskilt vektlegge de ferdig-

heter og holdninger som studentene bare kan tilegne 

seg ved et fremragende forskningsuniversitet. Dette 

fordrer høyt nivå på det faglige innholdet i studie-

programmene, samt at studentenes læringsutbytte 

økes gjennom en styrking av deres evne til kritisk og  

selvstendig refleksjon. Studentene skal inspireres av og 

involveres i forskning ved at de er knyttet til aktive fag-

miljøer. Utdanningens innhold må være i overensstem-

melse med forskningens nyeste resultater og studentene 

skal møte forskere i undervisningen, også tidlig i utdan-

ningsløpet.

Tidlig i strategiperioden skal fakultetene gjennomføre 

de vedtatte faglige prioriteringene på utdanningssiden, 

særlig med tanke på pedagogisk kvalitet, kobling til 

forskning, tverrfaglighet og internasjonalisering. 

Strategier: 

1. Universitetet i Oslo skal tilby utdanninger  
	 som	tiltrekker	seg	studenter	som	har	forut-	
 setninger for, og som engasjeres av studier  
 ved et fremragende forskningsuniversitet. 
 Studentene skal tilbys forskningsbasert 
 undervisning som danner og utdanner, også  
 på tvers av etablerte faggrenser

2. UiO skal tilby landets beste læringsmiljø  
 gjennom klarere forventninger, tettere  
 oppfølging, bruk av varierte læringsformer,  
	 læringsfremmede	evaluering	og	god	peda-	
 gogisk kompetanse. 

3. Samarbeidet med arbeidslivet skal styrkes,  
 slik at studentene sikres naturlige fortrinn i  
 arbeidsmarkedet

4. Forskerutdanningen skal videreutvikles  
	 og	være	fremtidsrettet.	Den	skal	være	inter-	
 nasjonalt attraktiv, og stipendiatene skal  
 være integrert i aktive forskningsmiljøer

5. UiO skal tilby landets beste lærerutdanning  
 og og øke rekruttering av gode studenter 
 innenfor realfag 

6.	UiO	skal	være	en	synlig,	fleksibel	og	
	 profesjonell	tilbyder	av	forsknings-	og	
	 profesjonsbasert	etter-	og	videreutdanning

Læringsuniversitetet

Mål:
Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert 
utdanning på linje med de fremste 
internasjonale læresteder
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arbeidslivet gjennom studietiden. Offentlige og private 

virksomheter skal være aktive deltakere i utvikling og 

evaluering av studieprogrammene. Underveis i studiene 

skal studentene bevisstgjøres på hvordan kompetansen 

kan brukes i arbeidslivet.

Universitetet i Oslo investerer tungt i forskerutdan-

ning. Det er et mål å styrke og utvikle denne slik at den 

blir mer attraktiv internasjonalt. De viktigste innsats-

områdene er form og kvalitet på veiledningen, god faglig 

og sosial integrasjon av ph.d.-kandidatene i forsknings-

miljøene, og et faglig og arbeidslivsrelevant kurstilbud. 

Universitetet skal utvikle ordningen med forskerskoler.

Lektorutdanningen skal heves til internasjonalt nivå. I 

samarbeid med skoleverket skal en forskningsbasert ut-

danning gi oss høyt kvalifiserte lærere. UiO skal intensi-

vere arbeidet for å øke rekrutteringen til utdanningsløp 

med tydeligere yrkesrelevans i tråd med samfunnsmes-

sige behov for kompetanse. Særlig gjelder dette innenfor 

realfag.

UiO skal være en synlig og profesjonell tilbyder av 

forsknings- og profesjonsbasert etter- og videre-

utdanning og tilby egne alumniaktiviteter. Etter- og 

videreutdanningstilbudet skal sikres gjennom ekstern 

finansiering, til forskjell fra øvrige studietilbud hvor 

gratisprinsippet gjelder. 

Studieprogrammene skal bidra til UiOs målsetting om å 

være et internasjonalt toppuniversitet.

