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Bakgrunn 
Fremtidens fakultet 
 
Omstillingsavtalen ved UiB:  
alle organisasjonsendringer skal evalueres 
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Anbefalinger 
• Trappe opp arbeidet med lederutvikling og lederopplæring ved 

institutter og fakultetsadministrasjon 
• Instituttene selv velger intern organisering med hensyn til forskning 

og undervisning 
• Bedre kommunikasjon mellom fakultet og institutt 
• Fakultetet må bli mer synlig og tilgjengelig for instituttene 
• Skape identitet og fellesskapsfølelse mellom fakultet og institutt 
• Oppmuntre og tilrettelegge for forskningssamarbeid på tvers av 

forskningsgrupper 
• Videreutvikle og synliggjøre Enhet for læring 
• Anerkjenne god undervisning 
• Synliggjøre de administrative og tekniske støttefunksjonenes 

betydning for fakultetets virksomhet 
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Lederutvikling 
– Tilskudd fra fakultetet til lederutvikling på 

instituttene 
– Post doc forum, kariæreutvikling 
– Lederutvikling tema på forskerutdanning 
– Lederutvikling tema på instituttledermøter og 

medarbeidersamtaler 
– Oppmuntre til deltakelse i instituttlederforum på 

UiB sentralt 
– Kurse ledere i mediehåndtering 
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Bedre kommunikasjon mellom fakultet 
og institutt 

 
• Mer aktiv bruk av kommunikasjonsseksjonen 

på fakultetet 
• Aktiv bruk av websider til fakultetet 
• Utarbeide retningslinjer for tittel og 

tilhørighet for bruk av forskere i media 
• Fakultetet deltar mer aktivt på instituttenes 

møter/samlinger 
• Regelmessige dialogmøter  
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Forskningssamarbeid på tvers av 
forskningsgrupper 

 
• Kjernefaselitetene 
• Globale samfunnsutfordringer 
• Alrek helseklynge 
• Faste møteplasser  
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Synliggjøre Enhet for læring 
 

• Senter for fremragende undervisning  
• Fremragende underviser 
• Nye undervisningformer 
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De teknisk-administrative støttefunksjoners 
betydning  

 
• Presentere de administrasjonens kompetanse 
• Presentere de tekniske ansettes kompetanse 
• Forum hvor dette løftes frem 
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