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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 2019 – 2021 på sitt møte 10. desember 2018 
(sak 47/18).  
 
De viktigste problemstillingene: 
Fakultetet leverer hvert tertial virksomhetsrapport til universitetsledelsen. En del av rapporten for 2. 
tertial er rapport om gjennomføring av tiltak i årsplanen. Denne rapporten  
vedlegges til orientering.  
 
 
 
 
Vedlegg: Rapportering 2. tertial 2019 med ledelsesvurdering og gjennomføring av årsplan 2019-
2021) 
 

 



  
 

 

 

 

Rapporterende enhet: 
MN 

 Rapportert av: 
Jarle Nygard 

 Periode:  
T2 - 2019 

 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2019 

1. Innledning

Aktiviteten ved MN fakultetet har også i år vært høy og i tråd med årsplanens forventninger og planer på de 
fleste områder. Fakultetets økonomi oppleves som solid. Akkumulert overskudd på basis gir fakultetet er 
godt handlingsrom. 

2. Vurdering  av oppnådde resultater  

Etter to års prosess med omfattende involvering fra interne og eksterne aktører vedtok fakultetsstyret i 
desember 2018 Strategien «Kunnskapsutvikling for en verden i endring - Realfag og teknologi mot 2030» 
som har vært førende for ledelsens prioriteringer i 2019. 

Strategien fremhever digitalisering og beregningsorientert vitenskap som en tematisk satsing på tvers av 
fagdisipliner og enheter og som en driver av konvergens. Fakultetsstyret godkjente i juni 2019 et forslag om å 
etablere et senter innen Data Science og Computing og vil i sitt møte i desember få seg forelagt en konkret 
plan for hvordan senteret kan etableres. Fakultetsledelsen er overbevist om at denne satsingen vil få 
betydning for hele fakultetet og etter hvert andre deler av Universitet i Oslo.  

Sammen med Det Humanistiske fakultet er det fra høstsemesteret 2019 etablert et Honours-program på 
bachelornivå for særlig motiverte og talentfulle studenter. Honours-programmet kombinerer 
disiplinkunnskap og tverrfaglighet med et tillegg på tvers av de humanistiske og naturvitenskapelige fagene. I 
det første Honours kullet er kunstig intelligens et vektlagt tema. Programmet hadde landets høyeste 
opptakskrav i 2019.  

En stor utfordring for MN-fakultetet har vært at gammel og nedslitt bygningsmasse kan være en begrensende 
faktor for fakultetets ambisjoner innen forskning og utdanning. 2019 har i så måte vært et positivt år.  MN- 
fakultetet fikk i 2016 tildelt et senter for fremragende utdanning (SFU) og i 2017 ble det klart at fakultetet var 
med på 5 nye sentre for fremragende forskning (SFF), koordinator for to og partner i de øvrige tre. Fire av 
disse seks sentrene har krevd vesentlige arealtiltak i fakultetets arealer. I løpet av 2019 har fakultetet fått 
ferdigstilt egnede lokaler for vår SFU og for to av SFF-ene. Den tredje SFF-en vil etter planen flytte inn i et 
renovert Rosselands hus ved årsskiftet 2019/20. Prosessene for å kunne tilby egnede arealer til våre nye 
sentre har tatt svært lang tid og påført fakultetet vesentlig høyere kostnader enn forutsatt, men vi er svært 
fornøyd med løsningene og har høye forventninger til sentrenes utvikling i de renoverte arealene. 

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 

Fakultetets økonomi er totalt sett solid til tross for betydelige kutt i tildeling av KD midler de fire siste år. Vi 
venter en lavere vekst i finansieringen fra Forskningsrådet enn tidligere antatt, og flat utvikling i EU 
inntekter. Det forventes vekst i oppdragsforskning.  

Utviklingen i basisøkonomien preges av relativt flat utvikling av KD inntekten, samtidig som 
kostnadsveksten øker, og vi venter vesentlig reduksjon av handlingsrommet i kommende langtidsperiode. 

