
Forslag til IFIKKs oppfølgingsplan for HFs Prosess faglige prioriteringer 

 

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) har to prioriterte miljøer 

(filosofi og klassiske språk) og to uprioriterte (idé- og kunsthistorie).  I HFs årsrapport heter 

det at: «Hensikten med de faglige prioriteringene er at sterke miljøer skal støttes og utvikles 

videre, men også at miljøer som ikke er blant de vurderte skal vurderes med hensyn til 

videreutvikling». Oppfølgingsplaner skal gjelde alle miljøer. For IFIKKs oppfølging er det viktig 

å balansere det å styrke de prioriterte miljøene med det å kunne gi de andre miljøene 

insentiver til å strekke seg.  For IFIKK er det også essensielt å hele tiden ha et fokus på 

studiekvalitet, da vi sliter med høyt frafall.  

 

IFIKKs oppfølging av HFs Prosess faglige prioriteringer (FP) henger sammen med flere 

forskjellige prosesser med eller uten tilhørende finansiering og plandokumenter: 

 

 IFIKKs stillingsplan (vedtatt av instituttstyret, men ikke godkjent av fakultetet enda) 

 Tildelingen av midler til faglig prioriterte områder våren 2014 (øremerkede tiltak for 

perioden 2014-18) 

 HFs omstillingsprosjekter – hvorav et nytt masterprogram i europeisk kultur (EKUL) 

som involverer idéhistorie 

 Utpeking av et nytt tverrfakultært forskningsområde: Unpacking the Nordic Model 

 

I bånn ligger også IFIKKs strategiske plan og det vi vet om IFIKKs langtidsbudsjett. 

 

Dette dokumentet er en samlet fremstilling av de relevante elementene i disse prosessene 

fordelt på fellestiltak og fag. For hvert miljø er det satt klare mål.  

 

Planen er utarbeidet av IFIKKs fagledere og ble senest diskutert i IFIKKs styre den 3. april. 

Den blir endelig behandlet i møtet 04.09.2012.  

 

Fellestiltak 

 

Instituttet er avhengig av at alle fagene styrkes innenfor forskning og undervisning. Derfor 
har vi valgt å sette inn noen tiltak som gjelder instituttet som helhet. Tiltakene retter seg 
både mot undervisningsfeltet der utfordringene er felles for alle våre fag og forskningsfeltet 
der utfordringene er mer varierte.  Det er også viktig for IFIKK å koble vår sterke forskning 
med undervisning – både i de prioriterte og uprioriterte miljøene. Uansett utfordringer, er 
det viktig å understøtte kvalitetskravene og retningslinjene i prosess faglig prioriteringer.  

 

Mål:  

 At IFIKK ved neste korsvei har minst like mange prioriterte områder – helst flere 

 At IFIKK får en bedre studiegjennomføring på alle nivåer – særlig MA 



 At IFIKK opprettholder andelen eksternfinansiering også etter bortfall av CSMN 

 At IFIKK står for enda flere tunge publikasjoner 

 

Tiltak: 

 Mer strategisk tildeling av instituttets frie forskningsmidler –bl.a. større vekt på tiltak 

som kan øke vår portefølje av eksterne prosjekter og styrke internasjonal publisering 

 6 MA-stipender som skal knyttes til pågående forskning lyses ut til miljøene  

 Undervisningsdag høst 2014 

 Prøveprosjekt med utdeling av pris til beste MA-oppgave levert på normert tid 

 

 

Filosofi 

Mål:  

 Å bli det sterkeste forsknings- og undervisningsmiljøet i filosofi i Skandinavia. Dette 

målet er innen rekkevidde gitt vår eksisterende styrke, ikke minst gjennom vårt 

Centre of Excellence (CSMN) og en rekke sterke nyansettelser 

 Å klare omstillingen til tiden etter CSMN som avsluttes sommeren 2017 

 Å bevare og videreutvikle Exphil, med forskningsbasert undervisning av høy kvalitet (i 

tråd med UiOs ”Strategi 2020”) og til gjensidig gavn for studenter og 

forskningsmiljøet 

 

Tiltak: 

Midlene fra Faglige prioriteringer brukes som følger.  

