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Forord
Om årsplanen 
Årsplanen er UiOs mest sentrale styringsdokument for å 
realisere Strategi2020. Den har treårig perspektiv og er 
rullerende, med årlig oppdatering. Årsplanen omfatter kun 
de områdene der det er viktig å oppnå endring. 
 UiOs årsplan uttrykker styrets overordnede prioriter- 
inger og skal samtidig gi stort rom for lokale tiltak. Planen 
skal bidra til tydelig arbeidsdeling, godt internt samspill 
og gi føringer til fakulteter, museer og sentre. 
 
Samfunnsoppdraget
UiO skal gi høyere utdanning som er basert på det fremste 
innen forskning. Vi skal legge til rette for at forskning kan  
gi grobunn for innovasjon. UiO ønsker også å ta et tydelig- 
ere ansvar for å bidra til å løse globale utfordringer. For 
å nå disse målene skal vi bygge videre på vår kultur for 
tverrfaglighet, internasjonalisering og samarbeid med 
næringslivet. 
 Forskning kjenner ingen landegrenser. UiO har som 
mål å styrke sin internasjonale posisjon som et ledende 
forskningsuniversitet. Gjennom satsingen UiO:Horisont 
skal vi legge til rette for en fortsatt vekst i deltakelsen i 
verdens største forskningsprogram, EUs Horisont2020.  
 UiO skal etablere et verdensledende utdannings-  
og forskningsmiljø for livsvitenskap. Satsingen bringer  
sammen spisskompetanse fra biologi, fysikk, kjemi,  
farmasi, matematikk, statistikk, informatikk og en rekke 
andre fag. Prosjekteringen av det nye bygget for livs- 
vitenskap, som skal stå ferdig ved utløpet av 2022, er i 
rute. Sammen med nytt bygg for odontologi utgjør  
dette kjernen i arbeidet for å etablere en klynge for livs- 

vitenskap i Gaustadbekkdalen og området rundt.   
 UiO har også valgt ut to andre tverrfaglige satsings- 
områder, UiO:Energi og UiO:Norden, som begge belyser 
viktige samfunnsutfordringer og bidrar til en spissere profil 
på forskningsaktiviteten vår. Som oppfølging av regjering- 
ens satsing på verdensledende miljøer, har UiO utpekt 
fem miljøer som har potensial til å flytte forskningsfronten 
innenfor sine respektive områder. Fagmiljøene kommer fra 
medisin, økonomi, materialvitenskap og nanoteknologi, 
psykologi og språkfag.
 Universitetsmuseene representerer en unik plattform 
for tverrfaglig forskningssamarbeid og kommunikasjon 
med samfunnet. UiO er svært glad for at vi nå er et skritt 
nærmere et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy, og vi ser 
frem til videre utvikling av våre museumsbygninger på  
Tøyen og i Oslo sentrum. 
 “Strategi 2020 understreker at organisasjonen skal 
preges av kollegial medvirkning og en ledelse som tar  
ansvar. UiO ser viktigheten av ivaretakelsen av tjeneste- 
mannsorganisasjonenes medbestemmelsesrett i henhold 
til hovedavtalen og verneombudenes rett til medvirkning 
etter arbeidsmiljøloven i arbeidsmiljøspørsmål.”
 
