
Nytt dekanat på TF 2019-2022 
 
Aud V. Tønnessen (dekan) 
Anders Runesson (prodekan og forskningsdekan) 
Nina Hoel (studiedekan) 
 
TF skal velge nytt dekanat, og det vil skje som styresak den 26. oktober. Hvis 
styret da velger meg som dekan, vil Anders Runesson bli prodekan og 
forskningsdekan, mens Nina Hoel vil bli studiedekan. Vi representerer 
kontinuitet og fornyelse. Anders og Nina bringer med seg verdifulle 
internasjonale erfaringer innen forskning og utdanning fra i sær Sverige, Canada 
og Sør-Afrika, noe som vil avspeile seg i arbeidet vårt.  
 
Anders Runesson har vært professor i nytestamentlige studier på TF siden 2015. 
Han kom da fra tilsvarende stilling ved McMaster University i Canada, hvor han 
hadde arbeidet i 12 år. Sin PhD og dosenttittel fikk han ved Lunds Universitet. 
Han har bred erfaring fra internasjonale forskningsprosjekter og en bred 
undervisningsportefølje. Han har vært gjesteprofessor ved Hebrew University. 
Anders har på TF vært viktig i ledelsen av den nasjonale forskerskolen ATTR, og 
har etablert et open access peer reviewed tidsskrift som er et samarbeid mellom 
UiO, Hebrew University i Jerusalem og DePaul University i Chicago.  
 
Nina Hoel er førsteamanuensis i religion og samfunn på TF siden 2015. Hun har 
sin akademiske utdannelse primært fra Sør-Afrika. Hun har sin PhD fra 
University of Cape Town og har vært postdoc både ved UCT og University of 
KwaZulu Natal. Hun kom til TF fra KIFO. Hun har undervist og veiledet mye, og 
en av hennes masterstudenter i fjor fikk pris for beste masteroppgave ved UiO 
innen kjønnsstudier. Hun har et bredt og sterkt internasjonalt 
forskningsnettverk, og har også publisert om metode. 
 
Aud Tønnessen har lang erfaring på TF fra student til professor. Hun har vært 
programleder, studiedekan og de siste fire årene dekan. Hun har i disse årene 
deltatt aktivt i styrer og råd ved universitetet sentralt, og kjenner UiO godt og har 
samtidig vært med på å utvikle internasjonale nettverk som TF som institusjon 
inngår i. Det vil være viktig oppgave også fremover.  
 
Vårt felles mål er å videreutvikle og konsolidere TF som et av de ledende miljøer 
innen teologi og religionsstudier internasjonalt. Det vil skje gjennom økt 
vektlegging av strategisk nettverksbygging både innen forskning og utdanning. 
Det vil skje gjennom tydelig prioritering av å understøtte forskere og 
forskningsmiljøer som ønsker å hevde seg i toppen. Samtidig vil vi sørge for en 
sunn støtte til alle, slik at bredden ivaretas. TF står midt i en periode med 
fornyelse og endring. Det vil vi være med på å ta flere skritt videre med tydelig 
vekt på samarbeid og internasjonale relasjoner. På internasjonale rankinger gjør 
TF det godt og har derfor gode forutsetninger for å spille en viktig rolle innen 
utdanning i og forskning på teologi og religion i årene som kommer.  
 
Dette ønsker vi å prioritere i den kommende fireårsperioden: 
Sterkere integrering av forskning og utdanning 



Økt vektlegging av samarbeid innen undervisning og forskning 
Understøtte og belønne pedagogisk utviklingsarbeid 
Understøtte og belønne internasjonal forskningssatsning 
Bedre det økonomiske handlingsrommet med henblikk på utdanningskvalitet og 
styrket forskningsvirksomhet 
Bygge et godt arbeidsmiljø der faglige og administrative ansatte opplever seg 
anerkjent og verdsatt 
 

Utdanning og læringsmiljø 
 Øke antall kandidater. Vi ønsker å øke antall kandidater (profesjon, 

master og PhD). For å få det til, mener vi at arbeidet med integrering av 
studenter i fag og forskning må styrkes. Det kan skje ved å skape en 
læringskultur hvor studentene er aktive bidragsytere til fagfellesskapet, 
hvor studentaktive læringsmetoder tas i bruk og hvor læring skjer i 
åpenhet og trygghet. Her må programledere og fagenheter sammen med 
studieadministrasjon finne gode samarbeidsformer som legger til rette 
for studentenes styrkede integrering i fagmiljøet. 

