
Årsplan 2012-2014 Pedagogisk forskningsinstitutt 

Et grensesprengende universitet 

PRIORITERTE STRATEGIER PFI 

1. PFI skal være en aktiv og sentral partner i nystartet fellesgrad MA i European Youth Studies, 
koordinert av Innsbruck universitet.  Vi vil søke å få dekket et antall studieplasser som svarer til 
vår egeninnsats. 

2. Vi skal forbedre tallet på engelskspråklige emner på BA- og MA-nivå, slik at innkommende 
studenter er sikret et semester (30 stp.). Utvide kontakter og samarbeid med institutter i Europa 
og Nord-Amerika, med tanke på utveksling. 

3. Det skal arbeides med en samarbeids- og utvekslingsavtale (studier og forskning) med University 
of Jordan, som en grensesprenging av de vestlige sirkler som hittil har dominert.  Dette er tett 
koplet til (håp om) synergi-effekter av flere relasjoner til Jordan. 

4. Vi vil arbeide med et globalt Phd-nettverk i høyere utdanning (nettverk med 11-13 universiteter i 
forskjellige verdensdeler), med formelt standpunkt sommerskole Cape Town 2012. Melbourne er 
koordinator. 

 

Et læringsuniversitet 

PRIORITERTE STRATEGIER PFI 

1. PFI skal gjennomgå og forbedre løpende rutiner for undervisnings-evaluering. Kvalitetsplan. 
2. UiO’s læringsmiljøpris er tilfalt PFI’s internasjonale masterprogram i høyere utdanning, og det må 

føre til en gjennomgang av hvilke spredningsmuligheter som ligger her for resten av 
studiemiljøet. 

3. Fagområdet for universitetspedagogikk må få en stigende posisjon og anerkjennelse innenfor 
UiO’s satsing på studiekvalitet, og inngå som sentral aktør ved en søknad/utforming av Senter for 
fremragende utdanning, som vil være aktuell 2012. 

4. Vi vil arbeide for å styrke kvantitative metoder via enhet for psykometri. De skal bygge 
kompetanse gjennom å involvere seg i UVs og PFIs master, doktor og veilederutdanning. Passe på 
at PFIs interesser blir ivaretatt. 

5. Utvikle nye studieprogrammer i forbindelse med integrasjon mellom PFI og InterMedia. 
6. Arbeide for etablering av profesjonsutdanning innen pedagogisk-psykologisk rådgivning. 

 

Et samfunnsengasjert universitet 

PRIORITERTE STRATEGIER PFI 

1. Ved PFI foreligger det mye spredt aktivitet knyttet til utdanning for demokrati og 
medborgerskap, både som forskning, forsknings- og utdanningsstrategier.  Men det er nødvendig 
med en mer samlet (gjensidig) synliggjøring, profilering, og aktive inngrep med 
samarbeidspartnere. 

2. Studier av og forskning om høyere utdanning skal trappe opp et engasjement innenfor norsk 
utviklingssamarbeid (NORHED). 

3. Masterprogram i KUL bør utvikles som ”pilot” for styrkede relasjoner til arbeidsliv og våre 
aktuelle partnere. 

 

 

 



Et handlekraftig universitet 

PRIORITERTE STRATEGIER PFI 

1. PFI skal utvikle og fremme minst en prosjektsøknad til European Research Council i 2012, basert 
på å utnytte synergi-muligheter av allerede etablert internasjonalt samarbeid. 

2. PFI vil i perioden gjennomgå at forskningsstøtte brukes til sine differensierte formål, og 
formålstjenlig. 

3. Utnytte integrasjon med InterMedia til å styrke internasjonalisering av forskningen. 
 

Det gode universitetet 

PRIORITERTE STRATEGIER PFI 

1. Arbeide for at integrasjon mellom PFI og InterMedia styrker enhetens forsknings-, arbeids- og 
studiemiljø. 

2. Arbeide for at tverrfaglig samarbeid ikke blir forhindret av interne strukturer og regelverk. 
3. Det skal foretas en gjennomgang av et ”makro-regnskap” for disponibel undervisningstid, og 

bruken av denne, for både faste og midlertidig ansatte. 
4. Både på institutt- og fakultetsnivå vil PFI engasjere seg i hva slags image-problem vi har når 

gutter/menn i så lave andeler søker våre studier. 
 
 


