Utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og
Universitetet i Stavanger 2021-2022
Innledning
I oktober 2020 vedtok styret ved Universitetet i Stavanger ny strategi for de neste ti årene - Strategi
2030. I arbeidet med ny utviklingsavtale har det vært viktig for universitetet at denne bygger på de
strategiske satsingene i strategien. De seks strategiske satsingsområdene er: grønn omstilling, energi,
helse og velferd, læring for livet, et åpent universitet og et godt lærings- og arbeidsmiljø.
I den toårige utviklingsavtalen med departementet har UiS prioritert utviklingsmål/delmål på tre av
de seks satsingsområdene; grønn omstilling, et åpent universitet og et godt lærings- og arbeidsmiljø.
I det videre arbeidet med implementering av Strategi 2030 vil universitetet utarbeide fireårige
handlingsplaner med delmål, måleparametere og tiltak. Universitetet har satt i gang arbeidet med å
prioritere utviklingsmål/delmål og måleparameter for satsingsområdene energi, helse og velferd og
læring for livet. Når delmål og måleparametere er på plass vil tiltak for alle de seks satsingsområdene
utarbeides. Tiltak som omfatter to eller flere av satsingsområdene, og som binder disse samme, vil
prioriteres for å sikre helhet og fellestankegang i oppfølgingen av Strategi 2030.

Utviklingsområde: Grønn omstilling
Strategisk ambisjon: UiS skal bidra til å omstille samfunnet gjennom forskning, kunstnerisk
utviklingsarbeid, utdanning og innovasjon.

Delmål 1: UiS i skal inkludere grønn omstilling i utdanningene
UiS har en ambisjon om å være banebrytende på utdanningsområdet og skal utforske nye måter å
samhandle på. Gjennom egen omstilling skal universitetet bidra til samfunnets omstilling. UiS skal
inkludere bærekraft og omstillingskompetanse i læringsutbytteformuleringene i studieplanene. UiS
skal utvikle to tverrfakultære valgemner med fokus på grønn omstilling, ett på bachelornivå og ett på
masternivå.

Måleparametere:
•
•

Antall studier hvor bærekraft og omstillingskompetanse er inkludert i
læringsutbyttebeskrivelsene
Antall studenter som har tatt de tverrfakultære valgemnene

Delmål 2: UiS skal bidra til grønn omstilling gjennom forskning og innovasjon
UiS skal prioritere forskningsområder med klar nytteverdi for omstilling av samfunnet, og koblinger
til målrettede samfunnsoppdrag i Horisont Europa. Universitetet skal etablere
tverrfakultære forskningssamarbeid som inkluderer omstilling og bærekraft. UiS skal utvikle et mål
for hvordan forskning påvirker omstilling (impact) innen 31.12. 2021. Alle fakulteter og Arkeologisk
museum skal delta i slike samarbeid.

Måleparametere:
•
•

Tildelinger knyttet til Horisont Europas målrettede samfunnsoppdrag (mill. kr.)
Tildelinger fra Norges Forskningsråd hvor minst én organisasjon utenfor akademia er partner
(mill. kr.)

Utviklingsområde: Et åpent universitet
Strategisk ambisjon: UiS skal være samarbeidsorientert, raus og inkluderende, og legge til rette for
levende møteplasser for kritisk refleksjon, kunnskapsdeling og dannelse.

Delmål 1: Universitetets utdanninger skal ha utvidet samarbeid med arbeidslivet.
Utdanningene skal i løpet av avtaleperioden få klarere arbeidsrelevans gjennom utvidet samarbeid
med arbeidslivet, utfordringsbaserte og tverrfaglige løsninger nasjonalt og internasjonalt.
UiS skal ha tilbud om praksis i alle studieprogram.

Måleparametere:
▪
▪
▪
▪

Antall bachelor/master/PhD avhandlinger/oppgaver sammen med arbeidslivet
Antall studieprogram med tilbud om praksis i arbeidslivet
Andel masterstudenter i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning
Tildelinger knyttet til Erasmus+ og andre konkurransearenaer (mill. kr.)

Delmål 2: UiS skal videreutvikle åpen vitenskap og fremragende formidling
UiS skal prege samfunnsdebatten gjennom jevnlige bidrag i medier med stort gjennomslag. Alle
publiseringer skal ha åpen tilgang.

Måleparametere:
•
•

Antall mediebidrag i sentrale medier nasjonalt og internasjonalt
Andel publiseringer med åpen tilgang

Utviklingsområde: Et godt lærings- og arbeidsmiljø
Strategisk ambisjon: UiS skal være et sted der fremragende prestasjoner blant studenter og ansatte
understøttes av et godt lærings- og arbeidsmiljø.

Delmål 1: UiS skal bedre studenttilfredsheten
I løpet av planperioden skal studentene oppleve økt tilfredshet med universitetets tjenestetilbud.

Måleparametere:
▪
▪

«Alt i alt – tilfredshet» (Studiebarometeret)
Studentmedvirkning (Studiebarometeret

Delmål 2: UiS skal utvikle et attraktivt universitetsområde
UiS skal i løpet av avtaleperioden ha iverksatt de mest prioriterte innsatsområdene i
Campusutviklingsplanen. UiS vil åpne opp førsteetasjene i byggene som ligger langs universitetsaksen
for å synliggjøre aktivitet og etablere et studentaktivt læringsstrøk.

Måleparametere:
▪
▪

Et aktivt miljø for studententreprenørskap – status
Bygulvet og læringsstrøk – status

