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Prosess for faglig prioritering ved Det teologiske fakultet
Universitetsstyret fattet i møte 11.05.2006 endelig vedtak om iverksetting av en felles, tidsbegrenset
prosess for faglig prioritering ved UiO. Prosessen skal gå over to år, med avslutning sommeren 2008.
Formålet er å drøfte langsiktige faglige perspektiver og muligheter og komme frem til vedtak om hvilke
faglige prioriteringer som skal være retningsgivende for UiOs videreutvikling og fornyelse av
virksomheten.
I det foreliggende notatet redegjør Det teologiske fakultet for sin prosess mot faglig prioritering.
Dokumentet har tre deler.
I: Forankring av prosessen ved Det teologiske fakultet
II: Tolkning av oppdraget
III: Gjennomføring av prosessen
I: Forankring av prosessen ved Det teologiske fakultet
Prosess for faglig prioritering styres av Forskningsstrategisk utvalg (FSU) ved Det teologiske fakultet.
Forskningsstrategisk utvalg består av dekan, to forskningsprofessorer, fakultetsdirektør og
forskningsrådgiver. Dette er et tungt organ i fakultetssammenheng. FSU kommuniserer innover med
fakultetets ledermøte og utover med fakultetets vitenskapelig tilsatte gjennom deres deltakelse i en av
fakultetets to faggrupper. Forskningsprofessorene er også leder for hver sin faggruppe som har som sin
målsetning å styrke samhandling mellom forskere, utvikle prosjektutkast, og å styrke
publiseringskulturen. Fakultetet finner disse to kommunikasjonsretningene vesentlige fordi prosessen på
den ene side må ses i sammenheng med fakultetets samlede strategi, og på den annen side trenger aktiv
deltakelse fra de vitenskapelige tilsatte. Det er viktig at fakultetsstyret hele veien holdes orientert om
prosessen slik at det er i stand til å fatte de nødvendige vedtak i prosessens senere faser.
II: Tolking av oppdrag
Fakultetsledelsen ser det som viktig at det i oppdraget fra universitetet understrekes at det vil være
forskjellig fra fakultet til fakultet hvordan de forskningsmessige prioriteringene kommer til uttrykk.
Oppdraget inneholder føringer for faglig konsentrasjon og langsiktig faglig prioritering med vekt på de
forskningsmessige prioriteringer. Fakultetene oppfordres til å løfte blikket, tenke overordnet,
fremtidsrettet og langsiktig mot faglig fornyelse og utvikling. En prosess ledet av slike målsettinger vil
nødvendigvis falle ulikt ut ved fakultetene, alt etter størrelse og særpreg. Det teologiske fakultet er et
profesjonsfakultet med sterke islett av allmennfag. Vi må planlegge en prosess som tar høyde for begge
disse sider. Samtidig er det nødvendig å vurdere prosessen i forhold til fakultetets størrelse. Fakultetet
har om lag 20 fast vitenskapelig tilsatte, 11 stipendiater og to post.doc. Med en slik størrelse er det mer
nærliggende å tenke på faglige tyngdepunkt som kan være retningsgivende for faglige prioriteringer enn
å tenke isolerte tema som involverer få forskere. Så langt i vurderingen reflekterer vi over hvordan vår
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samlede forskningsprofil skal se ut og hvilke faglige konsentrasjoner som bidrar til dette ut fra
fakultetets nåværende faglige kompetanse og utfordringer fra den internasjonale forskningsarena og fra
samfunnet. Utfordringen er å være så tydelig på dette at den veien som stakes ut vil være
retningsgivende for den konkrete forskningsaktiviteten og fakultetets prioriteringer innen forskning.
