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Sakstittel: Status arbeid med etablering av senter for «data science og computational science»: 
Gjennom opprettelsen av senteret ønsker fakultetet at: 
• Senteret skal sikre at Norsk deltagelse og verdiskapning gjennom den 3. industrielle revolusjon.  
• Senteret skal være selvfinansierende gjennom ekstern finansiering (i løpet av de første fem år) 
• Senteret skal sikre at UiO opprettholder sin posisjon som et av Europas fremste universiteter 
 
Tidligere vedtak i saken / Plandokumenter / Henvisning til lovverk etc.:  
Jf MN-fak.styre sak V-sak 21/19. Vedtak: «Fakultetsstyret godkjenner at det settes i gang en prosess for etablering av et Center for 
Data Science and Computing; Fakultetsstyret ber om å få presentert et forslag til en plan for etablering av senteret senest til sitt møte 
i desember 2019.» 
 
Oppsummering av de viktigste arbeidspunktene, så langt:  
En arbeidsgruppe ledet av forskningsdekanen og med representanter fra instituttlederne ved de trolig mest faglig nærliggende 
deltakende instituttene (Matematisk, Ifi, Astro, Fysisk og Kjemisk) har arbeidet med oppfølging av MN-fak.styret sitt vedtak. 
 
Fredag 27.09.19 ble det arrangert et kick-off-seminar ved bred deltakelse fra aktuelle fagmiljøer ved MN-fakultetet, inkl. aktuelle 
sentre. Inviterte innledere var Professor of Statistics Idris Eckley, Lancaster University Data Science Institute (“Reflections on 
establishing and running a Data Science Institute”) og Professor of Astrophysics Ofer Lahav, University College London UCL’s 
Centre for Doctoral Training in Data Intensive Science (“Experience and aspirations”).  
 
Etter seminaret har en nedsatt arbeidsgruppe med deltakelse fra faglig nærliggende institutter, ledet av professor Fred Espen Benth,  
• Utarbeidet en visjon for senteret, beskrevet i én-to setninger eller i én overordnet setning og en kortfattet ingress 
• Gitt en kortfattet beskrivelse av realistiske gevinster ved etableringen av senteret, for forskningsmiljøene, fakultetet og UiO 
• Gitt en kortfattet beskrivelse av hvordan senteret kan bidra til å oppfylle fakultetets og UiOs samfunnsoppdrag 
• Gitt et kortfattet forslag til senterets hovedfokus og tematiske områder for virksomheten. 
Resultat fra arbeidsgruppen følger vedlagt. 
 
Gjennom arbeidet synes det å være enighet om at den beste organiseringen for dette senteret vil være et MN-lokalisert senter. 
MN-fakultetet er i kontakt med EA for å få klargjort lokaliteter til senteret.  
 
Det arbeides for tiden med organisering og reglement for senteret, økonomisk modell, senterets utdanningsbidrag, eksternt samarbeid 
og en kommunikasjonsplan for senteret. Senterets navn skal også avklares i en prosess som involverer instituttene. 
  
 
Til diskusjon: 
MN-fakultetet ber fakultetsstyret om innspill til ovennevnte skisse og videre prosess knyttet til opprettingen av senteret.  
  
 
Vedlegg:  

• Fra Arbeidsgruppe «Vision, mission and purpose” for senteret, vedlagt notat om samfunnsoppdrag. 
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Senter for Data Science og 
Computational Science  
Rapport fra arbeidsgruppen “Vision, mission and purpose” 

Introduksjon 
Fakultetet oppnevnte 11. oktober en arbeidsgruppe bestående av Fred Espen Benth (leder, MI), Rein 
Aasland (IBV), Hans Kristian Kamfjord Eriksen (ASTRO), Ingrid Kristine Glad (MI), Morten Hjort-
Jensen (FYS), Joseph Henry Lacasce (GEO), Thomas Bondo Pedersen (KJEMI),  Anne H Schistad 
Solberg (IFI), Geir Olve Storvik (MI), Arild Waaler (IFI) og Anne-Lise Siljeholm Hansen (sekretær, MN-
FAK).


Mandatet til arbeidsgruppen er: Basert på fakultetets strategi og dokumentet fra Geir Dahl et al. bes 
arbeidsgruppen om å:

• Utarbeide en visjon for senteret, beskrevet i en-to setninger eller i en overordnet setning og en 

kortfattet ingress. 

• Gi en kortfattet beskrivelse av realistiske gevinster ved etableringen av senteret, for 

forskningsmiljøene, fakultetet og UiO.

• Gi en kortfattet beskrivelse av hvordan senteret kan bidra til å oppfylle fakultetets og UiOs 

samfunnsoppdrag

• Gi et kortfattet forslag til senterets hovedfokus og tematiske områder for virksomheten.


Arbeidsgruppen hadde fire møter.