18. september 2019 

Dekan 
Morten Dæhlen       fakultetsdirektør  
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Rapporterende enhet:  Rapportert av:  Periode:  

T2 - 2019 

 

Rapportering om gjennomføring av årsplan 2019-2021 
 

Fremragende utdanning og læringsmiljø 
UiO skal videreutvikle kvaliteten på eget studietilbud basert på en sterkere og tydeligere kobling 
mellom forskning og utdanning. Studentene skal møte aktive forskere i et inkluderende læringsmiljø, 
preget av gode internasjonale kontakter, en aktiv tilbakemeldingskultur og et lærende fellesskap der 
den mest oppdaterte kunnskapen tas i bruk. UiO- studentene skal lære å ta i bruk vitenskapelige 
metoder og tenkemåter. De må sikres gode analytiske ferdigheter, og settes i stand til å vurdere 
holdbarheten av informasjon og argumenter, samt bidra til å løse vår tids viktigste oppgaver i 
samfunns- og arbeidsliv. Etableringen av et godt samspill mellom faglige, teknologiske og pedagogiske 
utviklingsprosesser vil være en hovedoppgave de kommende årene.  

UiOs videre satsing på utdanning skal forsterke og fokusere innsatsen på tvers av fakulteter og 
fagmiljøer, basert på utviklingsarbeidet som allerede er i gang. Arbeidet med å skape gode arenaer for 
kunnskaps- og erfaringsdeling skal styrkes. UiO vil satse systematisk på utdanningsledelse, sørge for et 
solid kunnskapsgrunnlag for beslutninger og utvikle gode støtteressurser på utdanningsområdet. 

LINK, som er UiOs senter for læring og utdanning, og senterets samarbeid med enhetene vil stå 
sentralt i videreutviklingen av utdanningskvaliteten og læringsmiljøet. Det er også viktig å utnytte 
kompetansen ved eksisterende og nye sentre for fremragende utdanning, samt følge opp arbeidet med 
merittering av utdanningsfaglig kompetanse.  
 

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene1: 

Tiltak 1:  
Enhetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

• Enheten har iverksatt tiltak som styrker studentenes tilhørighet og integrasjon i fagmiljøet.  
• Enheten har lagt en plan for hvordan arbeidet med å gi studentene tilbakemelding underveis i 

studiet skal styrkes og har påbegynt gjennomføring av tiltakene. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021:  

• Enheten har et gjennomarbeidet og systematisk opplegg for tilbakemeldinger til studentene 
som er tilpasset programmenes og emnenes læringsutbytte. 

• Enheten har økt andelen studenter som fortsetter etter første studieår. 

• Enheten har økt andelen bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert 
tid. 
 

 

                                                           
1 Med enheter menes i denne årsplanen fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre som ligger direkte under 
universitetsstyret. 
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Status for gjennomføring:  

Fakultetet har en rekke tiltak i studiestart for å styrke tilhørighet og integrasjon i fagmiljøet. Vi vil 
særlig trekke fram programseminarer der bachelorstudenter møter vitenskapelige, faddere, 
gruppelærere, alumni og studieadministrative. I 2019 ble det for første gang arrangert to dagers 
programseminar for nye phd-kandidater. Fakultetet har begynt et arbeid for å koordinere lokale 
fadderordninger og utvikle disse i en mer felles retning.  

Sammen med HF er det fra høstsemesteret 2019 etablert et Honoursprogram på bachelornivå for 
særlig motiverte og talentfulle studenter. Det er lagt vekt på det tverrfaglige i tillegg til det disiplinære. 
Studentene har egne mentorer samt samlinger og seminarer som gir god kontakt med vitenskapelige 
ansatte. Programmet hadde landets høyeste opptakskrav i 2019. Ved Institutt for informatikk er 
forskerlinjen på bachelor som ble etablert 2018, videreført på masternivå i 2019. MN-studenter kan 
delta i studentaktive forskningsprosjekter og utvikling av undervisningsopplegg finansiert gjennom 
Thon stiftelsen og studiekvalitetsmidler fra fakultetet og Center for computing in science education 
(CCSE). Studenter og phd-kandidater ansettes som gruppelærere og inngår dermed i 
undervisningsteam med vitenskapelige ansatte. Disse har felles møteplasser med kompetanseheving 
og erfaringsdeling gjennom REAL undervisning og Learning Assistants (LA) programmet. 

 

Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT) jobber med å utvikle undervisning 
med aktiv læring der tilbakemelding er et viktig element. KURT har med bistand fra Akademisk 
skrivesenter og LINK har laget en nettressurs som ble lansert høsten 2019: 
https://www.mn.uio.no/om/samarbeid/tilbud-skoler/kurt/aktiv-lering/index.html. Nettressursen 
inneholder også råd om hvordan gi gode tilbakemeldinger knyttet til ulike undervisningsformer. Dette 
var hovedtema for høstens REAL undervisning som er et seminar for alle MN-undervisere og som 
arrangeres to ganger i året.  