I forlengelsen av slike programmer skal universitetet 

arbeide for å få etablert Sentre for fremragende ut- 

danning. Samtidig skal UiO ivareta sitt ansvar for å 

tilby god breddeutdanning der etterspørselen er høy og 

vedvarende. 

Læringsmiljøet skal understøtte det faglige innholdet i 

studiene, og oppmuntre til frivillige studentaktiviteter. 

Bruken av IKT i læringen skal være fleksibel og frem-

tidsrettet. Faglig og pedagogisk kompetanse skal være 

tett integrert. Undervisning skal bli mer meritterende. 

Utdanningsledelse skal derfor anerkjennes som del av 

lederansvaret på alle nivåer. 

Studieveiledningen skal styrkes. Fadderordningen skal 

videreutvikles slik at den bidrar sterkere til å forberede 

nye studenter på tilværelsen ved et forskningsuniversi-

tet. 

En heving av utdanningskvaliteten vil øke studentenes 

gjennomføringstakt og frigjøre ressurser. 

Kandidater fra Universitetet i Oslo skal være attraktive 

arbeidstakere nasjonalt og internasjonalt. Arbeidslivs-

relevansen skal styrkes gjennom å bedre kontakten med 
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Formidling og kunnskapsdeling er en god tilnærming 

til kunnskapsutvikling og i samsvar med den akadem-

iske ånd. Det er et lederansvar å legge større vekt på 

dialog med omverdenen. Formidling skal stimuleres og 

være meritterende. Internett skal være en foretrukken 

kommunikasjonskanal for forskningssamarbeid og 

informasjonsutveksling mot andre fagmiljøer, og som 

formidlingskanal til en bredere allmennhet. Universi-

tetet skal ta et mer samlet grep om forskningsfor-

midling. Prioritet skal gis til arbeidet med bevaring og 

synliggjøring av vitenskapelige publiseringer i åpne, 

institusjonelle arkiver og til Open Access-publisering. 

Fagmiljøene skal utnyttes bedre for å motivere barn og 

unge til studier og forskning. Ikke minst gjelder dette 

universitetsmuseene, som har et større potensial i å for-

midle og motivere unge til økt interesse for kunnskap 

og for universitetet. Museene spiller også en nøkkel-

rolle for en tydeligere tilstedeværelse for universitetet 

i hovedstaden. Universitetssamfunnet skal ta i bruk 

interaktive arenaer for forskningsformidling og dialog 

med et bredt publikum på internett og gjennom sent-

rale arrangementer som både har et folkeopplysende 

og rekrutterende siktemål. Formidlingsaktiviteter skal 

bidra til å synliggjøre forskningen, utdanningene, og 

universitetets relevans i samfunnet sterkere enn i dag.

Universitetet i Oslo skal styrke samarbeidet med den 

omkringliggende skolesektor, samt andre relevante 

offentlige og private virksomheter. Strategisk samar-

beid med instituttsektor og regionens universitetssyke-

hus og Helse Sør-Øst skal også styrkes ytterligere.

Strategier: 

1. Universitetet i Oslo skal dele kunnskapen  
	 og	styrke	dialogen	med	samfunnet.	Forsk-	
	 ningsbasert	kunnskap	skal	komme	til	an-	
 vendelse gjennom et tettere samarbeid med  
	 institutter,	offentlige	og	private	virksom-	
 heter

2.	Universitetet	skal	bidra	mer	aktivt	i	utform-	
	 ingen	av	offentlig	forskningsfinansiering		
 slik at langsiktig fagutvikling og eksterne 
	 satsinger	for	løsning	av	samfunnsut-
 fordringer spiller bedre sammen

3.	UiO	skal	styrke	sin	profil	som	hovedstads-
 universitet gjennom en tettere dialog med  
 myndigheter og næringsliv i regionen 

