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Dekanvedtak – JF – 2020/09 – Midler til utvikling og pilotering på 
studieområdet 

Bakgrunn 

Det vises til dekanvedtak 21.8.21, der et av punktene var som følger: 
"Det settes av 1 mill. kr øremerket til midlertidige utviklingstiltak på undervisningsprogrammene 
for høsten 2020 og våren 2021. Midlene disponeres av studiedekanen". 
  
Det er flere grunner til at det er behov for å sette av midler til utvikling, pilotering og drift av nye 
undervisningstiltak utover 2021, blant annet er det behov for midler til å pilotere og drifte tiltak 
som utvikles av Cell.  Det er også stort engasjement blant lærerne i forhold til digital undervisning, 
og fakultetet har behov for midler til å støtte lærerne i utvikling og gjennomføring av ulike digitale 
satsinger.  Tekniske løsninger, spesielt i nybygget, åpner for dette. Noe utvikling gjelder også 
endring innenfor gjeldende rammer, men felles for alle utviklingstiltak er at det er behov for at 
tiltakene har en viss varighet for å få effekt og for at fakultetet kan vurdere om tiltaket skal 
videreføres. 
På denne bakgrunn foreslås det kr 500.000 i semesteret også for høsten 2021, og for begge 
semestre i 2022 og 2023. Disse midlene skal gå til utvikling, testing/pilotering og evaluering av nye 
undervisningstiltak. 
 
En utviklingspott på 1 mill. kroner i 2021-2023 i tillegg til 500.000 i 2020 vil komme i tillegg til 
PMRs budsjett og gjør at fakultetet får testet ut nye undervisningstiltak uten at det påvirker 
undervisning som allerede er planlagt og i god gjenge. Om det besluttes at undervisningstiltaket 
skal bli en varig ordning, bør det legges inn i PMRs ordinære budsjett. 
 
Dekanvedtak: 
 

1. Det settes av 500 000 kr for høsten 2021 og 1 mill. kr for 2021, 2022 og 2023, øremerket til 
midlertidige utviklingstiltak på undervisningsprogrammene. Midlene disponeres av 
studiedekanen. 

____________________________________________________________________ 

Vedlegg 

- Dekanvedtak 21.8.21 om endring av budsjett 2020 og 2021 
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/aktuelle-
saker/dekanvedtak/2020/dekanvedtak-%E2%80%93-jf-%E2%80%93-2020-05-
%E2%80%93-endring-av-budsjettvedtak-for-2020-og-2021.pdf 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/aktuelle-saker/dekanvedtak/2020/dekanvedtak-%25E2%2580%2593-jf-%25E2%2580%2593-2020-05-%25E2%2580%2593-endring-av-budsjettvedtak-for-2020-og-2021.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/aktuelle-saker/dekanvedtak/2020/dekanvedtak-%25E2%2580%2593-jf-%25E2%2580%2593-2020-05-%25E2%2580%2593-endring-av-budsjettvedtak-for-2020-og-2021.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/aktuelle-saker/dekanvedtak/2020/dekanvedtak-%25E2%2580%2593-jf-%25E2%2580%2593-2020-05-%25E2%2580%2593-endring-av-budsjettvedtak-for-2020-og-2021.pdf

