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Tverrfakultære prioriteringer ved Det teologiske fakultet
Det teologiske fakultet oversender herved sitt innspill om sine tverrfakultære prioriteringer. Fakultetet
har valgt å gjøre dette ved å samle seg om et forslag til en ny og offensiv tverrfakultær
forskningssatsning på religion og religionsmøte ved Universitetet i Oslo. Fakultetet peker på en rekke
grunner til at det bør tildeles en ledende rolle i en slike satsning ved UiO. Vi mener en slik satsning både
er godt forankret i de mange tverrfakultære initiativ og samarbeidsrelasjoner fakultetet allerede er
involvert i, og i de samfunnsmessige utfordringer UiO er forventet å gi en respons til.
Vi viser også til de to foregående innspill fra fakultetet i prosessen for faglig prioriteringer. I Fagpolitisk
notat av 15.9.2006 pekte vi på forskning omkring religion i det offentlige rom som den sentrale
satsningen. I innspillet av 14.12.2006 pekte vi på den samfunnsrelevans som religionsforskningen
innbærer og hvorledes TFs forskningsmiljøet allerede har utviklet stor kompetanse for å svare på de
samfunnsmessige utfordringene på dette området. I det notatet som her vedlegges går vi nå et skritt
videre og skisserer hvordan religion og religionsmøtet må føre til en bred og offensiv tverrfakultær
satsning. Avslutningsvis peker vi også på fakultets etikksatsning som skal videreføres.
I tråd med de planer som ble skissert ved oversendelsen av innspillet 14.12. 2006 vil fakultetet i de
kommende månedene konsentrere seg om å utvikle de dokumenter som skal legges til grunn ved det
planlagte fakultetsseminaret i Spania i slutten av april. Dette seminaret vil legge grunnlaget for det
avsluttende innspillet til universitetsledelsen om de faglige prioriteringer ved Det teologiske fakultet.
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