 Pedagogisk fornyelsesarbeid. Vi vil understøtte og belønne pedagogisk 
utviklingsarbeid og utprøving av flere undervisningsmetoder. 
Undervisning skal være meritterende. Målet er å heve 
utdanningskvaliteten og styrke samarbeidet rundt undervisning.  

 Styrket integrering av forskning og utdanning. Vi vil styrke integrering av 
forskning og utdanning. I den forbindelse ønsker vi i samarbeid med 
administrasjonen å se nærmere på organiseringen av undervisningen. 
Her vil også programledere og fagenheter være viktige bidragsytere. 

 Internasjonalt samarbeid og utveksling. Vi vil legge til rette for og 
stimulere til internasjonalt samarbeid og utveksling. I den forbindelse vil 
vi vurdere mulighetene for nye tverrfaglige samarbeidsrelasjoner. Vi vil 
gjennomgå utvekslingsavtalene for å se om vi kan få mer samarbeid ut av 
disse.   

 Øke rekrutteringen. Vi vil arbeide målrettet med økt rekruttering til alle 
studieprogram. Vi vil bidra til at TF er førsteprioritet for studenter som 
ønsker å tar profesjonsstudiet i teologi.  

 Program for religiøse ledere. Arbeidet med å utvikle nye emner og 
program for en ny generasjon av religiøse ledere vil prioriteres. Dette er 
en nyvinning og det innovative handler blant annet om å sette 
undervisning og forskning sammen på nye måter, for nye kandidater og 
en ny samfunnsvirkelighet. 

 

Forskning og internasjonalisering 
 Ekstern finansiering. Vi vil understøtte forskere som vil søke større 

prosjekt fremfor alt innen rammen av ERC, men også Forskningsrådet og 
andre. Et langsiktig arbeid er nødvendig, likedan et fokus på 
tverrfaglighet og tematisk orienterte søknader. Forskernes individuelle 
frihet til å velge forskningsområde er viktig, men det skal gis insitamenter 
til forskning som tematisk retter seg inn mot større områder som handler 
om sikkerhet og samhørighet i samfunnet (jf. regjeringens Langtidsplan 
for forsking og høgere utdanning).   



 Økt satsning på stipendiater. Økt satsning på ekstern finansiering henger 
nært sammen med satsning på å øke antall stipendiater ved TF. I tillegg til 
å inkludere stipendiatstillinger i eksterne forskningsprosjekt, vil vi se 
nærmere på muligheten for samarbeid med andre fagmiljøer (tverrfaglige 
doktorgradsprosjekt) og blant annet trossamfunn (arbeidslivsfinansierte 
doktorgrader). 

 Forskergrupper. Arbeidet med ekstern finansiering og økt satsning på 
stipendiattjenester henger sammen med økt fokus på forskergrupper som 
dynamiske kontekster for kunnskapsproduksjon og disseminasjon. Disse 
vil være viktige for å skape en inspirerende vitenskapskultur, hvor 
stipendiater får tilgang til den beste samlede ekspertise innom sine 
områder. Det er viktig å forme brede forskergrupper, men det kan også 
tenkes et effektivt og målrettet samarbeid mellom ulike forskergruppe. En 
satsning på forskergrupper er samtidig en satsning på økt kvalitet og 
effektivisering av forskerutdanningen. Forskergruppene skal være 
strategiske og innrettet på nettverksbygging, også med tanke på ERC-
søknader. 

