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Årsplan 2020-2021  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) 
 
INNLEDNING 
 
MN lanserte i begynnelsen av 2019 strategien «Kunnskapsutvikling for en verden i endring - 
Realfag og teknologi mot 2030». Strategien legger et verdibasert fundament for fakultetets 
utvikling av ledende forskningsmiljøer, en fremragende læringskultur og samfunnsrettet 
anvendelse av forskning og kunnskap, alt med våre studenter og ansatte i sentrum.  
 
«Årsplan 2020-2021» er avstemt mot denne strategien og vil bli revidert når UiOs varslede 
strategi er ferdigstilt. 
 
Fremragende utdanning og læringsmiljø 
 
Helhetlig mottak, oppfølging og integrering 
Fakultetet viderefører sitt omfattende utviklingsarbeid av studieprogrammer, læringsformer 
og læringsmiljø (InterAct). Betydelige ressurser rettes mot studiestart, første studieår og en 
helhetlig oppfølging av studentene. MN anser god studiestart og rask sosial integrasjon som 
kritisk for progresjon og gjennomføring. 
 
Aktiv studentmedvirkning   
Aktiv studentmedvirkning står sentralt i all videreutvikling og evaluering av fakultetets 
utdanning. MN vil derfor i løpet av 2020 ferdigstille et rammeverk for studentmedvirkning 
som inkluderer mandat, representasjon, møteplasser, incentiver og opplæring. 
 
PhD-utdanning for fremtidens arbeidsliv 
InterAct-prosessen vil bli utvidet til MNs PhD-utdanning. Faglig innhold og læringsutbytte-
beskrivelse revideres. Generiske kunnskaper inkluderes i en logisk progresjon gjennom 
studieløpet fra BSc/MSc til PhD. Veiledning i forskningsetikk og likestilling er etablert og 
tilbud om karrrièrestøtte er under vurdering. 
 
Tverrfaglig studietilbud på særlig høyt nivå  
Et Honours-program for særlig motiverte og talentfulle studenter er etablert i samarbeid 
med HF. Programmet legger vekt på tverrfaglig samhandling, generiske ferdigheter og et 
særlig høyt faglig nivå.  
 
Studentaktive læringsformer og generisk kompetanse 
Fakultetet følger aktivt opp ny forskrift om pedagogisk kompetanse i vår rekruttering og har 
innledet samarbeid med LINK om pedagogisk kompetanseheving. Fakultetet har videre en 
ambisjon om å utvide vårt nåværende Learning Assistant (LA) pilot - i samarbeid med KURT 
og vårt SFU Center for Computing in Science Education (CCSE) - til et pedagogisk 
opplæringstilbud til alle gruppelærere. Et utviklingssemester er etablert for MNs BSc-
programmer med muligheter for praksis og/eller utenlandsopphold. 
 
Læringsmiljø for en digital fremtid 
Fakultetet utvikler digitale plattformer, nettressurser og verktøy for å heve den pedagogiske 
kvaliteten og fremme studentaktive læringsformer i våre studieprogrammer. Det legges vekt 
på å etablere god faglig-pedagogisk opplæring i digitale verktøy til MNs undervisere. MN har 
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også en betydelig digital pedagogisk aktivitet innen realfaglig programmering rettet mot 
fagfornyelsen i skolen i et tett samarbeid med UV-fakultetet. 
 
MN møter samfunnets behov for digital kompetanse med en rekke tiltak. Det opprettes nye 
tverrfaglige studieprogrammer innen Data Science og Computational Science.  Gjennom 
InterAct innføres programmering som integrerte deler i våre disiplinære emner. MN har 
etablert et årsstudium i informatikk som er svært ettertraktet blant yrkesaktive. Institutt for 
informatikk planlegger et BSc-program innen IT sikkerhet og et MSc i digital økonomi. Det 
gjennomføres et stort antall EVU-kurs og storsamlinger innen realfaglig programmering 
(ProFag) for lærere fra Oslo og Akershus. 
 
Grensesprengende forskning 
 
Utvikling av EU-kompetanse og forskerstøtte 
Fakultetet har etablert et EU-team for å fremme prosjektinitiativer, heve søknadskvaliteten 
og øke suksessraten innen ERC og EUs rammeprogrammer. EU-teamet tilbyr verdifull 
kompetanse og erfaringsoverføring til våre forskere. Teamet har etablert en utstrakt 
rådgivning og gode treningsarenaer for søkere. Et viktig mål for dette teamet er å utvikle god 
praksis, senke de administrative barrierene i søkeprosessen samt å kvalitetssikre budsjetter 
og formelle prosjektkrav. 
 
Målrettede incentiver og EU-tiltak 
Fakultetet vil videreføre incentiver for koordinatorprosjekter i EUs nåværende og 
kommende rammeprogrammer. MN har videre opprettet en MSCA IF Masterclass for å 
tiltrekke seg gode søkere, heve kvaliteten på søknadene og øke suksessen i Marie S Curie 
Individual Fellowship programmet. MNs strategi fremhever viktigheten av aktiv støtte til 
unge forskningsledere i søknadsarbeid, nettverksbygging, vitenskapelig produksjon, 
veiledning og forskningsledelse rettet mot en ERC-søknad.  Dette vil bli et viktig element når 
strategiens ambisjoner skal omsettes i handling. 
 
Tilgjengeliggjøring av EUs tematiske programmer 
Utlysningene innen EUs tematiske programmer er ofte komplekse og representerer en stor 
fortolkningsutfordring for det enkelte forskningsmiljø. MN vil tilby kurs for våre forskere i 
prosjektkonstruksjon og søknadsskriving. 
 
Fremragende forskningspraksis og etiske standarder 
Fakultetets virksomhet skal kjennetegnes ved høy etisk standard og høy kvalitet i alle ledd. 
Studenter og stipendiater gis derfor opplæring i anerkjente forskningsetiske normer og etisk 
refleksjon gjennom studieprogrammene. Et veilederseminar innen forskningsetikk er under 
utvikling.  
 