Arbeidsgruppen har besvart alle oppgavene gitt i mandatet. Det understrekes at de foreslåtte 
tematiske satsningsområdene for senteret bør være dynamiske over tid og jevnlig evalueres og 
revurderes. Vi har foreslått 3 områder basert på det vi betrakter som viktige felt i dag. Visjonen er 
også noe vi mener bør evalueres og endres i den naturlige utviklingen av senteret. 


De engelske begrepene “Data Science”, “Computational Science” og “Scientific Computing” har vi 
valgt å beholde gjennom teksten i stedet for å erstatte med norske begreper der innholdet kan ha 
andre valører eller betydninger. Mulige norske oversettelser kan være hhv.,“datavitenskap”, 
“beregningsvitenskap” og “vitenskapelige beregninger”. 


	 	
	



Bakgrunn  
Senteret tar utgangspunkt i fagområdene Data Science og Computational Science. Opprinnelsen til 
disse fagområdene kan, noe stereotypisk, beskrives slik. 


• I et Data Science-problem er typisk mekanismene som ligger til grunn for sammenhenger mellom 
data ikke kjente. Analyse handler derfor om å finne slike sammenhenger. Datasett er gjerne 
generert fra forretningsprosesser og applikasjoner der det kreves innsats for å vaske, integrere og 
forberede dem for analyse. Resultatet av analyse må formidles til problemeier, typisk en 
beslutningstager i forretningsprosesser. 


• Et Computational Science-problem tar typisk utgangspunkt i et system av ligninger som 
modellerer et naturvitenskapelig system. Mange av mekanismene som ligger til grunn for 
sammenhenger er kjente. Problemet er knyttet til å løse ligningene. I den grad data er involvert, er 
disse generert av forskere i laboratoriet eller gjennom algoritmer på en kontrollert og reproduserbar 
måte. Problemeier er selv ofte en forsker. 


De to fagområdene Data Science (DS) og Computational Science (CS) nærmer seg nå hverandre og 
deler flere av de samme teknikkene. Med Scientific Computing (SC) tenker man på analyse og 
utvikling av algoritmer, aktiviteter som griper inn i både Data Science og Computational Science. 





 

 

 


Visjon 
Visjon: Grensesprengende forskning og utdanning i Data Science og Computational Science for å 
møte utfordringene i det 21. århundre. 

Senteret skal nå visjonen ved å:


• samle og styrke relevant problemorientert metodologisk forskning og utdanning innen Data 
Science og Computational Science,


• skape et synlig og attraktivt miljø for forskning og utdanning innen Data Science, Computational 
Science og Scientific Computing på toppnivå,


• være en møteplass for problem-givere og -løsere, både på UiO og i samfunnet for øvrig, 

• sørge for karrierebygging av unge forskere og tiltrekke seg ekstern finansiering,
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• utdanne kandidater med høy relevans for behovene i arbeidsmarkedet og kunnskap og 
kompetanse for å kunne bidra til å finne bærekraftige løsninger på store samfunnsutfordringer,


• utvikle team som er kompetente til å samarbeide med eksterne problemeiere fra næringsliv og 
offentlig sektor. 


Gevinster av senteret 
Senteret vil løfte universitetets forskning og undervisning, og sette oss i stand til å spille en viktig 
rolle i det internasjonale akademiske miljøet. MN-fakultetet vil med senteret kunne enhetlig profilere 
seg mot forskning, studier og industri, og bli et attraktiv akademisk miljø, samarbeidspartner og 
studiested. 


Senteret vil ivareta grunnforskning og kunne fungere som en “vitenbank” med beredskapskunnskap.  
Senteret vil bringe sammen nye og eksisterende miljøer, for nye initiativ som driver forskning og 
utdanning fremover. 


Senteret vil koordinere studier på tvers av institutter og fakulteter, og tilrettelegge for nær kontakt 
med samfunnsaktører utenfor UiO. Senteret vil også bygge opp og fremme kompetanse innen data- 
og beregningsmetoder for alle forskere over hele fakultetet.


Senteret vil fremme tverrfaglighet som et viktig fundament for å drive nyskapende og 
grensesprengende forskning gjennom egen aktivitet ved senteret og UiO, og i større samarbeide 
med internasjonale forskningsmiljøer.


UiOs samfunnsoppdrag og senteret 
Senteret vil utdanne kandidater med fremtidsrettet kunnskap og kompetanse som kan bidra til 
bærekraftige løsninger på de store samfunnsutfordringer. Utdanningen er basert på et sterkt 
metodisk grunnlag, perspektiver på tvers av fag og i lys av anvendelser.    


Senteret vil utgjøre et miljø for etisk refleksjon, både over kunnskapen som utvikles i 
forskningsaktiviteten og den som formidles i læring. Digitalisering, automatisering og bruk av 
stordata gir utfordringer knyttet til personvern og demokrati.


