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Koordinert kvalitetsutvikling ved UiO 
Utdanningskomiteen anbefalte 13. november 2018 at «LINK utarbeider forslag til prosess for prioritering av 
søknader til DIKU og årshjul med oversikt over aktuelle priser og midler». 
 
LINK ønsker med det her vedlagte notatet en bedre koordinering og mer trykk på ulike strategiske initiativ 
og utviklingstiltak ved UiO. Bakgrunnen for koordineringsbehovet er at UiO både eksponeres for eksterne 
pålegg og invitasjoner om å søke eksterne prosjektmidler/priser på utdanningsområdet, samt at man både fra 
sentralt hold og ved det enkelte fakultet har spesifikke utviklingsbehov hvor samordning kan være ønskelig 
for å skape mer forutsigbarhet og mer effektive arbeidsformer. Tanken er at en systematisk 
kvalitetsutviklingsprosess kan skape mer forutsigbarhet og kraft bak UiOs arbeid med å utvikle kvaliteten på 
utdanningsvirksomheten.  

Det presiseres  i notatet at prosessen som skisseres ikke har som ambisjon å koordinere alle faglige 
utviklingstiltak ved UiO, men å skape mer effektivitet og kraft rundt områder prioritert av UiOs ledelse og 
det enkelte fakultet, der dette ses i sammenheng med utlysninger av eksterne priser og utlysninger av 
utviklingsprosjekter ved norske læresteder.  

Det er ikke ønskelig å endre eller utvikle nye organer og styringslinjer ved UiO, men heller skape sterkere 
forbindelseslinjer mellom eksisterende virksomhet og beslutningsorgan.  
 

FORSLAG TIL VEDTAK:  
Utdanningskomiteen slutter seg til de vurderinger som fremkommer at det vedlagte notatet. Avdeling for 
studieadministrasjon og LINK får i oppdrag å arbeide videre med saken, herunder de innspill som ble gitt av 
Utdanningskomiteen.  
 

 
Vedlegg 
Notat « Koordinert kvalitetsutvikling ved UiO – Hvordan skaper vi gode samarbeidsflater i forhold til 
strategiske satsinger og mellom sentrale aktører?» av 11. mars 2019 fra leder av LINK, professor Bjørn 
Stensaker 


