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Virksomhetsrapportering pr T2/2021
Ledelsesvurdering fra Det medisinsk fakultet (MED) – T2 2021
MED konstaterer at et nytt semester er godt i gang og at fakultetet har klart å komme seg godt
igjennom de tre foregående semestrene på en tilfredsstillende måte. Pandemien har medført behov
for vesentlige endringer for både studenter og ansatte. Også høstsemesteret 2021 vil være preget av
pandemien, om enn, håper vi, i en mer begrenset grad.
Vi er også fornøyd med at våre vitenskapelige ansatte har holdt forskningsaktiviteten oppe
igjennom pandemien. Vi hadde i 2020 totalt 217 gjennomførte doktorgradsdisputaser, som er det
nest høyeste tallet noen gang. De aller fleste av disse ble gjennomført digitalt.
Etter den lange perioden med pandemien har vi overordnet så langt ikke sett vesentlige svekkede
resultater innenfor forskning og utdanning. Vi fryktet en nedgang i alle resultatfaktorer, men
denne nedgangen er p.t. ikke blitt synligjort. Unntakene er studentutveksling, som mer eller
mindre har falt bort igjennom pandemien, og dessuten at vi heller ikke klarer målsetningen om å
øke de eksternfinansierte forskningsinntektene. Det bemerkes at forskningsinntektene har hatt en
sterk vekst i årene 2015 – 2019, (nettobidragene har holdt seg på ca. 100 MNOK årlig de siste
årene), men på nåværende tidspunkt forventer vi ikke fortsatt økning.

Økonomirapport – T2 2021
Vedlagt er økonomirapport T2 2021.
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Forlengelser av stipendiater og postdoktorer
Vedlagt er fakultetets rapportering av forlengelser ved utgangen av T2 2021.
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