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Disponering av omstillingsmidler
Vi viser til møte med fakultetsledelsen den 25. september og sender med dette IAKHs innspill til
bruk av omstillingsmidler.
Instituttet har lagt vekt på områder hvor vi mener å kunne bidra til ”…en bærekraftig økonomi og
faglig kvalitet i et lengre perspektiv…”. Vi har av denne grunn valgt å trekke frem områder som er
definert som særlig sterke og felter hvor økt samarbeid kan gi mer robuste fagmiljøer.
EU-søknader
Instituttet har en ansatt som særlig utpeker seg som kandidat til å kunne søke om EU-midler.
Førsteamanuensis Veronique Pouillard (35 år) avla sin doktorgraden i 2003, har en imponerende
internasjonal publiseringsliste og vil være en god kandidat til ERC Consolidator Grants. Vi søker
derfor om frikjøp av henne:


Førsteamanuensis Veronique Pouillard 50 % frikjøp fra undervisningsplikten i ett semester
(195 timer)

Faglig prioriterte områder
Samtidshistorie er i instituttets faglige prioriteringer trukket frem som et område med særlig høy
forskningskvalitet. Fagområdet har i mange år vært det sterkeste ved instituttet, mye på grunn av
FoSam, og har trukket til seg en betydelig mengde studenter. FoSam avsluttes ved utgangen av
dette året og mange av de sentrale aktørene på området har gått av med pensjon eller vil gjøre det i
løpet av kort tid. Det er dermed et behov for nyansettelser på feltet. På bakgrunn av dette ber vi om
at finansieringen av følgende stillinger, som ligger i instituttets stillingsplan, forskuteres:


Førsteamanuensis i vestlig samtidshistorie (etter 1918)



Førsteamanuensis i samtidshistorie/internasjonal historie

Tverrfaglige felter
Fra instituttets ståsted er det særlig innenfor tre områder et samarbeid på tvers av instituttgrenser
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vil kunne gi mer robuste fagmiljøer – antikken, kulturarv og Midtøsten.
Antikkmiljøet er plukket ut som et av feltene som utredes i forbindelse med SAK-prosjektet. Det er
mulig å utvikle et sterkere miljø ved HF ved økt samarbeid på feltet, men vi vil ikke be om midler
til omstilling før det foreligger noe resultat fra den nasjonale prosessen.
Kulturarv/museologi er et felt flere enheter ved UiO arbeider med. IAKH samarbeider i dag med
KHM om undervisning i emner innenfor blant annet kulturminneforvaltning. Samtidig tilbyr IKOS
lignende emner, også disse i samarbeid med KHM. Vi mener det derfor vil være naturlig å utrede
mulige samarbeidsformer mellom miljøene.
Midtøsten-forskning og –undervisning foregår per i dag blant annet ved IAKH og IKOS. IAKH har
en professor som arbeider med Midtøstens nyere historie, og vi vil gjerne se på mulighetene for et
mer solid samarbeid med de ansatte på IKOS.
På bakgrunn av dette søker vi om følgende:


Midler til å utrede samarbeid om forskning og undervisning knyttet til Midtøsten (3
månedsverkt)

Vi støtter også IKOS’ søknad om midler til å utrede samarbeid innenfor kulturarv/museologi.
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