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Sakstittel: Fakultetets virksomhetsrapportering 2. tertial 2017 
 
 
De viktigste problemstillingene: 
Fakultetet leverer hvert tertial virksomhetsrapport til universitetsledelsen. For 2. tertial ble det levert

- Ledelsesvurderinger 
- Rapport om resultater (resultatindikatorer og gjennomføring av årsplan 2017-2019) 
- Rapport om økonomisk utvikling 

 
Rapport om økonomisk utvikling er i hovedsak sammenfallende med Sak 32/17 - Regnskap 2. 
tertial p på dagens styremøte. De to andre delene av virkspomhetsrapporten vedlegges til 
orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  Fakultetets virksomhetsrapportering 2. tertial 2017 med ledelsesvurdering og 
 resultatrapport 
 
 

 



 
 
 

 

Rapporterende enhet: 
MN 

 Rapportert av:
Jarle Nygaard 

Periode:  
T2 - 2017 

 

Mal for ledelsesvurdering 2. tertial 2017 

1. Innledning 

Aktiviteten ved MN fakultetet har vært høy og i tråd med årsplanens forventninger og planer på de fleste områder. 

Fakultetets forskningsdekan ble i april valgt til ny rektor ved UiO. Ny forskningsdekan var på plass fra august, og 

ledelsen ved fakultetet har i høst prioritert intern lagbygging og arbeidsdeling samtidig som det er startet et arbeid 

med en ny strategi for fakultetet.  

MN fakultetets suksess med et nytt senter for fremragende utdanning (SFU) og fem nye sentre for fremragende 

forskning (SFF) (koordinator for to og vesentlig partner i ytterligere tre) vil være en driver mot ambisjonen om å 

etablere fakultetet som et av Europas mest attraktive miljøer for forskning og utdanning innen matematikk, 

naturvitenskap og teknologi. På kort sikt er fakultetets store utfordring å få etablert senteraktivitetene i egnede 

lokaler i våre fredede bygninger med store rehabiliteringsbehov, og dårlig egnethet for moderne eksperimentell 

virksomhet. 

2. Vurdering  av oppnådde resultater  

God utdanningsledelse er en forutsetning for de fleste av fakultetets ambisjoner innen utdanningsområdet. Det har 

vært arbeidet mye med fakultetets utdanningslederteam og rollen som utdanningsleder er i ferd med å bli en etablert 

del av organisasjonen. 

Fakultetet ønsker å heve undervisernes didaktiske og pedagogisk ferdigheter. Det er økende forståelse og aksept for 

mer studentaktiv undervisning men dette forutsetter god kompetanse om denne typen undervisning. Fakultetet har 

samlet sentrale personer med særlig didaktiske ferdigheter i et eget Kompetansesenter for Undervisning i Realfag og 

Teknologi (KURT).  

Prosjektet digital eksamen har hatt god framdrift. MN‐fakultetet har universitetets største volum av skoleeksamener. I 

tillegg er det særlig krevende å digitalisere eksamen i naturvitenskapelige disipliner. MN har i hovedsak fått på plass 

en driftsorganisasjon og det er stadig flere entusiaster blant de vitenskapelig ansatte. Ved utgangen av 2017 vil 65 % 

av alle eksamener ved fakultetet være digitale.  

En generell indikator på utviklingen i fakultetets arbeid med utdanningskvalitet er søkningen til våre 

studieprogrammer. Den nye bachelorprogramporteføljen som ble lansert fra høstsemesteret i år ga en økning på 16 % 

i førstevalgsøkere og en økning på 23 % totalt. Informatikkprogrammet «Digital økonomi og ledelse» hadde 19 søkere 

pr studieplass som var høyest i landet. 

Fakultetet har brukt år på å bygge opp en kompetent sentral forskerstøttefunksjon med tett samhandling med 

prosjektøkonomene og med forskningsrådgivere på enhetene. Dette gjør at MNs forskere kan gis bistand fra en 

kompetent og dyktig stab og nok er noe av årsaken til at MN i 2016 hadde sitt beste resultat hittil når det gjelder 

inntekter fra eksterne kilder. 

Vi opplever at Titan nå er godt etablert som nyhetskanal for realfag og teknologi. Forskere tar i økende grad kontakt 

med redaksjonen og medie‐aktører som NTB plukker opp saker fra Titan. 
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Fakultetet har i 2017 arbeidet for at alle nettsidene for MNs satsinger og toppforskningsmiljøer skal holde høy kvalitet. 

Fra en situasjon med svært varierende kvalitet er de fleste av nettsidene nå oppdatert og på et høyt nivå.  

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 

Fakultetets økonomi er totalt sett solid til tross for betydelige kutt i tildeling av KD midler de tre siste år. MN har hatt 

god økning i finansiering fra NFR med SFU i 2016 og flere nye SFF i 2017, samt økning i midler til ordinære prosjekter 

og nasjonal infrastruktur. Videre er har vi økning i ekstern finansiering fra Norad og private bistandsorganisasjoner. 

Dette veier i dag opp et betydelig underskudd i basisøkonomien, og vi venter stabilisering på dette høye 

inntektsnivået fra eksterne kilder fra 2018. 

Det er viktig at våre institutt og sentere øker aktiviteten og ikke konserverer midler. Dette kan være utfordrende i en 

periode med reduksjon i KD inntekter, men er avgjørende for den framtidige inntektsutviklingen. For fakultetsledelsen 

er det viktig å ha god sammenheng mellom strategi og finansiering både i basis‐ og eksternt finansiert virksomhet. 

 

21.9.2017 

 

Morten Dæhlen 

Dekan              Jarle Nygard 

                fakultetsdirektør  
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Rapporterende enhet: MN-fakultetet Rapportert av: Seksjonsledere og  
direktører 

Periode:  
T2 - 2017 

Rapportering om resultater (resultatindikatorer og 
gjennomføring av årsplan 2017-2019) 
 

Resultatindikatorene  

	

Nye studiepoeng per heltidsekvivalent 

Mens studiepoengsproduksjonstallene pr. heltidsekvivalent for bachelor ser til ut å ha en god, men 
noe programulik vekst, har mastertallene flere steder en nedgang fra 2015 til 2016. Vår vurdering er 
derfor at dette er et utviklingstrekk som vi vil ha fokus på når InterAct (prosjekt for 
utdanningsutvikling ved fakultetet) for masternivået innføres høsten 2018. 
 
Studentmobilitet 

Målet på 8 % for 2016 var lite realistisk med tanke på at både studieadministrative- og faglige ansatte 
på dette tidspunktet var fullt opptatt med InterAct. Arbeidet med utveksling var derfor fokusert mer 
på å planlegge mulighetene for dette innad i de nye programmene (langtidshorisont), mens det ikke 
var økt fokus på å få flere ut.  

Publikasjonspoeng per vit. årsverk 

Publikasjonspoengene ved MN har ligget tilnærmet flatt siden 2013. Etter overgang til ny 
beregningsmetode for publiseringspoeng hvor internasjonalisering hensyntas, ser vi en økning fra 
2015 til 2016. Dette vurderes imidlertid som en naturlig variasjon, og publikasjonspoeng pr. 
vitenskapelig ansatt ventes å ligge på et snitt av tre siste år framover.  

