
Tiltak ISP

1) Opprettholde tiltaket "Studievennordningen" (faglig og sosialt møtepunkt gjennom hele semesteret)

2) Opprette team på alle emner som arbeider med og planlegger undervisning og pensumlister. Treårig 

rullering av lederskap

3) Sensorveiledning er innført og arbeid med kvalitetssikring på sensorveiledninger gjennomføres på alle 

emner

4) Benytte Canvas til studenters tilbakemelding på medstudenters arbeid

1) Gjennomføre intern og ekstern evaluering av masterfordypningene 

2) Vurdere evalueringen av SNE og igangsette tiltak

3) Øke andelen masteroppgaver som er tilknyttet forskningsprosjekt 

4) Øke bruk av O-AILL både i undervisning og som praksisplass

5) Utvikle nye praksisplasskontrakter, se på mulighetene i SamPraks

6) Systemsette bruk av professor II  i forskning og undervisningen

7) Stimulere til å ta ibruk flere av mulighetene som ligger i Canvas som læringsverktøy

8) Arbeide mot KD for å heve kategori for studiepoengsfinansiering (er nå i den laveste kategorien (F))

9) Studentene får innsyn i intervensjonsmateriell og spesialpedagogisk innovasjon gjennom O-AILL

10) Studentene får erfaring med og forståelse for  innovasjon i forbindelse med prosjekter med utvikling av 

apper etc. 

1) Øke studentutveksling på bachelor og masternivå

2) Undersøke muligheter for samarbeid med andre europeiske universiteter for studentutveksling

3) Vurdere engelskspråklige-emner på bachelor og masternivå 

1) Fremme ISPs fagområder i UVs faglige prioriteringer

2) Følge opp fakultetets arbeid med utdannings- og forskningsprofil

3) Profilere og integrere OAILL i forskning

4) Minst en søknad om SFF som involverer flere ISP-ansatte

5) Fortsatt øke andelen sampublisering

1) Fortsatt økt fokus på  ERC (forskningsadministrasjon og forskere)

2) Oppfordre til søknader på MSCA fellowships (IF/ITN) gjennom medarbeidersamtaler

3) Skreddersy løsninger til førstegangssøkere 

4) Gjennomføring av prosjekt-statusmøter hvert semester med alle prosjektledere

5) Oppfordre flere forskere til å søke innovasjonsprosjekter

6) Informere og oppmuntre dyktige forskere til å søke itn (initial training network)

1) Følge fakultetets opplæring og implementering av GDPR og ny etikklov

2) Tilrettelegge for sikker datalagring
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Videreutvikle UiOs enhet for - Forskning 

innovasjon og kompetanseutvikling i skolen 

(FIKS)

Følge opp initiativ fra FIKS

1) Videreføring av høy aktivitet på forskningskommunikasjon 

2) Planlegge større nasjonal konferanse om sentrale spesialpegagogiske temaer hvert tredje år, som en 

videreføring av konferansen "Spesialundervisning som virker" (neste konferanse 2021)

3) Fortsette å delta i samfunnsdebatten

4) Minst 4 ansatte hvert år på formidlingskurs

5) Lede nasjonalt nettverk for spesialpedagogikk og arbeide for nettverkets målsetninger  

8) Instituttet vurderer hvordan vi kan samarbeide og benytte FIKS 

1) Arbeide med strategi for rekruttering, samt arbeide med innholdet i kunngjøringstekstene for rekruttering 

på alle nivåer

2) Tilsetting av internasjonale toppforskere relevant for ISP

3) Opprettholde insentivordningene i forbindelse med forskermobilitet

4) Arbeide mot økt forutsigbarhet i arbeidsplaner for å sikre kvalitet i undervisningen og en balanse mellom 

forsknings- og undervisningsaktivitet

1) Gjennomføring av ARK-undersøkelse når denne blir tilgjengelig

1) Følge fakultetets koordineringsmodell for de tre labene

2) Videreutvikle digital infrastruktur i forbindelse med labvirksomhet O-AILL
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Fakultetets årsplan2019-2021

Tilby allsidig og integrert digitalt og 

studentaktivt læringsmiljø som styrker 

læringsutbytte og har forskningsnærhet og 

arbeidslivsrelevans

Grensesprengende forskning

Arbeide med egen forskningsstrategi 

knyttet til faglige prioriteringer
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Fremragende utdanning og læringsmiljø 

1

2

Styrke studentenes integrering i sosialt og 

faglig miljø og gi god oppfølging underveis i 

studiene

Styrke studentutvekslingen ved fakultetet
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Virksomhetsovergripende tiltak
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Kunnskap i bruk

En helhetlig personalpolitikk

Fakultetet skal styrke arbeidet mot 

trakassering i henhold til handlingsplaner 

for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold

Videreutvikle digital infrastruktur for 

forskning og undervisning

Etablere en helhetlig rekrutterings- og 

karrierepolitikk 

Kommunisere og formidle 

forskningsresultater og ny kunnskap og 

bidra til at myndigheter, allmennheten og 

den nasjonale utdanningssektoren tar den i 

bruk

Fremme god vitenskapelig praksis og 

arbeide for å heve bevisstheten rundt 

forskningsetiske problemstillinger både 

blant alle ansatte og studentene

Styrke tilgangen på eksterne midler og 

arbeide med finansiering fra EU


