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UiO: Strategi 2030 
UiO bidrar til å skape en bærekraftig fremtid gjennom 

fremragende forskning og utdanning 



Ambisjoner

UiO skal fremme uavhengig, 
banebrytende og langsiktig 
forskning

UiO skal styrke dialogen med 
omverdenen og bidra til at kunnskap 
tas i bruk

UiO skal utdanne studenter med 
kunnskap, evne og vilje til å skape 
en bærekraftig verden 

UiO skal være en nyskapende 
organisasjon og et attraktivt arbeids-
og studiested 



Målformuleringer



UiO skal fremme uavhengig, banebrytende og 
langsiktig forskning
• UiO skal utvikle flere fremragende forskningsmiljøer i bredden av 

institusjonen.
• UiO skal etablere og videreutvikle forskningsmiljøer som leder an i 

utviklingen mot et bærekraftig samfunn og som utnytter disiplinær dybde i 
søken etter tverrfaglige svar.

• UiO skal arbeide mer strategisk med forskningsinfrastruktur som bidrar til å 
styrke vår internasjonale posisjon som et forskningsintensivt universitet. 

• UiO skal gjennom rekruttering og systematisk karriereoppfølging utvikle 
forskertalenter for akademia, samfunns- og næringsliv.

• UiO skal intensivere arbeidet med forskningsetikk og forskningsintegritet. 



UiO skal utdanne studenter med kunnskap, 
evne og vilje til å skape en bærekraftig verden 
• UiO skal være en fremragende utdanningsinstitusjon kjent for å gi 

forskningsbasert utdanning på høyt internasjonalt nivå. 
• UiO skal utdanne studenter som skal kunne sette sine fag inn i et større 

samfunnsperspektiv og lede an i det grønne skiftet.
• UiO skal øke utdanningenes forskningsnærhet, arbeidslivsrelevans og 

studentenes bevissthet om verdien av egen utdanning og kompetanse. 
• UiO skal utvikle og fornye studiene for ulike studentgrupper og svare på 

samfunnets behov for tverrfaglig kunnskap.
• UiO skal sikre et faglig allsidig og integrert digitalt læringsmiljø. 
• Studentene skal ta del i utforskende og nyskapende læring, og møte 

arbeidsformer som aktiverer deres kunnskap og erfaringer og som gjør 
dem til en ressurs for hverandre. 

• UiO skal tilby forskningsbasert og fleksibel etter- og videreutdanning.



UiO skal styrke dialogen med omverdenen og bidra 
til at kunnskap tas i bruk
• UiO skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling og grønn omstilling.
• UiO skal bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser gjennom innovasjon og 

entreprenørskap.
• UiO skal bidra til kunnskapsbaserte samtaler og meningsdannelser og være 

tilstede der viktige diskusjoner foregår. 
• UiO skal ha samfunnsrelevante formidlingsarenaer som er synlige og 

tilgjengelige. 
• UiO skal videreutvikle livsvitenskap som en bred tverrfaglig satsing og 

utnytte mulighetene det nye livsvitenskapsbygget og fagmiljøene gir for å 
svare på samfunnets forventninger.

• UiO skal drive en helhetlig campusutvikling som ivaretar bredden av vår 
virksomhet og som styrker samarbeidet med Oslo.



UiO skal være en nyskapende organisasjon og et 
attraktivt arbeids- og studiested 

• UiO skal arbeide systematisk for å skape et godt arbeids- og 
læringsmiljø, større mangfold og en inkluderende kultur for studenter 
og ansatte.  

• UiO skal ta i bruk nyskapende organisasjons-, arbeids- og 
læringsformer med effektiv utnyttelse av digitale ressurser. 

• Ansatte og studenter skal gis bedre muligheter for profesjonell og 
faglig utvikling og settes i stand til å møte endringer i teknologi, 
samfunn og arbeidsliv. 

• UiO skal redusere egne klimagassutslipp og legge til rette for at 
ansatte og studenter kan ta miljøbevisste valg.
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