Ta kunnskap i bruk 
 
Innovasjon og arbeidslivsrelasjoner 

Fakultetet har satt av store ressurser til å øke fakultetets innovasjonsevne og vekselvirkning 
med næringslivet. MN har etablert en større innovasjonssatsing der tilsammen 24 PhD-
stipendiater benytter ett år til prosjektarbeid med tett næringslivskontakt. Forsøket skal 
evalueres i 2020. 
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Strategisk samarbeid med nærings- og arbeidsliv 
I MNs strategi er det uttrykt en ambisjon om at «våre fagmiljøer skal være de fremste 
samarbeidspartnere for næringsliv og enheter i offentlig sektor».  Fakultetet har engasjert 
en ekstern ressurs for å lede arbeidet med en handlingsplan for denne ambisjonen i 2020. 
 
En helhetlig personalpolitikk  
 
Redusert bruk av midlertidige ansettelser 
Fakultetet arbeider aktivt med å redusere uønsket bruk av midlertidige ansettelser, og 
trenden har vært nedadgående i flere år. 
 
En betydelig årsak til midlertidighet er fakultetets store andel av forskere engasjert i 
eksternt finansierte prosjekter. Fakultetet har innført rutiner som sikrer overholdelse av 
Statsansattlovens tidsbegrensninger. Et økende antall forskere i eksternt finansierte 
prosjekter blir tilbudt fast ansettelse. 
 
Likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 
Fakultetet har hatt målrettede aktiviteter for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i flere 
år, inkludert, men ikke begrenset til FRONT-prosjektet. Trakassering er tatt inn som nytt 
fokusområde i dette arbeidet, som vil bli fulgt opp både via aktiviteter i FRONT og 
fakultetets ledere. Målet er et trygt og inkluderende arbeidsmiljø, ledere med god 
mellommenneskelig kompetanse og ansatte som kjenner våre retningslinjer og rutiner for 
avvikshåndtering. 
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Fremragende utdanning og læringsmiljø 

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 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 PhD-studenter som gjennomfører 

på normert tid. 
 
Aktivitet: Mottak og oppfølging første studieår 
MN vil videreutvikle studiestart og første studieår til en helhetlig oppfølging av studenter.  
 
Mottak av nye studenter ved MN skal bidra til rask sosial og faglig integrasjon. Studentene 
skal oppleve et første møte med medstudenter og ansatte bygget på trygghet og tillit, 
samarbeid og deling, faglig entusiasme, personlig utvikling og mangfold. 
 
MN vil utvikle en studiestart som (a) er lokalt tilpasset og organisert på programnivå, (b) har 
en samlet retning overordnet og (c) er et samarbeid mellom studenter og ansatte. 
 
MN vil forbedre og videreføre våre etablerte aktiviteter: Velkomstdagen med fokus på å bli 
kjent, vår studiestartuke med en blanding av faglige og sosiale aktiviteter, våre  
programseminarer samt veiledningssamtalene som tilbys alle førsteårs-studenter i 2. 
semester gjennom ForVei. 

 
Milepæler for gjennomføring: 

 Ferdigstille et årshjul hvor de ulike tiltakene i førsteåret settes i sammenheng 

 Videreutvikle påbegynt arbeid med en fadderordning for masterstudenter med vekt 

på faddernettverk i de ulike masterprogrammene. 

 Utvikle en beredskapsplan for studiestart med beskrivelse av roller og ansvar for alle 

involverte i mottaksarbeidet. 

 Videreutvikle møteplasser mellom norske og internasjonale studenter 

 Arbeide mer målrettet med å koble på de vitenskapelig ansatte i førsteårsarbeidet. 

Ansvar:  
Studiedekan 
Frist for gjennomføring: 
Pågående, påbegynte og planlagte aktiviteter vil bli satt inn i et helhetlig, fungerende årshjul 
innen 31.12.2020.  
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Gjennomstrømningen og studiepoengproduksjonen innen på bachelor- og master-
programmene har økt. 

 Undersøkelser som SHoT og Studiebarometeret viser (fortsatt) gode resultater for 
MN-fakultetet. 

                                                        
1 Med enheter menes i denne årsplanen fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre som ligger direkte 

under universitetsstyret. 
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Aktivitet: Bedre studentmedvirkning   
MN vil sikre bedre studentmedvirkning i videreutviklingen og evalueringen av utdanningen.  
Erfaring viser at dialog med studentene gjennom fagutvalg og studentrepresentasjon kan 
forbedres og målrettes. En arbeidsgruppe vil foreslå et rammeverk for studentmedvirkning 
som inkluderer mandat, representasjon, møteplasser, incentiver og opplæring. 
 
Milepæler for gjennomføring: 

 Seminar med MN studentutvalg og andre studentrepresentanter våren 2020 

 Rammeverk foreligger i løpet av våren 2020 

 Pilotering høsten 2020 

Ansvar: 
Studiedekan  

Frist for gjennomføring: 
Gjennomføring av pilot høsten 2020, men må deretter evalueres og videreutvikles.  

Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Styrket dialog med og tilbakemeldinger fra studentene om utdanning gjennom 
organisatoriske strukturer og møteplasser. 

 
Aktivitet: Videreutvikle PhD-utdanningen 
PhD-utdanningen skal videreutvikles i tråd med MNs InterAct og visjonen om at våre 
kandidater skal lykkes faglig og profesjonelt. Læringsutbyttebeskrivelsen for PhD-
programmet er revidert i og skal innføres i 2020. Emner og øvrig innhold i vårt PhD-program 
skal revideres og gis god progresjon i faglige og generiske kunnskaper, fra bacherlor/master 
til PhD. 
 
Et sentralt element i dette arbeidet er bevisstgjøring av vitenskapelige ansatte om 
veilederrollen. 
 
Et godt læringsmiljø er fundamentet for all utdanning ved MN. Vårt PhD-program er tuftet 
på de samme verdiene som våre øvrige utdanninger. Lærings- og arbeidsmiljøtiltak i form av 
PhD-programseminar er satt i pilotdrift og skal videreutvikles etter evaluering. 
 
Alle PhD-kandidater tilknyttet MN skal tilbys karrierestøtte for sine karrierevalg og trening i 
generiske ferdigheter.  

