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Handlingsplan for internasjonalisering ved Det medisinske 
fakultet 

Inneværende år har det foregått et betydelig arbeid for å strukturere fakultetets internasjonale 
arbeid.  
 

1) Det har vært en ekstern evaluering av Internasjonal Seksjon (IS). Resultatet er nedleggelse av 
IS og overflytting to av de ansatte til studieseksjonen og ytterligere en ansatt til 
forskningsadministrativ avdeling (det ble gjort før oppstart av evalueringen). De ansatte gir 
uttrykk for at dette har vært en vellykket organisering og det har ikke ført til nevneverdige 
problemer for fakultetet at vi ikke har en egen internasjonal seksjon.  

2) Styret for UiO besluttet å evaluere Det medisinske senter i Moskva og vedtok på bakgrunn av 
evalueringsrapporten å nedlegge senteret. Samtidig er fakultetet bedt om å restarte 
forskningssamarbeid med Russland fra det nasjonale senteret i St.Petersburg. Det er 
øremerkede midler til dette formål (1.5 mill pr år). Forskningsdekan arbeider med planene 
for satsingen i St.Petersburg. 

3) Dekanatet har sammen med fakultetsledelsen arbeidet for å konsentrere og fokusere det 
institusjonelle samarbeidet med utenlandske institusjoner. Det er etablert samarbeid mot 
noen få utvalgte institusjoner (slik det fremgår av handlingsplan).  

4) Videre kan det nevnes at fakultetet har arrangert en internasjonal uke for å markere 10 års 
jubileet for 9.semester. Også dette arrangementet vurderes som svært vellykket. 

5) Ekstrabevilgningen fakultetet fikk i forbindelse med internasjonaliseringsåret er forsterket 
med midler fra fakultetet sentralt og fordelt mellom de tre instituttene. 

 
Handlingsplanen som nå foreligger er basert på følgende hovedprinsipper: 

A) Forsker til forsker samarbeid skal som før gå uten fakultetets ”innblanding”  
B) Det institusjonelle samarbeidet skal konsentreres om noen få utvalgte steder. Det skal ledes 

og drives av et team bestående av faglig og administrativ ledelse fra fakultetet pluss utvalgte 
fagpersoner fra instituttene. (At dette arbeidet skal ha et sentralt tyngdepunkt er etter råd 
fra møte i lederforum i juni) 

C) Det skal arbeides for å styrke studentmobilitet 
 
Vedlagte handlingsplan er en presisering av fakultetsledelsens satsinger. Hovedlinjene er diskutert og 
har fått sin tilslutning i Lederforum, med tilleggsmomentet satsning på lærerutveksling. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte handlingsplan for internasjonalisering. 


