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Sakstittel: Fakultetets virksomhetsrapportering 2. tertial 2017 
 
Tidligere vedtak i saken / Plandokumenter / Henvisning til lovverk etc.: 
UiO har et system med rullerende årsplaner for de neste tre år. Planene skal sikre at UiOs sentrale 
årsplanstiltak blir fulgt opp gjennom tiltak på enhetene og i tillegg beskrive øvrige tiltak som 
enhetene prioriterer. Fakultetstyret vedtok årsplan for 2018 – 2020 på sitt møte 11. desember 2017 
(sak 49/17).  
 
De viktigste problemstillingene: 
Fakultetet leverer hvert tertial virksomhetsrapport til universitetsledelsen. En del av rapporten for 2. 
tertial er rapport om resultatindikatorer og gjennomføring av årsplan 2018-2020. Denne rapporten  
vedlegges til orientering.  
 
Når det gjelder resultatindikatorene vil vi spesielt trekke fram at indikatorene «Nye studiepoeng per 
heltidsekvivalent» og «Studentmobilitet» er de høyeste noen sinne for MN. Fakultetsledelsen ser 
dette i en klar sammenheng med InterAct, fakultetets store satsing på utdannings- og læringsmiljø 
de siste 5 år. Vi forventer fortsatt vekst i årene framover, særlig innen studentmobilitet etter at det 
nå et innført en ordning med utviklingssemester på alle bachelor-programmer.  
 
Når det gjelder gjennomføring av årsplan 2018-2020 gis det følgende leseveiledning til styret: 
Strukturen i rapporten er basert på UiOs mal for årsplan for fakultetene. Tiltakene under områdene 
utdanning, forskning, samfunnskontakt og forskningsformidling og innovasjon er videreført fra 
UiOs årsplan. Aktivitetene er MNs egne fra årsplanen. Vurderingene er våre vurderinger etter 2. 
tertial om hvilke resultater og effekter som er nådd.  
 
 
 
 
Vedlegg: Rapportering om resultater (resultatindikatorer og gjennomføring av årsplan 2018-2020) 
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Rapporterende enhet: MN-fakultetet Rapportert av: Adm ledergruppe Periode:  
T2 - 2018 

Rapportering om resultater (resultatindikatorer og 
gjennomføring av årsplan 2018-2020) 
	

MN Resultater    

Resultat
er UiO 
totalt 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 
Nye studiepoeng per 
heltidsekvivalent 36,3 41,3 39,9 40,1 40,7 41,1 40,9 41,8 43,1
Studentmobilitet - andel 
utveksl.studenter 5,3 % 5,3 % 5,4 % 6,2 % 5,6 % 5,0 % 5,2 % 8,4 % 8,8 %

Publikasjonspoeng per vit.årsverk  0,93 1,10 1,24 1,76 1,69 1,68 1,65 1,64 1,77

EU-tildeling volum 14 325 46 655 43 455 51 449 60 994 79 314 82 984 69 842 158 568

NFR-tildeling  volum 
301 
874 

287 
788

322 
212

329 
369

293 
453

344 
541

   388 
078    441 033   959 857

Kandidater       743 874 1 001
           
883  

           
966   4 868

BOA       
106 
854

182 
342

151 
112

  157 
091  

   169 
114   479 965

    

	 	 	 	
Nye	studiepoeng	per	heltidsekvivalent:	MN‐fakultetet	mener	satsingen	på	nye	
bachelorprogram,	studentmottak,	fokus	på	aktive	læringsformer	(InterAct	totalt)	samt	
utarbeidelse	av	målepunkter	(indikatorer)	hvor	status	drøftes	med	enhetene,	har	bidratt	til	en	
trygg	og	jevnt	økende	produksjon.	Vi	kan	ikke	nå	se	at	det	tidligere	angitte	ambisjonen	vil	bli	
oppnådd	før	i	2020.	

Studentmobilitet	–	andel	utvekslingsstudenter:	MN	har	hatt	en	positiv	utvikling	når	det	
gjelder	andel	utvekslingsstudenter.	Med	utdanningssatsingen	InterAct	har	MN	fra	høsten	2017	
innført	et	utviklingssemester	på	alle	sine	bachelorprogrammer,	noe	som	skal	gjøre	det	lettere	
for	studentene	å	velge	utveksling.	Med	dette	er	utveksling	blitt	tydeligere	faglig	forankret	i	
programmet.	For	å	ramme	inn	utvekslingsoppholdet	tilbyr	MN	et	utvekslingsseminar	for	
studenter	som	skal	på	utveksling.	 	

Publikasjonspoeng	per	vit.	årsverk	
Publikasjonspoengene	ved	MN	har	ligget	tilnærmet	flatt	siden	2013.	Etter	overgang	til	ny	
beregningsmetode	for	publiseringspoeng	hvor	internasjonalisering	blir	tatt	hensyn	til,	var	det	
en	økning	fra	2015	til	2016.	Det	var	også	en	liten	økning	fra	2016	til	2017,	mens	publikasjons‐
poeng	per	vit.	årsverk	ligger	tilnærmet	stabilt.	MN	har	ikke	ambisjon	om	å	øke	antall	
publikasjoner,	fakultetets	forskere	publiserer	jevnt	over	bra.	Flere	store,	eksternfinansierte	
prosjekter	gir	økt	aktivitet,	men	samtidig	også	flere	ansatte,	og	det	forventes	ingen	store	
endringer	i	indikatoren	fremover.	
	 	

