
UiO: Strategi 2030 Kunnskap – ansvar – engasjement  

For ei berekraftig verd 

UiO skal: 

- fremje uavhengig, banebrytande og langsiktig forsking 

- utdanne studentar med kunnskap, evne og vilje til å skape ei betre verd - styrkje 

dialogen med omverda og arbeide for at kunnskap blir teken i bruk 

- vere ein nyskapande organisasjon og ein attraktiv arbeidsplass og stad å studere 

Universitetet i Oslo (UiO) har i over to hundre år undersøkt, utfordra og forma det norske 

samfunnet og utvikla kunnskap av verdi for heile verda. Kvaliteten og breidda i forsking og 

utdanning plasserer UiO i ei nasjonal særstilling og utgjer grunnlaget for UiO sin posisjon 

som eit europeisk leiande forskingsintensivt breiddeuniversitet. 

Den sterke posisjonen til UiO er eit resultat av målretta og systematisk arbeid gjennom 

mange år. Fram mot 2030 skal vi vidareutvikle kvaliteten i forsking og utdanning slik at UiO 

styrkjer sin plass i toppsjiktet blant universiteta i Europa. UiO skal byggje vidare på faglege 

kvalitetar, kollegiale verdiar og organisatoriske styrkar og vere ein open og inkluderande 

fellesskap for studentar og tilsette. 

Verda står overfor utfordringar som vil krevje innsats frå heile det globale samfunnet. 

Klimakrisa står fram som den største utfordringa i vår tid, og UiO skal ta ansvar for å bidra til 

løysingar gjennom sitt oppdrag i samfunnet: å utdanne høgt kvalifiserte studentar, drive 

langsiktig grunnleggande forsking og arbeide for at kunnskap blir teken i bruk. 

Tap av naturmangfald, utfordringar innan helse og velferd, polarisering, migrasjon og krig er 

eksempel på område som vil krevje tverrfaglege og nyskapande løysingar. Som eit 

internasjonalt orientert breiddeuniversitet har UiO særlege føresetnader for å lykkast med å 

utvikle sterke tverrfaglege og innovative miljø. Gjennom samarbeid på tvers av faglege, 

institusjonelle og nasjonale grenser skal vi utvikle kunnskap som bidreg til ei berekraftig 

verd. 

Akademisk fridom og institusjonell autonomi som støttar opp under denne, er grunnleggande 

føresetnader for at UiO skal kunne oppfylle sitt oppdrag i samfunnet. Desse føresetnadene 

sikrar rom for at universiteta utfordrar, kritiserer og klargjer grunnen for nye perspektiv, ny 

kunnskap og nye løysingar. UiO skal utøve og forsvare akademisk fridom i dialog med 

samfunnet, nasjonalt og internasjonalt. 

 

UiO skal vere ein sentral forvaltar av vitskapleg tradisjon, kultur og metode. UiO skal både 

forme samtida og arbeide langsiktig. UiO si verksemd skal vere kjenneteikna av høg etisk 

standard, høg kvalitet og vilje til å ta dristige og nyskapande val. 

Universitetet forvaltar viktige delar av vår nasjonale hukommelse og har eit særleg ansvar for 

fornying og formidling av kunnskap om det norske samfunnet og om norsk språk, historie og 

natur. UiO skal vere ein bevisst kulturberar og kulturforvaltar i skjeringspunktet mellom 

tradisjon og fornying. 



Strategi 2030 følger opp Strategi 2020 gjennom vektlegginga av UiO som ein 

kunnskapsorganisasjon med ein tydeleg og forpliktande integrasjon mellom forsking, 

utdanning og kunnskap i bruk. Strategi 2030 byggjer på fire gjensidig avhengige ambisjonar 

med mål som viser korleis UiO skal utvikle seg i den kommande strategiperioden. 

UiO skal fremje uavhengig, banebrytande og langsiktig forsking 

Mål: 

 UiO skal utvikle framifrå forskingsmiljø i breidda av institusjonen. 

 UiO skal vidareutvikle disiplinær djupn og tverrfagleg samarbeid og vere fremst i 

utviklinga mot eit berekraftig samfunn. 

 UiO skal arbeide systematisk for utvikling og deling av infrastruktur for forsking og 

dataressursar. 

 UiO skal gjennom målretta rekruttering og systematisk karriereoppfølging utvikle 

forskertalent for akademia, samfunnsliv og næringsliv. 

 UiO skal intensivere arbeidet med forskingsetikk og forskingsintegritet. 

 

UiO sine fortrinn er høg kvalitet i heile organisasjonen og langsiktig grunnleggande forsking 

i breidda av fag og verksemd ved universitetet. Vår faglege breidde og djupn gir oss eit unikt 

utgangspunkt for å bidra til berekraftige løysingar som krev både ny teknologi og ei betre 

forståing av samspelet mellom menneske, natur, samfunn og teknologiske løysingar. Vi skal 

flytte grensene for kunnskap innan disiplinane og utforme løysingar på komplekse 

samfunnsutfordringar som overskrid disiplinar.  

