
Kortversjon av fakultetenes innmeldte hjertesaker 

HF HF og skolen: Lektorprogrammet, 

rekruttering til HF-fag, EVU.  

HF og arbeidslivet: bevissthet om egne 

ferdigheter, kompetansebehov, 

integrering av arbeidslivsrelevante 

perspektiver i studieløpene.  

Nyskaping i undervisning: Programråd, 

såkornmidler, kollegiale møteplasser, 

studentmedvirkning, digitalisering, 

forskning og utdanning.  

IT i undervisning på UiO: Senter for 

læring og utdanning, lokal IT, IT-

strukturen som helhet.  

Innovasjon: Kompetanse, arbeidsliv, 

tverrfaglighet.  

JUS Integrere formidlingsperspektivet i 

studiet. Stikkord: nærhet til 

arbeidslivet, realistiske arbeidsformer, 

intensiv skriftlig og muntlig trening 

Tilpasse det fysiske læringsmiljøet til 

moderne pedagogikk og interaksjon 

mellom studenter og lærere samt 

studentene imellom.  

Gi studentene flere arenaer å vise seg 

på. Samarbeid med andre fakulteter, 

f.eks. UV. Stikkord: karakterpress, 

realisere egne talent, ferdigheter. 

 

MN Bygge ansattkultur der hele fakultetet 

jobber samlet om en felles visjon og 

felles retning i alt som omhandler 

utdanning. 

Bygge god faglig sammenheng i 

programmene og utdanningene, som 

er fremtidsrettet og knyttet tett opp 

mot forskningen.  

Ha et læringsmiljø som bygger godt 

opp mot faglig læring og personlig 

utvikling.  

 

OD Redusere frafall på begge 

utdanningene: rekruttering, 

yrkesidentitet, tilbakemelding til 

studentene og mentorordninger. 

Øke kvaliteten på klinisk undervisning, 

både den interne undervisningen på 

fakultetets klinikker og den eksterne 

praksisundervisningen. 

Satse på studentaktiviserende under-

visning, bruke e-læring i større grad. 

 

SV Studentrekruttering. Oppfølging av 

fakultetets kommunikasjonsstrategi. 

Gjøre SV-fagene relevante for nye og 

dagens studenter. 

Infrastruktur: vedlikeholdsetterslepet, 

fakultetets infrastruktur, arbeidsmiljø, 

«task force» for digitalisering av 

undervisningen. 

Vurdere bachelorprogram i samfunns-

vitenskap. 30 % av våre studenter har 

tilfeldig valgt å studere ved SV, for 

disse kan en slik BA være en løsning.  

 

TF Fagleg innovasjon gjennom våre 

studietilbod innanfor interreligiøse 

studiar.  

Profesjonsutdanning ved UiO i eit 

danningsperspektiv.  

Satsing på førsteårsstudenten.  Arbeidslivsrelevans, utvikle kontakten 

med Den norske kyrkja og andre 

trussamfunn, Karrieresenteret  mm. 

UV Oppfølging av studenter, med vekt på 

kartlegging av frafall, tiltak for første-

årsstudenter og mentorordninger. 

Arbeid med digitale vurderingsformer 

og teknologirelaterte eksamens- og 

oppgaveformer. 

EVU-satsing: etablere samarbeids-

strukturer for å delta i regjerningens 

desentraliserte etterutdanningssatsing.  

 

UB Fysisk læringsmiljø: utvikle bibliotekets 

lokaler slik at det fremmer akademisk 

fellesskap og opplevelse av tilhørighet.  

Digitalt læringsmiljø: Utnytte digitale 

ressurser bedre også på den digitale 

arenaen. «Blended learning» 

Integrert informasjonskompetanse: 

Koble ferdigheter i innhenting og 

vurdering av informasjon med 

læringsaktiviteter  

 

 


