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Vedtatt på styremøte 19.06.2014 

 

Oppfølgingsplan for IKOS 2014-2019 
 
HFs fakultetsstyre vedtok 29/11 2013 at alle institutter i løpet av 2014 skal utarbeide 
oppfølgingsplaner. Disse planene vil i IKOS’ tilfelle stå i nær forbindelse med stillingsplanen for 
perioden 2014-2019. Forut for utarbeidelsen av oppfølgingsplanene har fagmiljøene levert forslag til 
tiltak som skal styrke forskning, undervisning og formidling, og forslagene har vært fremlagt og 
diskutert i IKOS-styret. Noen av de foreslåtte tiltakene har utpekt seg som relevante for alle 
fagmiljøer på IKOS, og er derfor definert som «fellestiltak». Andre tiltak er fagspesifikke. 
Oppfølgingsplanen for IKOS 2014-2019 utgjør summen av fellestiltak og fagspesifikke tiltak.  
 
Oppfølgingsplanen tydeliggjør hvilke tiltak som finansieres av fakultetets omstillingsmidler, 
fakultetets midler til faglig prioriterte områder, og IKOS’ egne avsetninger til forskning, undervisning 
og formidling.  
 
Oppfølgingsplanen viser hvordan de faglig prioriterte områdene styrkes og de øvrige miljøene kan 
løfte seg i kommende periode, både på forsknings-, undervisnings- og formidlingssiden. 
 
De enkelte fagmiljøene må utforme konkrete og langsiktige tiltaksplaner for å utvikle og vedlikeholde 
kvalitet i forskning, undervisning og formidling ved bruk av fellestiltak og fagspesifikke tiltak. 
Tiltaksplanene må være godt forankret i fagmiljøene, ha klare mål og gi mulighet for oppfølging og 
resultatevaluering fra styre og ledelse. Dette forutsetter at fagmiljøer og instituttledelse har faste 
møtepunkter der tiltakene diskuteres, justeres og evalueres. 
 

 
Fellestiltak 
 
For å styrke forskning, undervisning og formidling i alle fagmiljøene ved instituttet etableres følgende 
fellestiltak for hele IKOS: 
 

 Gjesteforskerprogram (IKOS Fellowship Program): 2.500.000 (500.000 årlig) 
 

 Drift av interne forskningsprosjekter: 1.500.000 (300.000 årlig, 2 prosjekter i drift pr. år) 
 

 Vit.ass./forskningsassistanse: 1.000.000 (200.000 årlig) 
 

 Forskningsstøtte (flat driftsmiddelstøtte og søkbar pott): som tidligere 
 

 Studiekvalitetsmidler 5.000.000 (1.000.000 årlig, blant annet til egen inndekning av 
budsjettene til de nye MA-programmer/-studieretninger) 

 

 Bidrag til emnetråd «Praksis og prosesser i arbeidslivet» med fokus på bruk av digitale 
verktøy og bransjeforståelse – øremerket bevilgning fra HF (6 mnd frikjøp til 
kompetanseheving for universitetslektor og professor II med 50 % finansiert av HF) 
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 Ph.d.-/postdoktor-stillinger à 560.000/650.000 årlig (omfang avgjøres ved 
budsjettbehandling) 

 

 Professor II-stillinger à 172.000 årlig (omfang avgjøres ved budsjettbehandling) 
 

 
Med unntak av bidraget til «Praksis og prosesser i arbeidslivet» vil fellestiltakene finansieres over 
IKOS’ egne budsjetter. Flere av fellestiltakene vil kunne ses i sammenheng, for eksempel slik at drift 
av et internt forskningsprosjekt kan kobles til gjesteforskerprogrammet og til IKOS-finansierte 
rekrutterings- eller deltidsstillinger. 
 
 
 

Kulturhistorie og museologi 
 
1. 
Som faglig prioritert område har fagmiljøet fått øremerket tildeling for perioden 2015-2018 fra HF på 
i alt 8.075.710. Midlene skal brukes til: 
 
2 3-årige postdoktorstillinger  
2 ph.d.-stillinger à 3 år 
 
Denne løsningen forutsetter at IKOS avsetter 116.000 til fullfinansiering. 
 