4. UiO skal styrke innsatsen for å bidra til  
 innovasjon og kunnskapsoverføring

5. Universitetsmuseene skal utnyttes bedre  
 for å skape økt interesse for forskning og  
 for universitetet

Et samfunnsengasjert universitet
Mål: Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og 
samarbeid bidra til at forskningsbasert kunnskap 
kommer til anvendelse for å løse det 21. århundrets 
store samfunnsutfordringer
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UiO skal styrke innsatsen for å kommersialisere fors-

kningsresultater og entreprenørskap blant forskere og 

studenter. For å oppnå økt innovasjon, skal UiO gjen-

nomgå sine virkemidler med utgangspunkt i et bredt 

innovasjonsbegrep som omfatter kunnskapsdeling og 

utvikling mellom UiO og næringsliv, myndigheter og 

organisasjoner. Innovasjon skal i større grad integreres i 

studier og forskning. 

Mange av premissene for å søke eksterne prosjekter 

legges i planleggingsfasen i de nasjonale eller euro-

peiske utlysningene. Universitetets forskere skal være 

aktive allerede når premissene for eksterne satsinger 

og programmer legges, og utvikle en tettere dialog med 

flere mulige finansieringskilder. Dette for at langsiktig 

fagutvikling ved universitetet, og eksterne satsinger for 

løsning av samfunnsutfordringer, skal spille bedre 

sammen.

Byen rundt universitetet og forholdet til næringsliv 

og samfunnsliv i Oslo-regionen spiller en avgjørende 

rolle for UiO. Universitetet skal øke sin synlighet i byen 

gjennom videreutvikling av eiendommer og aktiviteter 

i Oslo sentrum. UiO skal ha betydelig publikumsrettet 

virksomhet, blant annet gjennom museene, biblioteket, 

økt samhandling med Oslo kommune, byens befolkning 

og regionens næringsliv. 
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6. Universitetet skal videreutvikle en effektiv  
 og profesjonell forvaltning og administrasjon

7. Investeringer i nybygg og oppgradering  
 prioriteres ut fra UiOs hovedmål og målet  
 om bærekraftighet, i nær dialog med 
 nasjonale og lokale myndigheter

Universitetet i Oslo må øke evnen til å gjennomføre 

endringer i fagportefølje, undervisningsformer og 

administrative systemer. Videre skal UiO foreta en 

kritisk gjennomgang av intern ressursbruk. Fleksibilitet 

og økt evne til å gjennomføre endringer krever leder-

skap og evne til å omprioritere ressurser etter kjente 

kriterier som har legitimitet. Samtidig er forutsigbarhet 

viktig både for enhetene, ansatte og studenter. Det er 

et lederansvar å sørge for at enhetene identifiserer sine 

sterke sider, potensial og ambisjonsnivå, og at det ved 

enhetene foretas prioriteringer ut fra dette.

Universitetet skal gjennomføre de vedtatte faglige prior-

iteringene og benytte dem i arbeidet for høyere kvalitet. 

UiO skal bygge robuste fagmiljøer ved å satse der det 

er høy kvalitet, overordnet andre hensyn. Dette in-

nebærer at sterke miljøer skal utvikle seg videre, mens 

miljøer med kvalitetsmessige utfordringer skal vurderes 

nærmere med tanke på utvikling eller avvikling. 

Kriteriene for dette skal være klare og konsistente.

Et handlekraftig universitet

Strategier: 

1. Ressursene skal fordeles på basis av 
 kvalitet og relevans i aktiviteter og miljøer, 
 og de faglige prioriteringene skal legges 
	 til	grunn.	Forskningsmiljøer	og	utdan-		
 ningsmiljøer som utmerker seg med høy 
 kvalitet skal ha gode betingelser  

2.	UiO	skal	sikre	at	grunnfinansiering	og	
	 ekstern	finansiering	virker	gjensidig	for-
	 sterkende	gjennom	fokus	på	totalkost-		
	 nadene	og	mer	aktiv	prioritering	av	om-	
	 råder	for	ekstern	finansiering

