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Europeiske universiteter som politisk verktøy 

Utdanning blir tillagt økt betydning 

Bærekraftig utvikling 



Stillingsstruktur 

 

Forskrift - ansettelser og opprykk 

 

Meritteringssystem for utdanning 

 

Finansering 

 

Unit: Direktorat for IKT og fellestjenester i 

høyere utdanning og forskning 

Fagutvalg for utdanning 

 

Nasjonale forventninger og føringer 

IT inn i alle utdanninger! 



Kobling forskning - utdanning 

Utdanningstrender 

Digitalisering 



Tiltak: Styrke forskning og utdanning innen IKT, og styrke IKT-moduler innen annen utdanning 



Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Hvor står vi ved UiO 

i «det digitale skiftet»? 



Igangsatte 

Digitaliseringsprosjekter ved UiO – utdanning 

Må ta stilling til 

• Digital eksamen 

• Digital læringsplattform 

• IT-masterplan 

• Honours-program 

 

• Læringssentrerte arbeidsformer 

• Fysisk-digitalt læringsmiljø 

• Beregningsorientert utdanning 

• Kompetanseheving - IT  

• Pedagogiske tjenester – IT 

• IT-tjenester mot utdanning 

 



Digital eksamen: INSPERA ved MN 

De digitale utdanningsprosjektene ved UiO 

Digital læringsplattform: CANVAS ved MN 

2015 - 2018 

Teknologisk utvikling? 

Pedagogisk utvikling? 

Tett oppfølging av LINK 



  

Studieretning realfag:  
ordinære emner 

  Studieretning humaniora: ordinære emner 

  

10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 
1. sem.       

HN1: Computing 
      

2. sem.       
HN2: Digital ethics 

      

3. sem.       
HN3: Data science 

      

4. sem.       
HN4: Leadership 

      

5. sem.       

HN5: Honors project 1 

      

6. sem.       

HN5: Honors project 2 

      



Beregningsorientert utdanning 



IFI: Norges sterkeste kompetansemiljø innen IT 

5 Bachelorprogram 

7 Masterprogram 

Forskerlinje 

Erfaringsbasert Master 

Årsenhet 

EVU: IFI-DNB 

Forskning 

Innovasjon 

Entreprenørskap 



          

 

             Architect Green House 

Ved å opprette et praktisk og teoretisk program for 

utdanning av IT arkitekter vil vi sikre et større fremtidig 

grunnlag for kritisk kompetanse for DNB.  

Gjennom et åpent samarbeid med UiO vil vårt arbeid 

også kunne gagne andre aktører. 

 
 Vil ansettes i DNB 

 Målgruppen er graduates og young professionals som er 

dyktige til å programmere 

 Kandidatene vil få erfarne IT arkitekter som mentorer 

 Samarbeid med UiO og våre leverandører for faglig innhold  

 Programmet vil bestå av praktisk og teoretisk arbeid over en 

treårs periode 

 

Samarbeid mellom IFI og DNB 

om videreutdanning innen IT-arkitektur 

 



Digital kompetansebygging av lærere 

Etter- og videreutdanning (EVU) til skolen 

Koordinerende samarbeid ved UiO 



Digitale utdanningsutfordringer ved UiO 

• UiOs samfunnsoppdrag: Kandidater 

• Studentenes forventninger 

• Samfunnets behov for kompetanse 

• Hvor går forskningsfaget? 

• Nyskapende og dristig 

• Men vi er innrettet mot drift 

• Helhet og sammenheng mellom store parallelle 

prosesser: 

• Canvas, Inspera, IT-masterplan, Utdanningssatsing 

• Eierskap 

• Prosjekter vs. drift 

• Fokus fra teknologi til læring 

• Kompetanse i organisasjonen 

• Lokaler og utstyr setter begrensninger for digital læring 

• Ledelsestrykk 

• Ressurser 

• Prioriteringer 

 



Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

UiO står som Norges og et av Europas fremste 

breddeuniversitet i en unik posisjon til å lede an i den digitale 

utviklingen av høyere utdanning i Norge. 

 

Ønsker vi ved UiO å ta denne rollen? 

 


