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Invitasjon til UiOs lederutviklingsprogrammer for faglige ledere 2022  
Informasjon til institusjoner, fakulteter, museer, sentre 
 
I 2022 tilbyr Universitetet i Oslo (UiO) to lederutviklingsprogrammer for faglige ledere. Vi har gleden av å 

invitere til deltakelse i disse. Beskrivelse av de to programmene finnes i vedleggene til denne invitasjonen. Vi ber 

fakulteter, museer, sentre og eksterne institusjoner vennligst spre informasjon om programmene til potensielle 

deltakere. 

 

Programmene er i 2022 som følger: 

Program Målgruppe Undervisnings-

språk 

Søknadsfrist 

Forskningslederprogrammet ved 

UiO – Consolidating level  

Forskningsledere med noen års 

erfaring med forskningsledelse 

som gruppeleder, prosjektleder, 

senterledelse etc 

Engelsk 1. februar 2022 

Research Leadership Programme 

– Starting level (RLP-Start 2022) 

Forskere i tidlig fase av 

forskningsledelse  

Engelsk 1. februar 2022 

Utdanningslederprogammet 

(ULP8) 

Faglige eller administrative 

utdanningsledere med ansvar for 
ett eller flere studieprogram eller 

emnegrupper med 

særlig stort koordineringsbehov 

Neste program tilbys i 2023 og 

søkerinformasjon kommer høsten 
2022 

 

 

Fra og med 2020 alternerer Utdanningslederprogrammet og FLP-Consolidating level annet hvert år. Neste 

Utdanningslederprogram vil derfor ikke bli gjennomført før i 2023. RLP-Starting level blir avholdt hvert år.  

 

Hvert program har en kapasitet på 40 plasser og inntil 15 plasser er åpne for søkere fra andre institusjoner enn 

UiO.  

 

Forsknings- og utdanningsledere som ønsker å delta i programmet fremmer sin søknad gjennom sin linjeleder. 

Hvert fakultet/museum/senter ved UiO oversender en samlet liste over sine søkere i prioritert rekkefølge. Eksterne 

institusjoner oversender én prioritert liste fra institusjonen som helhet, dersom det fremmes flere søkere. Det må 

derfor formidles til potensielle deltakere hvem de skal melde sin interesse til ved institutt/fakultet og innen hvilken 

interne frist. Søknadene lastes opp i ephorte på sak 2021/15952 (eller ev. oversendes til UiO sentralt pr epost til 

lederprogram-af@admin.uio.no) innen 1. februar 2022. 

 

Deltakeravgiften for de ulike programmene fremgår av vedleggene. Relevant enhet er forventet å dekke 

deltakeravgiften for egen/egne deltaker(e). Betalingsinformasjon skal derfor fremgå av utfylt søknadsskjema fra 

den enkelte søker.  

 

Informasjon om programmene, samt søknadsskjema som skal utfylles av den enkelte søker er tilgjengelig fra 

følgende nettside: http://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/lederutvikling  

 

Vi ønsker en bredt sammensatt deltakergruppe og programteamet forbeholder seg retten til å fordele plasser til 

kvalifiserte søkere til det enkelte program når vi har oversikten over alle innsendte søknader.  

 

Nærmere informasjon om hvert program finnes i vedleggene. 

 Vedlegg 1: Research Leadership Programme – Consolidating level (RLP15) 

 Vedlegg 2: The UiO Research Leadership Programme – Starting level (RLP-Start 2022) 

 

 

Med vennlig hilsen 

Programteamene 
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