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	antall	innvilgede	prosjekter	per	
år	holder	seg	stabilt.	ERC‐prosjekter	er	gunstige	inntektsmessig,	men	manglende	tilslag	her	de	
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siste	årene	har	relativt	sett	gitt	flere	prosjekter	med	lavere	inntekter	og	dermed	mindre	
aktivitet.	MN	fortsetter	å	ha	høyt	fokus	på	søknader	og	har	styrket	insentivporteføljen.	Vi	
forventer	et	svakt	økende	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.	Det	er	i	tillegg	stort	fokus	på	økonomisk	oppfølging	av	
prosjektene	og	å	sette	midlene	i	aktivitet.	Inntektsprognosen	viser	fortsatt	vekst	og	fra	2019	
ventes	et	nivå	på	i	overkant	av	500	millioner	kroner.			
	
Kandidater	
Fakultetet	mener	at	satsningen	på	oppfølging	av	studenter	på	alle	nivå	har	bidratt	til	en	jevnt	
økende	produksjon	av	kandidater.	
	
	 	 	 	 	
BOA	
BOA	–	bidrags‐	og	oppdragsfinansiert	aktivitet	omhandler	alle	prosjekter	utenom	NFR	og	EU.	
Aktiviteten	i	de	senere	år	har	vist	en	positiv	utvikling	sett	både	i	forhold	til	økte	inntekter	og	en	
økning	i	antall	prosjekter.	Trenden	viser	at	inntektene	per	prosjekt	er	svakt	nedadgående,	men	
på	grunn	av	økt	volum	opprettholdes	inntektsutviklingen.	Det	forventes	en	mindre	økning	på	
kort	sikt	og	deretter	en	stabil	utvikling.	Innholdsmessig	utgjør	helseprosjektene	til	Institutt	for	
informatikk	en	stadig	viktigere	og	større	andel	av	den	totale	massen.		
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Utdanning	

Universitetet	i	Oslo	skal	tilby	attraktiv,	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.	

UiO	vil	arbeide	for	å	gi	utdanningskvalitet	et	ytterligere	løft,	og	etablerer	Senter	for	læring	og	
utdanning	for	å	samle	og	koordinere	eksisterende	støtteressurser	til	utdanning.	Gjennom	bedre	
koordinering	av	støttevirksomheten	kan	UiO	utnytte	både	faglig,	administrativ	og	teknisk	
kompetanse	i	utviklingen	av	fremtidsrettede	lærings‐	og	vurderingsformer.	

UiO	vil	arbeide	for	en	tydeligere	arbeidsdeling	og	mer	samarbeid	i	sektoren,	både	nasjonalt	og	i	
en	nordisk	kontekst.	
	

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	2018:	

 Fakultetet	har	analysert	data	om	studiegjennomføringen	ved	fakultetet.	
 Fakultetet	har	prioritert	tiltak	for	å	øke	studiegjennomføring	med	bakgrunn	i	

gjennomført	analyse.	
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2020:		

 Fakultetet	har	redusert	andelen	frafall	etter	to	semester.		
 Fakultetet	har	økt	andelen	bachelor‐,	master‐	og	ph.d.‐studenter	som	gjennomfører	på	

normert	tid.	
	

Status	for	gjennomføring:		
	
Aktivitet:	Faglig	nyskaping	og	studentoppfølging		
For	å	løfte	frem	betydningen	for	generisk	kompetanse	og	et	bredere	faglig	tilbud,	er	det	laget	et	
utviklingssemester	der	blant	annet	utveksling,	internship	og	arktisk	profil	på	utdanningen	er	
muligheter.	Utveksling	er	blitt	rammet	inn	av	et	seminar	om	interkulturell	kompetanse	og	skal	
sikre	at	studentene	får	et	fullt	læringsutbytte	av	utvekslingsoppholdet.	For	internship	
utarbeides	det	nå	piloter	på	utvalgte	bachelorprogrammer.	Samarbeid	med	
Universitetsstudiene	på	Svalbard	for	arktisk	profil	i	utdanningen,	har	gitt	konkretisering	i	form	
av	anbefalte	emner	i	studieløp	samt	nylagde	rekrutteringsfilmer.	
	
For	å	styrke	synligheten	av	forskning	i	utdanningen	og	koplingen	mellom	forskning	og	
utdanning,	har	Institutt	for	informatikk	etablert	en	forskerlinje	som	er	et	deltidsstudium	som	
tas	i	tillegg	til	ordinær	bachelorutdanning.	For	å	ha	et	tilbud	til	særlig	faglig	motiverte	og	
talentfulle	studenter,	jobbes	det	nå	med	å	lage	et	Honoursprogram	i	et	samarbeid	med	HF.	Her	
skal	hver	student	få	en	faglig	mentor	og	egne	Honoursemner	skal	utvikles.	
	
	
	
	

                                                       
1 Med	fakulteter	menes	i	denne	årsplanen	fakulteter	og	tilsvarende	enheter.	
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Vurdering	
Antall	utreisende	studenter	har	gått	noe	opp	(ref	indikator	for	studentmobilitet)	som	kan	
skyldes	at	utveksling	er	bedre	faglig	forankret	i	de	nye	bachelorprogrammene	og	knyttet	til	
generisk	kompetanse.	Seminaret	om	interkulturell	kompetanse,	kan	også	hatt	en	betydning	for	
økt	aktivitet	idet	det	tydeliggjør	utbyttet	av	utveksling	utover	det	faglige.		
Det	har	vært	et	godt	samarbeid	med	UNIS	om	økt	mobilitet	og	med	de	instituttene	som	har	
tydeliggjort	arktisk	innhold	i	studieplanen.	Høstens	informasjonsmøte	om	studier	på	UNIS	
hadde	høyt	oppmøte	men	eventuell	økt	søkning	er	ikke	kjent	før	etter	søknadsfristen	høst	2018.	
I	arbeidet	med	å	lage	piloter	for	internship,	erfarer	fakultetet	interesse	fra	bedrifter	som	også	
har	kommet	med	gode	forslag	til	modell.	Instituttene	har	hatt	en	høy	belasting	med	InterAct	de	
siste	årene	så	piloteringen	av	internship	vil	skje	gradvis.	
Målet	med	forskerlinjen	er	å	øke	rekrutteringen	av	egne	masterkandidater	til	phd‐studier	ved	
IFI.	Effekten	av	forskerlinjen	ift	phd‐søkning	ligger	dermed	noen	år	frem	i	tid.		
Det	gjenstår	fortsatt	en	del	avklaringer	med	Honoursprogrammet	og	et	slikt	utdanningstilbud	
utfordrer	regler	og	lovverk.		