Milepæler for gjennomføring: 

 Læringsutbyttebeskrivelse for PhD-programmet er implementert 

 Nye PhD-kandidater blir invitert til et to dagers seminar med vekt på etablering av 

nettverk, et godt lærings- og arbeidsmiljø og gode verktøy for gjennomføring av 

graden 

 Implementert forskningsetikkseminar for veiledere i tillegg til seminar om 

kjønnsbalanse og likestilling (implementert 2019) 

 Karrierestøtteprogram for PhD-kandidater piloteres og evalueres. 

Videreføres/avvikles på bakgrunn av evalueringen  

Ansvar: 
Forskningsdekan og studiedekan 
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Frist for gjennomføring: 
Innen utgangen av 2021. 

Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 PhD programmet har revidert læringsutbyttebeskrivelse i tråd med prinsippene for 
InterAct 

 Implementert forskningsetikkseminar for veiledere 

 Karrierestøtteprogram for PhD-kandidater etablert og i drift. 

 Gjennomført intern- og eksternevaluering 

Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Implementert system for identifisering av avvik i progresjon/gjennomføring av 
utdanningen.  

 PhD-utdanningen er videreutviklet i tråd med prinsippene i InterAct både med 
hensyn på faglig innhold og læringsmiljø 

 Startet oppfølging av funn i intern- og eksternevaluering 

 
Aktivitet: Tverrfaglig studietilbud på særlig høyt nivå 
I samarbeid med HF er det etablert et Honours-program på bachelornivå for særlig 
motiverte og talentfulle studenter. Det legges vekt på tverrfaglighet i tillegg til den 
disiplinære fagprofilen.  Emnene vil gi innsikt i et tverrfaglig tema, opplæring i metodikk, 
generiske ferdigheter og innebære en tverrfaglig prosjektoppgave. 
 
Programmet har eget læringslokale. Studentene har egne mentorer samt samlinger og 
seminarer som gir god kontakt med vitenskapelige ansatte. Honours-programmet vurderes 
for utvidelse mot andre fagområder, og det må også planlegges for økt kapasitet inkludert 
læringsarealer for nye kull. 

Milepæler for gjennomføring: 

 Andre Honours-kull vil bli tatt opp høsten 2020. 

 Videre utvidelse av Honours-programmet innen utgangen av 2020. 
Ansvar: 
Studiedekanene ved HF og MN 

Frist for gjennomføring: 
Dette er studietilbud og utdanningssamarbeid som vil gå over flere år, men som vil bli 
kontinuerlig forbedret. 

Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Honours-programmet er etablert med en bred faglig profil, høy inntakskvalitet og 
gode læringsarealer 

 

 
Aktivitet: Studentaktive læringsformer og integrert, profesjonell (generisk) kompetanse 
Studentaktive læringsformer kan gi dobbel gevinst i form av bedre faglig læring og trening i 
ulike former for generiske ferdigheter. Dette fordrer at våre lærere har relevant 
kompetanse. 
  
KURT (Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi) har oppgradert sine 
nettsider med forslag til aktiviteter og hvordan disse settes i sammenheng med planlegging 
av undervisningen. LINK (Senter for læring og utdanning) har samarbeidet med KURT om å 
lage en introduksjonsfilm til nettsidene for enklere å kunne ta disse i bruk. 
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Learning Assistant (LA)-programmet er utvidet fra en pilotfase ved Fysisk og Matematisk 
institutt til et regulært opplærings- og støttetilbud for alle våre gruppelærere. Dette skjer i 
regi av KURT, i samarbeid med vårt SFU Center for Computing in Science Education (CCSE).  
Vi vil også utarbeide et systematisk opplegg for bruk av lektorstudenter som ressurspersoner 
i gruppeundervisningen. 
 
Parallelt med dette vil vi utvikle den integrerte, profesjonelle kompetansen i våre emner 
gjennom tilbud til våre vitenskapelige ansatte, som en del av innføringen av den nye 
forskriften for utdanningsfaglig kompetanse. 
  
Grunnlaget for dette arbeidet er videreutvikling av læringsmiljøet i tråd med 
verdigrunnlaget. 
Milepæler for gjennomføring: 

 Ansettelse av førstelektor i fast stilling for å utarbeide og drive systematisk opplegg 
for skriving (for å lære og for å kommunisere) og andre former for generiske 
ferdigheter 

 Videreutvikle nettressurser om Aktiv læring 

 Gjennomføring av Summer Institute – Scientific Teaching for andre gang. 

 Alle gruppelærere som underviser de tre første semestrene får pedagogisk opplæring 

 Lektorstudenter brukes systematisk som ressurspersoner i gruppeundervisningen 

 Vitenskapelige ansatte får systematisk opplæring i bruk i læringssentrerte 
arbeidsformer og aktiv læring. 

Ansvar: 
Studiedekan 
Frist for gjennomføring: 
Dette vil strekke seg over flere år. 
Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 Det er identifisert og etablert tilbud og aktiviteter ved fakultetet som fører til 
kompetanseheving for ansatte innen undervisning og god studentoppfølging. Disse 
tilbudene er koplet til merittering og systematisk innføring av nye krav til 
utdanningsfaglig kompetanse for vitenskapelige ansatte. 

 Konkret samarbeid med LINK om utnyttelse av «50-timer» prosjektarbeid ved egen 
enhet 

Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Alle gruppelærere får systematisk, pedagogisk opplæring gjennom minst et 
semester som en del av sin stilling. 

 Lektorstudenter brukes systematisk som ressurspersoner i gruppeundervisningen.  

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 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. 
 Enheten har styrket utdanningenes samfunns- og arbeidslivsrelevans og har økt 

antallet studenter som tar praksisemner. 
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Aktivitet: Sikre et godt digitalt læringsmiljø.  
Fakultetet skal arrangere opplæring, erfaringsseminarer og møteplasser for å sikre god 
faglig-pedagogisk bruk av ulike IT-verktøy i undervisning og vurdering. Samtidig skal vi lage  
nettressurser som bidrar til god og riktig bruk av programvare i undervisningen, inkludert, 
men ikke begrenset til Canvas, Inspera og Leganto. MN vil prioritere utvikling av denne type 
programvare til gode pedagogiske hjelpeverktøy. 
 