Satsinger for å initiere endring
Oppfølging av SAB-panelet og de påfølgende arbeids-
gruppene er et sentralt og gjennomgående grep i plan- 
perioden, og forslagene fra gruppene tas inn i årsplanen 
der de tematisk hører hjemme. Den varslede stortings- 
meldingen om kvalitet i høyere utdanning gir ekstra 
drivkraft til å fortsette arbeidet med styrket utdannings- 
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kvalitet i kjølvannet av SAB-prosessen.
 UiO prioriterer tiltak som skal gi et løft for utdannings- 
kvaliteten, og studentenes læring skal stå i fokus. Student- 
ene skal nyte godt av oppdatert teknologi i utdanningen, 
og det er stor satsing på digital eksamen. UiO vil ha et 
særlig fokus på bedre koordinering av støtteressursene 
for utdanning, og slik sett spisse vår satsing for bedre 
utdanningskvalitet. 
 Arbeidet med tverrfaglighet er også gjennomgående 
i årsplanen. Ambisjonen er at UiO skal videreutvikle mer 
ambisiøs og dypere integrert tverrfaglighet. Dette reali- 
seres især innen de tre tverrfakultære satsingene som er 
prioritert innen både utdanning, forskning og formidling/
innovasjon. UiO skal også gjøre det enklere og mer attrak-
tivt for ansatte og studenter å engasjere seg i tverrfaglig 
virksomhet ved at identifiserte systemiske og organisator-
iske hindringer skal bygges ned.
 IT-infrastruktur vil være en vesentlig faktor i arbeidet 
for å nå målene i universitetets strategi. Prioriteringene 
knyttet til IT-infrastruktur skal bidra til å skape flere og 
bedre resultater innen forsknings- og utdanningsvirksom-
heten, samt å effektivisere administrative rutiner.
 

Miljøet studenter og ansatte ferdes i daglig påvirker kvali- 
teten på læring og forskning. UiOs bygningsmasse skal 
bidra til at UiO kan innfri sine ambisjoner om et moderne 
lærings- og arbeidsmiljø. I dag er mange av bygningene 
nedslitt og utidsmessig. Masterplanen for UiOs eiendom- 
mer gir føringer for arbeidet med modernisering av eien-
dommene. 
 Innovasjonsaktivitetene ved UiO har økt betydelig det 
siste tiåret, men det er fremdeles stort potensial for å  
styrke institusjonens innsats innenfor innovasjon og kom-
mersialisering. Det er også behov for å profilere aktivi- 
tetene bedre. UiOs Innovasjonsløft skal sikre et helhetlig 
grep om dette arbeidet. 
 Internasjonal forskermobilitet er viktig for kvalitet i 
forskning og styrket EU-finansiering. UiO må være en 
konkurransedyktig aktør i et globalt arbeidsmarked. Det 
skal legges til rette for effektiv internasjonal rekruttering av 
vitenskapelige ansatte, og en helhetlig karrierepolitikk. UiO 
har klare ambisjoner om sterk vekst i den eksterne finansi- 
eringen og vil videreutvikle støtteapparatet for forskerne.

Oslo 21. juni 2016

Ole Petter Ottersen
rektor       
 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør
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UiO skal forvalte sine samlede ressurser slik at de 
understøtter kjerneaktiviteten. Det arbeides for å 
skape en enklere hverdag og et godt arbeids- og 
læringsmiljø for studenter og ansatte. Kulturen  
skal preges av åpenhet, samarbeid og involvering  
av studenter, ansatte, deres tillitsvalgte og verne- 
organisasjonen. 

For organisasjonen som helhet er det definert  
sentrale virksomhetsovergripende tiltak.  
Gjennomføring av tiltakene skal skje i samarbeid 
mellom alle nivåene i organisasjonen. 

Tiltak som skal gjennomføres i organisa- 
sjonen i 2017 (i alfabetisk rekkefølge): 

•	 Arbeidsmiljøutvikling
 Videreføre arbeidet med systematisk og struk- 
 turert arbeidsmiljøutvikling gjennom ARK,  
 Arbeids- og klimaundersøkelse.

•		 Innovasjonsløftet
 Legge til rette for gjennomføring av innovasjons- 
 løftet, etablere ambisjoner for innovasjons- 
 arbeidet og prioritere tiltak. 

•		 Karrierepolitikk
 Etablere et mer systematisk og helhetlig grep  
 om karrierepolitikk og karriereutvikling ved  
 egen institusjon, herunder karriereveiledning  
 for ph.d.-kandidater.

•	 Læringsmiljø	og	utdanningskvalitet
 Koordinere og samordne støtteressurser for  
 utdanningsvirksomheten og utvikling av delings- 
 kultur. 