EU-tildeling volum 

Inntektene fra EU har historisk vist en vekst men viser nå tegn til en flat utvikling videre. MN sender 
mange søknader, men tilslagsprosenten er relativt lav og tendensen er totalt sett færre og mindre 
prosjekt. Fra 2018 – 2020 ventes det imidlertid beløpsmessig større utlysninger i EU på flere områder 
som er aktuelle for MN, og høyt fokus på søknader fortsetter. Aktiviteten på eksisterende prosjekt har 
økt i de siste årene og bidratt til at økt tildeling. Vi forventer et stabilt aktivitetsnivå framover.  

NFR-tildeling volum 

NFR inntektene har i de siste årene vist en jevn økning og MN lykkes både mht. økning i antall og med  
bedre finansering pr. prosjekt. Noe av forklaringen er at leiestedsinntekter i større grad er innarbeidet 
i søknadsbudsjettene. Det er i tillegg stort fokus på økonomisk oppfølging av prosjektene og å sette 
midlene i aktivitet. Veksten i rekrutteringsstillinger øker også aktiviteten i prosjektene. 
Inntektsprognosen viser fortsatt vekst og far 2018 ventes et nivå på i overkant av 500 millioner 
kroner. Dette vil med et visst etterslep innvirke på kostnadssiden. Utviklingen viser at MN lykkes på 
arenaer som SFU, SFF og SFI. 
 

MN
Resultater 
UiO totalt

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016

Nye studiepoeng per heltidsekvivalent 36,5 36,3 41,3 39,9 40,1 40,7 41,1 40,9 42,1

Studentmobilitet - andel utveksl.studenter 3,9 % 5,3 % 5,3 % 5,4 % 6,2 % 5,6 % 5,0 % 5,2 % 8,0 %

Publikasjonspoeng per vit.årsverk 0,96 0,93 1,10 1,24 1,76 1,69 1,68 1,65 1,77

EU-tildeling volum 47 416 14 325 46 655 43 455 51 449 60 994 79 314 82 984 173 930

NFR-tildeling  volum 282 276 301 874 287 788 322 212 329 369 293 453 344 541 388 078    887 935

Resultater 
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Gjennomføring	av	årsplan	2017‐19 

Utdanning	

Universitetet	i	Oslo	skal	tilby	forskningsbasert	utdanning	på	høyt	internasjonalt	nivå	som	
tiltrekker	seg	dyktige	og	motiverte	studenter.	Internasjonalisering	skal	brukes	aktivt	for	å	øke	
kvaliteten	i	utdanningene.	Studentene	skal	møte	et	godt	læringsmiljø	og	få	god	oppfølging	fra	
studiestart	og	videre	i	utdanningen.		

Gjennom	bedre	koordinering	av	støttevirksomheten	kan	UiO	utnytte	både	faglig,	administrativ	
og	teknisk	kompetanse	i	utviklingen	av	fremtidsrettede	lærings‐	og	vurderingsformer.	
Etablering	av	gode	samarbeidsarenaer	med	arbeids‐	og	næringslivet	skal	bidra	til	å	styrke	
utdanningenes	arbeidslivsrelevans.		

Det	vil	være	et	særlig	fokus	på	etablering	av	studietilbud	innenfor	de	tverrfakultære	satsingene	
UiO:Livsvitenskap,	UiO:Energi	og	UiO:Norden.		
	

Tiltak	som	skal	gjennomføres	på	fakultetsnivå1:	

Tiltak	1:		
Fakultetene	skal	styrke	studentenes	integrering	i	fagmiljøet	og	gi	god	oppfølging	underveis	i	
studiene.	
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:	

 Fakultetene	har	styrket	introduksjonsopplegg	og	mottak.		
 Fakultetene	har	bidratt	til	erfaringsdeling	og	spredning	av	god	praksis.		

	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2019:		

 Frafallet	etter	to	semester	er	redusert.		
 Vurdering	av	studenttilfredshet	er	innarbeidet	i	program	evalueringene.		
 Økt	andel	bachelor‐,	master‐	og	ph.d.‐studenter	som	gjennomfører	på	normert	tid.		

	

Aktivitet:	Utvikling	av	utdanningslederteamet	
Utdanningsledelse	er	et	prioritert	område	ved	fakultetet.		Utvikling	av	denne	funksjonen	vil	
bidra	til	styrket	innsats	i	forhold	til	tiltak	som	kan	øke	studenttilfredshet,	gjennomføring	og	en	
bedre	helhet	i	fakultetets	utdanninger	og	læringsmiljø,	på	tvers	av	programmer	og	institutter.		
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:	
Utdanningslederteamet,	som	får	nye	medlemmer	i	2017,	er	utviklet	til	et	godt	team	med	
utstrakt	erfaringsdeling	seg	imellom	og	der	hver	enkelt	har	en	klar	forståelse	av	lederrollen.	
	
Status	for	gjennomføring:		
Utdanningslederne	som	sitter	i	studiedekanens	rådgivende	utvalg	(STUT)	har	ukentlige	møter,	
deltatt	på	flere	seminarer	som	gruppe	og	også	sammen	med	instituttledere,	phd‐utvalgsledere	
og	fakultetsledelse	(se	læringskultur	og	incentiver	under	tiltak	2).	Nye	utdanningsledere	er	også	
med	på	UiOs	utdanningslederprogram	(ULP).		
Vurdering:	Rollen	som	utdanningsleder	er	i	ferd	med	å	bli	en	etablert	del	av	organisasjonen.		
	

 
Aktivitet:	Videreutvikle	MNs	kvalitetsrutiner	for	utdanning		
                                                       
1 Med	fakulteter	menes	i	denne	årsplanen	fakulteter	og	tilsvarende	enheter.	
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Fakultetet	har	utviklet	gode	rutiner	for	forbedring	av	utdanningskvaliteten.		Det	gjenstår	
fortsatt	arbeid	med	å	tilpasse	rutinene	til	utdanningssatsingen	InterAct,	øke	svarprosenten	hos	
studentene,	vurdere	enkle	metoder	og	muligheter	for	standardisering	samt	etablere	gode	
prosesser	for	forbedringstiltak.	
		
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:	
Det	er	vedtatt	reviderte	kvalitetsrutiner	som	bygger	opp	under	intensjonen	med	InterAct.	
	
Status	for	gjennomføring:		
Kvalitetsrutinene	skal	vurderes	i	løpet	av	H2017	og	V2018.	En	arbeidsgruppe	har	foreslått	
indikatorer	for	å	få	et	mål	på	effekten	av	utdanningssatsingen.	Det	er	gjort	et	arbeid	med	å	
gjennomgå	og	samstemme	mandatene	for	roller	og	utvalg	innen	utdanning.	Mottaket	på	
bachelor	er	styrket	med	ansettelse	av	faddersjefer	for	henholdsvis	nasjonale	og	internasjonale	
studenter.	Det	er	opprettet	et	støtteemne	i	matematikk	spesielt	med	tanke	for	de	som	ikke	har	
R2.	For	nye	phd‐studenter	er	det	arrangert	velkomstdag	samt	phd‐day	i	samarbeid	med	
Realfagsbiblioteket.	
 