Vi arbeider med å kartlegge tredjepartsprogrammer samsvar med GDPR og integrasjon av 
disse tredjepartsprogrammene med eksisterende undervisningsplattformer. En 
grunnleggende og avgjørende forutsetning for dette arbeidet er at den utdanningsfaglige IT-
infrastrukturen (særlig Felles Studentsystem - FS) muliggjør enkel, rask og sømløs integrasjon 
med nye IT-verktøy. 
Milepæler for gjennomføring 

 Det er igangsatt opplæring av underviserne i faglig/pedagogisk bruk av 
Canvas/Inspera/Leganto som vil gå ut 2020  

Ansvar: 
Studiedekan  
Frist for gjennomføring: 
Utgangen av 2020 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 MN har et LMS (Learning Management System) som er godt tilpasset og utnyttet 
for pedagogiske undervisningsformål, og som er sømløst integrert med øvrige 
tredjeparts-programmer og vurderingssystemer.  

 MN bruker et spekter av programvare i undervisningen. All programvare er 
integrert og koblet sammen i en modulbasert helhet og utgjør en viktig del av et 
moderne, studentaktivt læringsmiljø. 
 

Aktivitet: Etter- og videreutdanning av lærere i realfaglig programmering  
MN bidrar sammen med UV aktivt i etterutdanning av lærere knyttet til fagfornyelsen i 
skolen. MNs hovedbidrag er innen realfaglig programmering (ProFag). Dette inkluderer 
videreutvikling og gjennomføring av kurs i realfaglig programmering for lærere i 
ungdomsskolen og videregående skole samt kompetansespredning til skolesektoren og 
lærerutdanningene. Tilbudet som utvikles for skolen kan også tilpasses ansatte ved MNs og 
UiOs som ønsker programmeringsopplæring. 
Milepæler for gjennomføring: 

 Skoleåret 2019-2020 gjennomføres EVU-kurs på MN for ungdomsskolelærere fra 
Oslo og for VGS-lærere fra Oslo og Akershus.  

 Skoleåret 2019-2020 gjennomføres storsamlinger ute på skoler med 
programmeringsopplæring for Oslo og Akershus. 

 MN har fått i oppdrag å utvikle en kompetansepakke i teknologi, algoritmisk 
tenkning og programmering for lærere på trinn 1-10. Denne skal være klar i løpet av 
våren 2020 og ligg som en ressurs for lokal kompetanseutvikling ved skolene. 
Oppdraget utføres i samarbeid med Naturfagsenteret.   

 MN sørger for spredning av ProFag til andre deler av landet gjennom et samarbeid 
med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.  

 MN arbeider for å få til en mer systematisk opplæring av lærerutdannere, og tar 
sikte på at dette kan komme i stand våren 2020.  

 MN vil arbeide for at EVU-tilbudet tilpasses opplæring for fakultetets egne ansatte 
som ønsker å lære elementær programmering. 
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Ansvar: 
Studiedekan 

Frist for gjennomføring: 
Dette arbeidet er omfattende og vil strekke seg over flere år.  

Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 Med utgangspunkt i ProFag er det utarbeidet en nasjonal modell for opplæring 
av lærere i skolen (ungdomsskole og videregående) innen realfaglig 
programmering.   

 Utdanningsdirektoratets kompetansepakke vil nå lærere i alle skolens fag fra 1-
10, med spesielt vekt på naturfag, matematikk, musikk og kunst og håndverk.  

 Vi har opsjon på å utvikle en tilsvarende kompetansepakke for videregående 
skole. Her vil MN kunne bidra spesielt inn mot de realfaglige programfagene.   

Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 MN har vært en sentral bidragsyter til at innføring av programmering i skolen 
høsten 2020 har fungert langt bedre enn i andre sammenlignbare land.  

 Ved MN-fakultetet kan alle undervisere bruke programmering som en av flere 
metoder i sin undervisning. 

 

Aktivitet: Studietilbud for samfunnets behov for realfaglig digital kompetanse 
MN-fakultetet oppretter nye studieprogram for å møte samfunnets behov innen digital 
kompetanse. Dette inkluderer kunstig intelligens, maskinlæring, robotikk og Data science. 
Høsten 2018 ble det lansert to nye masterprogram:  

- Data science er et samarbeid mellom IFI og MI.  
- Computational science er et tverrfaglig studieprogram med åtte institutter involvert. 

Begge masterprogrammene gir kandidater med en kompetanse som er høyt etterspurt i 
samfunnet.  
 
MN får mange søkere med en fullført utdanning som ønsker økte kunnskaper innen digital 
kompetanse med matematikk og informatikk. I 2019 ble det etablert et årsstudium i 
informatikk for å gi disse søkerne et tilbud utenom ordinære bachelorgrader i informatikk. 
Stor søkning gir spørsmål om utvidete opptaksrammer til dette årsstudiet. Det er også 
opprettet et masterprogram i bærekraftige energisystemer. Institutt for informatikk 
planlegger et bachelorprogram innen IT sikkerhet og et masterprogram i Digital økonomi. 
Milepæler for gjennomføring: 

 Bachelorprogram i IT sikkerhet planlegges med start 2020. 

 Masterprogram i digital økonomi starter høsten 2020. 

Ansvar: 
Studiedekan 

Frist for gjennomføring:  
Oppretting og utvikling av relevante og gode studietilbud er en pågående prosess. 

Forventede resultater ved utgangen av 2021: 
Programporteføljen er utviklet med arbeidslivsrelevante studietilbud knyttet til det digitale 
som møter samfunnets behov og studentenes studieønsker. 