Institutt for biovitenskap startet i år et undervisningsverksted; Underverk der utvikling av god 
undervisning inkludert tilbakemelding er tema. Institutt for biovitenskap har fått prosjektmidler fra 
UiO sentralt for å teste ut og videreutvikle løsninger for bruk av studentenes vurdering av hverandre 
(hverandrevurdering) i Canvas. Fakultetet har utvidet KURT med en stilling som førstelektor som skal 
jobbe med utvikling av undervisning og utdanning. 

Tiltak 2: 
Enhetene skal tilby et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø som bidrar til å aktivisere studentene, 
styrke læringsutbyttet og øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

• Enheten har tatt i bruk Canvas som ledd i utviklingen av et allsidig og integrert digitalt 
læringsmiljø. 

• Enheten har styrket utdanningenes samfunns- og arbeidslivsrelevans og har økt antallet 
studenter som tar praksisemner. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

• Enheten har tatt i bruk digitalt støttede lærings- og vurderingsformer som legger til rette for 
aktiv læring. 

• Underviserne får god støtte til å utvikle egen pedagogisk praksis. 
• Enheten har implementert UiOs system for merittering av undervisning. 

 

Status for gjennomføring:  

September 2019 er det ca 700 av 1100 emner som bruker Canvas ved MN. Canvas er i drift ved 
fakultetet, med faste rutiner for innmeldinger og registreringer, nettveiledninger 

https://www.mn.uio.no/om/samarbeid/tilbud-skoler/kurt/aktiv-lering/index.html
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https://www.mn.uio.no/tjenester/it/canvas/canvas-veiledninger-for-undervisere/index.html og 
Canvas-kontaktpunkter ved instituttene. MN har hatt omkring 300 ansatte på opplæring for å sikre 
god pedagogisk bruk av Canvas, og for å sikre en helhetlig Canvas-profil på tvers av fakultetet.  

MN har kartlagt bruken av alle tredjepartsprogram ved fakultetet og UiO er i ferd med å lage 
databehandleravtaler for programmene. MN jobber for tiden med å integrere de viktigste av disse 
tredjepartsprogrammene med Canvas.  

MN har jobbet målrettet mot institutter og fagmiljøer for å tydeliggjøre skillet mellom "eksamen" og 
"obligatoriske øvelser" og klargjøre hva som skal leveres i hvilket system. 8 av 9 institutt ved MN 
bruker nå Canvas til levering av obligatoriske øvelser og Inspera Assement til eksamen. 

Høsten 2019 starter piloteringen av den nye praksisordningen ved MN, hvor utvalgte 
studieprogrammer tilbyr arbeidspraksis som en del av bachelorgraden. Arbeidspraksis inngår som en 
del av bachelorprogrammet til studenter ved MN, som et av flere tilbud i utviklingssemesteret. Fire 
institutter ved MN er med på pilot høsten 2019: Institutt for biovitenskap, Fysisk institutt, Matematisk 
institutt og Institutt for teknologisystemer. De har opprettet hvert sitt praksisemne, som går for første 
gang høsten 2019. 14 studenter har fått opptak høsten 2019, og alle praksisemnene har tatt opp minst 
én student. Studentene er utplassert hos 9 ulike arbeidsgivere: PwC, DNB, Norsk Regnesentral, SINTEF 
Digital, Institutt for Energiteknikk (IFE), Norsk institutt for naturforskning (NINA), eDNA Solutions AB 
(Göteborg) og Botanisk Hage i Oslo (Naturhistorisk museum).  

MN har involvert Karrieresenteret (KS) ved UiO i arbeidsprosessen for pilotprosjektet, samt at KS har 
tilbudt søkerkurs for studentene som ønsket å ta et praksisemne. Praksisperioden blir kvalitssikret 
ved at det signeres en egen kontrakt for hver student som skal ut i arbeidspraksis. Kontraktmalen som 
brukes har blitt utarbeidet i samarbeid med UiOs jurister. Hver student får i tillegg en faglig mentor 
ved tilhørende institutt, samt en mentor hos arbeidsgiver. 

 

 

 

Grensesprengende forskning 
UiO er et ledende europeisk forskningsuniversitet. Langsiktig, grunnleggende forskning er vårt 
fundament og utgangspunktet for nytenkende og grensesprengende forskning. Gjennomslag i de åpne, 
prestisjetunge virkemidlene som Sentre for fremragende forskning (SFF), FRIPRO og ERC er uttrykk 
for kvalitet.  

