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Strategisk plan for IMT 2001-2003

1. Utfordringer

Vi lever i en tid med omfattende endringer innen forskning og høyere utdanning i
Norge.  Ved Institutt for musikk og teater (IMT) ved Universitetet i Oslo (UiO) vil
vi nå samle oss om en plan for vår virksomhet i de kommende årene, slik at vi har
klart for oss hva vi arbeider mot.  Vi vil her i en mest mulig oversiktlig form
presentere både våre målsettinger og forutsetninger, samt angi en rekke tiltak som
vi vil gjennomføre i løpet av tidsrommet 2001 til og med 2003.

1.0 Målsettinger

De overordnede og langsiktige målsettingene for IMT er å:

•  Drive forskning og forskningsformidling av høyest mulig standard innen
ulike musikkvitenskapelige og teatervitenskapelige felt.

•  Tilby undervisning av høyest mulig kvalitet innen musikkvitenskap og teater-
vitenskap på alle nivåer fra lavere grad til doktorgradsnivå.

•  Drive innsamling, katalogisering og formidling av norsk folkemusikk, og
være et senter for dokumentasjon av samtidens tradisjonsmusikk i Norge.

1.1 Forutsetninger

De forutsetninger vi har for å oppfylle våre målsettinger kan sammenfattes slik:

•  IMT består av tre avdelinger, Avdeling for musikkvitenskap (AMV),
Avdeling for teatervitenskap (ATV) og Norsk folkemusikksamling (NFS).

•  IMT har i alt 16 ansatte i faste vitenskapelige stillinger, 9 åremålsansatte i
vitenskapelige stillinger, 6 ansatte i administrative stillinger, samt et
varierende antall timelærere.

•  IMT har for tiden i alt 358 studenter (220 ved AMV og 138 ved ATV).

•  IMT har et budsjett for inneværende år på ca. kr.16.400.000, men denne bud-
sjettrammen er for trang i forhold til den aktiviteten som vi gjennom år har
lagt opp til.  I tillegg kommer ca. kr. 4.400.000 for eksternt finansierte
prosjekter.

•  IMT holder til i nylig rehabiliterte lokaler i ZEB-bygget på nedre Blindern.
Lokalene er tilfredsstillende med hensyn til utforming, størrelse og teknisk
utrustning, men det gjenstår noe på bygningstekniske forhold.

•  IMT er del av Det historisk-filosofiske fakultetet (HF) ved UiO, og har også
kontakter med andre fakulteter ved UiO. Dette innebærer gode muligheter for
tverrfaglig samarbeid, men også hard konkurranse om ressurser.

•  IMTs avdelinger har søkt å unngå å spesialisere seg i de samme emner innen
forskning og høyere grads undervisning som andre tilsvarende utdannings-
institusjoner i Norge, med tanke på en arbeidsdeling innen Norgesnettet.
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•  IMT har tradisjonelt hatt mange og gode internasjonale kontakter, noe som
blir en ressurs i en tid med økt internasjonalisering av forskning og
utdanning.

1.2 Utfordringer 2001-2003

Innen et tidsperspektiv på tre år ser vi for oss følgende hovedutfordringer for IMT:

• Det finner sted omfattende endringer innen musikk- og teaterliv og en rask
utvikling av den internasjonale forskningen.  Innen musikkfaget ser vi at glo-
balisering av musikkulturer og endringer av organisatorisk, økonomisk,
mediemessige og teknologisk art stiller store krav til fornyelse i forskningen.
Innen teaterlivet i Norge vil forholdet mellom det etablerte og det eksperi-
menterende teater, mellom institusjonsteatre og selvstendige prosjekter,
mellom faste ensembler og frilansere, by på utfordringer for forskningen.

•  Organisering og finansiering av forskning er under sterk endring. Dette vil
kreve en stadig mer aktiv innsats for å skaffe til veie forskningsmidler, og det
vil være ønskelig å etablere større, tverrfaglige og langsiktige forsknings-
prosjekter.

•  Vi står midt oppe i en prosess med store omstillinger innen høyere utdanning,
både med hensyn til struktur og innhold, og med hensyn til organisering og
finansiering.  Dette vil bli nødvendig med omfattende revisjoner av
studieplaner og undervisningsformer i planperioden.

2. Forskning

2.0 Rammebetingelser for forskning ved IMT

Forskning er en integrert del av IMTs virksomhet, og kan grupperes som følger:

• Den permanente forskningen til det fast ansatte vitenskapelige personalet.

•  Forskning ved stipendiater (både UiO- og eksternt finansierte) samt studenter
på høyere grad.

•  Eksternt finansierte prosjekter.