 
 

Aktivitet: Pilot for arbeidspraksis 
Pilot for arbeidspraksis i bachelorprogrammenes utviklingssemester startet høsten 2019 og 
avsluttes høsten 2020. Som hovedmodell har pilotemnet et omfang på 10 studiepoeng. 
Instituttene som deltar i piloten er Institutt for biovitenskap, Matematisk institutt, Institutt 
for teknologisystemer og Fysisk institutt. Piloten tar sikte på å utvide antall institutter som 
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tilbyr arbeidspraksis og studenter som tar emnet i 2020. For å sikre god oppfølging har 
studentene en faglig mentor ved hjemmeinstituttet. MN har 9 bedrifter som er koblet på 
ordningen. Det er utarbeidet en generisk læringsutbyttebeskrivelse for emnet i 
arbeidspraksis. 
Et samarbeid er planlagt med Startup-lab for arbeidspraksis som i tillegg til praksiserfaring vil 
gi studenter konkret innovasjonserfaring. 
Milepæler for gjennomføring: 

 Utvide ordningen med flere institutter og bedrifter våren 2020 

 Evaluere ordningen våren 2021 
Ansvar: 
Studiedekan  
Frist for gjennomføring: 
Piloten skal gjennomføres og avsluttes høsten 2020 for studenter i 5. semester på de 
aktuelle bachelorprogrammene. 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 
Arbeidspraksis er et godt etablert og ettertraktet emnetilbud i bachelorprogrammenes 
utviklingssemester som ellers omfatter innovasjon og entreprenørskap, kommunikasjon og 
formidling. 
 

Grensesprengende forskning 

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene: 

Tiltak 3:  
Enhetene skal ha en bedre uttelling i EUs rammeprogram med særlig vekt på 
utviklingsavtalens prioriteringer og ambisjoner om at UiO skal være på nivå med de 
beste nordiske universitetene med hensyn til tildelinger fra European Research Council 
(ERC).  

Forventede resultater ved utgangen av 2020:  
 Enheten har alene eller i samarbeid med andre enheter:  

- hevet kvaliteten på støtteapparat for prosjekter i driftsfasen 
- 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. 

 
Aktivitet: Incentiver for koordinatorporsjekter 
Incentiver for koordinatorprosjekter og retningslinjer for tildeling og bruk videreføres ut 
H2020. Effekten av incentivene skal evalueres og vil evt. bli justert ved inngang til nytt 
rammeprogram. 
 
Milepæler for gjennomføring: 

 Vurdering og evt. justering av incentivene 2T 2020 
Ansvar: 
Forskningsdekan 
Frist for gjennomføring: 
2020 
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Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 Incentiver som støtter opp om deltakelse i Horizon Europe er etablert 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 En økt interesse blant våre forskerne til å påta seg koordinatoransvar 

 Høyere kvalitet på koordinatorsøknadene 

 MN koordinerer flere samarbeidsprosjekter 

 
Aktivitet: Kompetansebygging 
Den viktigste kompetansebyggingen skjer gjennom daglig arbeid og ved å dele erfaringer og 
diskutere problemstillinger med kollegaer. MNs forskerstøtte-nettverk er viktige, og form, 
innhold og deltakere vurderes jevnlig. 
 
Det er et kontinuerlig fokus på samhandling mellom økonomi- og forskningsseksjonen i 
fakultetsadministrasjonen. Samlokalisering bidrar til at dette skjer naturlig, men et 
fellesprosjekt for å utvikle beste praksis og gode prosesser for forskerstøtte innen EUs ulike 
forskningsprogrammer styrker samhandlingen ytterligere.  
 
Milepæler for gjennomføring: 

 Vurdering av egen gjennomgang av søknadsmuligheter 
Ansvar: 
Forskningsdekan 
Frist for gjennomføring: 
Kontinuerlig. 
Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 Beste praksis er utarbeidet for noen typer EU-prosjekter 

 Økt intern kunnskap om gjennomgående styrker og svakheter ved søknader 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Beste praksis er utarbeidet for alle typer EU-prosjekter 

 God samhandling i forskerstøtten mellom ulike nivåer og ulike funksjoner 

 En forskerstøtte som stadig utvider sin kompetanse  
 
 
Aktivitet: Marie S. Curie actions 
MN har etablert en «MSCA IF Masterclass» for å tiltrekke seg gode søkere, heve kvaliteten 
på søknadene og øke suksessen i Marie S Curie Individual Fellowship-programmet. 
Masterclass blir arrangert for annen gang våren 2020. Utfallet av søknadene fra første 
Masterclass forventes tidlig i 2020. Det diskuteres om MN også bør tilby utreisende 
studenter en form for organisert veiledning og oppfølging. 
 
Milepæler for gjennomføring: 

 Masterclass MSCA IF - mai 2020 

 Frist for MSCA IF-søknad – september 2020. 

 Evaluere masterclass MSCA IF – høst 2020 
Ansvar: 
Forskningsdekan 
Frist for gjennomføring: 
2020 
Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 Minst 2/3 av deltakerne fra MNs MSCA Individual Fellowship (IF) Masterclass har 
sendt inn søknad. 

 Det er avklart om MSCA Individual Fellowship (IF) Masterclass blir en årlig aktivitet 
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Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Kvaliteten på MSCA-søknadene er bedre, og flere kandidater har lyktes 
 
 
Aktivitet: ERC 
I MNs strategi Realfag og teknologi mot 2030 står det at fakultetet aktivt vil støtte unge 
forskningsledere i søknadsarbeid, nettverksbygging, vitenskapelig produksjon, veiledning og 
forskningsledelse, bl.a. med tanke på ERC.  
 
Innvilgelsesprosenten for MNs ERC-søkere er lavere enn gjennomsnittet av alle som søker 
ERC. MN vil fortsette arbeidet med å analysere tilbakemeldinger på et utvalg søknader innen 
de ulike ERC-kategoriene for å undersøke om det er noen fellesnevnere som gjør at 
forskerne ikke lykkes bedre. I en undersøkelse i regi av Forskningsrådet, ble det fremhevet at 
tilgjengelig tid til søknadsutforming er en utfordring.  
 
Milepæler for gjennomføring 

 Tiltak fra MNs strategi 2030 er valgt ut for å utarbeide handlingsplan – 2020 

 Analyse av søknader – vår 2020 
Ansvar: 
Forskningsdekan 
Frist for gjennomføring: 
2021 
Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 MN har større innsikt i hvilke faktorer er avgjørende for at våre forskere lykkes eller 
ikke lykkes med sine ERC-søknader. 