•	 Masterplan	for	eiendommer
 Arbeide videre med en langsiktig finansierings- 
 plan for modernisering av eksisterende  
 bygningsmasse i nært samspill med  
 Kunnskapsdepartementet. 

•	 Plattform	for	universitetsledelse
 Fullføre arbeidet med en plattform for  
 universitetsledelse på alle nivåer.  

•		 IT-infrastruktur	for	forskning	og	
	 utdanning
 Investere i IT-infrastruktur for å understøtte  
 primæraktivteten. IT-infrastruktur er en vesent- 
 lig faktor i alle utviklings- og endringsprosesser 
 som kreves for å nå målene i universitetets  
 strategi. 

Virksomhetsovergripende tiltak
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Utdanning
Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert ut-
danning på høyt internasjonalt nivå som tiltrekker  
seg dyktige og motiverte studenter. Internasjonali- 
sering skal brukes aktivt for å øke kvaliteten i ut-
danningene. Studentene skal møte et godt lærings- 
miljø og få god oppfølging fra studiestart og videre i 
utdanningen. 

Gjennom bedre koordinering av støttevirksomheten 
kan UiO utnytte både faglig, administrativ og tekn-
isk kompetanse i utviklingen av fremtidsrettede 
lærings- og vurderingsformer. Etablering av gode 
samarbeidsarenaer med arbeids- og næringslivet 
skal bidra til å styrke utdanningenes arbeidslivs- 
relevans. 

Det vil være et særlig fokus på etablering av studie- 
tilbud innenfor de tverrfakultære satsingene  
UiO:Livsvitenskap, UiO:Energi og UiO:Norden. 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå1:

Tiltak	1:	
Fakultetene skal styrke studentenes integrering i 
fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene.

Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:													
 Fakultetene har styrket introduksjonsopplegg  
 og mottak. 
 Fakultetene har bidratt til erfaringsdeling og 
 spredning av god praksis. 

Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2019:													
 Frafallet etter to semester er redusert. 
 Vurdering av studenttilfredshet er innarbeidet i  
 programevalueringene. 
 Økt andel bachelor-, master- og ph.d.-studenter  
 som gjennomfører på normert tid. 

Tiltak	2:
Fakultetene skal ta i bruk nyskapende og student- 
aktive lærings- og vurderingsformer for å styrke 
studentenes læringsutbytte og utdanningenes  
arbeidslivsrelevans. 

Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:								
 Økt andel digital eksamen.

Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2019:										
 Fakultetene har styrket utdanningenes arbeids- 
 livsrelevans.

1Med fakulteter menes i denne årsplanen fakulteter og 
tilsvarende enheter.
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Forskning
UiO skal fremme grensesprengende forskning og 
være en etterspurt internasjonal samarbeidspart-
ner. Høy kvalitet og innovative fagmiljøer gjør UiO 
konkurransedyktig på nasjonale og internasjonale 
arenaer. 

Prioriteringene skal bidra til at UiO kan bygge 
fremragende forskningsmiljøer som fortsetter å 
være robuste og faglig sterke over tid, og bidrar 
aktivt i internasjonale nettverk. Dette krever at  
UiO sikrer god og profesjonell rekruttering av  
internasjonalt ledende forskere, samt tilrettelegger 
for god oppfølging og skaper gode karriereveier  
for ph.d-kandidater og postdoktorer. 

For bedre å støtte opp under søknadsprosesser  
og drift av EU-prosjekter, skal UiO sikre en hen-
siktsmessig organisering av det administrative 
støtteapparatet for forskningsmiljøene. 

Det vil være et særlig fokus på utvikling av de  
tverrfakultære satsingene UiO:Livsvitenskap,  
UiO:Energi og UiO:Norden. 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

Tiltak	3:	
Fakultetene skal ha en betydelig økning i finans-
iering fra EU-systemet. 

Forventede	resultater	for	
perioden	2017-2019:										
  Årlig økning i antall søknader og gjennomslag  
 innenfor de tematiske områder i Horisont 2020. 
  Økning i antall søknader og gjennomslag innen- 
 for European Research Council i Horisont 2020. 

Tiltak	4:	
Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres. 