Senteret vil være et relevant kunnskapssentrum for samfunnet utenfor universitetet, med reell 
involvering fra privat og offentlig sektor i utdanning og problemløsning. Veien fra idé til produkt er 
kortere i Data Science og Computational Science enn i tradisjonell IT, og sluttbrukernes problemer 
krever en høy grad av innovasjon for å kunne løses. 


Senterets hovedfokus og tematiske områder 
Senterets hovedfokus skal være på forskning og utdanning innen Computational Science og Data 
Science. Senteret skal organisere og koordinere bachelor- og masterprogrammer samt PhD-
forskerskole. Senteret skal fokusere på forskning på et høyt internasjonalt nivå i grenseflatene 
mellom Data Science, Computational Science, Scientific Computing og anvendelser.


	 	
	



Virksomheten til senteret skal utgjøre et faglig kompetansemiljø som skal bidra med anvendt og 
metodisk kunnskapsutvikling som forskningsmiljøer og sentere ved fakultetet og universitetet kan 
dra nytte av. Senteret skal også bidra og delta i nye initiativer som SFF, SFI og SFU.


Arbeidsgruppen foreslår 3 tematiske områder for aktiviteten ved senteret. Aktivitetene i de 
tematiske områdene skal være en balansert blanding av problemorientering og metode, som skal 
gjenspeiles i forskning og utdanning ved senteret.   

1. Data Science 

Senteret vil lede og videreutvikle Universitetet i Oslos kompetanse og kapasitet innenfor fagområdet 
Data Science, for å møte samfunnets, akademias og industriens enorme og stadig voksende behov 
for bedre kunnskap om hvordan man skaper innsikt og verdier fra store, komplekse data. Helt 
sentrale temaer innenfor fagområdet Data Science vil være; 


• Maskinlæring og statistikk, som inkluderer emner som styrt og ikke-styrt læring; modellbaserte 
versus datadrevne metoder; forklarbare og tolkbare læringsmetoder; stordata; datakvalitet og 
dataskjevhet; rettferdig læring og rettferdige algoritmer; Monte Carlo-metoder; modellering av 
avhengighet i tid/rom; grafiske modeller; høydimensjonal inferens; kausalitet; forsterkende læring 
og Markov beslutningsteori; Bayesianske metoder; nevrale nettverk og dyp læring; kunstig 
intelligens; hensyn til etikk, juridiske aspekter, personvern.


• Kunnskapsrepresentasjon, som inkluderer blant annet dataintegrasjon og data-aksess; data/
domene-modellering; logisk resonnering i kombinasjon med statistiske metoder; utvikling og 
vedlikehold av store vokabularer og kunnskapsbaser (ontologier). 

2. Computational Science 
 

Senteret vil ta en ledende rolle innen Computational Science, et fagfelt i en enorm utvikling. 
Computational Science kjennetegnes ved numerisk beregning av underliggende komplekse 
naturvitenskapelige modeller.  Som i Data Science, spiller utvikling, implementasjon, design og bruk 
av matematiske modeller og algoritmer en sentral rolle. Senteret vil fokusere på sentrale temaer i 
Computational Science som


• Multiskalaproblemer: Problemstillinger som spenner over flere lengde-, tids- og energiskalaer, og 
nærmest uendelig mange frihetsgrader. Modellering av komplekse system som omfatter algoritmer 
og metoder fra lineær algebra, optimeringsproblemer, ordinære og partielle differensiallikninger, 
ikke-linære likningssystemer og stokastiske metoder. 


• Quantum Information Theory og Quantum Computing: Utvikling av tverrfaglige forskningsretninger 
i skjæringspunktet teori, algoritme- og metodeutvikling av interesse for flere fagfelt, fra 
fundamentale matematiske egenskaper til konkrete simuleringer av Quantum Information Theory-
algoritmer på naturvitenskapelige system.  

	 	
	



3. Scientific Computing 

Senteret vil ta en ledende rolle i utviklingen av Scientific Computing ved UiO. Senteret vil både være 
et samlingspunkt for algoritmeutvikling ved UiO, og et ressurssenter for både studenter og forskere. 
Aktivitetene i Scientific Computing vil støtte opp om arbeidet innen de to hovedområdene Data 
Science og Computational Science, og bidra til å gjøre optimaliserte beregningsbaserte analyser på 
alle områder.


Noen eksempler på relevante aktiviteter inkluderer algoritmeutvikling og -analyse; effektive 
parallelliseringsstrategier og skalerbarhet, med tanke på optimal utnyttelse av neste-generasjons 
exa-skala HPC-infrastrukturer; hybrid MPI og OpenMP-strategier i heterogene miljøer, vektorisering 
og optimal utnyttelse av moderne CPUer; praktisk GPU-programmering; effektiv kode-utvikling i 
team; og reproduserbarhet og Open Source-utvikling. Det generelle hovedfokuset vil være optimal 
utnyttelse av tilgjengelige ressurser, og temaer vil derfor variere med tiden, etterhvert som ny 
teknologi blir utviklet. 


