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Innledning 
 
Som del av Prosess Faglig Prioritering for perioden 2015-2018 har Fakultetsstyret bestemt at alle fagmiljøer 
- både prioriterte og ikke-prioriterte - skal lage faglige utviklingsplaner.  Fakultetet har ikke bestemt 
hvordan slike planer skal se ut, så instituttet står fritt til å lage planer som passer til sitt formål. 
 
Styremøtet 28.4.2014 ble i sin helhet viet til korte møter med de fire fagmiljøene for å diskutere deres 
tanker om oppfølgingsplaner. Disse samtalene, samt ledergruppens strategiske vurderinger, ligger til grunn 
for de konkrete forslagene som nå legges frem for styret.  
 
De fire fagmiljøene ved IMV har ulike utfordringer, og dette nødvendiggjør forskjellige tilnærminger til den 
videre faglige utviklingen.  
 
Den følgende oversikten er ikke ment å gi en full gjennomgang av alle disse utfordringene, men heller 
trekke fram noen konkrete arbeidspunkter.  
 

Populærmusikkstudier 
 
Utfordring: Opprettholde det høye publiseringsnivået fra forrige periode 
 

 Tiltak: Passe på at de ansatte får tilstrekkelig forskningstid til å publisere ved å skjerme mot for mye 
undervisning og administrasjon  

 Ansvarlig: Instituttleder 

 Frist: Løpende 
 
Utfordring: Ivareta det store veiledningsbehovet innenfor feltet 
 

 Tiltak: Tilsette ny førsteamanuensis 

 Ansvarlig: Instituttleder 

 Frist: 1. januar 2015 
 
Utfordring: Sikre nye eksterne forskningsprosjekter 
 

 Tiltak: Støtte ansatte som ønsker å søke eksterne prosjekter, særlig EU-prosjekter  

 Ansvarlig: Forskningsleder 

 Frist: Løpende 
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Musikkhistorie 
 
Utfordring: Musikkhistoriemiljøet har den laveste forskningsproduksjonen ved instituttet, og lå godt under 
gjennomsnittet på HF i forrige periode  
 

 Tiltak: Arrangere publiseringsseminarer med fokus på å skape en tydeligere publiseringskultur 
innenfor fagmiljøet. Dette inkluderer behovet for å identifisere relevante internasjonale 
publiseringskanaler. Seminarene kan ledes av Professor II'ene og/eller internasjonale eksperter 
med god forskningspraksis  

 Ansvarlig: Forskningsleder 

 Frist: Løpende, med oppstart høsten 2014 
 
Utfordring: Instituttet har satset stort på Norsk musikkarv gjennom flere år, men videre eksistens utover 
2015 avhenger av at det kommer ut forsknings- og formidlingsresultater og sikres ny ekstern finansiering  
 

 Tiltak: Fagmiljøet støttes med 30% administrativ ressurs i 2014 og 2015 (forskningskonsulent) 
Basisfinansiering må sikres, antagelig fra Kulturdepartementet  

 Ansvarlig: Instituttleder 

 Frist: 31.12.2015 
 
Utfordring: Øke forskningskompetansen blant de ansatte 
 

 Tiltak: Frikjøpe universitetslektor Øyvin Dybsand høsten 2014 for å ferdigstille sin 
doktorgradsavhandling 

 Ansvarlig: PhD-leder 

 Frist: 31.12.2014 
 
Utfordring: Hindre at administrative plikter går ut over forskningsproduksjonen  
 

 Tiltak: Gi professor Ståle Wikshåland mulighet til å ta ut forskningstermin våren 2015 for å 
ferdigstille bokprosjekt 

 Ansvarlig: Instituttleder 

 Frist: 1. desember 2014 
 

Kognitiv musikkvitenskap 
 

Utfordring: Fagmiljøet har i stor grad vært drevet ved hjelp av eksterne prosjekter, og må nå konsolideres 
og drives innenfor rammene av instituttets øvrige virksomhet 
 

 Tiltak: Rekruttere vikarer for å opprettholde det høye faglige nivået 

 Ansvarlig: Instituttleder 

 Frist: 1. september 2014 
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Utfordring: Driften av bevegelseslab'en har vært drevet av eksternt prosjektansatte, men må nå driftes 
sammen med resten av utstyret ved IMV  
 

 Tiltak: Sørge for at HF-IT/AV tar over driftsoppgavene og at det gis støtte fra USIT  

 Ansvarlig: Instituttleder 

 Frist: 1. august 2014 
 

Musikklab 
 
Utfordring: Musikklab-gruppen er primært et undervisningsmiljø, med liten tid til forskning og 
egenutvikling, og hvor rundt halvparten av de ansatte er i deltidsstillinger. Dette gjør det utfordrende å 
sikre tett faglig kontakt internt i miljøet og med de andre miljøene ved instituttet  
 

 Tiltak: Sette av midler slik at de ansatte kan reise på konferanser (egenutvikling) og organisere 
workshops med internasjonale eksperter (gruppeutvikling). Det foreslås å sette av egen pott til 
dette i tildelingen av forskningsmidler for 2015  

 Ansvarlig: Instituttleder 

 Frist: 1. desember 2014 
 
Utfordring: Musikklab-emnene de første semestrene er ambisiøse, og oppleves som for stort i forhold til 
studipoenguttellingen og den samlede ressursbruken  
 

 Tiltak: En løsning på dette velges når evalueringsrapporten for bachelorgraden er klar høsten 2014 

 Ansvarlig: Undervisningsleder 

 Frist: høst 2015 
 
Ufordring: Tilbudet innen instrumentalutøving har blitt gradvis bygget ned de siste årene. Dette er lite 
tilfredsstillende faglig sett, og er uheldig for rekrutteringen. Det må vurderes om det er hensiktsmessig å 
beholde det slik det er i dag  
 

 Tiltak: Det er nedsatt en egen komité som foreslår mulige endringer av det utøvende 
undervisningstilbudet. En løsning på dette velges når evalueringsrapporten for bachelorgraden er 
klar høsten 2014  

 Ansvarlig: Undervisningsleder 

 Frist: høst 2015 
 
Utfordring: Det er et stort undervisningsbehov innen musikkproduksjon, som nå løses med vikarer og 
timelærere  
 

 Tiltak: Tilsette ny universitetslektor (50%) i musikkproduksjon, med planlagt oppstart januar 2015  

 Ansvarlig: Instituttleder 

 Frist: 1. oktober 2014  


