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HANDLINGSPLAN 2013
DET NORSKE INSTITUTT I ROMA (DNIR)
1. Innledning
DNIR’s målsetting for 2013 er at instituttet skal fortsette å være et attraktivt sted for forskning,
undervisning og formidling, spesielt innen de humanistiske fag. 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.
2. Forskning
Instituttet ønsker å være et åpent og flerfaglig samlingssted i en internasjonal kontekst 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 samtidig som instituttets egne
ansatte støttes i sin forskning.
Instituttets nåværende stillingsramme og basisbevilgning gir plass til kun en vitenskapelig ansatt. I
tillegg har instituttleder vitenskapelig kompetanse. Ekstern finansiering fra Stiftelsen Veiene fra
Roma har gitt DNIR en postdoktorstilling (Stein Erik Hagens lærestol) i fire år, men denne faller
bort 30. juni 2013. Gjennom samarbeid med andre forskningsinstitusjoner også om
forskningssøknader, stimuleringsaktivitet ikke minst i forhold til yngre forskere, vil instituttet skape
basis for flere tilknyttede med vitenskapelig kompetanse. NRF´s FRIHUM tildeling for 2013 sikrer
fra 1.4.2013 DNIR gjennom IFIKK en treårig postdoktorstilling. Prosjektet dekker to større
konferanser i perioden og vil trekke anerkjente internasjonale forskere til Instituttet. Ytterligere en
NFR finansiert postdoktor (kunsthistorie NTNU) har søkt om forskeropphold ved DNIR for minst ett
år fra august 2013. Bortfallet av en stilling vil derfor ikke umiddelbart slå tungt inn.
Faglige konferanser ved instituttet, og aktiv deltagelse i relevant forskningssamarbeid i Norge,
Italia og internasjonalt vil være en arena for de ansattes forskningsbidrag, og Instituttet tilstreber at
faglige ansatte skal opprettholde publisering på høyt nivå.
Instituttet anser ordningen med fagstipend for yngre forskere som spesielt viktig for rekruttering, og
ønsker i 2013 å prioritere yngre forskere som har gjennomført sine MA studier og vil ha nytte av
fortrinnsvis lengre opphold i Roma for å utarbeide konkurransedyktige søknader.
Aktiviteter som skal bidra til dette i 2013 inkluderer:
 Ansettelse av ny postdoktor i løpet av sommeren 2013
 Støtte forskningen til egne ansatte, og to NFR FRIHUM postdoktorer som vil være tilknyttet
instituttet i 2013.
 Arrangere fagkonferanser og seminarer:
o Fagkonferanse i mai 2013 med yngre middelalderforskere for å markere 150
årsdagen for P.A.Munchs død i Roma med vekt på kildebruk og metode.
o Fortsatt samarbeid med amerikanske og finske forskningsmiljøer i Roma i Circolo
Gianicolense
o Bistå med tilrettelegging av filosofiseminar (UiB) tilrettelagt av fagstipendmottaker
med lokal italiensk deltagelse (Prof. Mario Perniola) i mars 2013
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 Stimulere til rekruttering av yngre forskere:
o Tildeling av fagstipend til 5 - 8 yngre forskere med gode prosjekter.
o Avholdelse av minst 4 interne lunsjseminarer som gir yngre forskere anledning til
faglig presentasjon og utveksling på tvers av fagområder.
o Tilrettelegge for PhD seminarer, hvorav tre er bekreftet for 2013:
 15 – 19. april PhD Arkeologi UiO
 23 – 27. september IAKH/UiO
 9 – 11. oktober litteratur og kunsthistorie ILOS/IFIKK/UiO
 Delta i prosesser som kan øke antall vitenskapelig ansatte ved Instituttet
o Samarbeid med forskningsmiljøer lokalt i Roma
o Samarbeid med ansatte og yngre forskere for felles utforming av
forskningsprosjekter som legges til Roma
3. Undervisning
DNIR har ikke rett til å initiere eller eie poeng-givende emner, men 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.
Emnet Roma2020 ble etablert som en del av et eksternt finansiert prosjekt (Stein Erik Hagen og
Stiftelsen Veiene fra Roma) som utløper 1. juli 2013. Gode tilbakemeldinger fra studenter gjør at
DNIR og IFIKK vil fortsette et samarbeid som sikrer emnet også høsten 2013, med Instituttleder
som fagansvarlig og IFIKK som formell eier av emnet.
På grunn av stigende heller enn fallende interesse vil DNIR også i 2013 holde et
etterutdanningskurs for lærere om retorikk.
4. Formidling
Instituttet vil prioritere følgende formidlingsaktiviteter i 2013:
Avholde L’Orange forelesning i høstsemesteret
 Utgi Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA) bind XXVI (From site
to sight) før sommeren 2013, og arbeide mot utgivelse av bind XXVII i 2014
 Kontakt med fagmiljøer og andre som bruker instituttets lokaler
 Faglige omvisninger og enkeltforelesninger, og mottak av relevante grupper for å
informere om instituttet og dets virksomhet - etter kapasitet
5. Organisasjon, personale og infrastruktur
DNIR har pr.januar 2013 åtte ansatte, hvorav tre (instituttleder og to postdoktorer) med
vitenskapelig kompetanse. En postdoktorstilling planlegges utlyst og besatt med tiltredelse før
høstsemesteret. Instituttets bibliotekar gjennom mange år går av med pensjon vinteren 2013, og
en ny italiensk bibliotekar tiltrer 1. februar 2013.
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 foregår i tilknytning til instituttet og i den italienske
konteksten ellers.