Aktivitet:	Lektorprogrammet	og	fagdidaktikk	
Det	planlegges	etablert	et	kompetansesenter	for	realfagsundervisning	sammen	med	
Naturfagsenteret	og	de	didaktiske	fagmiljøene	ved	MN.	Kompetansesenteret	skal	arbeide	videre	
med	å	styrke	både	realfagsdidaktikken	ved	MN	og	samarbeidet	med	skolen.	
 

Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:	
Det	er	innført	studentaktive	undervisningsformer	i	gruppeundervisningen	på	flere	av	MNs	
emner.		Rutinene	for	å	følge	opp	lektorstudentene	er	forbedret.	LeP	har	opprettholdt	sin	sterke	
faglige	profil	med	de	nye	emnene	som	er	blitt	opprettet	i	tilknytning	til	InterAct‐prosessen.	
	
Status	for	gjennomføring:	
MN	har	etablert	Kompetansesenter	for	Undervisning	i	Realfag	og	Teknologi	(KURT)	der	de	
ansatte	ved	instituttene	som	jobber	med	undervisning	og	mot	skole	inngår	sammen	med	
ressurspersoner	på	fakultetet.	KURT	arrangerer	jevnlig	“journal	clubs”	for	å	heve	
kompetansenivået	innen	universitetsdidaktikk,	arrangerer	REAL	undervisning	som	er	et	
dagsseminar	for	alle	undervisere	og	har	også	bidratt	inn	mot	instituttenes	egne	
utdanningsseminarer.	Det	er	utviklet	åpent	tilgjengelige	nettsider	om	Aktiv	læring	og	organisert	
aktiviteter	rettet	mot	skolen,	som	f.eks.	olympiader,	skolebesøk	og	etter‐	og	videreutdanning	av	
lærere.	Grunnemnet	i	matematikk	tilbys	til	elever	som	har	forsert	matematikk	på	videregående	
skole.	Siden	2012	har	183	elever	tatt	emnet	og	med	svært	gode	eksamensresultater.	
	
KURT	har	innført	studentaktive	læringsformer	på	ordinære	emner	i	matematikk,	fysikk	og	
biologi	med	spesielt	fokus	på	lektorstudentene	for	å	gi	dybdelæring	og	samtidig	styrke	
profesjonstilhørigheten.	Lektorprogrammet	har	opprettholdt	sin	sterke	faglige	profil,	og	
samtidig	styrket	integreringen	av	profesjonsfagene	gjennom	utvikling	av	nye	didaktiske	emner	i	
realfag.		

Tiltak	2:	
Fakultetene	skal	ta	i	bruk	nyskapende	og	studentaktive	lærings‐	og	vurderingsformer	for	å	
styrke	studentenes	læringsutbytte	og	utdanningenes	arbeidslivsrelevans.		
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:		

 Økt	andel	digital	eksamen.		
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2019:		

 Fakultetene	har	styrket	utdanningenes	arbeidslivsrelevans.				
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Aktivitet:	Videreføring	av	utdanningsrevisjonen	
Studieplanrevisjonen	InterAct	skal	videreføres	med	særlig	fokus	på	læringssituasjonen	ansatt–
student	og	student–student.	
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:	
Oppstart	av	reviderte	og	nye	bachelorprogrammer.	Utviklingssemesteret	er	etablert.	Innen	alle	
programmer	er	det	økt	kunnskap	og	bevissthet	om	verdien	av,	og	økt	bruk	av,	studentaktive	
lærings‐	og	vurderingsformer.	
	
Status	for	gjennomføring:	
Ny	bachelorprogramportefølje	ble	innført	fra	høst	2017	som	planlagt.	Det	var	god	søkning	med	
en	økning	på	16	%	i	førstevalgsøkere	og	en	økning	på	23	%	totalt.	Informatikkprogrammet	
«Digital	økonomi	og	ledelse»	hadde	19	søkere	pr	studieplass	som	var	høyest	i	landet.		
Det	arbeides	med	ulike	tilbud	innen	bl.a.	utveksling,	internshipordninger	og	innovasjon,	for	å	
fylle	utviklingssemesteret	og	det	er	en	arbeidsgruppe	som	spesielt	ser	på	studieopphold	ved	
UNIS.	Studenter	som	drar	på	utveksling	deltar	i	et	seminar	både	før,	under	og	etter	
utenlandsoppholdet.	Hensikten	er	å	øke	studentenes	interkulturelle	kompetanse	gjennom	å	
skape	bevissthet	rundt	og	refleksjon	over	deres	møte	med	en	annen	kultur.	
	
REAL	Undervisning	hadde	i	august	rekordhøy	oppslutning	med	ca.	260	deltagere.	Se	punkt	over	
om	KURT.	Det	er	arrangert	seminar	for	undervisere	om	hvordan	tilrettelegge	for	profesjonell	
kompetanse	i	undervisningen.	For	ph.d.‐veiledere	er	det	arrangert	seminarer	om	etikk	og	
likestilling	for	bevisstgjøring	og	skolering	i	rollen.	
Vurdering:	Dette	området	er	i	rute	med	mange	planer	som	skal	iverksettes.	Det	kan	bli	en	
utfordring	å	få	med	seg	alle	underviserne.	
	

Aktivitet:	Videreføre	utdanningsrevisjonen	inn	i	phd‐utdanningen	
Læringsutbyttebeskrivelsen	for	phd‐programmet	skal	revideres	slik	at	den	blir	en	naturlig	
fortsettelse	av	masterutdanningen,	og	emnene	skal	revideres	tilsvarende.				
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:	
Det	er	etablert	reviderte	kvalitetsrutiner	for	phd	som	bygger	videre	på	de	samme	prinsippene	
og	kvalitetene	som	for	bachelor	og	master	
Høsten	2017	settes	det	i	gang	et	arbeid	med	å	samordne	kvalitetsrutiner	for	henholdsvis	
master‐	og	ph.d.‐nivå.	Utdanningsledere	og	ph.d.‐utvalgsledere	har	hatt	to	felles	seminarer	for	å	
forbedre	sammenhengen	og	overgangen	fra	master	til	phd.		

Aktivitet:	Læringskultur	og	incentiver	
Det	legges	opp	til	seminarer	med	instituttledelser	og	øvrige	ansatte	om	studentaktive	lærings‐	
og	vurderingsformer	og	med	vektlegging	av	samarbeid	og	delingskultur.		
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:	
Høsten	2017	er	det	økt	deling	og	læring	rundt	studentaktive	lærings‐	og	vurderingsformer,	både	
internt	på	instituttene	og	på	tvers.	Fakultetsledelsen	har	tatt	en	avgjørelse	om	hvordan	
incentiver	skal	brukes	i	dette	arbeidet.		
	