 Det er utarbeidet en handlingsplan. 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Karriereutviklingsprogram for postdoktorer og forskere tilbys årlig. 

 Det jobbes med mulige faktorer som kan styrke ERC-søknader, i veiledningsfasen av 
søkerne og mer langsiktige tiltak i organisasjonen. 

 
 
Aktivitet: Tematiske programmer i H2020 
Antall søknader til de tematiske områdene varierer og avhenger i stor grad av hvor godt 
utlysningene treffer aktiviteten ved MN.  Både faglig ledelse og forskerstøtten er viktig i 
motivasjonsarbeidet for å få forskere til å søke. MN har satt i gang et arbeid med å gjøre 
kommende utlysninger og muligheter mer tilgjengelig for forskerne og deres miljøer, 
inkludert samtaler med enkeltforskere. Slike samtaler kan være viktige også for å hjelpe 
forskerne til å se en plass for forskningen sin i en konkret utlysning. 

Milepæler for gjennomføring: 

 Avholdt kurs for MNs forskere i prosjektkonstruksjon og søknadsskriving – 2020 
Ansvar: 

Forskningsdekan 
Frist for gjennomføring: 
Siste H2020-utlysning 
Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 Faglige ledere har god kjennskap til hvilke muligheter deres forskere har i de 
tematiske programmene i H2020, og hvordan de kan utnyttes. 

 EU er jevnlig et tema på instituttledermøtene. 
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Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Flere MN-forskere har søkt som koordinator eller partner på de tematiske 
utlysningene som var sentrale for deres forskningsaktivitet. 

 

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 2020: 
 Enheten har gjennomført en vurdering av hvordan forskningsetiske normer og 

regler etterleves ved enheten. 
 Enheten har videreutviklet opplæringstilbudet i forskningsetikk tilpasset sitt 

eget fagområde, og utarbeidet en plan for opplæring og regelmessig oppdatering 
av studenter og ansatte i forskningsetikk.  
 

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

forskningsetikk. 

Aktivitet: Veilederseminar 
Fakultetets virksomhet skal kjennetegnes ved høy etisk standard og høy kvalitet i alle ledd. 
Studenter og stipendiater gis derfor opplæring i anerkjente forskningsetiske normer og etisk 
refleksjon gjennom studieprogrammene. Videre innførte fakultetet i 2018 nye maler og 
standarder for søknad om opptak til PhD-programmet hvor kandidaten bl.a. skal vurdere 
forskningsetiske aspekter ved prosjektet sitt. Fakultetet kjører nå også en pilot for å vurdere 
om plagiatkontrollprogrammet URKUND skal brukes på alle innleverte PhD-avhandlinger 
eller til stikkprøvekontroller.  
 
Det har tidligere ikke vært et tilbud om opplæring innen forskningsetikk for vitenskapelig 
ansatte ved fakultetet. Det utvikles nå et veilederseminar innen forskningsetikk for PhD-
veiledere.  
 
Milepæler for gjennomføring: 

 Første veilederseminar avholdt – vår 2020 

 Rutine etablert for loggføring av hvem som har tatt veilederseminaret – vår 2020 

 Rutine innført for å arrangere veilederseminar hvert semester – høst 2020 

 Evaluering av veilederseminaret – høst 2021 
 

Ansvar: 
Forskningsdekan 
Frist for gjennomføring: 
2021 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 Fakultetet har etablert et halvårlig, obligatorisk veilederseminar innen 
forskningsetikk for PhD-veiledere. 

 Fakultetet har utarbeidet en plan for opplæring og regelmessig oppdatering av 
vitenskapelig ansatte i forskningsetikk. 

 Fakultetet har gjennomført en vurdering av hvordan forskningsetiske normer og 
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regler etterleves. 

 Økt bevissthet rundt forskningsetikk blant fakultetets studenter og ansatte 
 

Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Anerkjente forskningsetiske normer er kjent og blir fulgt av studenter og 
vitenskapelig ansatte. 

 En stor andel av PhD-veilederne ved fakultetet har tatt veilederseminaret innen 
forskningsetikk. 

 Antall forskningsetiske saker, inkl. plagiatsaker, ved fakultetet har blitt redusert. 
 

 

Ta kunnskap i bruk  

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 2020: 

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

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

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

 
Aktivitet: Innovasjonsstipendiater 

MN har satt av store ressurser for å øke fakultetets innovasjonsevne og vekselvirkning med 
næringslivet. MN har etablert seks klynger som inngår i en større innovasjonssatsing, der 
tilsammen 24 stipendiater jobber med innovasjon og/eller tett med næringslivet gjennom et 
øremerket fjerde år. Effekten av denne satsingen skal evalueres før det blir avgjort om noen 
av klyngene skal videreføres. 

 
Milepæler for gjennomføring: 

 Møte med innovasjonsstipendiatene for å innhente deres erfaringer – vår 2020 

 Møte med veiledere for innovasjonsstipendiatene for å innhente deres erfaringer og 
synspunkter på satsingen – vår 2020. 

 Beslutning om videreføring eller ikke – sen vår 2020  
Ansvar: 
Forskningsdekan/visedekan 
Frist for gjennomføring: 
2021 
Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 Innovasjonsstipendiatene har ført til en styrking av kontakten med næringslivet. 

 Satsingen videreføres, men er noe justert basert på de erfaringer som er gjort. 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Fakultetet har felles søknader om ekstern finansiering med næringslivsaktører fra 
innovasjonssatsingen. 
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Aktivitet: Etablere mer strategisk samarbeid med eksterne aktører i nærings- og arbeidsliv  
I MNs strategi Realfag og teknologi mot 2030 uttrykkes ambisjonen om at «våre fagmiljøer 
skal være de fremste samarbeidspartnere for næringsliv og enheter i offentlig sektor».  
Dette er langsiktig arbeid. Det må bygges opp ”MN-tilpasset” kompetanse og høstes 
erfaring, skritt for skritt. Det handler først og fremst om strategisk og god relasjonsbygging – 
velge de rette partnerne og prioritere de viktigste oppgavene etter fagmiljøenes/fakultetets 
beste skjønn. Arbeidet krever forankring på instituttnivå og hos enkeltforskere. For å 
realisere ambisjonen i strategien har MN engasjert en ekstern person til å lage 
handlingsplan.   
 