3. For å kunne gi ansatte og studenter gode  
 rammebetingelser og nødvendig utstyr,  
 skal alle enheter ha en god balanse mellom  
 lønnskostnader og driftskostnader 

4. Det skal sikres mer sammenhengende tid  
 til forskning gjennom større konsentrasjon  
	 av	undervisningen	og	bedre	støtte-
 funksjoner

5. Kvalitet skal prioriteres fremfor kvantitet  
	 i	dimensjoneringen	av	studietilbud	og	forsk-
 ningsvolum. Dette skal ses i lys av en bedre 
 nasjonal og internasjonal arbeidsdeling

Mål: 
Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede 
ressurser offensivt slik at de bidrar til å understøtte 
kjerneaktivitetene 
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Universitetet i Oslo skal være et miljøvennlig universitet 

i drift og eiendomsforvaltning. Bygningene skal forval-

tes bærekraftig, blant annet gjennom miljøsertifiseringer 

av institusjonens enheter.

Det er betydelige utfordringer knyttet til forvaltning 

av universitetets bygninger. Behovet for oppgradering 

er omfattende, både for å tilfredsstille dagens lover og 

forskrifter, og for at bygningsmassen skal utgjøre gode 

rammer for fremragende forskning og et moderne ar-

beids- og læringsmiljø.

Følgende prosjekter, som forutsetter finansiering over 

statsbudsjettet, vil bli prioritert i strategiperioden:

1. Nytt forsknings- og undervisningsanlegg for livsvitenskap  

 (Life Science) i Gaustadbekkdalen

2. Nybygg for Kulturhistorisk museum

3. Nybygg for klinikkfunksjonene ved Det odontologiske  

 fakultet

4. Nytt veksthus på Tøyen

5. Nytt magasinbygg og fellesfasiliteter for Naturhistorisk  

 museum.

Når det gjelder forvaltningen av bygningsmassen innen- 

for eget budsjett, skal Universitetet i Oslos plan for ved-

likehold følges opp, og oppgradering av undervisnings- 

lokaler og studentarealer bli prioritert. I de første fem 

årene av strategiplanen vil universitetet prioritere en 

oppgradering Vilhelm Bjerknes’ hus til bibliotek og 

læringssenter for realfagene. Videre skal universitetet 

finne en mer samlet løsning for de leide lokalene som 

disponeres av Det juridiske fakultet i Oslo sentrum. 

Universitetet ønsker en dialog med staten og Oslo kom-

mune om disponeringen av Tullinløkka og de ledige 

lokalene som vil følge av en mulig fristilling av Nasjonal-

museet og Kulturhistorisk museum.

Der det er konflikt mellom målet om høy internasjonal 

kvalitet og bindinger som hindrer effektive grep der 

kvaliteten er presset, skal dette erkjennes og vurderes 

før kvalitetskravet eventuelt fravikes.

Enhetene skal løpende, og første gang i 2011, vurdere 

sin insentivstruktur for å sikre at den fremmer kvalitet, 

bedømt etter de kriteriene som enheten selv anvender.

En hovedstrategi for å øke handlingsrommet og fleksi-

biliteten er å tiltrekke seg større eksterne inntekter. 

Dette betinger at eksternfinansiering håndteres strat-

egisk ved at UiO tiltrekker seg de midlene som bidrar til 

fagutvikling, dynamikk og kvalitet i fagmiljøene. Hver 

enhet må vurdere hvordan søknader om eksterne 

midler styrker de faglige prioriteringene. Å legge 

forskningsaktivitet til Universitetet i Oslo skal være et 

kvalitetsstempel.

UiO skal prioritere gode rammebetingelser for sine 

vitenskapelige ansatte, herunder driftsmidler, infra-

struktur og sammenhengende tid til forskning. Bedre 

rammebetingelser handler blant annet om å skape en 

god balanse mellom lønns- og driftsmidler ved en-

hetene. Videre skal bedre samspill mellom forsknings-

aktivitet, undervisning og administrasjon gi mer tid til 

forskning.