Status	for	gjennomføring:		
MN‐fakultetet	har	skapt	møteplasser	der	ulike	grupper	både	alene	og	i	felleskap,	diskuterer	
utdanningsutvikling.	Utdanningsledere	og	instituttledere	har	hatt	felles	seminarer	med	fokus	på	
studentaktive	lærings‐	og	undervisningsformer.	Instituttseminarer	har	hatt	tilsvarende	fokus.	
I	tillegg	til	«REAL	undervisning»	arrangerer	MN‐fakultetet	dagseminaret	«REAL	utdanning»	i	
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oktober	2017	for	alle	MN	ansatte.	MN	har	lyst	ut	og	tildelt	studiekvalitetsmidler	blant	annet	for	
omlegging	til	studentaktive	undervisnings‐	og	vurderingsformer.	Flere	institutter	har	lagt	fysisk	
til	rette	for	studentaktiv	læring	ved	læringssentre	og	studentarealer.		
Vurdering:	Det	er	en	økende	grad	av	forståelse	og	aksept	for	mer	studentaktiv	undervisning	og	
reelle	omlegginger.	Det	er	imidlertid	et	behov	for	å	øke	kompetansen	på	denne	typen	
undervisning.	Aktive	læringsformer	kan	bli	for	krevende	for	studentene	hvis	det	ikke	er	tuftet	
på	et	trygt	og	godt	læringsmiljø.	

Aktivitet:	Innfasing	og	utvikling	av	digital	eksamen	
Arbeidet	med	strategier	for	bruk	av	digital	eksamen	som	faglig‐pedagogisk	verktøy	skal	
systematiseres,	iverksettes	og	kobles	opp	mot	undervisningsformene.				
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:	
Digital	eksamen	er	ført	over	i	driftsfase.	Det	er	god	organisering	av	forvaltningen	av	digital	
eksamen	ved	de	enkelte	institutter.	4–6	av	oppstartsemnene	på	de	nye	studieprogrammene	som	
lanseres	H17	har	digital	eksamen.	85	%	av	avlagte	BA‐eksamener	på	IFI	er	digitale.		
	
Status	for	gjennomføring:		
Digital	eksamen	er	over	i	driftsfase,	og	MN	har	per	i	dag	fått	på	plass	driftsorganisasjonen	for	digital	
eksamen	på	6	av	9	institutt.		
Slik	det	ser	ut	i	dag,	vil	4–6	av	emnene	på	de	nye	studieprogrammene	som	lanseres	H17	ha	digital	
eksamen	første	år	forutsatt	at	tekniske	løsninger	fortsetter	å	fungere	som	de	skal.		
Rapporter	tilsier	at	ca.	88	%	av	IFIs	BA‐eksamener	er	digitale	ved	utgangen	av	2017.	
Vurdering:	Det	er	god	fremdrift	i	prosjektet	med	en	fungerende	lokal	organisasjon	og	flere	
entusiaster	blant	de	vitenskapelig	ansatte..	Det	er	en	risiko	ved	det	underliggende	IT	systemet	som	
er	umodent,	lite	robust	og	ikke	tilstrekkelig	testet	ut.	
	

Aktivitet:	IT	i	utdanningen	
Dette	arbeidet	har	flere	sider,	blant	annet	digital	eksamen,	infrastruktur	til	undervisning	i	
auditorier	og	seminarrom	og	pedagogisk	bruk	av	IT.	
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:	
Standardisering	av	infrastruktur	til	utdanning	er	videreført	slik	at	alle	auditorier	som	brukes	på	
tvers	av	institutter	har	felles	brukergrensesnitt.	Ansatte	har	økt	bevissthet	rundt	bruk	av	
digitale	hjelpemidler	som	en	del	av	utdanningsrevisjonen.	
	
Status	for	gjennomføring:	
Innen	utgangen	av	2017	vil	MN‐fakultets	egne	auditorier	i	Sophus	Lie	og	Vilhelm	Bjerknes	samt	aud.	
1	i	Geo‐bygget	ha	et	felles	brukergrensesnitt.	Det	gjenstår	fortsatt	en	del	arbeid	for	å	få	dette	på	plass	
i	de	øvrige	auditoriene.		
	
MN	piloterer	i	høst	et	nytt	system	for	opptak	av	undervisning	(podcasting).	Om	resultatet	av	piloten	
er	tilfredsstillende,	kan	vi	i	enda	større	grad	standardisere	opptak	av	undervisning	ved	MN.	
	
Med	digital	eksamen	får	ansatte	i	større	og	større	grad	økt	bevissthet	rundt	bruk	av	digitale	
hjelpemidler	i	utdanning.	I	tillegg	er	UiO	i	ferd	med	å	innføre	nytt	Learning	Management	System,	for	
å	legge	til	rette	for	bruk	av	IT	og	teknologi	i	undervisning.	MN	har	øremerket	ressurser	til	å	møte	
disse	initiativene	–	bl.a.	en	ny	100	%	‐stilling	som	skal	brukes	på	feltet	«IT	i	utdanning».	
Vurdering:	dette	er	et	nytt	arbeidsområde	med	stort	potensial	for	utvikling.	MN	er	i	en	god	
posisjon	både	ved	omfattende	erfaringer	fra	digital	eksamen	og	fra	tidligere	rapporter	om	IT	i	
undervisning.	.	
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Aktivitet:	Senter	for	fremragende	undervisning	
MN	har	fått	tildelt	SFU	Center	for	Computing	in	Science	Education.	Dette	bygger	videre	på	det	
mangeårige	og	prisbelønte	prosjektet	Computing	in	Science	Education.	
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:	
Senteret	har	foretatt	ansettelser	og	er	i	gang	med	arbeidspakkene.	Grunnemnene	i	
programmene	i	biovitenskap	og	kjemi	har	fått	et	integrert	beregningsperspektiv.	
	
Status	for	gjennomføring:	
Centre	for	Computing	in	Science	Education	(CCSE)	har	ansatt	kontorsjef/nestleder,	to	
stipendiater	og	to	personer	i	II`er	stilling.	25	studenter	har	hatt	sommerjobb	med	å	utvikle	
undervisningsmateriell	(for	matematikk,	kjemi,	biovitenskap,	fysikk	og	kjemi)	og	forsket.	CCSE	
opplever	en	stor	interesse	nasjonalt	ikke	minst	fra	KD,	og	internasjonalt	ved	at	fremragende	
forskere	innen	utdanningsforskning	i	realfag	tar	kontakt	for	å	samarbeide.	Det	er	også	sendt	
søknader	på	midler	fra	eksterne	kilder	som	Thon	stiftelsen	og	Norgesuniversitetet	og	det	
planlegges	søknader	til	Forskningsrådet.	
Det	er	utviklet	nye	grunnemner	i	kjemi	og	biovitenskap	med	integrert	programmering.	Eldre	
bachelorstudenter	i	biovitenskap	ønsker	nå	å	ta	det	nye	grunnemnet	for	å	supplere	sin	
biofaglige	kunnskap	med	digital	kompetanse.	
Vurdering:	Senteret	har	fått	en	god	start	med	mye	aktivitet	og	ansettelser.	Det	er	nå	viktig	å	
utvikle	en	god	areal‐løsning	for	senteret.	
	

Forskning	

UiO	skal	fremme	grensesprengende	forskning	og	være	en	etterspurt	internasjonal	samarbeids‐
partner.	Høy	kvalitet	og	innovative	fagmiljøer	gjør	UiO	konkurransedyktig	på	nasjonale	og	
internasjonale	arenaer.		

Prioriteringene	skal	bidra	til	at	UiO	kan	bygge	fremragende	forskningsmiljøer	som	fortsetter	å	
være	robuste	og	faglig	sterke	over	tid,	og	bidrar	aktivt	i	internasjonale	nettverk.		Dette	krever	at	
UiO	sikrer	god	og	profesjonell	rekruttering	av	internasjonalt	ledende	forskere,	samt	tilrette‐
legger	for	god	oppfølging	og	skaper	gode	karriereveier	for	ph.d‐kandidater	og	postdoktorer.		