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	2018:		

 Fakultetet	har	en	ytterligere	økning	i	andel	digital	eksamen.	
 Fakultetet	har	større	variasjon	i	lærings‐	og	vurderingsformene	innenfor	hvert	

studieprogram.				
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2020:		

 Fakultetet	har	styrket	utdanningenes	arbeidslivsrelevans.				
 Fakultetet	har	økt	andelen	studieprogram	som	tilbyr	praksisplasser.	
	

Status	for	gjennomføring:		
	
Aktivitet:	Digital	eksamen	
I	samarbeid	med	UiO	bygger	MN	høsten	2018	opp	et	testregime	for	Inspera	Assessment	ved	MN.	
Inspera	lanserer	nye	funksjoner	8	ganger	per	år.	MN	vil	få	tilgang	til	alle	nye	funksjoner	én	uke	
før	hver	lanseringsdato.	På	denne	måten	kan	vi	feilteste	og	gi	tilbakemelding	til	Inspera	på	
funksjonene	før	lansering,	slik	at	ev.	feil	blir	rettet	før	faglærer/student	møter	systemet.	MN	har	
"fagansvarlige"	for	digital	eksamen	innenfor	alle	fagområder.	Dette	faglige	nettverket	kommer	
vi	til	å	bruke	i	testregimet	vi	bygger	opp.	
 
Vurdering	
MN‐fakultetet	har	mellom	18	000	og	19	000	skoleeksamener	i	året.	Innen	utgangen	av	2018	vil	
omkring	16	000	av	disse	skoleeksamenene	være	digitale,	noe	som	tilsvarer	ca.	80	%.	Erfaringen	
har	vært	at	det	er	viktig	for	MN	å	være	en	pådriver	i	utviklingen	av	Inspera	Assessment	for	å	få	
tilgang	til	flere	funksjonaliteter	utover	det	å	skrive	prosatekster	og	bruke	multiple	choice.	For	å	
lykkes	med	digital	eksamen	er	det	viktig	med	dedikerte	faglige	og	administrative	ressurser	på	
instituttene.		
	
For	å	nå	vårt	mål	om	fulldigitalisering	av	skole‐	og	hjemmeeksamen	trenger	vi	ny	løsning	for	
digital	tegning	og	generelt	mer	avansert	realfag‐funksjonalitet	i	det	digitale	eksamenssystemet.	
Det	er	også	nødvendig	med	en	mer	fleksibel	integrasjon	mellom	eksamenssystemet	Inspera	og	
UiOs	database	FS.	MN	jobber	tett	med	UiO	for	å	løse	utfordringene	innenfor	disse	3	områdene.	
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Aktivitet:	Canvas	
Våren	2018	arrangerte	MN	Canvas‐opplæring	i	samarbeid	med	UiOs	læringssenter	LINK.	
Opplæringen	var	for	alle	undervisere	og	administrative	som	skal	bruke	Canvas	høsten	2018.	MN	
hadde	ca.	170	undervisere	og	30	administrativt	ansatte	på	opplæring	våren	2018.	Det	blir	
arrangert	et	opplæringsopplegg	igjen	i	oktober	2018	for	ansatte	som	skal	bruke	Canvas	våren	
2019.	MN	har	laget	komplette	nettveiledninger	samt	beskrivelse	av	regelverk,	som	følger	
Canvas‐innføringen.	Høsten	2018	er	det	i	underkant	av	300	emner	som	bruker	Canvas.	Vi	
regner	med	ca.	like	mange	Canvas‐emner	våren	2019,	og	dette	tilsvarer	totalt	omkring	60–70	%	
av	emneporteføljen	ved	MN‐fakultetet.		
	
Vurdering	
Erfaringen	så	langt	er	at	innføringen	av	canvas	går	bra	og	at	undervisere	tar	i	bruk	mange	av	
funksjonalitetene	i	plattformen.	MN‐fakultetet	har	et	egenutviklet	innleverings‐	og	rettesystem	
Devilry,	som	inntil	videre	brukes	av	Institutt	for	informatikk	og	Astrofysisk	institutt.		Disse	to	
instituttene	venter	på	utvikling	av	nødvendige	funksjonaliteter	i	canvas	særlig	med	hensyn	på	
håndtering	av	mange	gruppelærere	og	mange	innleveringer	samt	retting	av	
programmeringskode.		

Aktivitet:	Studentaktive	undervisningsformer	innenfor	hvert	studieprogram	
MN‐fakultetet	lyser	ut	studiekvalitetsmidler	fordelt	på	ulike	aktiviteter,	for	å	stimulere	til	
utvikling	av	utdanningen	ved	enhetene.	For	2018	var	det	en	post	med	«Utvikling	av	innovative	
og	studentaktive	undervisningsformer	samt	undervisningsmateriell».	Syv	institutter	og	
Kompetansesenter	for	undervisnings	i	realfag	og	teknologi	(KURT)	sendte	inn	totalt	20	
søknader	hvorav	14	ble	finansiert	med	til	sammen	1.163.000NKr.	Tiltakene	spenner	bredt	og	
eksempler	er	utvikling	og	forbedring	av	studentaktive	undervisningsformer,	innkjøp	av	
programvarelisenser	og	videoutstyr,	utvikling	av	nye	typer	laboratorieoppgaver,	
diskusjonsforum	for	faglige	begreper,	system	for	studentdrevet	oppgaveløsning	og	kurs	i	
studentaktiv	undervisning.	
Høsten	2018	er	det	ved	to	institutter	et	nytt	pilotopplegg	med	opplæring	av	gruppelærere	
(såkalt	Learning	Assistent‐program)	som	en	fortsettelse	av	tidligere	opplegg.		
	