Milepæler for gjennomføring: 

 Handlingsplan med budsjettkonsekvenser vedtas i fakultetsstyremøtet – vår 2020 

 Forankring på instituttnivå og hos enkeltforskere - 2020 
Ansvar: 
Dekan 
Frist for gjennomføring: 
2020 
Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 Det er økt engasjement og aktiv deltakelse fra enhetene. 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 En økning i samfunnets generelle innsikt i hvilken kunnskapsbase fakultetets 
fagmiljøer representerer og hvilke kompetansefelt som er særlig prioritert (= økt 
anerkjennelse) 

 Forskningen fra de ulike MatNat-miljøene er mer kjent og mer tilgjengelig for 
anvendelse (= økt kunnskap) 

 Relevans av fakultetets fagkompetanse for viktige samfunnsutfordringer er mer 
synliggjort (ref. for eksempel FNs bærekraftsmål) 

 
 
En helhetlig personalpolitikk 

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 2020: 

 Enheten har konkretisert tiltak for å redusere midlertidig ansatte innenfor de 
stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet. Til grunn for arbeid med 
tiltak ligger UiO-overgripende tiltaksplan og ansvarfordeling. 

 Enheten har rutiner for å følge opp statsansatteloven. 
 

Forventede resultater ved utgangen av 2021:  
 Enheten jobber systematisk med reduksjon av midlertidighet. Til grunn for 

arbeidet ligger rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe behandlet i 
styremøte 12.mars 2019. 
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 Enheten har redusert andelen midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene 
hvor enheten har høy midlertidighet sammenliknet med andelen midlertidig 
ansatte ved utgangen av 2017.  

 

Aktivitet: Redusere bruk av midlertidige ansettelser 

Fakultetet arbeider aktivt med å redusere uønsket bruk av midlertidige ansettelser, og 
trenden har vært nedadgående i flere år. En betydelig årsak til midlertidighet er fakultetets 
store andel av forskere engasjert i eksternt finansierte prosjekter. Fakultetet har innført 
rutiner som sikrer overholdelse av Statsansattlovens tidsbegrensninger. Et økende antall 
forskere i eksternt finansierte prosjekter blir tilbudt fast ansettelse.  

 

Det må likevel understrekes at overførbarhet av høyt spesialiserte forskere mellom 
faggrupper representerer en utfordring med hensyn på relevant kompetanse. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2020: 
Den nedadgående trenden i midlertidige ansettelser fortsetter. 

Forventede resultater ved utgangen av 2021: 
Den nedadgående trenden i midlertidige ansettelser fortsetter. 

  

Milepæler for gjennomføring: 

 Kartlegging av muligheter for utvikling av forskeres kompetanse mot større 

overførbarhet skal utredes. 

 Fakultetets forskere skal vurderes med hensyn på overførbarhet og muligheter for 
fast ansettelse. 

Ansvar: 
Ansvaret for denne kartleggingen vil bli en viktig oppgave for ny seksjonssjef HR ved 

fakultetet. 

Frist for gjennomføring: 
Første halvår 2021 

Tiltak 7: 

Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for 
likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 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 systematisk med forebyggende av trakassering med 
utgangspunkt i rapport og tiltaksplan behandlet i styremøte 12. mars 2019. 

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

Aktiviteter  

 Nasjonal rapport om mobbing og trakassering i universitets- og høyskolesektoren 
ble behandlet i instituttledermøtet ved fakultetet høsten 2019.  
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 Trakassering er tatt inn som et nytt fokusområdet i MNs handlingsplan for 
kjønnsbalanse, likestilling og mangfold 2019-2021. Fakultetet vil følge opp denne i 
lederlinjen og via aktiviteter i FRONT.  

 Instituttene skal utarbeide årlige likestillingsrapporter etter mal fra fakultetet, som 
deretter styrebehandles ved det enkelte institutt og i fakultetsstyret. 
Rapporteringen skal også omhandle seksuell trakassering. 

 FRONT-prosjektet har gjennomført en omfattende kartlegging av likestilling blant 
alle ansatte og utvalgte masterstudenter ved fakultetet. Spørreundersøkelsen har 

innbefattet spørsmål om mobbing og trakassering, herunder opplevd uønsket 
seksuell oppmerksomhet. Resultatene fra Spørreundersøkelsen publiseres i 2020 og 
gjøres kjent for ledere ved fakultetet. Analyse av resultatene vil danne grunnlag for 

videre arbeid.  

 MN vil legge til rette for at ledere ved MN-fakultetet deltar på UiOs kurs om 
trakassering og det utarbeides en plan for deltagelse.  

 MNs nettside om varslingsrutiner skal kvalitetssikres, og kommunikasjonsplan for å 

gjøre rutinene kjent for ansatte og studenter vil utarbeides.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 Mal for årlige likestillingsrapporteringer er utviklet og implementert ved fakultetet 
og instituttene. 

 Resultatanalyse av likestillingskartleggingen ved MN i regi av FRONT er gjennomført, 
og nye tiltak er anbefalt på bakgrunn av identifiserte behov. Kartleggingen 
inneholder spørsmål om trakassering. Resultatene er gjort kjent for ledere ved 
fakultetet. 

 Det er lagt til rette for at ledere ved MN deltar på UiOs kurs med fokus på leders 
ansvar for å forebygge trakassering og trygge arbeidsmiljø.  

 MNs nettside om varslingsrutiner er kvalitetssikret, og kommunikasjonsplan for å 
gjøre rutinene kjent for ansatte og studenter er utarbeidet. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Arbeidet med å forebygge trakassering er systematisert, og ledere ved MN-
fakultetet håndterer enkeltsaker på en god måte. Dette innebærer at ledere ved MN 
er kjent med UiOs retningslinjer mot trakassering og påser at retningslinjene blir 
overholdt og at brudd meldes og følges opp. 

Milepæler for gjennomføring i 2020-2021: 

 Resultatene fra spørreundersøkelsen er analysert ved fakultetet og behandlet i 
lederlinjen. Det er utarbeidet en plan for hvilke arenaer tematikken skal løftes for 
erfaringsdialog. 