For	bedre	å	støtte	opp	under	søknadsprosesser	og	drift	av	EU‐prosjekter,	skal	UiO	sikre	en	
hensiktsmessig	organisering	av	det	administrative	støtteapparatet	for	forskningsmiljøene.		

Det	vil	være	et	særlig	fokus	på	utvikling	av	de	tverrfakultære	satsingene	UiO:Livsvitenskap,	
UiO:Energi	og	UiO:Norden.		
	

Tiltak	som	skal	gjennomføres	på	fakultetsnivå:	

Tiltak	3:		
Fakultetene	skal	ha	en	betydelig	økning	i	finansiering	fra	EU‐systemet.		
	
Forventede	resultater	for	perioden	2017‐2019:		

 Årlig	økning	i	antall	søknader	og	gjennomslag	innenfor	de	tematiske	områder	i	Horisont	
2020.		

 Økning	i	antall	søknader	og	gjennomslag	innenfor	European	Research	Council	i	Horisont	
2020.		

	

Aktivitet:	
Antall	søknader	til	de	tematiske	områdene	varierer	fra	år	til	år	og	avhenger	delvis	av	hvor	godt	
utlysningene	treffer	aktiviteten	ved	MN.		
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MN	opplever	økt	interesse	for	Marie	Skłodowska‐Curie	Actions,	spesielt	nettverksprosjekter	
(MSCA	ITN),	både	som	koordinator	og	partner.	MN	jobber	med	å	styrke	og	utvikle	spiss‐
kompetansen	på	MSCA	i	forskerstøtten	for	bedre	å	kunne	bistå	søkermiljøene.	Videre	tester	MN	
ut	et	opplegg	for	å	bedre	søknadsstøtte‐	og	veiledning	for	innkommende,	individuelle	MSCA‐
søkere	(MSCA	IF)	og	deres	veiledere.	Målet	for	begge	søknadstyper	er	å	heve	kvaliteten	på	
søknadene	og	øke	suksessraten.	
	
MN	har	hatt	en	nedgang	i	antall	ERC‐søkere	i	de	to	siste	søknadsrundene.	Antall	finalister	har	
likevel	ligget	stabilt.	
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:	
Antall	ERC‐søknader	er	på	nivå	med	antall	søknader	i	2014.	Antall	søknader	til	øvrige	program	i	
Horisont	2020	har	økt.	Ambisjonen	om	75	MNOK	i	EU‐inntekter	er	oppfylt.	
	
Status	for	gjennomføring:		
Det	jobbes	systematisk	på	flere	områder	for	å	øke	EU‐aktiviteten.		Alle	forskningsrådgivere	som	
jobber	mye	med	EU‐finansiering	ved	fakultet	og	institutt,	inviteres	til	møter	hver	14.	dag	for	
erfaringsdeling	og	diskusjon	om	ulike	EU‐relaterte	problemstillinger	(det	såkalte	EU‐
nettverket).	EU‐nettverket	går	i	fellesskap	igjennom	arbeidsprogrammene	for	de	tematiske	
områdene	i	H2020	for	å	identifisere	relevante	utlysninger	for	fakultetets	forskere	før	aktuelle	
forskere	blir	invitert	til	møte.	

For	å	etablere	og	opprettholde	en	stor	prosjektportefølje	er	det	en	fordel	å	kunne	ha	en	pool	av	
faste,	eksternfinansierte	forskere	som	kan	delta	i	flere	prosjekter	samtidig.	Enkelte	miljøer	har	
tilsatt	eller	er	i	ferd	med	å	tilsette	slike	faste	forskere,	og	det	pågår	en	diskusjon	ved	MN	om	
flere	institutter	bør	innføre	en	slik	ordning.		

Alle	forskere	som	oppnår	prosjekter	innen	Forskningsrådets	ulike	virkemidler	for	ERC	
(FRIPRO‐utlysningene),	blir	individuelt	kontaktet	og	oppfordret	til	å	søke	ERC.	Det	er	også	
startet	et	arbeid	med	å	analysere	evalueringer	av	ERC‐søknadene	for	å	kartlegge	hvordan	vi	kan	
forbedre	søknadene.	

Fakultetet	har	både	alene	og	sammen	med	andre	UiO‐enheter	arrangert	karrierekurs	for	unge	
forskere.	Fakultetet	har	økt	kompetansen	på	mobilitetsprogrammene	(MSCA),	forskerne	er	mer	
orientert	om	mulighetene	programmene	gir	og	søkere	får	tettere	og	bedre	oppfølging	i	
søknadsfasen.	Det	jobbs	med	ytterligere	å	styrke	støtten	på	dette	området.	

MN	synliggjør	og	feirer	sine	EU‐suksesser,	og	ledelsen	er	alltid	til	stede.	
Vurdering:	
MN	har	per	1.	september	2017	sendt	355	søknader	til	H2020	(2014	‐	2020),	mot	362	i	hele	FP7	
(2007	–	2013).	MNs	suksessrate	var	ca.	dobbelt	så	høy	i	FP7,	så	økning	i	antall	søknader	har	
ikke	resultert	i	en	tilsvarende	økning	i	antall	prosjekter.	Inntektene	har	likevel	økt	da	MN	har	en	
større	andel	av	prosjekt‐budsjettene.	For	ERC	har	gjennomsnittlig	antall	søknader	fra	FP7	til	
H2020	økt	med	35	%,	mens	antall	søknader	per	år	hittil	i	H2020	har	vært	relativt	stabilt	(ca.	
21).	MN	har	dessverre	ikke	lykkes	i	å	oppnå	nye	ERC‐prosjekter	de	siste	to	årene,	men	antall	
finalister	har	vært	relativt	bra	(ca.	5	per	år).	
Vi	vil	likevel	fremheve	tilslagsprosenten	innen	IKT	på	18‐19	%.	Dette	er	høyere	enn	
gjennomsnittet	målt	mot	både	MN	og	UiO,	og	H2020	for	øvrig	(13‐14	%).	Dette	mener	vi	kan	
tilskrives	at	fakultetet	for	fire	år	siden	tilsatte	en	person	med	høy	kompetanse	på	IKT	og	EU.		

MN	har	lykkes	med	færre	søknader	enn	forventet.	Det	er	små	marginer	og	det	har	vært	stang	ut	
i	flere	tilfeller.	Tilslagsprosenten	i	H2020	er	dessverre	lav,	og	blir	stadig	lavere	i	enkelte	
programmer,	noe	som	motvirker	effekten	av	et	høyere	antall	søknader.	Den	lave	tilslags‐
prosenten	kan	dessuten	lett	bidra	til	å	demotivere	fremtidige	søkere.	MNs	forskere	har	høy	
bevissthet	om	ERC,	det	gjelder	både	de	yngre	og	eldre	forskerne.	Karrierekursene	har	særskilt	
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bidratt	til	større	bevissthet	blant	de	yngre	forskerne	på	hva	de	må	og	kan	søke	på.	For	at	MN	
skal	lykkes	med	flere	prosjekter	fremover,	er	det	viktigere	å	høyne	kvaliteten	på	søknadene	som	
sendes	enn	å	øke	antall	søknader.	