Vurdering	
Erfaringen	er	at	det	er	vilje	og	nysgjerrighet	blant	undervisere	til	å	utvikle	
undervisningsopplegg	men	at	det	kan	være	en	utfordring	å	prioritere	og	sette	av	tid	til	dette	
arbeidet.	Med	utlysning	av	midler	signaliserer	fakultetet	at	dette	er	en	viktig	og	prioritert	
aktivitet.	Omfanget	av	tildelingene	viser	seg	å	være	tilstrekkelig	til	å	få	gjennomført	flere	gode	
prosjekter.	
	
	
	

Forskning	

UiO	har	stor	faglig	bredde	og	fagmiljøer	som	er	langt	framme	i	sin	forskningsfront.	UiO	skal	
fremme	grensesprengende	forskning	og	være	en	etterspurt	samarbeidspartner.	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	nasjonale	og	internasjonale	nettverk.	
Dette	krever	at	UiO	sikrer	god	og	profesjonell	rekruttering	av	internasjonalt	ledende	forskere,	
samt	tilrettelegger	for	god	oppfølging	av	og	skaper	gode	karriereveier	for	ph.d‐kandidater	og	
postdoktorer.	
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UiO	har,	gjennom	en	benchmark‐undersøkelse,	analysert	UiOs	deltakelse	i	EUs	rammeprogram.	
For	bedre	å	støtte	opp	under	økt	deltakelse	i	Horisont	2020	og	kommende	rammeprogram	vil	
UiO	følge	opp	denne	videre.	I	konkurransen	om	eksterne	midler	lykkes	UiO	godt	der	kvalitet	er	
det	viktigste	kriteriet,	men	har	potensial	til	å	utnytte	bredden	av	programmer	bedre.	For	å	
støtte	bedre	opp	under	søknadsprosesser	og	drift	av	EU‐prosjekter,	skal	UiO	sikre	en	
hensiktsmessig	organisering	og	dimensjonering	av	det	administrative	støtteapparatet	for	
forskningsmiljøene.	

Det	vil	være	et	særlig	fokus	på	utvikling	av	de	tverrfaglige	satsingene	UiO:Livsvitenskap,	
UiO:Energi	og	UiO:Norden	og	de	fem	verdensledende	miljøene.	
	

Tiltak	som	skal	gjennomføres	på	fakultetsnivå:	

Tiltak	3:		
Fakultetene	skal	ha	en	betydelig	økning	i	finansiering	fra	EU‐systemet.		
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2018:		

 Fakultetet	har	gjennomgått	sin	prosjektportefølje	og	identifisert	områder	i	de	tre	
hovedgruppene	i	Horisont	2020	hvor	de	har	størst	potensial	for	å	øke	sin	deltakelse.	

	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2020:		

 Fakultetet	har	en	årlig	økning	i	antall	søknader	og	gjennomslag	innenfor	de	tematiske	
områder	i	Horisont	2020.	

 Fakultetet	har	økt	gjennomslag	innenfor	European	Research	Council	i	Horisont	2020.	
	

Status	for	gjennomføring:		
	
Aktivitet:	Ressurser	og	policy	
MN	har	få	forskningsrådgivere	sett	i	forhold	til	det	store	antall	søknader,	og	det	er	få	som	har	
kompetanse	på	EU.	Oppbemanning	av	forskerstøtten	både	på	fakultets‐	og	instituttnivå	har	blitt	
diskutert	i	ulike	fora.	

På	grunn	av	arbeidsmengden	kvier	en	del	forskere	seg	for	å	ta	rollen	som	koordinator	for	en	
multipartner‐søknad.	MN	ønsker	derfor	å	belønne	innsats,	ikke	suksess,	og	har	innført	et	nytt	
insentiv.	En	MN‐forsker	som	er	koordinator	for	en	EU‐søknad	under	pilarene	Konkurranse‐
dyktig	næringsliv	eller	Samfunnsutfordringer	i	H2020	kan	få	tildelt	en	KD‐stilling.	Retningslinjer	
for	dette	og	andre	insentiver	er	nå	utarbeidet/revidert	og	vil	bli	formidlet	til	MNs	forskere	
sammen	med	informasjon	om	hva	forskerstøtten	kan	bidra	med	i	de	ulike	fasene.		
	
Vurdering	
De	forventede	resultatene	for	2018	er	i	stor	grad	oppnådd.	Forskningsseksjonen	i	fakultets‐
administrasjonen	har	blitt	styrket	med	en	forskningsrådgiver	dedikert	til	EU.	To	institutter	har	
lyst	ut	en	forskningsrådgiverstilling,	men	lyktes	ikke	med	å	tilsette	noen	i	første	omgang.	
Ytterligere	ett	institutt	vurderer	å	styrke	forskerstøtten.	Den	nye	insentivporteføljen	skal	nå	
formidles	til	alle	fakultetets	forskere,	men	har	allerede	før	utsending	resultert	i	en	koordinator‐
søknad	fra	MN	til	pilaren	samfunnsutfordringer.		
	
