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UiO — et ledende europeisk universitet 
•  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

–  har to overordnete ambisjoner for strategiperioden:  
•  å utvikle vår kunnskapsarv i forhold til samfunnets behov  
•  å styrke fakultetets posisjon som et internasjonalt forskningsfakultet 

•  Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
–  skal utvikle sterke og brede forsknings- og utdanningsrelasjoner med andre 

ledende institusjoner internasjonalt så vel som nasjonalt 

Kunnskapsarenaen er internasjonal 



•  Enorme endringer de siste tiår 
–  mer enn halvparten av våre PhD-kandidatene er utenlandske 
–  utpreget internasjonalt medforfatterskap 
–  engelsk undervisningsspråk og arbeidsspråk 
–  internasjonal finansiering flerdoblet de siste 20 år 
–  nye konstellasjoner og sentre: SFF, SFI 

•  Hva er årsakene til dette? 
–  globalisering av industri og næringsliv 

•  vi konkurrerer globalt også hjemme 
–  EU en stadig viktigere forskningsaktør 

•  Norge bidragsyter 
–  internasjonale evalueringer av realfag har påpekt svakheter 

•  små, lite synlige og innadvendte miljøer 

Dagens situasjon ved MNF 



Man kan saktens bli litt nervøs... 
”i en verden preget av hurtig teknologisk utvikling, skiftende 
kompetansekrav, hardere konkurranse, stor informasjonsflyt, økende 
kulturelt mangfold og større mobilitet av kapital, varer og tjenester...” 

Strategisk mål for UiO 2020:
UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forsknings-
universitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, 
formidling og innovasjon.

FO
TO

: A
R

TH
U

R
 S

AN
D



Den vitenskapelige karriere er lang 

•  Master, PhD 
•  Stipendiat, postdoktor   
•  Amanuensis, professor   

–  denne perioden er meget lang 
–  våre investeringer er langsiktige (og gjøre oss kanskje ikke fleksible) 

•  Vi trenger mekanismer for å holde oss vitale   
         og  og relevante 



Kunnskap ut og kunnskap hjem 
•  Instituttet er vår plattform 

–  dette er vår familie 
–  for liten arena for en hel karriere 
–  vi kan lett sløse energien på sekundære ting 
 

•  Internasjonale bånd og nettverk 
–  dette er vår vennekrets 
–  kunnskap er internasjonal 
–  robuste miljøer over lang tid 
–  større fokus på det primære 
–  ingen krangling om ressurser 
–  man kan veksle om å trekke lasset 
–  holder oss produktive i lite kreative perioder 



Vi må ikke utdanne heimfødinger 
•  Tidlig eksponering er viktig 

–  aktiv studentutveksling 
–  fremmedspråklige lærebøker og avhandlinger 



Forskerutdanningen 
•  Vi må alle dyttes litt... 

–  premiering av utenlandsopphold 
–  deltagelse på sommerskoler 
–  deltagelse på konferanser med presentasjoner 
–  bruk av utenlandske opponenter 



VItenskapelig Personale Treatment 
•  Vektlegg utenlandsopphold ved ansettelser 
•  Premier konferansedeltagelse med presentasjon 
•  Premier artikler med utenlandske medforfattere 
•  Prioriter forskningsterminer i utlandet 

–  fantastisk kilde til inspirasjon og fornyelse 
–  gjør det til et familieprosjekt! 

 



Forskningsmidler 

•  Grants Office 
–  sporhund for muligheter 
–  aktiv oppfølging og hjelp ved søknadskriving 

•  Insentiver for søknader 
–  premiering av søkere som  
    når annen runde  



Intet hokuspokus 
•  Internasjonalisering avhengig av mange grep 

–  utveksling av studenter og forskere 
–  utbygging og pleiing av internasjonale nettverk 
–  internasjonal dimensjon i alle aktiviteter 
–  professor II med forelesningskrav 
–  månedlige instituttforelesninger 
–  internasjonale opponenter 