Universitetet hevder seg i dag svært godt nasjonalt og godt i en europeisk setting, men må fortsatt 
arbeide for økt gjennomslag på de åpne arenaer hvor kvalitet er hovedkriteriet ved evaluering. UiO 
hevder seg også godt i deler av EUs øvrige rammeprogram, men utnytter ikke mulighetene godt nok. 
Deltagelsen i EUs rammeprogram må økes ytterligere, og det innenfor hele bredden av programmet.  

SAB-evalueringen utfordret UiO på en for svak kultur for å se ut av fagmiljøet og ut av universitetet og 
på tverrfaglighet. Vi må sørge for at kompetansen, perspektivene og spørsmålene som finnes eller 
målbæres i ulike deler av institusjonen og i ulike deler av samfunnet, påvirker forskernes og UiOs egen 
tenking og videre utvikling.  

Samarbeid er en sentral verdi for å videreutvikle UiO. Samarbeid inspirerer til nytenkning, fremmer 
kvalitet og bidrar til kulturell og økonomisk utvikling. Tverrfaglighet og samarbeid er også helt 
nødvendig for at UiO skal kunne bidra til oppfyllelsen av FNs bærekraftsmål, og til forståelse og 
løsning på store samfunnsutfordringene. Forskningssamarbeid på tvers av fagområder bør ha enda 
større oppmerksomhet. Her spiller UiOs tverrgående satsinger innen Livsvitenskap, Energi og Norden 
en sentral rolle.  

https://www.mn.uio.no/tjenester/it/canvas/canvas-veiledninger-for-undervisere/index.html
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Institusjonell integritet og en gjennomgående tydelig forskningsetisk bevissthet er en forutsetning for 
UiO som et viktig forskersamfunn, for all forskning, og for vår betydning som samfunnsinstitusjon. 
Dette er ikke mindre viktig i en tid med falske nyheter og tiltakende forakt for kunnskap og ekspertise. 
Det er behov for kompetanseheving av ansatte og studenter. Utvikling av et kursopplegg må skje i 
samarbeid mellom fakultetene og tilsvarende enheter og UiO:Ledelsen og støtteenheter. 
 

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene: 

Tiltak 3:  
Enhetene skal ha en bedre uttelling i EUs rammeprogram med særlig vekt på utviklingsavtalens 
prioriteringer og European Research Council (ERC).  

Forventede resultater ved utgangen av 2019:  
• Enheten har alene eller i samarbeid med andre enheter:  

- hevet kvaliteten på støtteapparat for prosjekter i driftsfasen 
- utviklet insentiver for koordinatorprosjekter  
- systematisk bygget kompetanse som vil føre til at enheten bedre utnytter mulighetene i 

EUs rammeprogram 
• Enheten har økt rekruttering innen Marie S. Curie actions. 

 
Forventede resultater ved utgangen 2021:  

• Enheten utnytter mulighetene for kvalitetsheving som ligger i store europeiske 
samarbeidsprosjekter og i ERC-ordningen. 
 

Status for gjennomføring:  

Samlokalisering av fakultetets prosjektøkonomer noen år tilbake har vært viktig for profesjonalisering 
og kompetanseutvikling av denne gruppen. Det jobbes kontinuerlig med å styrke samhandlingen 
mellom prosjektøkonomer og forskningsrådgivere med ukentlige arbeidsmøter og utvikling av beste 
praksis og gode prosesser for forskerstøtte rettet mot ulike EU-aktiviteter. Totalt sett gir dette en 
stadig bedre kvalitet på støtteapparatet for EU prosjekter både i søke- og i drifts-fasen. 

I tillegg til UiOs insentiv for koordinatorprosjekter vedtok fakultetsledelsen høsten 2018 MN-interne 
insentiver. Det mest spenstige er et insentiv som belønner innsats, ikke suksess. Alle MN-forskere som 
er koordinator for en EU-søknad under pilarene Leadership in Enabling and Industrial Technologies 
(LEIT) og Societal Challenges (SC) i Horizon 2020 vil få en KD stipendiatstilling. Det er for tidlig å si 
noe om effekten av insentivene. Det er så langt ikke registrert flere koordinatorsøknader enn tidligere. 