 Vi har ansatt fire høyt profilerte Professor II’ere (hvorav tre kvinner) for å styrke 

undervisningen og våre sterkeste forskningsmiljøer, knytte kontakter til andre 

forskningssterke miljøer, samt å berede grunnen for søknad om forskningsmidler 

(spesielt ERC ) 

 Vi ansetter en postdoc, to stipendiater, samt forskutterer en 1. amanuensisstilling i to 

år – samtlige med tanke på å bygge på våre allerede sterke forskningsmiljøer 

(postdoc og stipendiatstillingene er i prosess – søknadsfrist i september) 

 

Andre viktige tiltak er:  

 Fortsette ansettelser i førstestillinger i tråd med stillingsplanen  

 Et krafttak for å bedre gjennomføringen på MA-programmet, som har vært skuffende, 

bl.a. med veiledning allerede i første semester og bedre integrasjon av MA-oppgaver 

med eksisterende forskningsstyrker 

 

Idehistorie 

 
Mål: 



 å styrke forskningsprofilen, samtidig som fagets viktige rolle i en norsk offentlighet 
opprettholdes 

 internasjonalisering, særlig i form av økt andel internasjonale publikasjoner. Dette er 
viktig også for å gjøre fagets egen forskningssatsing på norsk idéhistorie (jf UiOs 
Nordic-satsning) kjent for et internasjonalt forskerfellesskap  

 å oppnå mer eksternfinansiering av prosjekter, slik at faget kan opprettholde et visst 
antall ph.d og post.doc-stipendiater 

 å kunne gi et faglig sterkt bidrag til den nye EKUL-masteren 
 
Tiltak: 
 

 utlysning av 2,5 stillinger i tråd med  stillingsplanen som både vil bidra til å styrke 
forskningsprofilen og EKUL-bidraget   

 bidrag til EKUL som forsterket MA-program er allerede lagt inn i EKULs planer 

 jobbe for  tilsetting av kvinnelig professor II som miljøet allerede har fått 
likestillingsmidler til for også å styrke internasjonaliseringen 

 
 

Klassiske  språk 

 

Mål:  

 å opprettholde den høye kvaliteten på forskningen  

 å tilby Norges beste utdannelse innen klassiske språk 

  å styrke samarbeidet med de videregående skolene i østlandsområdet som tilbyr 

undervisning i latin 

Tiltak: 

Midlene fra Faglige prioriteringer brukes som følger 

 

 1 treårig PhD-stilling 

 1 toårig postdoktorstilling 

 2 toårige professor II-stillinger som særlig skal tilføre instituttet økt bredde innen 
veiledning på MA- og PhD-nivå. 

 

PhD-stillingen er lyst ut (med søknadsfrist 1. september 2014). Postdoktorstillingen vil lyses 

ut i løpet av 2014-2015. Fagmiljøet har diskutert mulige kandidater til professor II-stillingene 

og tar sikte på å tilsette i hvert fall én professor II fra høsten 2014-våren 2015. 

Andre viktige tiltak er 

 utlysning av en stilling i latin i perioden i tråd med stillingsplanen 

 opprette en samarbeidsavtale med Oslo katedralskole. 



 diskutere revisjon av opplegget for BA- og MA-programmene i Antikkens kultur og  

klassiske språk på bakgrunn av eksterne og interne evalueringer. 

 

Kunsthistorie  

 

Mål: 

 

 Å styrke den faglige profil  for å skape et sterkt forsknings- og undervisningsmiljø 

gjennom fokus på tre satsingsområder: nordisk modernitet og modernisme,  design 

historie og nye medier 

 Å skaffe flere eksterne prosjekter for å styrke forskningen og sikre midler til PhD’ er 

og post.doc’er 

 Å  styrke det internasjonale samarbeidet både gjennom forskning og undervisning  

 Å sikre arbeidsrelevans i undervisning 

 Å bedre gjennomføringen  

 

Tiltak:  

 

 Tre nye stillinger innenfor de tre satsningsområderne er lagt inn i IFIKKs stillingsplan: 

En, som straks er under utlysning, er relatert til universitetets strategiske satsing 

på ’the nordic model’. 

 Bygge videre på samarbeidet mellom Munch museet, Nasjonal museet og UiO i en 

stratetisk satsing på Munchforskningen. Her har vi allerede ansatt to PhD’er, en  

finansiert av UiO og en av Munch museetog IFIKK, samt en professor II. Dette vil også 

styrke satsingsområdet innenfor nordisk modernitet og modernisme og den første 

stillingsutlysningen. 

 Innenfor området design historie har ansvarlig forsker fått tildelt NFR 

forskningsmidler med  to PhD’er som er under ansettelse. 

 Oprette BA emner i samarbeid med museer og utstillingssteder 

 Aktivt søke internasjonale midler til forskningssamarbeid – høsten 2014 har IFIKK 

allerede stilt seg bak en søknad om Marie Curie-stipend og levert en søknad om EEA-

grant. 

 