Forventede	resultater		
innen	1.	april	2017:											
 Kartlegge gjennomsnittlig rekrutteringstid for  
 vitenskapelige stillinger.  

Forventede	resultater	ved		
utgangen	av	2017:								
 Utarbeide og gjennomføre rutiner som sikrer  
 raskere tilsetting. 
 Identifisere og utbedre virksomhetsovergrip- 
 ende hindringer for en forbedret rekrutterings-
 prosess. 
 
Forventede	resultater	ved	
utgangen	av	2019:									
 Fakultetene har redusert gjennomsnittlig tid for 
  rekruttering av vitenskapelig tilsatte, samt  
 skissert konkrete aktiviteter i sine årsplaner for  
 å nå dette målet. 
 Følge opp og iverksette tiltak i henhold til UiOs  
 rekrutteringsstrategi. 
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Samfunnskontakt, formidling  
og innovasjon

Et viktig samfunnsoppdrag for UiO er å bidra til at 
forskningsbasert kunnskap preger samfunnet og 
møter det 21. århundrets store samfunnsutford- 
ringer. UiO skal formidle kunnskap og ny innsikt 
gjennom aktiv dialog og samarbeid. Dette betyr 
blant annet å kommunisere våre strategiske tverr- 
faglige satsinger, toppforskningsmiljøer og forsk-
ningsbaserte utdanninger.

Et felles innovasjonsløft skal bidra til at innova- 
sjonskraften i UiOs fagmiljøer styrkes og innova- 
sjonsarbeidet synliggjøres. UiO skal utarbeide et 
felles begrepsapparat, og legge til rette for bedre 
samspill mellom relevante satsinger og aktører. 
Konkrete tiltak skal utarbeides for økt innovasjon 
innen forskning, utdanning og formidling. 

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå: 

Tiltak	5:	
Fakultetene skal utarbeide konkrete tiltak innen 
prioriterte innsatsområder for innovasjon, og sikre 
hensiktsmessig interaksjon og synergier med UiOs 
tverrfakultære satsinger og toppforskningsmiljøer. 

Forventede	resultater	ved		
utgangen	av	2017:																																												
 En bred institusjonell forståelse av hvordan  
 innovasjon oppstår og kan utnyttes i de for- 
 skjellige fagene. 

Forventede	resultater	ved	
utgangen	av	2019:																																												
 Forankre samarbeid med næringslivet og sikre 
 målbar, økt aktivitet ved alle fakulteter.
 Økt samfunnsmessig effekt og anvendelse av ny  
 kunnskap fra UiO i form av produkter, aktivi-
 teter og tjenester. 
 Økt antall ideer med høyere innovasjonspotensi- 
 ale og økt verdiskaping.
 Styrket utdanningstilbud både som særskilte  
 tilbud i innovasjon og entreprenørskap og inte- 
 grert i øvrige utdanninger. 

Tiltak	6:	
UiOs tverrfaglige satsinger skal kommuniseres 
for å øke kjennskap og oppslutning hos prioriterte 
målgrupper. Innsikt fra UiOs toppforskningsmiljø- 
er skal nå samfunnet gjennom aktiv dialog og sam-
funnskontakt.
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Forventede	resultater	ved		
utgangen	av	2017:																																				
 UiOs tverrfaglige satsinger skal oppfattes som  
 attraktive og innovative for relevante forskere. 
 Nettsidene til UiOs satsinger og toppforsknings- 
 miljøer skal holde god kvalitet og være tilpasset  
 norske og internasjonale målgrupper.
 Fakultetene skal iverksette konkrete tiltak for å  
 kommunisere kunnskap og innsikt fra egne  
 toppforskningsmiljøer.

Forventede	resultater	ved		
utgangen	av	2019:																																				
 UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes  
 som den ledende leverandøren av relevant og  
 ny kunnskap om energi, Norden og livsviten- 
 skap.
 UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes  
 som Norges ledende universitet på grunnforsk- 
 ning av fremragende kvalitet, og forsknings- 
 basert utdanning.
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