MN arrangerte en masterclass pilot for søkere til Marie S. Curie Individual Fellowships 
(mobilitetsprogram for enkeltforskere) i mai. Innhold og opplegg for kurset samt kursmateriell ble 
utviklet lokalt, i samarbeid med en ekstern konsulent. Nettsider ble også etablert og fagmiljøene ble 
oppfordret til å reklamere for masterclass-tilbudet gjennom sine nettverk. Til fristen 11 september 
søkte 23 forskere, hvorav 9 hadde deltatt på masterclass. Disse søkerne hadde fått tett og god 
oppfølging i søknadsfasen av lokal forskerstøtte og ekstern konsulent. De øvrige søkerne ble støttet 
etter kapasitet og hvor nær opp til fristen de tok kontakt. Vi ser at arbeidet med masterclass har 
bidratt til økt bevissthet blant forskerne om denne søknadstypen og økt kompetanse i forskerstøtten. 
Søkningen til MSCA IF har økt sammenliknet med 2018, og vi forventer også økt tilslagsprosent. 

MN søker i høst for første gang MSCA COFUND som er et program for samfinansiering av stipend 
(størrelsesorden 30 stillinger) på doktorgrads- og postdoktornivå, og hvor transnasjonal og tverr-
sektoriell mobilitet inngår. Temaet for søknaden er computational science. Fakultetsnivået står som 
søker, men de fleste instituttene vil være med i prosjektet, dersom søknaden blir innvilget. 



 6 

 

MN jobber i bredden av muligheter innenfor H2020 og har fokus på å lykkes innen alle de tre pilarene. 
MN har satt i gang et arbeid med å gjøre tematiske multipartnerutlysninger og muligheter mer 
tilgjengelig for forskerne og deres miljøer. Arbeidsprogrammene er gjennomlest og potensielt 
relevante utlysninger har vært formidlet til fagmiljøene.  

Karriereutviklingsprogrammene for postdoktorer og forskere ble pilotert gjennom 2018. 
Sluttevalueringene etter seminarene, workshopene og det nettbaserte programmet var alle særdeles 
positive. Det kom også gode forslag til endringer og forbedringer for neste gjennomføring. Basert på 
evalueringene ble alle arrangementene videreført i 2019 men med noen endringer: 

Det er i høst igangsatt et nettbasert karriereutviklingsprogram som piloteres for 50 av MNs ph.d.-
kandidater høsten. Programmet går over åtte uker og deltakerne skal jobbe med fire nettbaserte 
moduler samt delta på et webinar. I tillegg vil deltakerne inviteres til to planlagte ‘peer group 
meetings’ for at deltakerne skal samles og diskuterer modulene.  

Tiltak 4:  

Enhetene har ansvar for å fremme god vitenskapelig praksis og arbeide for å heve bevisstheten rundt 
forskningsetiske problemstillinger.  Opplæring av ansatte og studenter er sentralt for at forskning skal 
gjennomføres i samsvar med anerkjente forskningsetiske normer og gjeldende lover og regler innen 
aktuelt fagområde.  

Forventede resultater 2019: 
• Enheten har gjennomført en vurdering av hvordan forskningsetiske normer og regler 

etterleves ved enheten. 
• Enheten har ansvar for at alle relevante ansatte og studenter har gjennomført opplæring om 

forskningsetikk. 
 

Forventede resultater 2021:  
• Alle relevante ansatte og alle studenter etterlever gjeldene normer og regler for 

forskningsetikk. 

 

Status for gjennomføring:  

Som et ledd i implementeringen av den nye forskningsetikkloven utvikler fakultetet et 
veilederseminar i forskningsetikk og andre viktige tema for ph.d.-veiledere. En pilot vil gjennomføres 
og evalueres innen utgangen av 2019. Seminaret vil være obligatorisk for alle som veileder en ph.d.-
student, hvilket gjelder de fleste av våre fast vitenskapelig ansatte.  
Studenter og stipendiater får allerede opplæring innen forskningsetikk gjennom kurs i 
studieprogrammene. Fakultetet innfører nå også krav om at ph.d.-kandidater skal vurdere 
forskningsetiske aspekter ved prosjektet sitt i søknaden om opptak til ph.d.-programmet. 

Prosess for vurdering av hvordan forskningsetiske normer og regler etterleves ved MNs enheter, skal 
diskuteres i et instituttledermøte medio september. 