Tiltak	4:		
Rekrutteringsprosessene	ved	UiO	skal	forbedres.		
	
Forventede	resultater	innen	1.	april	2017:		

 Kartlegge	gjennomsnittlig	rekrutteringstid	for	vitenskapelige	stillinger.			
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:	

 Utarbeide	og	gjennomføre	rutiner	som	sikrer	raskere	tilsetting.		
 Identifisere	og	utbedre	virksomhetsovergripende	hindringer	for	en	forbedret	

rekrutteringsprosess.		
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2019:	

 Fakultetene	har	redusert	gjennomsnittlig	tid	for	rekruttering	av	vitenskapelig	tilsatte,	
samt	skissert	konkrete	aktiviteter	i	sine	årsplaner	for	å	nå	dette	målet.		

 Følge	opp	og	iverksette	tiltak	i	henhold	til	UiOs	rekrutteringsstrategi.		
	
Aktivitet:	
Fakultetet	har	utviklet	rutiner	som	skal	sikre	en	rask	tilsettingsprosess,	samtidig	som	alle	faste	
vitenskapelige	stillinger	behandles	i	instituttledermøtet	med	tanke	på	tverrfaglighet,	særlig	sett	i	lys	
av	livsvitenskapssatsingen.		Til	behandlingen	i	instituttledermøtet	bes	det	også	om	vurdering	av	
muligheten	for	å	få	kvinnelige	søkere	samt	en	beskrivelse	av	letekomite.			
	
Status	for	gjennomføring:		
Fakultetet	har	tidligere	kartlagt	gjennomsnittlig	rekrutteringstid	for	vitenskapelige	stillinger	og	
brukt	denne	kartleggingen	til	å	utvikle	nye	tilsettingsrutiner	som	skal	redusere	total	
rekrutteringstid.		Tilsettingsrutinene	følges	meget	tett	opp	av	personalgruppen	ved	fakultetet,	
men	oppfølgingen	ute	på	instituttene	er	variabel..		Ved	enkelte	institutter	er	det	etablert	
ordninger	med	en	fast	administrativ	pådriver.		Tilsettingsrutiner	gås	også	nøye	igjennom	i	
fakultetets	pågående	likestillingsprosjekt	i	NFRs	Balanseprogram,	og	vil	være	et	eget	tiltak	i	
søknad	som	nå	skal	sendes	inn	etter	ny	utlysning	i	programmet.			
Vurdering:	Vi	forventer	at	rutinene	i	økende	grad	vil	bli	fulgt	opp	av	instituttene,	også	på	
bakgrunn	av	den	oppmerksomhet	tiltaket	får	i	likestillingsøyemed.			
	

Samfunnskontakt,	formidling	og	innovasjon	
Et	viktig	samfunnsoppdrag	for	UiO	er	å	bidra	til	at	forskningsbasert	kunnskap	preger	samfunnet	
og	møter	det	21.	århundrets	store	samfunnsutfordringer.	UiO	skal	formidle	kunnskap	og	ny	
innsikt	gjennom	aktiv	dialog	og	samarbeid.	Dette	betyr	blant	annet	å	kommunisere	våre	
strategiske	tverrfaglige	satsinger,	toppforskningsmiljøer	og	forskningsbaserte	utdanninger.	

Et	felles	innovasjonsløft	skal	bidra	til	at	innovasjonskraften	i	UiOs	fagmiljøer	styrkes	og	
innovasjonsarbeidet	synliggjøres.	UiO	skal	utarbeide	et	felles	begrepsapparat,	og	legge	til	rette	
for	bedre	samspill	mellom	relevante	satsinger	og	aktører.	Konkrete	tiltak	skal	utarbeides	for	økt	
innovasjon	innen	forskning,	utdanning	og	formidling.		
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Tiltak	som	skal	gjennomføres	på	fakultetsnivå:		

Tiltak	5:		
	
Fakultetene	skal	utarbeide	konkrete	tiltak	innen	prioriterte	innsatsområder	for	innovasjon,	og	
sikre	hensiktsmessig	interaksjon	og	synergier	med	UiOs	tverrfakultære	satsinger	og	
toppforskningsmiljøer.		
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:	

 En	bred	institusjonell	forståelse	av	hvordan	innovasjon	oppstår	og	kan	utnyttes	i	de	
forskjellige	fagene.		

	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2019:	

 Forankre	samarbeid	med	næringslivet	og	sikre	målbar,	økt	aktivitet	ved	alle	fakulteter.	
 Økt	samfunnsmessig	effekt	og	anvendelse	av	ny	kunnskap	fra	UiO	i	form	av	produkter,	

aktiviteter	og	tjenester.		
 Økt	antall	ideer	med	høyere	innovasjonspotensiale	og	økt	verdiskaping.	
 Styrket	utdanningstilbud	både	som	særskilte	tilbud	i	innovasjon	og	entreprenørskap	og	

integrert	i	øvrige	utdanninger.		
	
Aktivitet:	
MN	har	satt	av	store	ressurser	for	å	øke	fakultetets	innovasjonsevne	og	vekselvirkning	med	
næringslivet.	MN	skal	etablere	fire	innovasjonsklynger	for	strategisk	å	styrke	samarbeid	med	
sentrale	næringslivsaktører.	De	fire	klyngene	inngår	i	en	større	innovasjonssatsing,	der	
tilsammen	24	stipendiater	skal	jobbe	med	innovasjon	og/eller	tett	med	næringslivet	gjennom	et	
øremerket	fjerde	år.	Fem	av	stipendiatstillingene	er	særskilt	allokert	til	innovasjonsaktiviteter	i	
Endringsmiljøene,	MNs	satsingsmiljøer.	
	
MN	er	i	ferd	med	å	revidere	studieprogrammene	og	vil	integrere	innovasjon	og	entrepre‐
nørskap	i	utdanningene	ved	MN.	For	å	sikre	et	breddetilbud	som	kan	innpasses	i	hele	MNs	
portefølje,	legges	det	opp	til	breddekurs	på	alle	nivåer,	dvs.	bachelor,	master	og	ph.d.‐nivå.	Det	
skal	også	utvikles	en	spesialisert	innovasjons‐	og	entreprenørskapsutdanning.		
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:	
Det	er	etablert	god	kontakt	med	næringslivet	ifm	de	24	stipendiatstillingene	øremerket	
innovasjon.		Det	er	utprøvd	og	revidert	emne	i	innovasjon	og	entreprenørskap	for	ph.d.‐
studenter.	
	
Status	for	gjennomføring	
MN	har	etablert	de	4	innovasjonsklyngene	som	til	sammen	får	16	stipendiatstillinger.	22	av	de	
26	stipendiatene	er	tilsatt.	For	hver	stilling	skal	det	utarbeides	en	samarbeidsavtale	med	
innovasjonspartneren,	hvorav	15	avtaler	nå	er	ferdigstilt.	Innovasjonsaktiviteten	vil	foregå	ute	i	
miljøene	i	samarbeid	med	bedriftene,	men	ledelsen	vil	også	holde	tak	i	og	løfte	frem	satsingen,	
bl.a.	gjennom	en	egen	visedekan	for	innovasjon	og	samfunnskontakt	som	begynner	1.	oktober.	
En	samling	med	alle	innovasjonsstipendiatene	planlegges	i	løpet	av	høsten.		