2. 
Fagmiljøet har fått del i HFs tildeling av omstillingsmidler til masterprogrammet EKUL for perioden 
2014-2018, i alt 2.000.000. I tillegg til dette foreslås en avsetning fra IKOS/IFIKK: 700.000, dvs. 
350.000 pr. institutt. 
 
Midlene skal brukes til tiltak for å bedre rekruttering og gjennomføring: 
 

- Workshop m/involverte fagmiljøer 
- Frikjøp 
- Kontaktreiser 
- Mottaksuke 
- Workshops m/studenter 
- Avtagerpanel - alumnus 
- Masterstipend 
- 2 professor II – én i Digital Humanities og en tematisk åpen 

 
3. 
Fagmiljøet har fått del i HFs tildeling av omstillingsmidler til masterprogrammet MUSKUL for 
perioden 2014-2018, i alt 2.000.000. I tillegg til dette foreslås en avsetning fra IKOS: 850.000. 
 
Som vedlagte budsjettforslag viser, skal midlene brukes til tiltak for å bedre rekruttering og 
gjennomføring: 
 

- Kontaktreiser 
- Drift av et emne i samarbeid med KHM 
- Frikjøp 
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- Mottaksuke 
- Workshops m/studenter 
- Avtagerpanel - alumnus 
- Masterstipend 
- Professor II + gjesteforelesere 

 
 
4. 
Fagmiljøet er i gang med å revidere sitt BA-studium, og dette arbeidet vil inngå i fagmiljøets 
tiltaksplan. 
 
5. 
Norsk Folkeminnesamling (NFS) er en viktig del av fagmiljøets forsknings- og undervisningsstrategi. 
HF har prioritert NFS som satsningsområde for formidling. Driftsmessig trengs et faglig tilsyn med 
NFS, og et mangeårig arbeid med digitalisering av materialet fortsetter. Arbeidet med utvikling og 
eventuelt ekstern finansiering av formidlingsaktiviteter knyttet til samlingen vil inngå som en del av 
fagmiljøets tiltaksplan. 
 
Avsetning fra IKOS:  

- 1.200.000 (200.000 årlig) i perioden 2014-2019 (allerede vedtatt for 2014 og 2015: 
100.000/år).  

- Disponering av 40 % av arbeidsplikten til fagets universitetslektor (270.000/år). 
 
 
Vurdering 
Gjennom midlene til de nye MA-programmene (EKUL/MUSKUL) får fagmiljøet betydelige ressurser til 
bedret studiekvalitet, forstått som bedre oppfølging av studentene, økt internasjonalisering og 
konsentrasjon og samarbeid om studietilbudet. Dette er i tråd med HFs omstillingsstrategi. Den 
planlagte revisjonen av BA-tilbudet er en viktig og forventet konsentrasjon og revisjon med sikte på 
økt studiekvalitet. Arbeidet med de nye MA-programmene og det reviderte BA-tilbudet vil inngå i 
fagmiljøets tiltaksplan. 
 
Når det gjelder formidling vil avsetninger til Norsk Folkeminnesamling gi fagmiljøet et betydelig løft 
og synliggjøre sammenhengen mellom kildemateriale, forskning, undervisning og formidling. 
Fagmiljøet har Senter for museumsstudier som komponent i en formidlingsstrategi. Ressurser til 
avtagerpanel/alumnusnettverk (se pkt. 2-3 ovenfor) vil også være et element i fagmiljøets 
formidlingsstrategi. 
 
Forutsatt en konkret og langsiktig tiltaksplan kan fagmiljøet benytte fellestiltak som 
gjesteforskerprogram, vitenskapelig assistanse og drift av forskningsprosjekter for økt 
forskningskvalitet.  IKOS-finansierte rekrutteringsstillinger vil også kunne inngå i fagmiljøets 
tiltaksplan. 
 
 
 

Midtøsten og Nord-Afrika 
 
1. 
Som faglig prioritert område har fagmiljøet fått øremerket tildeling for perioden 2015-2018 HF på i 
alt 8.277.603. Midlene skal brukes til: 
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2 2-årige postdoktorstillinger 
3 ph.d.-stillinger á 3 år 
 
Denne løsningen forutsetter at IKOS avsetter 373.000 til fullfinansiering. 
 