 

Ta kunnskap i bruk 
UiO skal tilby utdanning og utføre forskning på høyt internasjonalt nivå, formidle kunnskapen som 
skapes og bidra til å ta den i bruk. Dette flerfoldige samfunnsoppdraget gjør at utdanning, forskning og 
formidling må spille sammen, og i nær dialog med samfunnet rundt. Formidling handler om å ta 
kunnskap i bruk og engasjere universitetet i dialog med allmenheten og spesialiserte offentligheter.  
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Undervisningsoppdraget står sentralt på UiO, men det gjør også dialogen med offentlig forvaltning, 
med kulturlivet, samt kunnskapsutvekslingen med arbeids- og næringslivet. Universitetet må og skal 
bidra til at det norske samfunnet utvikler seg videre basert på en opplyst allmenhet og på en tydelig 
kunnskapsinformert forvaltning og politikk. 

En viktig del av UiOs oppdrag handler om å bidra til et kunnskapsbasert arbeidsliv blant annet 
gjennom entreprenørskap og kommersialisering. Innovasjonsløftet som vårt viktigste instrument har 
fem innsatsområder: «Innovasjonskapasitet – kultur, kommunikasjon og lederskap», 
«Implementering, kommersialisering og entreprenørskap», «Strategiske allianser og møteplasser», 
«Studentinnovasjon» og «Utdanning». 

UiO skal arbeide med alle innsatsområdene, men studentinnovasjon skal særlig prioriteres sammen 
med kommersialisering, entreprenørskap og utdanning. Dette fordi studenter er den gruppen som 
raskest og hyppigst står for kunnskapsoverføring mellom universitetene og arbeidslivet. Det er 
studenter som oftest etablerer bedrifter, basert på kunnskap utviklet på universitetene og i det 
kreative tilknyttede studentmiljøet. UiOs viktigste prioritering i 2019 må derfor være å bidra til å 
utvikle en sterk og tydelig kultur for studentinnovasjon og entreprenørskap.   

 
Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:  

Tiltak 5:  
For å utvikle innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» skal enhetene utarbeide mål og tiltak innen 
næringsrettet og sosial innovasjon, kommersialisering, entreprenørskap og formidling.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

• Enheten har etablert tiltak for økt innovasjon og entreprenørskap blant studenter, stipendiater 
og postdoktorer.  

• Enheten har implementert UiOs nye formidlingspolitikk, hvor formidling defineres bredt.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

• Enheten har økt studentinnovasjon og entreprenørskap og kan vise til konkrete resultater. 
 

 

Status for gjennomføring:  

Fakultetet har som målsetting å være en pådriver for at forskningen bidrar til nyskaping og 
innovasjoner i næringslivet og offentlig sektor. SFI er et viktig virkemiddel i så måte, og mange miljøer 
ved MN søker SFI IV. Tidligere erfaring med SFI-søknader viser at et sårbart punkt kan være at 
næringslivspartnere sitter på gjerdet under mye av prosessen og faller fra i siste øyeblikk.  MN tilbød 
derfor å være vertskap for og arrangere uformelle miniseminarer for MNs søkermiljøer, deres 
næringslivs¬partnere og andre akademiske partnere. Kun et fåtall benyttet seg av muligheten. 
Søkermiljøene har blitt fulgt opp lokalt og har også benyttet tilbudene om støtte fra UiO sentralt. MN 
ligger an til å sende flere koordinatorsøknader enn i tidligere søknadsrunder.  

MN har satt av store ressurser for å øke fakultetets innovasjonsevne og vekselvirkning med 
næringslivet gjennom tildeling av innovasjonsstipendiater til utvalgte miljøer. 24 stipendiater ble i 
2016-17 ansatt på 8 institutter med innovasjon som pliktarbeid. Pliktarbeidet er bl.a. undervisning i 
innovasjon og entreprenørskap, praksis i bedrift, etablering av ny kommersiell virksomhet mm. 
Satsingen skal evalueres i 2020.  

Høsten 2019 starter piloteringen av den nye praksisordningen ved MN, hvor utvalgte 
studieprogrammer tilbyr arbeidspraksis som en del av bachelorgraden – se under Tiltak 2 
Fremragende utdanning og læringsmiljø 
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Etter at studieprogrammene ved MN ble revidert, inngår profesjonell kompetanse som en del av det 
studentene skal lære seg i løpet av bachelor- og master på MN. Formidling inngår som ett av de 
utenom faglige kompetanseområder MNs programstudenter skal tilegne seg i løpet av studietiden. 
Formidlingsemnet som MNs bachelor- og masterstudenter kan ta (MNKOM3000/4000) er 
videreutviklet og hadde rekordmange søkere ved forrige opptak. 

