
Internasjonalisering
– prioriteringer 2018-2020



Internasjonalisering av og i et ledende europeisk 
forskningsuniversitet
• Internasjonale forbindelseslinjer i alle kjerneaktiviteter ved UiO
• Våre prioriteringer 

– for å støtte opp under internasjonale forbindelser i forskning, utdanning og 
formidling

– forankret i UiOs verdier, særtrekk og ambisjoner
– forholder seg til endringer i «vitenssystemet» og (kunnskaps)politiske 

landskap



Hvordan skal vi best utvikle og støtte opp under UiOs 
og våre fagmiljøers internasjonale forbindelseslinjer? 



Trappetrinnsmodellen for internasjonalt samarbeid
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Prioriteringer 2018-2020 – fem områder

1. Økt engasjement i Horisont 2020 – FFDs arbeidsgruppe
2. UiO-studenter på utveksling
3. UiO: Fokus Øst-Asia – tiltak for styrking av samarbeidet med Kina
4. UiO: the Guild
5. UiOs deltagelse i utenlandssentrene

Presenter
Presentation Notes




UiO: Fokus Øst-Asia 2018-20: tiltak for styrking av 
samarbeid med Kina
• Arbeidsgruppe etablert av Forum for forskningsdekaner
• Rapport behandlet i FFD før jul
• Sak oppe i Dekanmøtet

• ‘Øst-Asia’ => Kina
• Tiltak 1: ‘Superavtaler’ - etablere 2-3 strategiske partnerskap i Kina
• Tiltak 2: Styrke profilering og bruk av Nordic Centre Fudan
• Tiltak 3: Knytte UiOs Øst-Asia fokus til UiOs tverrfakultære satsinger
• Tiltak 4: UiO delegasjonsreise V-2018



The Guild – UiOs strategi og oppfølging

• Policypåvirkning i Brussel – EUs politikkagenda
• Universitetene og samfunnsoppdraget – policyarbeid
• Ideutveksling og gjensidig læring
• Faglig samarbeid



Utenlandssentrene
Senter Ansvar Eierskap Fagavgrenset? Utdanning Forskning lokaler* UiOs Kostnad 2018 (eks 

reiser)

Roma (1959) UiO UiO-eid Ja X X X HF: 5.190.000

Athen (1989) UiB Nasjonalt Ja X X X 1.950.000

Paris (1998) MSH/UiO Nasjonalt Ja (HumSam) X 1.066.000

St. Petersburg (1998) UiO Nasjonalt Nei X X X 1.760.000

Berkeley (2012) Berkeley Nasjonalt Nei X X 1.430.000

Fudan (1995) Fudan Nordisk Nei X X X 70.000

Delhi (2001) Uavhengig Nordisk Ja (Humsam) X X (X) 50.000



Hvordan bruke og balansere ulike virkemidler? 
Hvordan får vi mest effekt ut av ressurser brukt på 
internasjonalisering? 
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