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Satsing på utdanning - milepæler våren 2018

• 27. – 28. februar: seminar i utdanningskomite og med studieledere
Utdanningsledelse, samarbeid på tvers & mellom faglig og administrativ linje. 
Starte arbeidet med å identifisere områder fra utdanningssatsingen som bør inn i ny årsplan. 

• 14. mars: møte i utdanningskomiteen
Følge opp seminaret & diskutere innretning på tiltakene i årsplan 2019-2021.

• 17. april: møte i utdanningskomiteen
Fortsette diskusjonen om videre arbeid med satsing på utdanning (også årsplantiltak & ambisjonsnivå). 

• 7. – 8. mai: styreseminar i Rosendal 
Utdanningsledelse: Analyse av vilkår og virkemidler. 

• 15. mai: fellesmøte forum for forskningsdekaner og utdanningskomiteen
Følge opp tverrgående oppgaver knyttet til kobling forskning/utdanning og kunnskap i bruk: 
innovasjonsløftet; tverrfakultære satsinger. 

• 19. juni: møte i universitetsstyret, vedtak om årsplan og budsjett. 
Behandle sak fra arbeidsgruppen for oppfølging og begrunnelser, flere studenter på utveksling, 
programportefølje (inkludert honours-program). 

• Styreseminar i september: oppstart strategiprosess. 

• 20. november: Utdanningslederkonferanse. 



UiO – særpreg? 

• Breddeuniversitetet, hovedstadsuniversitet

• Det fremragende forskningsuniversitetet

• Det fremragende utdanningsuniversitetet

• Det fremragende ‘kunnskap-i-bruk’-universitetet

… men også

• mindre organisert undervisning enn UiB og NTNU

• langt flere vitenskapelig ansatte som ikke underviser enn UiB og NTNU

• flere studenter som ikke fullfører enn UiB og NTNU



Forventninger til UiO om kobling 
utdanning og forskning
• Studenters forventninger om et møte med og koblingspunkt til 

den internasjonale forskningsfronten

• Fagmiljøers forventninger og ambisjoner

• «Publikumsforventninger»:
• Arbeidsmarked & arbeidslivsaktører (kandidater/EVU)

• Nasjonale og europeiske kunnskapspolitiske aktører og virkemidler –
Forskningsrådets program, H2020

• UiOs generelle omdømme: ‘being world class’

• Potensielle studenters inntrykk av UiO



På tide med en kritisk granskning av 
metaforer og realiteter?



Koblingen mellom utdanning og 
forskning – på tvers av faggrenser
• Tverrfaglighetens utfordring (SAB-kritikk)

• Organiseringen av forskning og undervisning skaper skranker 
for koblingen mellom utdanning og forskning på tvers av 
faggrenser og fakultets-/institutt-/sentergrenser

• Men også der hvor det ligger mest potensiale for fornying? 

• Case: erfaringene med fremragende sentre

• Vil kreve tettere integrasjon av forsknings- og 
utdanningsledelse



Utdanning og forskning på EUs agenda

• European Education Area 2025

• European University Networks – European University
• Alliances where students and researchers have the opportunity to 

move freely across borders and disciplines

• High level and integration of education, research and innovation 
activities

• Highly integrated and flexible study programmes at all levels 

• Multidisciplinary approaches and innovative pedagogies

• long-term joint institutional strategy, a shared vision and shared 
values.

• A joint governance model leading to a European statute...



Erasmus+ Pilot

• Going beyond existing higher education cooperation models

• Building a growing level of integration
• Could start at faculty/department level to be gradually scaled up. 

• Joint institutional long term strategy on learning and teaching, research 
and innovation as well as a joint work plan of activities, with a relevant 
and efficient management structure

• A minimum of three higher education institutions from at least 
three EU Member States (4-6 recommended)

• Deadline: 28.02.19, starting 01.10.19



Hvordan kommer vi oss dit? (fra fakultetenes innspill)
• Bruk av pedagogiske metoder og vurderingsformer som avspeiler forskningens ulike 

arbeidsmåter og verdsettingsmønster (for eksempel studentaktive læringsformer)

• En forskningspreget læringskultur hvor lærere/forskere og studenter samarbeider i et 
forskende og lærende fellesskap

• Istandsette den enkelte lærer til å kunne ekstrahere de anvendbare elementene i sin 
forskning (både prosess og resultater) inn i undervisningen

• Stimulere til bruk av egen forskning i undervisningen (flere varianter)

• Invitasjon til MA-studenter inn i forskningsgrupper, seminarer og prosjekter

• Studentene skal så tidlig som mulig møte aktive/ledende/våre fremste forskere

• Egne BA-emner som springer ut av pågående forskningsprosjekter

• BA-oppgave (inkludert utviklingssemester som bla. gir mulighet for bacheloroppgave)

• Forskning på egen undervisning/pedagogiske kompetanseenheter (KURT, HUS o.l.)

• Etablering av nye studieprogrammer som er drevet av forskningsbehov

• Ulike stipendordninger som stimulerer til forskningsaktivitet

• Forskerlinje

• Satsing med eksplisitte krav til kobling av F&U

• Metodeundervisning knyttet til reelle forskningsspørsmål (minifeltarbeid, øvelse analyse 
av datamateriale, rollespill og intervjuteknikk)

• Med mer…



UiOs andel av resultater i uh-sektoren i 2017
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Faglig tidsbruk blant heltidsstudenter
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• Studentene ved UiO jobber 
like mye med studiene som 
andre studenter. 

• UiOs studenter har noe 
mer lønnet arbeid enn 
studenter ellers.

• Men det er betydelig 
mindre organiserte 
læringsaktiviteter ved UiO 
enn ellers i landet

Nasjonalt snitt UiO

Organisert læringsaktivitet 16,5 timer 11,9 timer

Egenaktivitet 19,1 timer 23,0 timer



Idag spør vi…

• Tar vi i bruk de riktige virkemidlene for å nå våre ambisjoner 
om å bli både et fremragende forsknings- og 
utdanningsuniversitet?

• Hva kan vi lære av UiOs fremragende sentre?



• SFU og SFF, noen erfaringer…



Tid for en åpenhjertig samtale…

• Hva gjør vi for å få til et løft?

• Hvordan arbeider vi sammen og på tvers?

• Hva trenger dere for å få på plass en bedre kopling?

• Hva vil enhetene selv ta ansvar for?

• Hva skal vi slutte med? 

• Hva må bort?



Ekstra lysark – Gro plasserer



Studiepoeng pr faglig årsverk

• Færre studiepoeng per faglig 
årsverk ved UiO enn sektoren 
for øvrig

• Tilsvarer omtrent  5 
heltidsstudenter per faglig 
årsverk ved UiO

• Tendensen er synkende

16.05.2018 16



Gjennomføring på normert tid
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• Gjennomføring på normert tid ved UiO ligger på 30 % for bachelor og 
integrerte master-/profesjonsstudier – oppunder 45 % for ordinære 
masterstudier

• UiO ligger jevnt over lavere enn UiB (beste sammenliknings-grunnlag)



Studentutveksling – inn- og utreisende
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• Økende tall for studentutveksling, i 2017 øker også utreisende