 Mal for rapportering på kjønnsbalanse, likestilling og mangfold herunder 
trakassering er utarbeidet og implementert. 

 Ledere ved MN er aktive deltakere på UiOs kurs med fokus på leders ansvar for å 
forebygge trakassering og trygge arbeidsmiljøet. 

 Retningslinjer, varslingsrutiner og nettsider ved MN er kvalitetssikret og gjort kjent 

for ansatte og studenter. 

Ansvar: 
Prodekan 

Frist for gjennomføring: 
Tiltakene skal være gjennomført innen 2021. 
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MNs egne tiltak 

Tiltak: Forskningsinfrastruktur 
 
Aktivitet: Veikart for forskningsinfrastruktur 
Store deler av fakultetets forskningsvirksomhet er basert på bruk av avansert vitenskapelig 
utstyr. Fakultetet må investere i infrastruktur som muliggjør undervisning og 
grensesprengende forskning på prioriterte områder, både disiplinært og tverrfaglig. 
 
Fakultetet må sikre at anskaffelse av ny infrastruktur forankres i langsiktige strategier. 
Fakultetet er derfor tungt engasjert i UiOs arbeid med et veikart for infrastruktur. MNs 
forventning er at et slikt veikart for infrastruktur vil gi en enklere og bedre prioritering av 
relevante utstyrsenhetene i de ulike søknadsprosessene. 
 
Et annet viktig forhold er knyttet til bruk av infrastruktur og de store datamengdene som 
genereres. Fakultetet skal være en pådriver for tilgjengeliggjøring og gjenbruk av slike 
forskningsdata. 
 
Aktivitet: Leiested 
Midler til drift, vedlikehold og oppgradering av forskningsinfrastruktur samt nyinvesteringer 
må i stadig større grad dekkes av eksterne inntekter fra leiesteder i stedet for midler over 
basisbevilgningen. For å oppnå høyere leiestedsinntekter, er det viktig å øke 
tilgjengeligheten til utstyret både for interne og eksterne brukere. Økt tilgjengelighet kan 
oppnås ved å synliggjøre leiestedene på MN sine "eksterne" nettsider og ved å knytte 
leiestedene til det planlagte digitale bestillings- og betalingssystemet.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 De fleste av leiestedene som er aktuelle for eksterne og interne brukere har fått 
egne "eksterne" nettsider.  

 Noen utvalgte leiesteder er koblet til et nytt bestillings- og betalingssystem som gjør 
det enklere for både interne og eksterne brukere å bestille tid for forsøk/tjenester.   

Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

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

 50% av relevante leiesteder er koblet til et bestillings- og betalingssystem som gjør 
det enklere for både interne og eksterne brukere å bestille tid for forsøk/tjenester.  

 Fakultetets inntekter gjennom leiesteder har økt. 
Ansvar: 
Forskningsdekan 
Frist for gjennomføring: 
2021 

Tiltak: Livsvitenskap 
 
I 2024 skal Farmasøytisk institutt og Kjemisk institutt i sin helhet flytte inn i nytt 
Forskningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi (Livsvitenskapsbygget). Det nye bygget 
skal bidra til å realisere UiOs ambisjoner innen livsvitenskapsområdet, som beskrevet i UiO-
strategi for livsvitenskap (2014). 
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Aktivitet: Tematiske satsningsområder 
Fakultetet har fått i oppdrag av UiOs rektorat å utarbeide egne prioriteringer for utvikling av 
tematiske områder, og gjennom dette tydeliggjøre tematiske områder for innplassering i 
Livsvitenskapsbygget, samt gi sitt syn på bidrag til hele samfunnsoppdraget fra egen 
virksomhet. 
 
Arbeidet startet lokalt ved Institutt for biovitenskap, Farmasøytisk institutt og Kjemisk 
institutt, basert på det faglige arbeidet fra høsten 2018. Instituttene for informatikk, 
matematikk og fysikk er også tett involvert i prosessen. De tematiske områdene ved fakultetet 
er videre presentert for de juridiske, samfunnsvitenskapelige, historisk-filosofiske, teologiske 
og utdannings-vitenskapelige fakulteter ved UiO for å synliggjøre forskningsområder og 
tilrettelegge for fremtidig tverrfaglig samarbeid innen livsvitenskap. 
 
Rapporten skal leveres rektoratet innen desember 2019, og arbeidet er koordinert med 
tilsvarende prosesser ved det medisinske- og det odontologiske fakultet, med betydelig støtte 
og koordinering fra UiO:Livsvitenskap. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2020: 
I videre prosess vil innspill til de tematiske områdene bli utredet, gjennom to samlinger om 
tematiske områder i regi av UiO:Livsvitenskap (desember 2019 og januar 2020). Innen mars 
2020 skal en rapport med anbefalte tematiske områder overleveres universitetsledelsen. 
Målet er at UiO skal komme frem til en omforent anbefaling.  

Forventede resultater ved utgangen av 2021: 
Arbeidet med tematiske områder vil påvirke utvikling av aktiviteten som skal flytte inn i 
Livsvitenskapsbygget når det står klart i 2024.  

Ansvar: 
Forskningsdekan 
Frist for gjennomføring: 

2021 

Tiltak: Ny finansieringsmodell 
 
Aktivitet: Utvikling av ny finansieringsmodell ved MN 
Dekanatet ved MN har vedtatt at det skal utarbeides ny finansieringsmodell. Modellen skal 
bidra til: 

 Hensiktsmessige incentiver for utvikling av forskning og utvikling i henhold til 
fakultetets og universitetets strategier 

 Dimensjonering av rammer for forskning og undervisning for å sikre et langsiktig og 
økonomisk bærekraftig aktivitetsnivå i en strammere finansieringssituasjon. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2020:  
Ny modell er implementert.  
Forventede resultater ved utgangen av 2021:  
Fordeling av inntekter fra KD gjennomføres etter ny modell  
Milepæler for gjennomføring:  
Fakultetsstyret vedtar ny modell juni 2020  
Ansvar:  
Dekan  


