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Utvikling av en ny strategi for SMR for perioden 2015-2018. 
Internt seminar for alle ansatte ved SMR 27.-28. februar 2014. 

 

PROGRAM 

TORSDAG 27. februar 

0900 0945 Avreise med buss fra Universitetsplassen. 

1000 1015 Åpning av seminaret. Inga hilser velkommen. 

Hva er våre felles ambisjoner for SMR i de neste årene? 

1015 1030 Rektor Ole Petter Ottersen: Hvilke ambisjoner har UiO for Norsk senter for 

menneskerettigheter? Og hvordan vi skal komme dit? 

1030 1045 Dekan Hans Petter Graver: Hvilke ambisjoner har Det juridiske fakultet for 

Norsk senter for menneskerettigheter? Og hvordan vi skal komme dit? 

1045 1100 Spørsmål og diskusjon i plenum. 

1100 1115 Direktør Inga Bostad: Visjoner og virkelighet – en invitasjon til ny strategi. 

1115 1230 Hva skal være våre felles ambisjoner for SMR de neste 5-10 årene? 

Gruppearbeid. 

[Hjelpespørsmål: Hvordan skal vi oppnå våre ambisjoner og hva vil du 

gjøre for at vi kommer dit? Hvilke store og gjerne konkrete mål kan vi 

sette oss? Hvilke milepæler kan vi sette for å vite at vi har kommet dit vi 

skal? Hvordan skape en tydelig og lett kommuniserbar organisasjon? Hva 

slags forskningsaktivitet skal vi ha? Hva skal vi undervise i og hvordan? 

Hva slags prosjekter og programmer skal vi ha?] 

1230 1330 Lunsj 

Menneskerettigheter og metodologi 

1330 1430 Professor Eva Brems, University of Ghent: Multidisciplinary research in 

the field of human rights. Etterfulgt av spørsmål og diskusjon i plenum. 

Diskusjon i plenum om hvordan vi kan bidra til å utvikle MR-faget 

metodologisk og faglig. 

1430 1437 7-minutters bevegelse. 

Hvordan skal SMRs strategi for se ut de neste årene? 

1437 

 

 

 

 

1600 Hvordan omsette ambisjoner til en strategi med konkrete mål og tiltak?  

Hva skal til for å kunne gjennomføre strategien? Innledning Inga/Kjetil: 

1. Hva er våre ambisjoner? 

2. Konkrete mål og tiltak? 

Gruppearbeid med innlagt kaffepause. 

Ambisjoner og strategi - oppsummering 

1600 1730 Ambisjoner og strategi: Hver gruppe presentere de 3 viktigste poeng fra 

hver av gruppediskusjonene før og etter lunsj. 10 min pr gruppe. 

Avsluttende diskusjon i plenum. 

1900  Aperitiff og middag. Middag serveres 1930. 
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FREDAG 28/2 

0900 0905 Åpning dag to. Inga. 

Hvordan lede hverandre? 

0905 1000 Hvordan skal vi lede hverandre for at strategien skal lykkes? Hva trenger 

vi av styre, råd, strategic advisory board? Har vi de interne møteplassene vi 

trenger? 

Kort (10 min) innledning ved Daniel etterfulgt av diskusjon i plenum. 

Forskning, undervisning og programmer 

1000 1200 Hvordan integrere forskning, undervisning og internasjonale programmer 

enda bedre? 

Korte (5 min) innledninger ved Bård Anders, Knut og Maria. 

Eksempel på prosjektsøknad (5 min) ved Gentian og Jasna. 

Gruppearbeid med innlagt kaffepause. 

1200 1300 Lunsj 

Undervisning 

1300 1400 Hvordan tenke nytt og helhetlig om senterets undervisningsaktivitet, 

inklusive etter- og videreutdanning (EVU)? 

Korte (5 min) innledninger ved Stener, Vibeke og Solveig. Diskusjon i 

plenum. 

1400 1407 7-minutters bevegelse. 

Synlighet og kommunikasjon 

1407 

 

1500 Hvordan tenke nytt om synlighet og kommunikasjon gitt en ny strategi? 

Kort innledning ved Inga. 

Gruppediskusjon. 

1500 1515 Avslutning ved Inga. 

1515 1600 Avreise. Retur til Universitetsplassen. 

 

Praktisk informasjon: 

Deltakerliste: Alle deltaker har meldt seg på via nettskjema. 

Språk: Programmet og de fleste innledninger vil være på norsk, og de som ønsker snakke 

engelsk gjør det. 

Transport: Buss fra/til Universitetsplassen. 

Sted: Lysebu konferansesenter, Voksenkollen, Oslo. Har svømmebasseng. 

Overnatting: Enkeltrom til alle som er påmeldt. Inn- og utsjekking gjøres av hver enkelte i 

pauser/lunsj. 

Bespisning: lunsj og middag første dag, lunsj andre dag. Allergier etc er meldt inn via 

nettskjema ved påmelding. 

Gruppearbeid: 5 grupper inndelt på forhånd. Hver gruppe utpeker en rapportør og en 

møteleder. 

Dokumentasjon: For å sikre at vi får med oss alle innspill så leverer hver grupperapportør en 

kort skriftlig oppsummering av de viktigste punkter fra egen gruppe. TDK/IB/CBA noterer fra 

plenum. 