III: Gjennomføring av prosessen
Fase 1a:
Fakultetet begynte arbeidet med helhetlig faglig prioritering på sitt lederseminar 15.-16. mai d.å. På dette
seminaret ble prosessen som helhet drøftet samt de konkrete tiltak som hører inn under prosjektets første
fase. Dette arbeidet ble videreført på ledermøtet 23. mai. Ansvaret for gjennomføring av prosessen ble
forankret i forskningsstrategisk utvalg 8. juni. Styret ble orientert om saken den 20. juni. I
forskningsstrategisk utvalg ble man enig om at forskningsprofessorene skulle utarbeide en skisse over
hva de så som fakultetets sterke faglige felt, sammenhengen mellom disse faglige feltene og hvilke
retning disse kunne gis. Dette notatet ble utarbeidet og forelagt de vitenskapelig tilsatte i faggruppene i
august/september. Prosessen ble igjen drøftet i forskningsstrategisk utvalg 31. august hvor man konkret
drøftet innholdet i det svar fakultetet skulle avgi 15. september. En ble enige om å utforme et
prosessnotat og et fagpolitisk notat som belyste noen grunnleggende problemstillinger ved forskning på
fakultetet. Styret ble orientert om dette svar på sitt møte 14. september. På møtet 31. august ble en også
enige om at en burde igangsette en bred faglig undersøkelse av den enkelte forskers prioriterte
forskningsområder. Dette for å sikre at hele bredden i fakultetets forskningsaktivitet var kjent når en
drøftet prioriteringer.
Fase 1b:
Som det fremgår ovenfor vil fakultetet ha behov for å starte sin kartlegging og drøfting av sin egen
forskningskompetanse allerede i fase 1a. I fase 1b blir det vesentlig å se fakultetets egen kompetanse i
forhold til de utfordringer fakultetet skal ivareta i sin samfunnsrelasjon. Det vil også være nødvendig å se
fakultetet som en del av UiOs forskningsstrategi og dermed finne naturlige samarbeidspartnere utenfor
fakultetet. Arbeidet med fakultetet i møte med samfunnsbehov vil bli satt i gang i forskningsstrategisk
utvalg 12. oktober, og drøftet med de vitenskapelig tilsatte i faggruppene i løpet av oktober.
Fakultetsstyret vil bli holdt orientert om dette arbeidet i møte 26. oktober. En forutsetter en rimelig
klarhet i disse utfordringene før en går til drøftinger med aktuelle forskningsmiljø ved UiO. Dette
arbeidet vil finne sted i november. Forskningsprofessorene vil ha hovedansvaret for å gjennomføre dette.
Resultatene vil oppsummeres på møte i forskningsstrategisk utvalg 28. november. Fakultetsstyret
orienteres på sitt møte 27. november. Foreløpig rapport oversendes UiO sentralt 15. desember.
Fase 1c:
Det er helt avgjørende for fakultetet at det får anledning til en lengre faglig drøfting blant de
vitenskapelig tilsatte om faglig tyngdepunkt og dokumentasjon i denne fasen. Dette er nødvendig for å gi
arbeidet faglig legitimitet og like viktig faglig kreativitet. På et fakultet med TFs særtrekk har det liten
hensikt å drive en ovenfra styrt forskningsmessig prioritering. I siste instans vil prioriteringene gjelde
den enkelte forskers prioritering for sitt eget arbeid og disponering av fremtidige ressurser. Fakultetet
planlegger derfor et faglig seminar og ekskursjon første uke i mai 2007. Fortrinnsvis bør et slikt seminar
og ekskursjon legges til et sted som understreker de faglige utfordringene. I kartlegging av fakultetets
faglige kompetanse så langt er det tydelig at mange forskere innen ulike felt arbeider med religiøs
identitet, både som kjennetegn på bestemte religioner og hvordan religioner former menneskers identitet.
(Det vises her til fagpolitisk notat). Granada i Sør-Spania vil da egne seg godt som lokalisering fordi
dette stedet vitner om en dramatisk religionsveksling fra islamsk til kristen kultur. Dette stedet
understreker med sin historie hvordan religiøse identiteter er blitt formet. Fakultetet vil søke om
økonomisk støtte fra UiO sentralt til å gjennomføre dette seminaret som er planlagt til fem dager. I tiden
frem mot dette seminaret, februar-april, vil faggruppene få en hovedutfordring med å utforme forskbare
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tema som understreker de faglige prioriteringer som begynner å avtegne seg. Dette må være gjort før det
felles fakultetsseminar slik at de større faglige prioriteringer kan ses i sammenheng med de konkrete
forskningsmessige utfordringer. Tilbakemelding til styret om dette arbeidet vil da kunne skje ultimo mai.

Med hilsen
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