Høsten 2019 gjennomføres første runde med det nyetablerte emnet MNKOM9010. Dette er en del av 
fakultetets satsning på generiske emner og skal bidra til å gi ph.d.-kandidater trening i ulike sjangre 
som kan brukes i forskningsformidling. Ved søknadsfristen var det 40 søkere på 25 plasser. Tekster 
produsert av deltakere på dette kurset kan brukes på fakultetets nyetablerte LinkedIn-profil for å vise 
frem forskningen ved MN samt spre kunnskap til næringslivet om bredden og spisskompetansen hos 
MNs studenter og forskere.  

Fakultetet har utarbeidet og implementert en ny mal for disputasoppslag. I den nye malen må ph.d.-
kandidatene presentere forskningsfunnene sine ved en populærvitenskapelig tilnærming. Ph.d-
kandidater i sluttfasen tilbys et PhD completion seminar der første del er en workshop hvor 
deltakerne får tips og hjelp til å skrive en populærvitenskapelig tekst for annonsering av den 
kommende disputasen. Bakgrunnen for dette tiltaket er å gi kandidatene trening i denne formen for 
kommunikasjon, samt for å lettere kunne formidle MNs forskningsaktiviteter utad.   

 

 

Det er også gjennomført en fotokonkurranse på Instagram med temaet #ScienceAtWork_MN. 
Hensikten med konkurransen er å engasjere ph.d.-kandidater og postdoktorer til å vise frem 
forskningen sin gjennom bilder. På denne måten kan forskerne promotere sitt eget prosjekt samt at 
MN og UiO får hjelp til å vise frem bredden av forskning som utføres ved fakultetet og Universitetet.  

 

En helhetlig personalpolitikk  
Medarbeidere ved UiO er universitetets viktigste ressurs, og UiO må ha høy oppmerksomhet på 
hvordan ansatte blir ivaretatt og kan utvikle seg videre. Samfunnets forventninger til UiO er store, men 
rammebetingelsene endres kontinuerlig. Samfunnets raske endringer og utvikling utfordrer UiOs 
omstillingsevne og alle som jobber ved UiO.  

En aktiv tilpasning til samfunnsendringene krever en fremtidsrettet personalpolitikk forankret i UiOs 
grunnleggende verdier og samfunnsoppdrag, en langsiktig visjon, målrettet organisasjonsutvikling og 
aktiv personaloppfølging av den enkelte ansatte. En helhetlig personalpolitikk som ivaretar 
rekruttering, kompetanse- og karriereutvikling, arbeids- og læringsmiljø, er fundamentet for UiOs 
videre utvikling. Det er behov for å arbeide videre med å utvikle et systematisk lærings- og 
arbeidsmiljø ved UiO. Det er ønskelig å videreutvikle en kultur som fremmer godt samspill og felleskap 
mellom ulike grupper ansatte og enheter i organisasjonen.  

UiO skal tilby våre studenter og ansatte et trygt og forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø fritt for 
trakassering. UiOs ansatte skal ha høy bevissthet rundt sitt ansvar for profesjonell oppfølging av 
studentene.  

Ytringskulturen skal være tuftet på akademisk frihet, toleranse og kollegialitet. Organisasjonen vår 
skal preges av en tydelig ledelse som tar ansvar og bidrar til å videreutvikle medarbeidere og 
organisasjon. UiO skal videreutvikle lederutviklingskurs- og program, med fokus på forsknings-, 
utdanningsledelse og linjeledere med personalansvar.  

Innsatsen i perioden skal konsentreres om gjennomføring av fire komplementære og til dels 
overlappende områder med tilhørende tiltaksplaner innenfor rekruttering, karrierepolitikk, 
likestilling og mangfold, midlertidighet og arbeid mot trakassering.  
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Tiltak som skal gjennomføres av enhetene: 

Tiltak 6:  
Enhetene skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere andelen midlertidighet innenfor 
stillingsgrupper med høy midlertidighet.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

• Enheten har konkretisert tiltak for å redusere midlertidig ansatte innenfor de 
stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet. 

• Enheten har rutiner for å følge opp treårsregelen i statsansatteloven. 
 

Forventede resultater ved utgangen av 2021:  
• Enheten har redusert andelen midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor enheten 

har høy midlertidighet sammenliknet med andelen midlertidig ansatte ved utgangen av 2017.  