For	å	bidra	til	en	styrket	entreprenøriell	kultur	blant	ph.d.	kandidater,	tilbys	emnet	«Science	for	
society»	som	er	et	EU‐finansiert	samarbeid	mellom	universitetene	i	Oslo	(representert	ved	MN),	
Lund,	Aalborg	og	Aarhus	samt	OsloTech	og	Region	Midtjylland	(INTERREG)	med	fokus	på	faglig	
verdiskapning,	entreprenørskap	og	kommersialisering.	Første	kull	med	innovasjonsstipendiater	
har	gjennomført	emnet.	Videre	skal	det	arrangeres	en	to‐dagers	konferanse	i	høst,	også	i	regi	av	
INTERREG,	hvor	temaet	er	hvordan	forskning	kan	innvirke	på	samfunn	og	industri,	og	MNs	
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innovasjonsstipendiater	vil	delta.	
	
Vurdering:	De	planlagte	aktivitetene	er	gjennomført.		

Tiltak	6:		
UiOs	tverrfaglige	satsinger	skal	kommuniseres	for	å	øke	kjennskap	og	oppslutning	hos	
prioriterte	målgrupper.	Innsikt	fra	UiOs	toppforskningsmiljøer	skal	nå	samfunnet	gjennom	aktiv	
dialog	og	samfunnskontakt.	
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:	

 UiOs	tverrfaglige	satsinger	skal	oppfattes	som	attraktive	og	innovative	for	relevante	
forskere.		

 Nettsidene	til	UiOs	satsinger	og	toppforskningsmiljøer	skal	holde	god	kvalitet	og	være	
tilpasset	norske	og	internasjonale	målgrupper.	

 Fakultetene	skal	iverksette	konkrete	tiltak	for	å	kommunisere	kunnskap	og	innsikt	fra	
egne	toppforskningsmiljøer.	

	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2019:	

 UiO	skal	av	prioriterte	målgrupper	oppfattes	som	den	ledende	leverandøren	av	relevant	
og	ny	kunnskap	om	energi,	Norden	og	livsvitenskap.	

 UiO	skal	av	prioriterte	målgrupper	oppfattes	som	Norges	ledende	universitet	på	
grunnforskning	av	fremragende	kvalitet,	og	forskningsbasert	utdanning.	

	
	
Aktivitet:	Utvikling	av	Livsvitenskap	
Bioinformatikk	er	tverrfaglig	og	spenner	på	tvers	av	biovitenskap,	informatikk,	medisin	og	
statistikk.	Økte	datamengder	innen	biovitenskap	og	medisin	er	uhåndterlig	uten	informatikk	og	
har	økt	behovet	for	beregningsorientert	kompetanse.	MN	har	vedtatt	å	etablere	et	Senter	for	
bioinformatikk.	Senteret	vil	være	eid	av	4	institutter	ved	MN,	og	fem	faste	vitenskapelige	
stillinger	vil	inngå	i	senteret.		
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:	
Det	er	etablert	et	styre	for	Senter	for	bioinformatikk,	og	det	er	tilsatt	leder	for	senteret.		
	
Status	for	gjennomføring:		
Senteret	er	under	etablering.	Lederstillingen	er	lagt	til	Institutt	for	informatikk,	og	sakkyndig	
komitè	arbeider	nå	med	innstilling	av	søkerne.	Institutt	for	biovitenskap	har	utlyst	en	
vitenskapelig	stilling	som	vil	være	assosiert	med	senteret.	Det	er	søkt	midler	fra	UiOs	e‐
infrastrukturfond	til	en	kompetanse‐hub	ved	senteret.		
	
Aktivitet:	Titan.uio.no		
MNs	nyhetsavis	for	realfag	og	teknologi	ble	lansert	i	desember	2015.	Titan	er	fakultetets	
hovedkanal	ut	når	det	gjelder	forskningsnyheter.	Titan	har	bidratt	sterkt	til	å	øke	synligheten	av	
fakultetets	forskning	–	herunder	toppforskning	og	tverrfaglige	satsinger	MN	er	en	del	av.	

Titan	har	i	2017	satt	mer	ressurser	inn	i	å	nå	ut	med	sakene	i	sosiale	og	tradisjonelle	medier.	
Alle	saker	deles	på	Facebook	og	Twitter	og	sendes	til	aktuelle	grupper,	men	Facebook	er	høyere	
prioritert	og	gir	klart	bedre	respons.		
En	del	saker	blir	også	oversatt	til	engelsk	og	publisert	på	formidlingsportalen	AlphaGalileo.		
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Status	for	gjennomføring:		
Titans	ukentlige	nyhetsbrev	holder	seg	stabilt	på	drøyt	13.000	abonnenter.	Vi	har	økt	antall	
Twitter‐følgere	fra	i	underkant	av	500	ved	årsskiftet	til	641	pr.	20.	september,	på	samme	tid	har	
antall	Facebook‐følgere	økt	fra	under	1600	til	2500.	

Vi	opplever	i	økt	grad	at	forskere	selv	tar	kontakt	fordi	de	kjenner	oss	og	ønsker	å	bli	intervjuet,	
og	det	hender	også	at	for	eksempel	NTB	selv	plukker	opp	saker	vi	har	publisert	‐	vi	er	blitt	mer	
kjent.			
Vurdering:	Systematisk	spredning	av	saker	har	gitt	Titan	flere	lesere.	Det	forventede	resultatet	
for	2017	om	at	Titan	er	godt	etablert	som	nyhetskanal	for	realfag	og	teknologi	er	nådd.	
Aktivitet:	Nettsidene	for	MNs	satsinger	og	toppforskningsmiljøer	
Nettsidene	for	MNs	satsinger	og	toppforskningsmiljøer	har	holdt	varierende	kvalitet.	Målet	for	
2017	har	derfor	vært	å	legge	til	rette	for	og	bidra	til	at	alle	nettsidene	for	MNs	satsinger	og	
toppforskningsmiljøer	skal	holde	høy	kvalitet.	Fakultetets	nettredaktør	har	fulgt	dette	opp	–	
både	i	fakultetets	nettredaksjon	og	i	direkte	oppfølging	av	aktuelle	miljøer.	
	
Status	for	gjennomføring:	
Arbeidet	i	fakultetets	nettredaksjon	og	nettredaktørens	oppfølging	har	resultert	i	at	de	fleste	av	
nettsidene	for	MNs	satsinger	og	toppforskningsmiljøer	nå	er	oppdatert	og	holder	et	høyt	nivå.	
Det	gjenstår	noe	arbeid	for	enkelte	av	nettsidene.	Disse	følges	opp	fortløpende	av	fakultetets	
nettredaktør.	
Vurdering:	Arbeidet	er	i	rute	og	trenger	løpende	oppfølging.	

Aktivitet:	Pilot	for	fremragende	forskningsformidling	
MN	har	bidratt	inn	i	en	tverrfakultær	arbeidsgruppe	for	formidlingskurs	for	utvalgte	deltakere	
fra	toppforskningsmiljøer	og	tverrfaglige	satsinger.	Piloten	ble	gjennomført	med	3	samlinger	
med	16	deltakere	våren	2017.	
	