2. 
IKOS avsetter 1.450.000 i perioden 2015-2018 av egne midler til den nye, engelskspråklige 
masterstudieretningen Middle East Studies (MES). 
 
Midlene skal brukes til tiltak for å bedre rekruttering og gjennomføring: 
 

- Kontaktreiser 
- Mottaksuke 
- Workshops m/studenter 
- Avtagerpanel - alumnus 
- Masterstipend 
- Professor II 

 
3. 
Fagmiljøet skal arrangere interne workshops og seminarer. Hovedmålet med arrangementene er å 
styrke det faglige og pedagogiske samarbeidet i miljøet. Disse vil inngå i fagmiljøets tiltaksplan. 
 
4. 
MAF har lagt stor vekt på at kvalitet i både undervisning, forskning og formidling vil kreve en fortsatt 
satsning på Senter for islam- og Midtøstenstudier (SIMS). MAF har også ønsket å styrke 
koordinatorfunksjonen ved SIMS.  
 
 
Vurdering 
 
Gjennom den foreslåtte IKOS-avsetningen til den nye MA-studieretningen vil MAF få betydelige 
ressurser til bedret studiekvalitet, forstått som bedre oppfølging av studentene, økt 
internasjonalisering og konsentrasjon og samarbeid om studietilbudet. Dette er i tråd med HFs 
omstillingsstrategi. Oppfølgingen av den nye MA-studieretningen må inngå i fagmiljøets tiltaksplan. 
 
En fortsatt satsning på SIMS vil kreve et klart eierskap og engasjement til senteret både fra alle 
ansatte ved MAF og fra andre relevante fagmiljøer ved IKOS. Senterets plan for nettpresentasjon, 
oppdatering av informasjon og bruk av SIMS må inngå i fagmiljøets tiltaksplan. Vi ser ikke behov for 
en øremerket 50% koordinatorstilling. 
 
Når det gjelder formidling vil fortsatt satsning på SIMS være viktig for synliggjøring av 
sammenhengen mellom forskning, undervisning og formidling. Ressurser til 
avtagerpanel/alumnusnettverk (se pkt. 2 ovenfor) vil også være et element i fagmiljøets 
formidlingsstrategi. 
 
Forutsatt en konkret og langsiktig tiltaksplan kan fagmiljøet benytte fellestiltak som 
gjesteforskerprogram, vitenskapelig assistanse og drift av forskningsprosjekter for økt 
forskningskvalitet.  IKOS-finansierte rekrutteringsstillinger vil også kunne inngå i fagmiljøets 
tiltaksplan. 
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Religionshistorie 
 
Fagmiljøet har foreslått flere tiltak for å styrke forskning, undervisning og formidling. De fleste av 
disse vil kunne dekkes over IKOS’ ordinære driftsbudsjetter eller gjennom oppfølgingsplanens 
fellestiltak. Det gjelder for eksempel forskningsseminarer, MA-seminarer og tettere oppfølging av 
studentene. 
 
REL har i 2013-2014 vært engasjert i et SAK-prosjekt med sikte på å utvikle ulike typer samarbeid 
med andre fagmiljøer i Norge og Skandinavia. Det bør avgjøres nærmere om det som et resultat av 
dette prosjektet kan lages institusjonelt forankrede avtaler om samarbeid, arbeidsdeling og 
konsentrasjon innenfor undervisning og forskning. 
 
 
Vurdering 
På undervisningssiden har REL de senere årene gjort mye for å bedre studiekvaliteten, ikke minst 
gjennom bedre oppfølging av BA-studentene. Med den gode rekrutteringen som REL har til sine BA- 
og MA-studier er det mye å hente på videre utvikling av studiekvaliteten. Erfaringer og resultater vil 
ha stor interesse også for IKOS som helhet. En klar strategi på dette området må inngå i fagmiljøets 
tiltaksplan.  
 
De faglige prioriteringene ved HF har vist at REL må følges opp videre med sikte på økt publisering, 
ekstern prosjektfinansiering og forskningssamarbeid. Her vil fellestiltakene for IKOS også være viktige 
for REL. Forutsatt en konkret og langsiktig tiltaksplan kan fagmiljøet benytte fellestiltak som 
gjesteforskerprogram, vitenskapelig assistanse og drift av forskningsprosjekter for økt 
forskningskvalitet.  IKOS-finansierte rekrutteringsstillinger vil også kunne inngå i fagmiljøets 
tiltaksplan. 