•  Oppdragsforskning for norsk kulturliv.

[Med en tendens til synkende basisbevilgninger til HFs institutter, blir det i
kommende år nødvendig for IMT i større grad å søke finansiering for forskning fra
eksterne kilder, både nasjonalt og internasjonalt.  Dette vil igjen nødvendiggjøre
større innsats for etablering av samarbeidsprosjekter innen forskning både nasjonalt
og internasjonalt.]

2.1 Forskning ved AMV

AMV skal være et senter for musikkforskning med stor faglig bredde, der man
aktivt søker å utvikle nye forbindelser mellom fagets mange disipliner, og lar seg
inspirere av utviklingstrekk i det nasjonale og globale musikkliv.
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Det er allerede et stort mangfold i forskningsemner ved AMV, og tradisjonelt har de
fleste prosjekter vært drevet fram av den enkelte forsker.  Forskningen ved
avdelingen har stor spennvidde, og omfatter blant annet områder som:

•  Musikk og identitet, populærmusikk og etnomusikk.

•  Musikkteori, musikkteknologi, musikkfilosofi og musikkhistorie.

•  Norsk musikkhistorie.  Dette er et større prosjekt som har involvert flere
forskere ved AMV og utenfor UiO.

I tillegg er det nå under planlegging større forskningsprosjekter, deriblant:

•  Aesthetics at work i samarbeid med en rekke humanistiske forskningsmiljøer.

•  Motormimesis (om handlingsbilder i generering, sansning og forestilling av
lyd) i samarbeid med blant annet Norsk nettverk for teknologi, akustikk og
musikk (NoTAM) og enkelte kognisjonsvitenskapelige miljøer.

2.2 Forskning ved ATV

De fast ansattes forskning omfatter for øyeblikket følgende prosjekter:

• Et større Tsjekhov-prosjekt  (oversettelse og edisjonsarbeid).

•  Ibsen-studier (dramaturgi og teaterhistorie) og andre
teaterhistoriskeprosjekter.

I tillegg er et omfattende fellesprosjekt om Norges teaterhistorie under planlegging,.

2.3 Forskning ved NFS

Ved NFS forskes det på flere områder:

•  Utad har forskningen vært preget av prosjektet Slåtter for vanlig fele som led-
es og administreres av NFS, og utføres av prosjektmedarbeidere.

•  Ellers er et bredt spekter av etnomusikologiske problemstillinger berørt, fra
studier av enkeltutøvere til mer generell rytmeforskning og organologi.

Forskningen ved NFS må forøvrig sees i sammenheng med forskningen ved AMV,
og avdelingens ansatte inngår i flere planlagte prosjekter der.

3. Samlingsvirksomhet

3.0 Samlingsvirksomhet ved NFS

NFS har i dag en lydsamling på ca 46 000 enkeltnumre med norsk folkemusikk,
samt publisert materiale fra første halvdel av forrige århundre og en samling av
nyere fonogrammer med norsk folkemusikk og relatert materiale. NFS har dessuten
vært drivkraften i utviklingen av dataverktøyet de fleste folkemusikksamlinger i
Skandinavia i dag bruker i katalogisering.

3.1 Planer framover

Norsk folkemusikksamling vil i planperioden ha følgende konkrete mål:
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• Opptrapping av innsamlingsvirksomheten og dokumentasjonen av musikalske
uttrykk i norsk samtid innenfor norsk folkemusikk og beslektede musikk-
former.

•  Dokumentere spilletekniske forhold på video.

•  Utrede fortsettelse av innsamling til prosjektet Slåtter for vanlig fele og
eneventuell produksjon av bind for Trøndelag og Nord-Norge.

•  Utrede muligheter for å dokumentere etnisk musikk i Norge, koordinert med
undervisningstilbudet innen etnisk musikk ved AMV.

•  Få digitalisert hele lydsamlingen og gjøre de allerede produserte 11 bind med
feleslåtter tilgjengelig på nett.

4. Undervisning

4.0 Studier ved IMT

Undervisningen ved både AMV og ATV har til nå vært organisert i enhetene
grunnfag, mellomfag, storfag og hovedfag.  I henhold til vedtak ved HF skal det i
løpet av 2001 utarbeides nye studieplaner der disse enhetene erstattes med moduler
på 10 og/eller 5 (event. også færre) vekttall. Foruten en omorganisering av
nåværende studieplaner krever denne reformen en omlegging til andre og mer
fleksible undervisnings- og evalueringsformer som f.eks. mindre kurs med større
grad av selvstudium under veiledning, færre store forelesninger, mer kontinuerlig
evaluering, osv.