Aktivitet:	Tematiske	programmer	i	H2020	
Målsettingen	er	å	få	MNs	forskere	til	å	søke	på	de	mulighetene	som	finnes	i	H2020.	Både	faglig	
ledelse	og	forskerstøtten	har	en	viktig	rolle	her.	Forskerstøtten	ved	MN	har	lest	gjennom	alle	
arbeidsprogrammene	for	de	tematiske	utlysningene	for	siste	del	av	H2020	og	laget	en	liste	over	
kanskje‐aktuelle	utlysninger.	Listen	er	formidlet	til	faglige	ledere	og	vil	bli	fulgt	opp	videre	
utover	høsten.	Aktuelle	kandidater	vil	bli	invitert	til	en	samtale.		
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Vurdering	
Gjennomgangen	av	arbeidsprogrammene	har	gitt	kunnskap	om	at	det	er	få	relevante	
utlysninger,	og	at	tiltaket	ikke	forventes	å	føre	til	større	søknadsaktivitet	fra	MNs	forskere	til	
tematiske	utlysninger.	Et	sentralt	spørsmål	i	den	forbindelse	er	i	hvilken	grad	den	faglige	
aktiviteten	skal	tilpasses	det	rammeprogrammene	ber	om.		
	
	
Aktivitet:	ERC	
MN	har	hatt	5	–	6	ERC‐finalister	per	år	de	siste	årene,	men	ingen	tilslag.	Forskerstøtten	har	
startet	et	arbeid	med	å	analysere	panelenes	evalueringene	av	søknader	for	å	undersøke	om	det	
er	noen	felles	faktorer	som	trekker	søknadene	ned.	Det	planlegges	en	tettere	dialog	mellom	
faglige	ledere	og	forskerstøtten	om	potensielle	søkere	til	ERC.	FRIPRO‐vinnere	blir	særskilt	
kontaktet	og	oppfordret	til	å	søke.	
	
Vurdering	
Det	er	ikke	analysert	et	tilstrekkelig	antall	evalueringer	til	å	kunne	trekke	noen	konklusjoner	
om	faktorer	som	bidrar	til	at	forskerne	ikke	lykkes	med	ERC.	Det	vil	bli	jobbet	videre	med	dette	
tiltaket.	Mange	av	ERC‐søkerne	til	StG‐	og	CoG‐utlysningene	i	2018	er	FRIPRO‐prosjekteiere.	
	
Aktivitet:	MSCA	
Antall	søkere	til	de	individuelle	MSCA‐stipendiene	(MSCA	IF)	ved	MN	er	gått	ned.	MN	har	noen	
ideer	til	tiltak	som	kan	bidra	til	å	gjøre	virkemiddelet	mer	kjent	og	benyttet	av	fakultetets	
forskere,	men	rakk	ikke	å	starte	en	pilot	for	å	utprøve	tiltakene	i	2018.			
	
Vurdering	
Aktiviteten	er	utsatt	til	2019.		

Tiltak	4:		
Rekrutteringsprosessene	ved	UiO	skal	forbedres.		
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2018:		

 Fakultetet	har	implementert	egne	rutiner	som	skal	sikre	raskere	tilsetting.	
 Fakultetet	har	redusert	gjennomsnittlig	tid	for	rekruttering	av	vitenskapelig	tilsatte.		

Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2020:	
 Fakultetet	har	fulgt	opp	og	iverksatt	tiltak	i	henhold	til	UiOs	rekrutteringsstrategi.		

	
	
Status	for	gjennomføring:		
	
Aktivitet:	
Fakultetet	har	analysert	tidsbruk	ved	gjennomføring	av	de	ulike	trinnene	i	en	tilsettingsprosess.		Det	
er	utviklet	et	flytskjema	til	bruk	for	instituttene	og	fakultetets	personalseksjon.		Her	angis	en	ideell	
tidsbruk	ved	tilsetting	i	en	vitenskapelig	stilling.		
	
Vurdering:		
Behandling	av	tilsettingssakene	i	personalseksjonen	følger	i	all	hovedsak	tidsfristene	som	er	angitt	i	
flytskjemaet.		Vi	har	imidlertid	fortsatt	et	stykke	vei	å	gå	i	forhold	til	tidsbruk	for	de	sakkyndige	
komiteene.			
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Samfunnskontakt	og	forskningsformidling			
Et	viktig	samfunnsoppdrag	for	UiO	er	å	bidra	til	at	forskningsbasert	kunnskap	preger	samfunnet	
og	møter	vår	tids	store	samfunnsutfordringer.	UiO	skal	formidle	kunnskap	og	ny	innsikt	
gjennom	aktiv	dialog	og	samarbeid.	Kunnskap	fra	UiOs	fagmiljøer,	som	de	tverrfaglige	
satsingene,	toppforskningsmiljøene	og	forskningsbaserte	utdanninger	skal	kommuniseres	til	
samfunnet.	

UiOs	museer	og	Universitetsbiblioteket	er	sentrale	for	universitetets	åpne	formidling	mot	
samfunnet.	Saman	med	ledelseslinjen	er	Universitetsbiblioteket	viktig	i	UiOs	arbeid	med	å	
tilgjengeliggjøre	forskning,	blant	annet	gjennom	arbeidet	med	Open	Access.	Det	arbeides	med	å	
realisere	et	nytt	klimahus	og	rehabilitere	Geologisk	museum.	Dette	vil	gi	en	plattform	for	
moderne	utstillinger	og	formidling	til	allmenheten.	

Kommunikasjonsarbeidet	ved	universitetet	må	støtte	opp	under	UiOs	samfunnsoppdrag.	Dette	
krever	en	kunnskapsbasert	prioritering	av	målgrupper	og	tiltak,	og	evaluering	av	
kommunikasjonens	effekt.	
	