 
 

Sør-Asia 
 
Fagmiljøet har foreslått tiltak for forskningsutvikling og forskningssamarbeid internt med sikte på 
blant annet å utvikle et felles forskningsprosjekt. Foreløpig er tiltakene tentative, og vil kunne inngå i 
fagmiljøets tiltaksplan. 
 
Fagmiljøet har også foreslått tiltak for bedring av studiekvalitet og undervisningstilbud med sikte på å 
hindre frafall fra studiene og å øke rekruttering til MA-studiet. Mulige komponenter her kan være 
endret struktur for språkundervisningen og opptak til hindi-studiet på BA hvert år. Disse 
tiltaksforslagene vil også inngå i de langsiktige planene. 
 
 
Vurdering 
De foreslåtte tiltakene kan dekkes innenfor ordinære driftsbudsjetter ved IKOS. 
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Forutsatt en konkret og langsiktig tiltaksplan kan fagmiljøet benytte fellestiltak som 
gjesteforskerprogram, vitenskapelig assistanse og drift av forskningsprosjekter for økt 
forskningskvalitet.  IKOS-finansierte rekrutteringsstillinger vil også kunne inngå i fagmiljøets 
tiltaksplan. 
 
 

 
Øst-Asia 
 
Fagmiljøet har foreslått flere tiltak for å styrke forskning, undervisning og formidling. De fleste av 
disse vil kunne dekkes over IKOS’ ordinære driftsbudsjetter eller gjennom oppfølgingsplanens 
fellestiltak, for eksempel fagseminarer, utvikling av web-sider og alumni-nettverk. 
 
1. 
Pilotprosjekt for å øke rekrutteringen, bedre studiekvaliteten og redusere frafallet. Prosjektet er 
knyttet til MA-studieretningen CHINP i perioden 2014-2016, og er finansiert av HFs omstillingsmidler 
med 227.000. Konkrete tiltak er: 
 

- Workshops med studenter og ansatte 
- Gjesteforelesere KIN 4510 (tidligere kandidater) 
- Alumnus for kinesisk-studenter  
- Kandidatundersøkelse 
- Veileder fra 1.semester 
- 30 sp masteroppgave 

 
Resultater og erfaringer fra pilotprosjektet vil følges opp fra IKOS’ side med sikte på varige justeringer. 
 
2. 
Fagmiljøet har foreslått at det opprettes et Senter for Øst-Asia, som kan romme ulike tiltak som 
synliggjør fagmiljøets kompetanse, identifiserer forskningsprosjekter, er ramme om felles seminarer 
og internasjonalt samarbeid.  Driften av et slikt senter vil kreve en koordinerende innsats, må 
forankres i et samlet fagmiljø, og vil måtte inngå i fagmiljøets tiltaksplan. 
 
3. 
Fagmiljøet har foreslått at IKOS går aktivt inn i etableringen av et Nordic Centre for China Studies ved 
Zhejiang University. Et slikt senter forutsetter vedtak om finansiering fra Zhejiang University. 
Deltakelse fra IKOS vil måtte inngå i fagmiljøets tltaksplan. 
 
 
Vurdering 
Pilotprosjektet finansiert av HFs omstillingsmidler er interessant for å gjøre erfaringer på et bredt felt 
når det gjelder økt studiekvalitet. Pilotprosjektet er knyttet til én av MA-studieretningene på kinesisk, 
og resultatene derfra vil følges opp av instituttet. 
 
Etablering av et Senter for Øst-Asia samt engasjementet i etableringen av Nordic Centre for China 
Studies ved Zheijang University er relevant for både undervisning, forskning og formidling, og kan 
inngå i fagmiljøets tiltaksplan. 
 
Forutsatt en konkret og langsiktig tiltaksplan kan fagmiljøet benytte fellestiltak som 
gjesteforskerprogram, vitenskapelig assistanse og drift av forskningsprosjekter for økt 
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forskningskvalitet.  IKOS-finansierte rekrutteringsstillinger vil også kunne inngå i fagmiljøets 
tiltaksplan. 