4.1 Undervisning ved AMV

Det er nedsatt en komite ved AMV for å utarbeide nye studieplaner i tråd med oven-
nevnte prinsipper for hele lavere grad. Hovedfagsundervisningen er allerede organi-
sert i 5-vekttallsenheter, slik at her vil det i første omgang bare være nødvendig med
mindre endringer i studieplanen.  AMV vil videre i planperioden:

•  Gi undervisning i musikkfaget som hjelper studentene til å kunne sette seg
inn i og forstå musikklivets mange sider.  Det vil være et overordnet mål at
undervisningen genremessig i størst mulig grad gjenspeiler dagens musikkliv
i Norge.

•  Gi undervisning som kvalifiserer til stillinger på alle trinn i skoleverket, til
forskning, egen skapende virksomhet og til kulturadministrasjon og
produksjon.

•  Fortsette en sterk integrasjon av teoretiske og praktiske disipliner i undervis-
ningen.

•  Utrede studieplan for et mer pedagogisk/praktisk hovedfagsstudium, dvs.
med andre krav til hovedoppgaveprosjekter enn tidligere.

4.2 Undervisning vedATV

I løpet av planperioden vil det bli utarbeidet og innført nye studieopplegg på alle ni-
våer, i henhold til ovennevnte prinsipper om modulisering av studiene, og dette vil
åpne for større grad av mobilitet mellom fag, nivåer og institusjoner. På lengere sikt
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skal også være mulig å ta en "rent teatervitenskapelig" Bachelorgrad, eventuelt med
komponenter fra andre institusjoner med tilbud innen teater/drama.

5. Formidlingsvirksomhet

5.0 Rammevilkår for formidlingsvirksomhet

Forskningsformidling er en integrert del avIMTs virksomhet.  I en tid med økende
konkurranse om ressurser både til forskning og undervisning, blir synliggjøring av
instituttets aktiviteter stadig mer viktig.

5.1 Formidlingsprosjekter ved IMT

Av igangværende og planlagte formidlingsprosjekter ved IMT kan nevnes:

• Norges musikkhistorie.

• Norges teaterhistorie

• Utbygging av IMTs nettpresentasjon generelt.

• Utarbeidelse av nettbaserte formidlingsprosjekter (ansattes og prosjekters
hjemmesider, osv.).

• Deltagelse i offentlig debatt og informasjonsvirksomhet i ulike media.

Videre vil vi i planperioden prioritere følgende formidlingstiltak:

•  Intensivere informasjonsarbeidet om IMTs studietilbud for å få de best kvali-
fiserte søkerne til et (sannsynligvis) synkende antall studieplasser.

• IMT vil være en aktiv medspiller i UiOs kultursatsing.

• NFS vil samarbeide med andre institusjoner om distribusjon av materiale i
samlingen, samt arbeide for å avklare rettigheter knyttet til kommersiell bruk
av materialet.

•  NFS vil prøve å finne samarbeidspartnere som kan fortsette med utvikling og
brukerstøtte til NFS' katalogsystem 'FIOL'.

6. Eksternt samarbeid

6.0 Arbeidsdeling innen undervisning nasjonalt

Med utgangspunkt i IMTs begrensede ressurser både personellmessig og
økonomisk, er det påkrevet med en klar oppfattning av IMTs posisjon i forhold til
øvrig norsk (og også utenlandsk) høyere utdanning og forskning.

•  AMV tilbyr en lavere grads utdanning som man også kan finne andre steder i
Norge, mens høyere grads tilbudet er mer begrenset.  Innen høyere grads un-
dervisning og innen forskeropplæringen vil det også i kommende år være
nyttig med en nærmere avklaring av arbeidsdeling mellom norske høgskoler
og universiteter.

•  ATV tilbyr rent teoretiske teaterstudier med særligvekt på fagområdene
teaterhistorie, dramaturgi og teatersosiologi, mens teatervitenskapstudier
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andre steder i Norge (ved NTNU i Trondheim og ved Universitetet i Bergen)
har enkelte praktiske komponenter og også andre teoretiske fokuseringer.

6.1 Forskningssamarbeid nasjonalt

Med den nevnte tendensen i retning av større forskningsprosjekter, vil det være
viktig for IMT å videreutvikle det nasjonale forskningssamarbeidet:

• AMV vil fortsette samarbeidet om Norges musikkhistorie fram til
avslutningen i løpet av 2001.

• Estetisk seminar fortsetter virksomheten.

•  AMV vil fortsette samarbeidet med NoTAM om gjennomføring av
forskningsprosjekter og utvikling av relevant programvare.