Tiltak	som	skal	gjennomføres	på	fakultetsnivå:		

Tiltak	5:		
Fakultetene	skal	sikre	at	kommunikasjonsarbeidet	støtter	opp	om	universitetets	
samfunnsoppdrag	og	enhetens	strategiske	prioriteringer	og	iverksette	og	gjennomføre	
målrettede	og	målbare	tiltak	for	forskningsformidling	og	samfunnskontakt.	
	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2018:	

 Fakultetet	har	identifisert	de	viktigste	strategiske	prioriteringene	som	
forskningsformidling	og	samfunnskontakt	kan	støtte	opp	om	og	prioritert	relevante	
målgrupper.	

 Fakultetet	har	iverksatt	målrettede	tiltak	for	forskningsformidling	og	samfunnskontakt	
og	planlagt	hvordan	effekt	av	tiltakene	skal	evalueres.	

	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2020:	

 Fakultetet	har	evaluert	hvilken	effekt	kommunikasjonstiltakene	har	hatt	for	de	
strategiske	prioriteringene.	

 Fakultetet	har	bidratt	til	at	enhetens	ledende	fagfelt	og	sterkeste	miljøer	er	kjent	i	
prioriterte	målgrupper.		

	
Status	for	gjennomføring:		
	
Samfunnskontakt	
	
Aktivitet:	Systematisert	samfunnskontakt	
MNs	samfunnskontakt	med	næringsliv	og	offentlig	sektor	skal	systematiseres	gjennom	
relasjonsdatabasen	og	det	vil	bli	etablert	et	mottak	for	henvendelser	og	dialog	med	eksterne	
aktører.	

Vurdering	
Grunnet	forsinkelser	i	oppstarten	med	relasjonsdatabasen	ved	UiO	har	vi	benyttet	et	eget	
registreringsskjema	for	våre	kontakter	for	oversikt	og	oppfølging.	Det	er	også	innhentet	
oversikt	over	alle	eksterne	partnere	som	har	investert	i	prosjekter	ved	MN‐fakultetet	(om	lag	
400	bedrifter).		
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Aktivitet:	Kontaktseminar	for	beslutningstakere	
MN	vil	arrangere	kontaktseminar	for	beslutningstakere,	næringslivet	og	akademia	for	felles	
dialog	og	samspill.	

Vurdering	
Seminaret	ble	arrangert	for	første	gang	10.1.18	med	tema	«Verdien	av	helsedata».		Det	var	600	
deltakere.		Responsen	var	god	blant	samarbeidspartnere	og	presse	og	det	ble	skapt	nye	
kontaktflater	for	fakultetet.	

Seminaret	skal	etableres	som	en	årlig	tradisjon.	Neste	seminar	blir	10.	januar	2019	med	tema	
digitalisering:	«Fra	data	til	innsikt».	

Aktivitet:	Plan	for	evaluering	
Fakultetet	har	konkretisert	plan	for	evaluering	av	det	påbegynte	arbeidet	med	økt	
samfunnskontakt.	

Vurdering	
Første	året	har	hovedfokus	vært	å	systematisere	og	dokumentere	pågående	samfunnskontakt	
og	samarbeid,	som	rapporteres	jevnlig	til	dekanat	og	styre.	Arrangementer	i	regi	av	visedekan	
for	samfunnskontakt	og	innovasjon	evalueres	fortløpende.		

Forskningskommunikasjon	

Aktivitet:	Økt	synlighet	for	forskningssaker	
MNs	elektroniske	nyhetsavis	for	realfag	og	teknologi,	Titan,	ble	lansert	i	desember	2015	og	er	
fakultetets	hovedkanal	ut	når	det	gjelder	forskningsnyheter.		

Vurdering	
Vi	har	hver	måned	flere	av	de	mest	leste	sakene	på	uio.no,	vi	har	én	daglig	hovedsak	og	flere	
små	hver	uke.	Disse	deler	vi	i	nyhetsbrev,	på	NTB,	i	sosiale	medier	(også	direkte	til	
interessegrupper,	organisasjoner	etc.)	og	med	andre	medier.	Oversettelser	publiseres	også	på	
portalen	AlphaGalileo.	Vi	har	i	år	utvidet	særlig	samarbeidet	om	videreformidling	av	saker	om	
teknologi	og	digitalisering.	Vi	har	informert	alle	stortingspolitikere,	regjeringsmedlemmer	og	
statssekretærer	i	direkte	epost	om	at	vi	finnes	og	invitert	dem	til	nyhetsbrev	og	SoMe.	Det	
samme	gjelder	skoler	og	realfagslærere	i	Sør‐Norge.	

Innovasjon	

Et	felles	innovasjonsløft	skal	skape	en	tydelig	visjon	og	ambisjon,	og	utvikle	en	sterk	identitet	
for	innovasjonsarbeidet	ved	UiO.	Målet	er	å	synliggjøre	innovasjonsaktivitet	ved	UiO	på	en	god	
måte,	og	i	større	grad	realisere	potensialet	som	finnes	i	fagmiljøene	til	innovasjon,	
verdiskapning	og	omstilling	for	å	møte	komplekse	samfunnsutfordringer.	

I	tiden	fremover	må	det	arbeides	for	å	utvikle	en	kultur	og	et	strategisk	rammeverk	som	åpner	
for	en	bred	tilnærming	til	innovasjonsarbeid,	med	fokus	på	utvikling	av	innovasjonskapasitet	
innen	et	bredt	spekter;	fra	kommersialisering	til	sosial	innovasjon.	

UiO	skal	arbeide	for	å	styrke	forståelsen	av	innovasjon	i	alle	utdanningene,	og	det	skal	utvikles	
et	bredt	utdanningstilbud	innen	innovasjon,	kommersialisering	og	entreprenørskap.	Studentene	



Mal	for	rapportering	om	resultater	2018	
 

10 
 

utgjør	en	stor	ressurs	for	videreutvikling	av	UiOs	innovasjonsevne,	og	UiO	skal	styrke	sin	evne	
til	å	realisere	potensialet	i	studentenes	initiativ	og	engasjement	for	innovasjon.	