 
Status for gjennomføring:  

MN fakultetet har i 2019 gjennomført en total gjennomgang av alle stillingskategorier for å få en 
oversikt over uønsket midlertidighet. Temaet har blitt tatt opp i så vel instituttledermøter, som møter 
med kontorsjefer, og det har hatt et gjennomgående fokus i personalgruppemøtene. Bevisstheten 
rundt treårsregelen har også vært fremtredende tema i de samme møtene. Gjennomgangen har ført til 
en økt bevissthet i alle ledd. Resultatet er at alle ønsker om midlertidige tilsettinger nå blir grundig 
diskutert mellom instituttnivå og fakultetsnivå. 

Fakultetet har derfor gjennom året økt antallet av fast ansatte i så vel T/A som forskerstillinger, 
herunder også eksternt finansielle stillinger. 

Tiltak 7: 
Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for likestilling, 
kjønnsbalanse og mangfold. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

• Enheten har gjort risikovurdering av hvilke typer trakassering som kan forekomme ved 
enheten, som vil danne utgangspunkt for de forebyggende tiltak som utarbeides lokalt. 

• Alle ledere ved enheten har kompetanse innen oppfølging og forebygging av trakassering. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

• Enheten jobber forebyggende mot trakassering og håndterer enkeltsaker på en god måte. 

 
Status for gjennomføring:  

Fakultetet har lagd en egen handlingsplan for kjønnsbalanse, likestilling og mangfold 2019-2020. 
Planen, som ble vedtatt av fakultetsstyret i juni. Fastslår at kjønnsaspektet skal vektlegges og 
dokumenteres som en del av alle viktige prosesser og beslutninger ved fakultet og instituttene 
inkludert strategiske satsninger, nominering til priser og søknader om og fordeling av finansiell støtte 
og andre ressurser. 

Fakultetet skal tilby karriere- og lederutviklingstiltak som fremmer likestilling, kjønnsbalanse og 
mangfold og det skal arbeides for økt kvinneandel i faste vitenskapelige stillinger, toppstillinger og 
lederstillinger og for kjønnsbalansert rekruttering av studenter. 
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Fakultetet skal tydelig kommunisere likestilling- og mangfoldsarbeidet, og bidra til kunnskapsdeling 
og økt kunnskapsutvikling på fagområdet. 

 

Enhetens egne tiltak  

 

Tiltak Forskningsinfrastruktur 

Store deler av fakultetets forskningsvirksomhet er basert på bruk av avansert vitenskapelig utstyr. Det 
er behov for midler til drift, vedlikehold og oppgradering av forskningsinfrastruktur samt 
nyinvesteringer. Slike utgifter må i større grad fremover dekkes av inntekter fra leiesteder og ikke av 
basisbevilgningen. 

 

Forventede resultater 2019:  

• Mange av leiestedene som er spesielt interessante for eksterne brukere har fått egne 
"eksterne" nettsider.  

• Noen utvalgte leiesteder er koblet til nytt bookingsystem som gjør det enklere å bestille tid for 
forsøk/tjenester ved leiestedene.  

Forventede resultater 2021: 

• Alle leiesteder som er aktuelle for eksterne og interne brukere er presentert på "eksterne" 
nettsider.  

• 80-90% av relevante leiesteder er koblet til et bookingsystem for å bestille tid for 
forsøk/tjenester ved leiestedene. 

• Fakultetets inntekter gjennom leiesteder har økt. 

 

 

Status for gjennomføring:  

For å øke inntjeningen ved leiestedene er det viktig at informasjon om leiestedets instrumenter, pris 
og tjenester er lett tilgjengelig. Det bør også være enkelt å få tilgang til å bruke leiestedet. Det er 
påbegynt et arbeid med å lage nettsider for forskningsinfrastruktur som leies ut. Aktuelle leiesteder 
ved MN er gruppert i ulike temaer med relevante underkategorier slik at de kan presenteres på en 
enhetlig og oversiktlig måte på "nettet." Det er publisert nettsider for mange av leiestedene der blant 
annet leiestedets kontaktinformasjon og tjenester er lett synlig.   

Det jobbes med å anskaffe et bestillings- og betalingssystem for bruk av leiestedene. Anskaffelsen av et 
slikt system gjøres i samarbeid med NTNU og UiB.  Anbudsprosessen har tatt vesentlig lengre tid enn 
antatt, men avsluttes i nær fremtid.  UiO vil først vurdere å ta ut sin opsjon etter at systemet er pilotert 
ved UiB og NTNU.  
       Jarle Nygard 
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