UiOs administrative ressurser skal benyttes slik at kval-

itetseffekten for forskning og undervisning er størst, 

samtidig som UiO ivaretar kravene til dokumentasjon av 

virksomheten på en god måte. Administrative 

oppgaver skal ses mer i sammenheng og kompetanse 

skal utnyttes bedre på tvers av enheter og nivåer. Det 

skal også tas ut betydelige økonomiske gevinster ved å 

effektivisere driften gjennom IKT-baserte systemer og 

ved å forbedre og sikre rutinene for anskaffelser.

10



Et universitets viktigste ressurs er de menneskene 

som arbeider og studerer der. Personalpolitikken 

skal bygge på universitetets verdigrunnlag, herunder 

akademisk frihet og respekt for vitenskapens egenart. 

Organisasjonen skal preges av kollegial medvirkning og 

en ledelse som tar ansvar. Arbeids- og læringsmiljøet 

skal være så godt at det er en viktig grunn for å velge 

Universitetet i Oslo som arbeids- og studiested.

Økt fokus på kvalitet krever bedre ledelse på alle nivåer. 

Det er behov for videreutvikling av linjelederrollen, 

samt å øke kompetansen og bevisstheten rundt ledelse i 

forskningsgrupper og i nettverk på tvers. Programmene 

for fakultetsledere, instituttledere og forskningsledere 

skal videreutvikles. Fagstrategisk arbeid – spesielt med 

tanke på internasjonal nettverksbygging og finansiering 

– må bli en naturlig del av ledelse på alle nivå. Ledelsen 

skal, i samarbeid med sine ansatte, finne den faglige 

retningen og ambisjonen for hver enkelt enhet. For ut-

vikling av programporteføljen og kvalitet i utdanningene  

skal det utvikles egne program for utdanningsledelse.

Ansatte og studenter skal vite hvor beslutninger tref-

fes og hvordan disse beslutningene kan påvirkes, og de 

skal oppfordres til deltakelse i universitetsdemokratiet. 

Tilrettelegging av informasjon og kompetanseutvikling 

på dette området skal styrkes.

UiO skal etablere og gjennomføre en helhetlig politikk 

som legger til rette for likestilling mellom kvinner og 

menn og at ansatte i forskjellige livsfaser og med 

Strategier: 

1.	Universitetet	skal	utvikle	ledelses- 
 funksjonene med tydelige roller og  
	 ansvarsfordeling	i	alle	deler	av	organisa-	
 sjonen. Ansatte og studenter skal vite hvor  
 beslutninger treffes og hvordan disse kan  
 påvirkes gjennom medbestemmelse og 
 universitetsdemokrati

2. Universitetet i Oslos personalpolitikk skal  
 ivareta alle grupper ansatte og tilby gode  
 muligheter for profesjonell og faglig 
 utvikling

3.	Arbeids-	og	læringsmiljøet	skal	prioriteres		
	 høyere,	herunder	den	fysiske	infrastruk-
 turen

4.	Universitetet	skal	ha	en	aktiv	rekrut-
 teringspolitikk med internasjonalt fokus  
	 og	en	tydelig	profil	for	likestilling	mellom		
 kvinner og menn

Det gode universitetet
Mål: 
Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter 
og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt 
arbeids- og læringsmiljø 
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Universitetet i Oslo skal øke profesjonaliseringen og 

kvaliteten i forvaltnings- og støttefunksjonene ved å 

legge til rette for kompetanseutvikling og attraktive 

karriereveier for teknisk-administrativt personale. 

Arbeidet for bedre helse, miljø og sikkerhet ved uni-

versitetet skal styrkes. UiO skal legge prinsippene for 

universell utforming til grunn. Det er avgjørende med 

systematiske rutiner, klare ansvarsforhold og god intern 

kommunikasjon i forhold til det fysiske arbeidsmiljøet. 