Tiltak	6:		
Som	et	ledd	i	gjennomføring	av	innovasjonsløftet,	skal	enhetene	utarbeide	konkrete	
målsettinger	og	iverksette	tiltak	innen	minimum	ett	av	følgende	definerte	innsatsområder:	

•		 Innovasjonskapasitet	‐	kultur,	kommunikasjon	og	lederskap	
•		 Kommersialisering	og	entreprenørskap	
•		 Organisering	av	strategiske	allianser,	næringslivskontakt	og	nye	møteplasser	
•		 Studentinnovasjon  
•		 Utdanning	

	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2018:	

 Fakultetet	har	utarbeidet	planer	for	innovasjonsaktiviteten	ved	enheten	og	iverksatt	
tiltak	innen	minimum	ett	innsatsområde.	

	
Forventede	resultater	ved	utgangen	av	2020:	

 Fakultetet	har	økt	innovasjonsaktivitet	innen	prioriterte	innsatsområder.			
	
	

Status	for	gjennomføring:		
	
Aktivitet:	Synliggjøring	
Utvikle	kommunikasjonsplaner	for	alt	innovasjonsarbeidet	og	synliggjøre	helheten	i	
innovasjonsarbeidet	på	tvers	av	fakultetet.	
	
Vurdering	
Det	er	innhentet	tall	fra	Inven2	spesifikt	for	fakultetet.		Vi	deltar	i	arbeidsgruppe	for	
kommunikasjonsplan	for	innovasjonsløftet	ved	UiO,	hvor	det	bl	a	skal	gis	flere	innovasjonshistorier.	
Fakultetet	vil	følge	opp	denne	planen	lokalt.	
	
Det	er	startet	søkerprosesser	mot	innovasjonsprosjekter	i	Forskningsrådet	og	i	EU.		Det	er	arrangert		
kick‐off	med	Forskningsrådet,	dekanat	og	instituttledere	for	SFI‐søknader	2019.	Fakultetet	har	hatt	
flere	dialogmøter	med	aktuelle	bedrifter	for	søknader,	samt	tett	samarbeid	med	SINTEF	for	felles	
infrastruktursøknad.		
	
Aktivitet:	Fagdebatter	
Fakultetet	har	arrangert	fagdebatter	om	aktuelle	temaer	der	vi	synliggjør	MNs	fagkompetanse	og	
innovasjonsaktiviteter	
	
Vurdering	
Det	har	vært	møter	og	arrangementer	i	egen	regi	samt	deltakelse	i	eksterne.		MN	hadde	bred	
deltakelse	under	Arendalsuka	2018:	Som	vertskap	for	14	arrangementer	og	deltakelse	på	ytterligere	
to	eksterne	debatter.	
	
	
Aktivitet:	Nytt	masterutdanningsprogram	i	entreprenørskap	og	innovasjon	
Fakultetet	skal	lansere	et	nytt	masterutdanningsprogram	i	entreprenørskap	og	innovasjon.	Her	
styrkes	breddeundervisningen	i	entreprenørskap.	Etablere	piloter	for	utplassering	i	ekstern	
virksomhet	(internship)	
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Vurdering	
Det	er	gjennomført	en	kampanje	ifm	lansering	av	det	nye		masterprogrammet.		Det	ble	laget	ulike	
filmer	og	artikler	for	ny	nettside	og	sosiale	medier.	Pilot	for	internship	er	i	gang	–	se	tiltak	1.		
	

Enhetens	egne	tiltak		

	
Program	for	lederutvikling	
	
Aktivitet	
Etter	innføring	av	ledelse	på	nivå	4	ønsker	fakultetet	å	utvikle	et	tilbud	særlig	til	denne	gruppen,	
men	også	slik	at	felles	ledelsesverdier	og	‐kultur	er	forankret	i	hele	linjen.			
	
Status	for	gjennomføring	
Det	er	inngått	avtale	om	ekstern	konsulentbistand.		Fellessamling	for	alle	ledere	ved	fakultetet	
er	gjennomført,	og	det	er	i	høst	planlagt	samlinger	for	ulike	ledergrupper:	Innen	og	på	tvers	av	
enheter.		I	tillegg	tilbys	det	LederLab	(korte	tematiske	seminarer	for	alle	ledere)	hver	måned.		
 

 
Likestilling	
	
Aktivitet	
Fakultetet	har	et	likestillingsprosjekt	med	finansering	fra	NFRs	Balanseprogram	(Front1)	som	
går	ut	2018.		I	samarbeid	med	Naturhistorisk	Museum,	Teologisk	fakultet	og	Senter	for	
tverrfaglig	kjønnsforskning	søker	vi	nå	om	midler	til	et	nytt	prosjekt	(Front2)	som	eventuelt	vil	
være	en	direkte	videreføring	av	dette.	
	
Status	for	gjennomføring:		
Tiltakene	i	Front1	gjennomføres	som	planlagt,	og	det	er	avslutningskonferanse	i	prosjektet	9.	
november.			Ny	søknad	er	under	sluttføring,	med	planlagt	oppstart	for	eventuelt	nytt	prosjekt	
høsten	2019.		For	videreføring	av	aktiviteter	våren	2019	vil	det	bli	søkt	forlengelsesmidler	fra	
Balanse‐programmet.		Det	er	gjennomført	en	spørreundersøkelse	som	indikerer	en	reell	
likestillingsutfordring	på	fakultetet,	samtidig	som	vi	ser	at	tiltak	for	nettverksbygging	for	
fakultetets	kvinnelige	toppforskningskandidater	har	bidratt	til	en	stor	grad	av	bevisstgjøring	i	
denne	gruppen.			
 