Status	for	gjennomføring:		
Piloten	er	evaluert	og	levert	Kommunikasjonsnettverket	for	vurdering	og	videre	oppfølging.	
Vurdering:	Å	ruste	flere	toppforskere	til	å	bli	gode	til	å	kommunisere	sin	forskning	er	positivt.	
Det	er	imidlertid	en	utfordring	å	finne	en	form	på	et	slikt	tilbud	som	treffer	presist.	Skal	alle	
kurses	i	flere	sjangre	–	eller	skal	man	lage	mange	kurs	der	forskerne	«shopper»	det	de	selv	
mener	de	trenger?	

	

Enhetens	egne	tiltak		

Tiltak	1	personalpolitikk	
Fakultetet	ønsker	å	utvikle	en	helhetlig	personalpolitikk	med	særlig	fokus	på	to	forhold:	
Omstilling	og	systematisk	oppfølging	av	ansatte	i	de	ulike	stillingskategoriene.			
	
Aktivitet:	
Evne	til	omstilling	er	viktig	for	fakultetet	i	forbindelse	med	satsingen	på	livsvitenskap	og	
innflytting	i	nytt	bygg.		Karriereveiledning	og	forutsigbarhet	er	viktig	særlig	for	ansatte	i	
midlertidige	stillinger.			
 
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:	
Fakultetet	har	vedtatt	og	forankret	en	policy	for	sitt	omstillingsarbeid.			
Fakultetet	arbeider	med	et	helhetlig	og	systematisk	opplegg	for	oppfølging	av	ansatte	i	de	ulike	
stillingskategoriene.			
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Status	for	gjennomføring	
Fakultetets	arbeid	med	policy	for	omstillingsarbeid,	personaloppfølging	og	
organisasjonsutvikling	vil	bli	konkretisert	i	forbindelse	med	oppstart	av	arbeid	med	ny	
strategisk	plan	for	fakultetet	høsten	2017.		Dette	er	noe	senere	enn	ønsket,	men	gitt	
oppstartbevilgning	til	livsvitenskapsbygget	er	dette	et	mer	riktig	tidspunkt	å	starte	arbeidet	på.			
	
Tiltak	2	likestilling:		
Fakultetet	vil	bedre	kjønnsbalansen	blant	tilsatte	i	vitenskapelige	topp‐	og	lederstillinger.		
	
	
Aktivitet:	
Fakultetet	har	fått	tildelt	midler	fra	NFRs	balanseprogram	til	gjennomføring	av	Front‐prosjektet.		
Prosjektets	målsetting	er	å	oppnå	bedre	kjønnsbalanse	som	følge	av	en	kulturendring	på	
fakultetet.			
Prosjektet	skal	evalueres,	og	det	skal	fattes	beslutning	om	videreføring	av	tiltakene.			
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:	
De	planlagte	tiltakene	i	NFR‐prosjektet	er	gjennomført.		I	løpet	av	2018	skal	prosjektet	
evalueres,	og	det	skal	fattes	beslutning	om	videreføring	av	stillingen	som	
likestillingskoordinator.	
			
Status	for	gjennomføring:	
Gjennomføring	av	tiltak	i	2017	går	som	planlagt.		Det	er	etablert	nettverk	og	ledelsesutvikling	
for	16	og	90	kvinner	i	hhv	topp‐	og	mellom/rekrutteringsstillinger.		Ledelse	på	nivå	to	og	tre	har	
gjennomført	planlagte	samlinger,	og	det	er	etablert	et	obligatorisk	seminar	for	ph.d.‐veiledere.	
Kunnskapsinnhentingen	i	prosjektet	går	som	planlagt.		Det	er	foreløpig	sendt	inn	en	artikkel	til	
vurdering,	samtidig	som	statistisk	grunnlag	nå	foreligger	på	flere	områder	enn	planlagt.		Det	
sendes	i	høst	søknad	til	NFR	om	nytt	Balanse‐prosjekt.	
 

Tiltak	3	lederutvikling:	
For	å	styrke	personaloppfølgingen	på	instituttene	har	fakultetet	innført	ledelse	på	nivå	4.							
Disse	lederne	er	utpekt,	og	de	har	ulikt	grunnlag	for	og	kompetanse	innen	ledelse.		Fakultetet	
ønsker	å	utvikle	et	tilbud	til	denne	gruppen,	basert	på	en	kartlegging	av	deres	behov.			
 
Aktivitet:	
Fakultetet	skal	utvikle	og	gjennomføre	et	program	for	leder‐	og	teamutvikling	med	særlig	fokus	
på	nivå	4	
 
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:	
Fakultetet	har	kartlagt	behov	for	kompetanseutvikling	hos	nivå	4‐ledere	på	alle	instituttene.			
 

Status	for	gjennomføring	
Tiltaket	må	ses	i	sammenheng	med	utvikling	av	personalpolitikk	–	se	over.		
	
Tiltak	4	strukturreformen:	
Overføring	av	Unik	til	UiO	som	et	institutt	under	MN‐fakultetet.	
 

Aktivitet:	
Som	et	resultat	av	Strukturreformen	i	høyere	utdanning	er	det	besluttet	at	Unik	skal	overføres	
til	UiO	som	et	institutt	under	MN‐fakultetet.		Det	er	vedtatt	en	fagstrategi	for	det	nye	instituttet	
(Institutt	for	teknologisystemer	–	ITS),	herunder	scenarier	for	vekst. Det	skal	opprettes	to	
fagseksjoner: Energisystemer	og	Autonome	systemer	og	sensorteknologier.		
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Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017:	
Bemanningen	på	instituttet	(anslått	til	ca.	14	vitenskapelige	årsverk	inklusive	fulltids	og	II‐
stillinger)	og	innplassering	i	seksjonene	er	gjennomført.		
	
Status	for	gjennomføring:	
ITS	ble	overført	til	MN‐fakultetet	med	virkning	fra	1.1.17.		Integreringen	har	gått	helt	som	
planlagt,	og	instituttet	er	nå	oppdelt	i	to	seksjoner.			Det	er	utlyst	tre	faste	vitenskapelige	
stillinger	samt	fire	stipendiatstillinger.		Det	arbeides	med	revisjon	av	studieprogram.	Råd	og	
utvalg	som	tilligger	instituttene	på	fakultetet	er	etablert.			
	
Tiltak	5	HMS:	
Systematisk	HMS‐arbeid	
 

Aktivitet:	
Fakultetet	skal	sikre	at	alle	har	et	trygt	og	godt	lærings‐	og	arbeidsmiljø.		Det	er	variasjon	
mellom	enhetene	på	fakultetet	når	det	gjelder	systematikk	og	profesjonalitet	i	HMS	arbeidet	og	
fakultetet	ønsker	nå	å	ta	en	helhetlig	tilnærming	til	dette	området.		
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2017	
Fakultetet	har	utarbeidet	en	helhetlig	plan	for	sitt	HMS	arbeid	
	
Status	for	gjennomføring:		
Fakultetet	har	innarbeidet	fakultetets	beredskapsplan	på	alle	enheter.	
Fakultetet	har	startet	forarbeidet	med	e‐læringskurs	i	HMS	for	ansatte.	
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