Blindern, 14. November 2019


	 	
	



UiOs samfunnsoppdrag og senteret  
Senteret adresserer et fremvoksende fagfelt med stor verdi for samfunnet utenfor 
universitetet. I 2019 er situasjonen preget av: 

• Økende e=erspørsel e=er nye kandidater, spesielt innenfor Data Science, med et raskt 
voksende arbeidsmarked og mange ubesa=e sDllinger.  

• Stort behov for Dlgang Dl kunnskap i kommersielle prosjekter og i offentlig 
forvaltning.  

• Teknologi som uHordrer personvern og demokraD. 

Senteret må etablere studieprogram med høy relevans for behovene i arbeidsmarkedet og 
betydelig kapasitet for utdanning. Senteret skal utdanne kandidater med fremDdsre=et 
kunnskap som kan bidra Dl bærekraKige løsninger på store samfunnsuHordringer. Læringen 
må være basert på et sterkt metodisk grunnlag med perspekDver på tvers av fag og i lys av 
anvendelser. 

Data science uHordrer etablerte kommersielle verdikjeder og universitetenes rolle i disse. 
Store norske selskaper, som DNB, Equinor og Telenor, er for eksempel i regelmessig kontakt 
med inkubatorer for å eksponeres for nye konsepter så Ddlig som mulig. Det nye ligger i at 
slu=brukere og problemeiere etablerer direkte kontakt med de som har ideene, uten 
selskaper fra IT-industrien som mellomledd. De=e reflekterer både at veien fra idé Dl produkt 
er kortere i data science enn i tradisjonell IT, og at slu=brukernes problemer krever en høy 
grad av innovasjon for å kunne løses.  

Hvis senteret skal lykkes i å være et relevant kunnskapssentrum i data science for samfunnet 
utenfor universitetet, må senteret sikre reell involvering av problemeiere i utdanning og 
problemløsning. Erfaring fra fakultetets SFIer og prosjekter i data science viser at en løs 
kobling mellom problemeier og forskere ikke fungerer godt, for eksempel ved at problemeier 
avleverer datase= og så lar forskere jobbe i fred. En prosess med reell og vedvarende synergi 
mellom problemeier og problemløser har større verdi for begge parter. 

Reell involvering av problemeiere forutse=er at senteret utvikler team som er kompetente Dl 
å samarbeide med eksterne problemeiere. De=e krever kunnskap ut over fag, for eksempel 
forståelse av forretningsområder og anvendte disipliner. Senteret må implementere Dltak for 
å utvikle kompetanse på tvers av sektorene. EffekDve Dltak kan være: 

• Mentorprogram med mentorer fra industri og offentlig forvaltning 
• Etablering av møteplasser mellom forskere og eksterne aktører 
• Et godt utbygget Dlbud for e=erutdanning  
• Et system for utplassering av studenter og ansa=e i industri og offentlig forvaltning 
• A=rakDve bisDllinger (for eksempel II-sDllinger) på tvers av sektorene 

Ikke minst må senteret ha en kriDsk masse av ressurser med bredt sammensa= kompetanse 
for å gi effekt i samfunnet. Senteret må derfor være i stand Dl å utny=e hele spekteret av 
virkemidler, fra grunnforskning med lav TRL Dl innovasjonsprosjekter med brukermedvirkning 
med høy TRL. Senteret bør også finne modeller for direktefinansiering fra industri i form av 
bidragsforskning. Det er vikDg at de=e gjøres uten at senteret konkurrerer direkte med 



de=e gjøres uten at senteret konkurrerer direkte med insDtu=sektoren og 
konsulentbransjen, men heller beriker og skaper synergier med disse. Universitetets rolle er 
og skal være et kunnskapssentrum med nærhet Dl forskningsfront, og de=e må gjenspeiles i 
finansieringsmodellene. Av samme grunn må forskningen ha en generisk innretning, selv om 
finansiering og prosjekter kommer fra bestemte forretningsområder eller bransjer.  

Senteret vil utgjøre et miljø for eDsk refleksjon, både over kunnskapen som utvikles i 
forskningsakDviteten og den som formidles i læring. Digitalisering, automaDsering og bruk av 
stordata gir uHordringer kny=et Dl personvern og demokraD. 

For å sikre at samfunnsaktørenes interesse og perspekDv ivaretas, anbefaler vi at det 
etableres en bredt sammensa= referansegruppe fra industri og offentlig forvaltning. Denne 
gruppen bør ha fokus på å utvikle langsikDge modeller for samarbeid, herunder modeller for 
finansiering.  
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