	
Karriereutvikling	midlertidig	ansatte	
	
Aktivitet	
Fakultetet	har	langt	flere	ansatte	i	post.doc.‐stillinger	enn	det	antallet	som	kan	forvente	seg	en	
karriere	i	akademia.		Det	er	derfor	viktig	å	synliggjøre	hvilke	andre	karrieremuligheter	som	
finnes	for	denne	gruppen.		Det	er	utarbeidet	to	tilbud	som	begge	ble	startet	opp	i	april	2018	for	
pilotering	gjennom	året	og	sluttevaluering.	Tilbud	1	består	av	frittstående	heldags	workshoper	
der	deltagerne	velger	blant	temaer	som	karrieremuligheter,	utvikle	seg	som	forsker	og	hvordan	
skaffe	finansiering.	Det	er	arrangert	tre	workshoper	i	2018	og	to	til	skal	arrangeres	høsten	
2018.	Tilbud	2	er	et	15	moduls,	nettbasert	karriereutviklingsprogram	som	gir	trening	i	
akademiske	og	generiske	ferdigheter.	Det	er	laget	nettsider	for	karriereutviklingsprogrammet.	
	
Vurdering	
På	tilbud	1	har	det	vært	opp	til	25	deltagere	på	workshopene	mens	det	på	tilbud	2	er	20	faste	
deltagere	som	følger	hele	programmet.	Foreløpige	(muntlige)	tilbakemeldinger	er	at	tilbudene	
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er	høyst	relevant	og	at	de	fysiske	møteplassene	er	uvurderlige.		
	

Studentrekruttering	
	
Aktivitet:	arrangementer	
Skape	møteplasser	der	elever	møter	studenter	og	forskere	for	å	bidra	til	å	vekke	faglig	nysgjerrighet	
og	interesse.		
	
Vurdering	
Vi	har	gjennomført	to	store	rekrutteringsarrangementer	og	står	klare	til	å	avvikle	det	tredje.	

 Jenter	og	teknologi	
Ble	arrangert	sammen	med	OsloMet	og	NHO	13.	februar	2018.	650	jenter	fra	videregående	
skoler	fra	hele	Østlandet	møtte	rollemodeller,	framtidige	arbeidsgivere	og	arbeidsoppgaver	
og	fikk	nye	tanker	om	hva	man	kan	bruke	realfag	og	teknologi	til.	Tilbakemeldingen	var	
svært	positive.	

 Åpen	dag		
Under	Åpen	dag	8.	mars	2018	var	140	personer	innom	våre	forelesninger,	og	standområdet	
var	godt	besøkt.	Vi	avholdt	ni	temaforelesninger	(med	27	faglige	bidragsytere)	og	åtte	
informasjonsmøter,	samt	to	farmasi‐forelesninger.	Evalueringen	var	svært	positive.	Under	
Åpen	dag	er	80%	av	de	besøkende	VGS‐elever.	

 Ungforsk	står	for	døra.	2000‐3000	elever	fra	10.	og	VG1	får	en	dag	med	realfagsaktiviteter	
26.	og	27.	september.	Arrangementet	er	en	del	av	Forskningsdagene.	

	
Aktivitet:	skolebesøk	
MN	har	utviklet	en	skolebesøksordning	der	våre	studenter	reiser	ut	i	skolene	som	ambassadører	og	
rollemodeller.	Med	oppdatert	kunnskap	og	stor	entusiasme	tror	vi	at	studentenes	besøk	kan	påvirke	
elever	til	å	åpne	øynene	for	realfag	og	teknologi	som	studievei.	
	
Vurdering	
Vi	har	hatt	en	oppadgående	trend	når	det	gjelder	antall	besøk,	og	har	særlig	styrket	posisjonen	vår	i	
ungdomsskolen.	
Antall	besøk	V17:	32	
Antall	besøk	H	17:	26.	vgs,	17	ungdomsskoler	
Antall	besøk	V	18:	47	vgs,	9	ungdomsskoler	–	totalt	nådde	vi	2300	elever	
	
I	tillegg	når	instituttene	våre	svært	mange	elever	med	sine	tilbud	ved	skolelaboratoriene.	Skolelab	
biologi,	fysikk,	kjemi	og	matematikk	tar	alene	imot	4500	elever	i	år.	
	
Ekstra	gevinst:	Vi	er	opptatt	av	at	skolebesøkerne	våre	får	erfaring	med	formidling,	og	ser	at	de	over	
tid	utvikler	seg	til	å	bli	dyktige	fagformidlere.	Dette	styrker	både	den	generiske	kompetansen	vi	
ønsker	av	våre	kandidater,	og	bidrar	til	økt	synlighet	for	realister	i	den	norske	samfunnsdebatten.	
	
Aktivitet:	karriereintervjuer	
Med	universitetsutdanning	er	det	ikke	åpenbart	hva	slags	jobb	en	får.	Innen	realfag	og	teknologi	har	
våre	kandidater	et	bredt	spekter	av	interessante	karrieremuligheter,	noe	mange	søkere	(og	
studenter)	ikke	er	klar	over.	Med	våre	karriereintervjuer	søker	vi	å	trygge	søkere	og	studenter	i	
antakelsen	om	at	de	vil	få	en	attraktiv	jobb	de	trives	med	etter	endt	utdannelse	hos	oss.	
	
Vurdering	
Vi	har	mål	om	at	alle	grunnstudieprogrammer	i	snitt	skal	få	to	nye	karriereintervjuer	årlig,	32	totalt.	
Vår	2018	publiserte	vi	19	nye	karriereintervjuer,	og	regner	med	å	nå	32	totalt	for	året.	Årets	
intervjuer	har	i	snitt	412	lesere.	
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