Avansert fysisk og digital infrastruktur speler ei stadig viktigare rolle i både forsking og 

utdanning. UiO vil arbeide systematisk for å oppnå meir deling og gjere infrastruktur og 

dataressursar meir tilgjengeleg. Behovet for langsiktige investeringar er stort, og det er 

utarbeida eit vegkart for prioriteringar. Med utgangspunkt i vegkartet vil UiO investere i, 

utvikle og vedlikehalde infrastruktur som bidreg til å styrkje vår internasjonale posisjon som 

eit forskingsintensivt universitet. 

Det er viktig å vinne fram i konkurransen om talenta. UiO skal drive målretta rekruttering og 

utvikle framifrå forskarar og forskingsmiljø. Rekruttering og bedømmingar skal gå føre seg 

ope og transparent med vekt på kvalitet og faglege vurderingar. Yngre forskarar skal bli 

tilbydd føreseielege rammer for utvikling av sine karrierar. 

Ein positiv og sterk forskingskultur tufta på høge vitskaplege standardar og ideal må liggje 

som premiss for all verksemd i forskinga. Kunnskap og bevisstheit rundt forskingsetiske 

normer er noko alle fagmiljø og alle nivå i organisasjonen må ivareta gjennom systematisk 

opplæring og kontinuerleg bevisstgjering. 

 

UiO skal utdanne studentar med kunnskap, evne og vilje til å skape ei betre verd 

Mål: 



 UiO skal vere ein framifrå institusjon for utdanning som gir undervisning basert på 

forsking, på høgt internasjonalt nivå. 

 UiO skal utdanne studentar som set faga sine inn i eit større samfunnsperspektiv og er 

fremst i det grøne skiftet. 

 UiO skal auke utdanningane sin nærleik til forskinga og relevans for arbeidslivet og 

gjere studentane meir bevisste på sin kompetanse. 

 UiO skal utvikle og fornye studiane for alle grupper av studentar og svare på 

samfunnet sitt behov for tverrfagleg kunnskap. 

 UiO skal leggje til rette for at studentane tar del i utforskande og nyskapande læring 

som motiverer og gjer dei til ein ressurs for kvarandre. 

 UiO skal bruke arbeidsformer og vurderingsformer som aktiverer studentane sin 

kunnskap og erfaringane deira. 

 UiO skal tilby etter- og vidareutdanning som er fleksibel og basert på forsking.  

Samfunnsutfordringane i vår tid krev globale løysingar, og UiO skal fornye sitt internasjonale 

samarbeid innan utdanning. Gjennom eit styrkt europeisk samarbeid skal UiO nå ut globalt på 

nye måtar og med større kollektiv kraft enn i dag. Saman med andre forskingsintensive 

universitet skal UiO leggje til rette for integrerte studieløp på tvers av språk, landegrenser og 

fag. 

Med utgangspunkt i ei sterkare kopling mellom forsking og utdanning skal UiO utvikle seg 

vidare som ein ambisiøs institusjon for kunnskap. Profesjons- og allmennutdanningane skal 

bli knytt tettare til forskingsaktivitet og arbeidsliv og motivere studentane til auka innsats og 

gjennomføring. For å møte studentane sitt samfunnsengasjement, faglege ønsker og 

ambisjonar skal studietilboda bli meir fleksible, og det tverrfaglege tilbodet skal auke. UiO 

skal bli eit knutepunkt for studentinnovasjon i Oslo-regionen. 

UiO skal halde fram med å utvikle former for undervisning og læring som stimulerer til etisk 

refleksjon, kritisk tenking, kreativitet og evne til problemløysing. Utdanningane skal utvikle 

studentane sitt samfunnsansvar og bevisstheit om verdiar og val. Digitalisering skal vere 

integrert i fag og i læringsprosessar. Studentane skal ta del i eit fagleg og sosialt akademisk 

fellesskap der dei er ein ressurs i utviklinga av undervisning og læring. 

Ein utdanning frå UiO legg grunnlag for læring heile livet, og studentar skal kunne vende 

tilbake for å oppdatere seg fagleg. UiO skal svare på samfunnet sine behov for etter- og 

vidareutdanning innanfor fagområde der vi har særskilde fortrinn. 

 

UiO skal styrkje dialogen med omverda og arbeide for at kunnskap blir teken i bruk 

Mål: 

 UiO skal bidra til berekraftig samfunnsutvikling og grøn omstilling. 

 UiO skal bidra til verdiskaping og nye arbeidsplassar gjennom innovasjon og 

entreprenørskap. 

 UiO skal bidra til samtaler og meiningsdanning basert på kunnskap og vere til stades 

der viktige diskusjonar går føre seg. 



 UiO skal ha samfunnsrelevante arenaer for formidling som er synlege og 

tilgjengelege. 

 UiO skal utnytte moglegheitene som det nye bygget for livsvitskap gir til å svare på 

samfunnet sine forventningar. 

 UiO skal drive ein heilskapleg utvikling av campus som varetek breidda av vår 

verksemd og som styrkjer viktige relasjonar for samarbeid i Oslo-regionen. 

