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Innledning
Instituttets årsplan for 2005 følger opp de hovedprioriteringer som kommer til uttrykk i HF-
fakultetets årsplan.

Denne årsplanen er preget av at 2005 er instituttets første driftsår. Mye av aktiviteten vil
derfor være knyttet til etablering av intern organisasjonsstruktur, nye samarbeidsrelasjoner og
administrative rutiner.

FORSKNING

Instituttet skal

- etablere gode vilkår for mangfoldet av forskningsaktiviteter, så vel
gruppeprosjekter som individuelle prosjekter

- stimulere til forskningsprosjekter/faglig aktivitet på tvers av instituttets fagmiljøer
og i samarbeid med andre institutter og fagmiljøer

- stimulere internasjonalt forskningssamarbeid

- arbeide aktivt for å hente inn ekstern forskningsfinansiering

- styrke oppfølgingen av forskerrekruttene med tanke på å øke
gjennomføringsgraden

- stimulere en publiseringspraksis med nasjonal og internasjonal fagfellevurdering

UTDANNING

Instituttet skal

- ta i bruk det nye systemet for sikring av kvalitet i studiene

- følge opp universitetsstyrets vedtak om evaluering av examen philosophicum

- gjennomgå emneporteføljen med sikte på å bringe studieemnene i samsvar med
fakultetets retningslinjer

- kartlegge og videreutvikle fagmiljøenes bruk av fleksible læringsformer

- utvikle en strategi for instituttets kurs og etter- og videreutdanningstilbud



- arbeide for universell tilrettelegging av studiene

- legge til rette for økt kontakt mellom studenter og vitenskapelige ansatte, for å
skape faglig tilhørighet og åpne opp for ikke-byråkratisk evaluering

KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT

Instituttet skal

- følge opp fakultetets kommunikasjonsstrategi

- formulere en intern og ekstern informasjonsstrategi

- kartlegge fagmiljøenes engasjement i eksterne oppdrag, og utvikle en felles
politikk for dette

- arbeide for å etablere alumnivirksomhet ved alle undervisningsfagene

ORGANISASJON, PERSONALE OG INFRASTRUKTUR

Instituttet skal

- sørge for at det nye instituttet får en god start, med gode samarbeidsrelasjoner og
godt arbeidsmiljø

- starte utredningsarbeidet i forbindelse med den forestående fagdimensjoneringen

- igangsette tiltak for å bedre kvinnerekrutteringen i de av instituttets fag som har lav
kvinneandel

- etablere en intern organisering innenfor de vedtatte rammer

- få på plass administrative rutiner som oppleves profesjonelle både internt og
eksternt

- gjennomgå arealplaner og romdisponering for det nye instituttet


