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ÅRSPLAN 2013-2015 

Årsplanen er rullerende, med årlig revidering. Som i UiOs årsplan skal det velges ut en 
hovedprioritering hvert år. For årene 2013, 2014 og 2015 har UiO valgt henholdsvis Innovasjon, 
Grunnverdier og Tverrfaglighet som hovedprioriteringer. Hovedprioriteringen for 2014 kobles til 200-
årsmarkeringen av Norge som nasjon, stikkord: menneskerett, ytringsfrihet, demokrati, velferdsstat, 
akademisk frihet og dannelse.  
 
Gjennom hele perioden prioriteres tiltak knyttet til studiekvalitet, forskningskvalitet, formidling og 
samfunnsoppdrag, samt organisasjon og ledelse i denne revisjonen av årsplanen. 
 
Dekanatet er primært opptatt av å konsentrere seg om tiltak som allerede er igangsatt. Noen av disse 
er store, og krever mye tid og ressurser. Det er selvfølgelig noen nye tiltak, og noen tiltak som er 
gjennomført og derfor ikke videreføres. 
 
Følgende endringer foreslås gjennomført: 
 
Tiltak 1; Utvikling av studieporteføljen videreføres, men innholdet er endret. Alle punkter under tiltak 
1 i forrige plan er tatt ut som enkeltpunkter. Nytt tiltak 1 er mer generelt og overordnet og inkluderer 
enkeltpunktene. 
 
Tiltak 2; Strategier for publisering videreføres, men er nærmere spesifisert i forslag til revidert plan. 
Tidspunktet er forskjøvet til 2013 og 2014. 
 
Tiltak 3; Oppfølging av Forskningsrådets evalueringer av biologi, medisin og helsefag er gjennomført, 
og derfor tatt ut. Nytt tiltak 3 er ”Styrke samhandling med universitetssykehusene og andre 
fakulteter” som tidligere var tiltak 4, videreføres, men har fått ny frist for gjennomføring. 
 
Tiltak 4; Fakultetet skal arbeide for å etablere samarbeid knyttet til det norske senteret ved UC 
Berkeley (tidligere tiltak 6), videreføres uendret. 
 
Tiltak 5; Etablere virksomhet ved universitetssenteret i St. Petersburg, er et nytt tiltak 
 
Tiltak 6; Formalisere samarbeidet ved Universitetet i Jimma, Etiopia, er et nytt tiltak 
 
Tiltak 7; Varierte undervisnings- og evalueringsformer, samt bruk av digitalt støttede læringsformer 
videreføres uendret, men tidspunktet er forskjøvet til 2013 og 2014. 
 
Tiltak 8; Plan for kvalitetsforbedrende tiltak på alle studieprogrammer videreføres, men innholdet er 
foreslått endret. 
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Tiltak 9; Styrke forskerutdanningen, videreføres uendret. 
 
Tiltak 10; Styrke innovasjonsarbeidet, videreføres uendret 
 
Tiltak 11; Samarbeid med universitetshelseforetakene om opprettelse av 
dobbeltkompetansestillinger videreføres uendret. 
 
Tiltak 12; Konkurransearenaer med særlig høy kvalitet, er et nytt tiltak 

Tiltak 13; Implementere retningslinjer for etablering av forskergrupper videreføres uendret, men 
med nytt gjennomføringstidspunkt. 
 
Tiltak 14; Økt innhenting av midler fra eksterne kilder, blant annet gjennom etablering av en enhet 
for ekstern forskningsfinansiering, videreføres som tiltak, men har fått ny frist for gjennomføring. 
 
Tiltak 15; Opprette et senter for biostatistikk videreføres, men får ny frist for gjennomføring. 
 
Tiltak 16; Internt handlingsrom – administrativ utvikling videreføres i den reviderte planen. 
 
Tiltak 17; Arbeide for at fagmiljøene i Institutt for helse og samfunn samlokaliseres videreføres, men 
med ny frist for gjennomføring i den reviderte planen. 
 
Tiltak 18; Arbeide for at universitetet får hensiktsmessige lokaler ved renovering og utbygging av Oslo 
universitetssykehus videreføres. 
 
Tiltak 19; Lederrekruttering og – opplæring videreføres. 
 
Tiltak 20; Rekruttering og oppfølging av medarbeidere videreføres. 
 
Tiltak 21; Med virkning og involvering, er et nytt tiltak 
 
Tiltak som er tatt ut fra plan for perioden 2012-2014: 
 

• Oppfølging av forskningsrådets evaluering av biologi, medisin og helsefag 
• Revidere fakultetets handlingsplan for internasjonalisering 
• Fakultetet skal understøtte samhandlingsreformen 

 
Vedlagt følger forslag til årsplan 2013-2015 

 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til den reviderte Årsplan 2013-2015. 