•  ATV vil fortsatt arbeide for å etablere prosjektet Norges teaterhistorie, som
skal baseres på samarbeid med hele det norske teaterforskningsmiljøet.

6.2 Internasjonalt undervisningssamarbeid

IMT kan ikke tilby undervisning innen alle felt av musikkvitenskap og teater-
vitenskap.  Det er derfor ønskelig med en intensivering av det internasjonale
samarbeidet om særlig høyere grads undervisning og forskerutdanningen:

•  AMV må fortsette samarbeidet om Pythagoras (EU-finansiert sommerskole i
kognitiv musikkforskning).

• AMV og ATV må utnytte bedre gjeldende ordninger for student-og lærerut-
vekslinger som Erasmus og Nordplus.

• AMV og ATV vil utrede muligheten av å ha deler av undervisningen på
engelsk for å lette det internasjonale undervisningssamarbeidet.

6.3 Internasjonalt fo rskningssamarbeid

Først og fremst av faglige, men også av økonomiske grunner, vil det være viktig å
arbeide for bedre internasjonale kontakter i forskningen:

• Instituttet vil stimulere til utvikling av eksisterende uformelle kontakter med
det internasjonale miljøet

• AMV fortsetter samarbeidet med The international society for systematic and
comparative musicology (ISSCM) om konferanser og publikasjoner.

• AMV fortsetter samarbeidet sammen med NoTAM om et EU-finansiert
klangforskningsprosjekt  (COST DAFx) og andre prosjekter.

• ATV vil fortsette samarbeidet med Nettverket for nordiske teaterforskere om
konferanser og publisering.

7. Organisasjon

7.0 Faglig og admini strativ ledelse

Det er mulig at det i løpet av planperioden vil bli vedtatt nye styringsformer for
instituttene ved norske universiteter, og det kan også komme omorganiseringer av
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selve instituttstrukturen ved UiO.  Vi antar dog at følgende utfordringer vil bestå i
overskuelig framtid:

•  Arbeide for anerkjennelse av IMTs egenart og behov innad i UiOs organer.

•  Arbeide for mer langsiktig og forutsigbar budsjettering, slik at både student-
inntak, undervisning og forskning kan planlegges bedre.  Dette innebærer
videre at vi må få en balanse mellom inntekter og utgifter til undervisning,
forskning, formidling og andre helt grunnleggende aktiviteter ved et universi-
tetsinstitutt.

7.1 Studieadministrasjon

Med de ovennevnte kommende endringer i studieplaner vil det være nødvendig å
styrke både planleggingen av undervisningen og veiledningen generelt med:

• Tettere oppfølging av den enkelte student.  Dette blir et ansvar både for
administrasjon/studiekonsulent og for den enkelte lærer.

•  Bedre informasjon til søkere forut for inntak til studier ved IMT. Dette
gjelder særlig høyere grads studier der det av hensyn til både rekruttering og
senere gjennomføring av studiet er ønskelig med bedre informasjon om
tilbud, forutsetninger og krav til motivasjon/kunnskaper.

7.2 Personalpolitikk

Gitt den generelt vanskelige økonomiske situasjonen for UiO og for HF/IMT i sær-
deleshet, vil det nok være lite rom for nye stillinger i planperioden.  Dog vil det på
sikt være nødvendig å ta hensyn til følgende:

• Det er ønskelig å få mer sirkulasjon i det vitenskapelige personalet, både av
hensyn til framtidig rekruttering til faste vitenskapelige stillinger, og av
hensyn til behovet for faglig fornyelse blant de ansatte.  Dette er nok en
grunn til å arbeide for å få etablert større eksternfinansierte forsknings-
prosjekter som kan muliggjøre frikjøp av vitenskapelig fast ansatte.

•  Det er fortsatt et generelt behov for rekruttering av forskere innen musikk-
vitenskap og teatervitenskap i Norge.

7.3 Likestilling

Mer enn halvparten av studentene ved IMT er kvinner, men andelen kvinner blant
det fast ansatte vitenskapelige personalet er meget liten.  IMT må derfor i plan-
perioden:

• Arbeide for flere kvinnelige stipendiat- og postdoc-stillinger.

•  Ved kommende ledige vitenskapelige stillinger vurdere særskilte tiltak for å
sikre kvinnerekruttering.

7.4 IKT-ressurser

Informasjonsteknologien er blitt et uunværlig hverdagsverktøy for de fleste ved
IMT, og for å øke både effektiviteten og trivselen til de ansatte vil vi i planperioden:

•  Arbeide for kompetanseheving hos den enkelte ansatte.
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•  Arbeide for bedre støtte-, rådgivnings- og vedlikeholdsfunksjoner.