Kunnskap skal brukast til fellesskapet sitt beste, byggje opp under eit liberalt demokrati og 

bidra til ei berekraftig global utvikling. Ved å arbeide for at kunnskap blir teken i bruk vil 

UiO stimulere til utvikling av nye idear, teknologiar og tiltak for å forbetre tenester og løyse 

samfunnsbehov og bidra til grøn omstilling. UiO skal fremje innovasjon og entreprenørskap. 

Samfunnet sin tillit til forsking og vitskapleg kunnskap vert styrkt gjennom openheit og 

gjennomsiktige forhold. For å sikre framleis høg legitimitet for UiO som 

kunnskapsorganisasjon må vi i enda større grad opne oss mot verda. Formidlinga av 

vitskapens rolle, metode, usikkerheit og integritet må vere ein del av dialogen vår med 

samfunnet. Gjennom open vitskap blir grunnlaget lagt for eit demokratisk samfunn som 

baserer seg på kunnskap og der dei som tek avgjerder er informerte om kunnskapen. 

UiO vil satse på formidlingsarenaer og aktivitetar i heile breidda av organisasjonen. 

Universitetsmusea og universitetsbiblioteket gjer ein viktig del av UiO sitt formidlingsarbeid. 

Desse delane av verksemda skal bli knytt tettare saman med dei andre einingane ved UiO. 

I den kommande strategiperioden blir bygget for livsvitskap etablert, noko som vil gi 

betydelege moglegheiter for utvikling av livsvitskap og fagleg konvergens. Etableringa er og 

viktig for vidareutviklinga av samarbeidet mellom UiO og universitetssjukehusa. Som følgje 

av det nye bygget vil området Blindern gå gjennom store endringar. Ei viktig oppgåve i 

strategiperioden blir å vidareutvikle Blindern for å gi moglegheiter for fagleg fornying i heile 

breidda av UiO si verksemd. 

Gjennom ei målretta utvikling av campus skal UiO sine kjerneoppgåver bli kopla tettare på 

samfunnet. Dette er viktig for å oppnå auka deling av kunnskap og innovasjon og for å bidra 

til nye arbeidsplassar. Saman med Oslo kommune og Studentsamskipnaden SiO skal UiO 

drive ei utvikling av campus som fremmar samarbeid med kulturliv og arbeidsliv, og som 

bidreg til å skape faglege og sosiale møteplassar for studentar, tilsette og besøkande. 

 

UiO skal vere ein nyskapande organisasjon og ein attraktiv arbeidsplass og studiestad 

Mål: 

 UiO skal arbeide systematisk for å skape eit trygt og godt arbeidsmiljø og 

læringsmiljø, større mangfald og ein inkluderande kultur for studentar og tilsette. 

 UiO skal ta i bruk nyskapande former for organisering, arbeid og læring med effektiv 

utnytting av digitale ressursar. 

 UiO skal gi tilsette og studentar betre moglegheiter for profesjonell og fagleg 

utvikling, og betre moglegheiter til å møte endringar i teknologi, samfunn og 

arbeidsliv. 



 UiO skal redusere vårt eige klimafotavtrykk og leggje til rette for at tilsette og 

studentar tar miljøbevisste val. 

 

Menneska er UiO sin viktigaste ressurs. Å ta godt vare på tilsette og studentar er avgjerande 

for at vi skal lykkast med vårt oppdrag i samfunnet. UiO vil leggje til rette for ei god 

oppleving for studentane, som gir sterk fagleg og sosial tilhøyring til universitetet og til Oslo 

som studentby. 

På UiO skal alle bli inkludert i stimulerande fagmiljø og ta del i eit engasjerande, godt og 

trygt arbeidsmiljø og læringsmiljø som hentar fram det beste hos den enkelte. Dette inneber 

ein aktiv politikk for likestilling og ein praksis for rekruttering som skaper mangfald og sikrar 

like rettar. UiO skal fortsette arbeidet for å redusere mellombelse tilsetjingar og for å 

vidareutvikle en heilskapleg personalpolitikk. UiO skal vere prega av kollegial medverking, 

kreativ samhandling og god leiing. 

UiO skal vere ein nyskapande organisasjon som utnyttar faglege moglegheiter og svarer på 

nye behov i samfunnet. Det skal bli bygd struktur og kultur for tett samhandling mellom 

studentar og tilsette, og det skal bli enklare å forske, undervise og studere på tvers av fag og 

einingar. Utvikling av ny kompetanse, nye ferdigheiter og etisk bevisstheit er viktig for at vi 

skal kunne gjennomføre og meistre endringar i former for arbeid og samarbeid, fag og 

metode. Å høyre til på UiO som student og tilsett skal bety å høyre til i eit fellesskap som gir 

gode moglegheiter for utvikling. 

UiO skal jobbe systematisk for å bli ein berekraftig institusjon og aktivt leggje til rette for at 

studentar og tilsette tek val som er klimavenlege. Verdssamfunnet har forplikta seg til ein 

reduksjon i klimagassar som ein berre kan nå dersom alle er utolmodige og handlar no. UiO 

skal vere fremst i miljøarbeidet, både nasjonalt og internasjonalt, og vere eit førebilete for 

andre institusjonar. 

 