Det er behov for oppgradering og forbedring av in-

frastrukturen og laboratoriesikkerheten. For å forene 

den kritiske faglige dialogen med ansattes og student-

ers behov for et inkluderende og støttende arbeids- og 

læringsmiljø, skal de psykososiale sidene ved dette ha 

særlig oppmerksomhet. Universitetet skal kartlegge 

ansatte og studenters opplevelse av fysisk og psyko-

sosialt arbeids- og læringsmiljø. En sentral ledelsesop-

pgave er å identifisere og ta tak i konflikter så tidlig som 

mulig. 

 

Universitetet i Oslo skal ha en kultur for helse, miljø og 

sikkerhet som fokuserer på forebygging. Sentralt i dette 

er klare ansvarsforhold og et godt samarbeid mellom 

læringsmiljø- og arbeidsmiljøutvalgene, fagforeninger, 

studentorganisasjoner, vernelinje og universitetets 

ledelse på alle nivåer. 

forskjellig bakgrunn og funksjonsevne skal kunne 

utvikle sitt potensial og bidra til felles mål enten områ-

det er forskning, undervisning, formidling eller for-

valtnings- og støttefunksjoner. Personalpolitikken skal 

videreutvikles gjennom toårige handlingsplaner, slik 

at den gir gode og tydelige rammer og virkemidler for 

oppfølgingen av ansatte.

Vitenskapelig ansatte skal få en bedre oppfølging med 

tydelige rammer for utviklingsmuligheter og forvent-

ninger. Karrieremuligheter og krav til kompetanse skal 

tydeliggjøres. 

I strategiperioden skal det utvikles en politikk for å øke 

forutsigbarheten for midlertidig ansatte, blant annet 

gjennom langsiktige stillingsplaner. UiO skal oppheve 

tilfeldig bruk av midlertidighet og definere hva som er 

ønsket midlertidighet. Midlertidig ansatte skal sikres 

god oppfølging gjennom karriererådgivning og kompe-

tanseutvikling.

Universitetet må ha en bred rekrutteringsbase, noe som 

innebærer en aktiv likestillings- og rekrutteringspoli-

tikk med like muligheter for alle. UiO skal tilstrebe en 

bedre kjønnsbalanse på de ulike stillingsnivåer gjennom 

rekrutteringsprosessen og oppfølging av ansatte. Det 

skal utvikles insentivordninger for å fremme rekrutter-

ing av kvinner til toppstillinger.
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Vedlegg 4        02.06.10, E Roll 

         

 

Tidsplan for fakultetets arbeid med strategi 2010 – 2020 

 

Dato/frist  Ansvarlig: 

Medio 

februar 

Orientering om fremdriftsplan til styret, 

tjenestemannsorganisasjoner, LAMU, JSU 

 

Elisabeth/Eivind 

05.02 Bestilling sendt til instituttene, PMR og PFF 

 

Eivind 

18.03 Innspill mottatt fra IFP, NIFS, SMR og prodekan for 

forskning 

 

Instituttledere, 

prodekaner 

24.03  Dekanatmøtet diskuterte utforming av 

strategidokumentet  

 

 

14.04 Dekanatmøtet utformer endelig forslag 

 

 

Medio april  Informasjon til tilsatte via fakultetsnytt og nettsidene 

– utkast + mottatte innspill.  

 

 

22.04 Utkast sendes styret og I-ledere 

 

 

29.04  Styreseminar der Instituttledere deltar 

 

 

06.05 Utsending til høringsrunde til enheter og 

utvalg (Programråd, LAMU, LSU, JSU) 

 

 

Ca 28.05 Høringsfrist 

 

 

08.06 Drøftingsmøte med tjenestemannsorg. 

 

 

10.06 Styrevedtak 

 

 

30.09.10 UiOs frist for fakultetenes strategier 

 

 

I løpet av 

høsten 

2010 

UiOs frist for fastsettelse av felles indikatorer 

for oppfølging av strategien 
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