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1. Innledning       
 

Virksomheten ved Det norske institutt i Roma (DNIR) er knyttet til beslutninger og strategiske 

føringer gitt ved Universitetet i Oslo (UiO) og Det humanistiske fakultetet (HF), samt Instituttets 

formålsparagraf. DNIR’s målsetting er at instituttet skal fortsette å være et attraktivt sted for 

forskning, undervisning og formidling, spesielt innen fag som er relevante i forhold til instituttets 

formål.  

 

2. Forskning 

 
Instituttet ønsker å være et åpent og flerfaglig samlingssted for forskere og studenter, primært 

innen humanistiske fag fra akademiske institusjoner i Norge. Instituttet vil legge til rette for 

forskningsopphold for forskere fra ulike fagmiljøer i Norge samtidig som instituttets egne ansatte 

støttes i sin forskning. Aktiviteter som skal bidra til dette i 2012 inkluderer: 

 Forskning av instituttets egne ansatte: Instituttet har selv kun tre ansatte med vitenskapelig 
kompetanse, og legger derfor vekt på samarbeid med andre, spesielt samarbeid som kan føre 
til nye forskningsprosjekter og styrking av tverrfaglige nettverk.  
 

 Arrangere fagkonferanser og seminarer: Instituttet vil arrangere to internasjonale 
fagkonferanser i 2012. Instituttet vil fortsette å utnytte synergieffekter i faglige 
samarbeidsrelasjoner i forhold til konferanser og fagseminarer som legges til Roma. De 
månedlige fremleggseminarene i Circolo Gianicolense vil fortsatt være et viktig faglig forum 
lokalt i Roma. Også den årlige L’Orange forelesningen er sentral for instituttets «image» i det 
romerske fagmiljø. 
 

 Stimulere til rekruttering av yngre forskere: Instituttet vil fortsette tildeling av fagstipend til yngre 
forskere (MA og post-MA nivå) med sikte på minst tre ukers opphold i perioden desember-
mars. Instituttet vil arrangere 3 - 5 interne lunsjseminarer som gir dem anledning til faglig 
presentasjon og utveksling på tvers av fagområder.  

   
 Utgi Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA): Bind XXV (Recycling 

Rome) vil utgis i 2012 med støtte fra NFR Arbeidet med de to neste bindene er godt underveis, 
og søknad om trykkestøtte til bind XXVI vil utarbeides og sendes NFR i 2012. Det arbeides 
stadig videre med å tilpasse drift og trykking gjeldende regelverk. 
 

 Støtte arkeologisk feltarbeid: Instituttet ønsker å fortsette utgravningsprosjektet som de to siste 
år er blitt påbegynt ved Hadrians Villa, eventuelt med ytterligere støtte fra svenske partnere. 
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3. Undervisning 
 

DNIR vil fortsette å legge til rette for at undervisning og kurs på bachelor- og masternivå foregår 
ved instituttet i Roma. Instituttets målsetting er at minst 8 emner/kurs legges til Roma årlig.  

Den gjeldende studie- og finansieringsordningen innebærer at DNIR ikke kan eie poenggivende 
emner/kurs, og er derfor avhengig av at fagmiljøene i Norge prioriterer å legge undervisning til 
Roma, inkludert lærerstøtte. Det norske institutt i Roma vil fortsette det gode samarbeidet med 
institutter ved HF/UIO også i 2012, og er åpen for samarbeid også med andre. 

Emnet Roma 2020 står i en særstilling ettersom det er knyttet til prosjektfinansiering fra Stein Erik 

Hagen/Stiftelsen Veiene fra Roma frem til juli 2013. En postdok tilsatt ved DNIR har fagansvar for 

kurset, mens IFIKK/HF eier emnet. Kurset vil arrangeres høstsemesteret 2012, og DNIR vil 

undersøke muligheter for ytterligere videreføring.  

DNIR vil arrangere etterutdanningskurs for lærere i mars 2012. 

 

4. Formidling 
 

Instituttet vil fortsatt formidle og publisere resultater av forskning med tilknytning til DNIR. Andre 

formidlingsaktiviteter i 2012 inkluderer:   

 Arrangere L’Orange forelesning. 

 Faglige omvisninger og enkeltforelesninger på forespørsel. 

 Kontakt med fagmiljøer og andre som bruker instituttets lokaler  

 Distribusjon av ACTA, og samtaler med forlag om hvordan salgstall kan økes 

 Utarbeiding av informasjonsmateriale, inkludert poster og websider på italiensk. 

 Motta relevante grupper og informere om instituttet og dets virksomhet, både direkte og 
gjennom avtalen med prosjektet ”Veiene Fra Roma” som gir en kontaktflate mot norsk 
næringsliv og offentlighet. 

 

5. Organisasjon, personale og infrastruktur 
 

DNIR har pr. januar 2012 åtte ansatte, hvorav tre (instituttleder og to postdoktorer) har 

vitenskapelig kompetanse. En postdoktorstilling planlegges utlyst og besatt med tiltredelse i 

høstsemesteret. Nåværende bibliotekar pensjoneres ved årets utløp, og en ny med lokal erfaring 

og kompetanse planlegges tilsatt. 

DNIR ønsker å skape et godt instituttmiljø både for fast ansatte og studenter, lærere og forskere 

som er tilknyttet instituttet i kortere eller lengre perioder, på ulike vilkår og med forskjellig 

institusjons- og fagbakgrunn. I tillegg til sin faglige funksjon, skal lunsjseminarer, filmkvelder og 

uformelle fellesarrangementer også bidra til sosial nettverksbygging og gi alle en mulighet til få 

innblikk i noen av de faglige diskusjonene som skjer i tilknytning til instituttet og i den italienske 

konteksten ellers.  