 Effektivisering og produktivitet. Vi vil bygge videre på TFs fremganger, 
som for eksempel innen publisering. Ved å satse på en dynamisk 
forskningskultur, hvor forskergruppene er en sentral komponent, likedan 
bestrebelsene på å styrke samarbeid mellom disiplinene, er målet å 
knytte det høye publiseringsnivået inn mot prosjekt og slik øke kvaliteten 
i prosjektsøknader.  

 Internasjonalisering. Målet er å tydeliggjøre forskningen som del av en 
større internasjonal kultur og plassere TF sentralt på dette verdenskartet. 
For å oppnå dette må vi bedre flere forhold: 

o Internasjonalt lederskap. Vi vil oppmuntre og økonomisk støtte de 
som tar på seg lederskap, spesielt i større internasjonale 
forskningsnettverk og konferanser.  

o Papers. Vi vil sikre midler for forskere som gir papers ved 
internasjonale konferanser. Målet er at hver enkelt forsker skal ha 
mulighet til å bidra ved minst to slike konferanser hvert år.  

o En aktiv forsker-sirkulasjon på TF. For å skape en dynamisk 
forskningskultur vil vi styrke internasjonalt samarbeid og 
utveksling og regelmessig innby forskere fra andre land til å holde 
foredrag og undervise. Her vil vi se på mulighetene som for 
eksempel Erasmusprogrammet gir og undersøke om det er andre 
program og nettverk vi bør investere mer i.  

o Alle stipendiater skal oppmuntres til å tilbringe tid ved 
utenlandske universitet. Vi vil kartlegge hvilke universiteter som 
vil egne seg for dette. Vi vil understøtte feltarbeid, inklusiv 
arkeologiske utgravninger. Også dette er del av strategisk arbeid 
med nettverksbygging og forskningskvalitet. 

 
 
 

Samarbeid og samfunnskontakt 
 Likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. Vi vil styrke arbeidet med å 

utvikle TF som et godt arbeidsmiljø med rom for forskjellighet og 



mangfold. Vi vil gjennom godt samarbeid bidra til økt kjønnsbalanse og 
følge opp Handlingsplanen for Likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. 

 Transparente beslutningsprosesser. Vi vil bidra til transparente 
beslutningsprosesser. En viktig forutsetning for et godt arbeidsmiljø er at 
beslutninger skjer på transparente måter. Debatt og kritikk er likedan 
viktige betingelser for at gode beslutninger kan treffes. 

 Gode samarbeidsrelasjoner mellom faglige og administrativt ansatte. Vi vil 
delta i utviklingen av et godt samarbeid mellom administrasjon og faglig 
stab. Dette er avgjørende for å sikre god fremdrift i hovedoppgavene våre 
innen forskning og utdanning. Ledelsen vil blant annet ha et halvårlig 
møte med administrasjonen, for gjensidig å orientere hverandre om 
prioriteringer og utfordringer.  

 Samarbeid med arbeidslivet. Vi vil videreutvikle og sikre et godt 
samarbeid med arbeidsliv. Det vil bli etablert et samarbeidsråd med 
deltakere fra kirke- og livssynsfeltet. Dette er viktig både av hensyn til 
rekruttering og kvalitetssikring av utdanningens relevans. Vi vil også 
vurdere muligheten for et tettere samarbeid med arbeidsgivere rundt 
PhD-utdanningen og gi flere mulighet til å tas opp på 
doktorgradsprogrammet. Vi vil samarbeide med Den norske kirke og med 
det bredere tros- og livssynsfeltet for å bidra til universitetsforankret og 
forskningsbasert kompetanseutvikling.  

 Internasjonalt universitetssamarbeid. Aktiv deltaker og bidragsyter til The 
Guild. Vi vil bidra til at The Guild som UiO er en del av, blir en viktig arena 
for økt samarbeid mellom de europeiske teologiske læresteder som fins i 
dette nettverket. Vi vil innby dem til et seminar i løpet av 2019.  

  


