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Årsrapport for Institutt for arkeologi, konservering og historie 2012
Instituttet har i 2012 gjennomgått flere endringer. Høstsemesteret startet med at historikerne flyttet fra Niels
Henrik Abels hus til nyoppussede lokaler i Niels Treschows hus. Det har også vært flere ansatte som har gått av
med pensjon, samtidig som det har kommet nye krefter til. Instituttet er dermed i gang med det store
generasjonsskiftet.
Universitetets satsningsområde i 2012 var internasjonalisering. Instituttet fulgte dette opp i sin årsplan for 2012,
og satset på en internasjonalisering av både studier og forskning. Å skape et mer internasjonalt institutt tar tid,
men det har i 2012 blitt lagt et godt grunnlag for økt mobilitet av studenter og lærere, økt internasjonal
publisering, økt internasjonalt forskningssamarbeid, og ansettelse av flere internasjonale forskere.
Instituttet har ved siden av å fokusere på internasjonalisering vært opptatt av å opprettholde og å øke kontakten
med samfunnet utenfor akademia. Utviklingen av nettstedet Norgeshistorie på nett står her i en særstilling, og vil
være instituttet, og universitetets, gave til det norske folk i forbindelse med 1814-jubileet.
Instituttet arbeider kontinuerlig for god studiekvalitet. I likhet med de fleste andre HF-fag har instituttets
programmer problemer med frafall fra studiene. På bakgrunn av dette startet instituttet i 2012 et pilotprosjekt
hvor en utvalgt gruppe av bachelorstudenter på historieprogrammet har blitt fulgt opp av mentorer.
De foreløpige publiseringstallene for 2012 viser en positiv utvikling og en økning i antall nivå 2 publikasjoner.
Instituttet fikk også to nye forskningsprosjekter i 2012. Samtidig ble ingen av søknadene som ble sendt inn i
2012 innvilget.
Instituttet gikk i 2012 med et overskudd, og ligger an til å gå med overskudd også ved utgangen av
langtidsbudsjettsperioden i 2017. Men dette avhenger av at studiepoengproduksjonen holder seg stabil, at det
ikke blir større endringer i studieplasser og at instituttet fortsetter å få eksternt finansierte forskningsprosjekter.
Det er også ventet at utgiftene til fastlønn for den siste delen av perioden vil øke når det foreligger en ny
stillingsplan for perioden etter 2013.

Institutt for arkeologi, konservering
og historie
Kontoradr.: Niels Henrik Abels vei 36

Telefon: 22 85 49 00
Telefaks: 22 85 52 78
postmottak@hf.uio.no
www.iakh.uio.no

Personale
Instituttet hadde i 2012 omkring 115 ansatte, inkludert prosjektansatte. Dette utgjorde til sammen 103 årsverk,
hvorav 85 var vitenskapelige og 18 administrative. Til sammenligning var antall årsverk ved instituttet i 2010 99
og i 2011 105.
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For fullstendig oversikt over ansatte, se vedlegg.

2

Fast vitenskapelig ansatte
Fast vitenskapelig ansatte1 utgjorde i 2012 38 årsverk. Av disse var fem rene undervisningsårsverk (lektorer).
I 2012 har det vært noen endringer i den fast vitenskapelige staben. Finn Fuglestad, Jorunn Bjørgum og Pamela
Price, alle professorer i historie, gikk av med pensjon, og førstelektor i arkeologi, Almut Schülke, sa opp sin
stilling.
Instituttet fikk i 2012 tre nye fast vitenskapelig ansatte. To førsteamanuenser i middelalderhistorie, Ildar
Garipzanov og Hans Jacob Orning, og en professor i vestlig samtidshistorie, Olav Njølstad. Veronique Pouillard
startet opp som førsteamanuensis i moderne europeisk historie, etter å ha gått ut i svangerskapspermisjon kort
tid etter at hun tiltrådte i 2011. I tillegg ansatte instituttet to nye vikarer, førstelektor i arkeologi Matthew
McCallum og universitetslektor i historie Mari Salberg.

Rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoktorer)
Rekrutteringsstillinger utgjorde 40,5 vitenskapelige årsverk i 2012. Av disse var 29,5 årsverk knyttet til
stipendstillinger og 11 årsverk knyttet til postdoktorstillinger.
I 2012 fikk instituttet en ny postdoktor, Vibeke Kieding Banik. Baniks prosjekt har tittelen ” Gendered
Integration? Jewish Women's Encounters with Scandinavia, 1900-1940”, og er finansiert gjennom fellesløftet, et
spleiselag mellom Forskningsrådet og UiO.
Instituttet fikk i løpet av 2012 syv nye stipendiater.
Nye stipendiater 2012
Navn
Fag
Marianne Hem Eriksen Arkeologi

Laura Falender

Historie

Andreas M. Hellenes

Historie

Kristin Kausland

Konservering

Doktorgradsprosjekt
Communicating power: A
spatial and mythological
analysis of the late Iron Age
halls in Scandinavia
Public housing in Scotland and
Norway: the postwar housing
question and urban
regeneration in evolving
welfare states
Promoting the Swedish Model
in France. Changes and
Continuity at the Swedish
Institute in Paris 1945-1975
Methods and materials - the
physical histories of LateMedieval Painting and

1

Veileder
Per Ditlef
Fredriksen

Finansiering
HF/UiO

Knut
Kjeldstadli

HF/UiO

Veronique
Pouillard

HF/UiO

Noëlle
Streeton

HF/UiO

Med fast vitenskapelig ansatte, og vikarer for faste stillinger, menes ansatte i stillinger som professor, professor II,
amanuensis, førsteamanuensis, førstelektor og universitetslektor.
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Chalak Kaveh

Historie

Ada Nissen

Historie

Astrid Johanne Nyland

Arkeolog

Polychromy in Norway
Ufrivillig bøddel eller
selvstendig aktør?
Det norske politivesenet og de
reisende 1900-1951
Small State - Big Burden?
Norwegian Peace Policy Since
1989
Stedet, råstoffet, identiteten.
Mesolittisk råstoffbrudd Meningsfull forankring i
landskapet

Knut
Kjeldstadli

HF/UiO

Hilde
Henriksen
Waage
Ingrid
Fuglestvedt

HF/UiO

NFR

Andre vitenskapelig ansatte
Instituttet har også flere forskere og vitenskapelig assistenter, som for det meste er knyttet til
forskningsprosjekter. Blant de som ble ansatt i 2012 var Mona Fixdal, som ble ansatt som forsker på prosjektet
”The Ethics of Peacemaking: Norwegian Peacemaking after the Cold War”.

Administrativt ansatte
Administrasjonen ved instituttet utgjorde i 2012 18 årsverk. Disse er fordelt på instituttadministrasjonen,
administrasjon av Forum for Samtidshistorie, Norgeshistorie på nett, administrasjon av forskerskolen ”Dialogues
with the Past” og en 20 % teknikerstilling knyttet til konservering.
Det har vært vesentlige endringer og utskiftninger i administrasjonen i 2012. Kristin Kjellberg gikk av som
administrativ leder i august, 40 år etter at hun fikk sin første jobb ved daværende Historisk institutt. På samme
tid ble økonomifunksjonen omorganisert, og økonomikonsulent Andreas Bangsund ble flyttet til fakultetet.
I løpet av året ble også de to stillingene knyttet til Norgeshistorien på nett besatt. Øyvind Eliassen ble ansatt som
prosjektleder og Synne Corell som fagredaktør. Hallvard Notaker tok over som vikar for Corell, da hun gikk ut i
svangerskapspermisjon.
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Studier2
Instituttet har om lag 800 programstudenter fordelt på en årsenhet, to bachelorprogrammer og to
masterprogrammer. Det tilbys til sammen i underkant av 140 emner innen fagområdene arkeologi, konservering
og historie.
I 2012 har det innenfor studiefeltet vært lagt særlig vekt på internasjonalisering av utdannelsen og å minske
frafallet fra studiene.

Søkertall
Instituttet har flere førsteprioritetssøkere til alle sine programmer enn plasser, men på noen av programmene er
antallet studenter som faktisk møter færre enn antall plasser.
Antall kvalifiserte førsteprioritetssøkere
Program
2010
2011
2012
(høst 2010/vår 2011)
(høst 2011/vår 2012)
(høst 2012/vår 2013)
Plasser Søkere
Møtt
Plasser
Søkere
Møtt
Plasser Søkere
Møtt
BA-ARKO*
50
103
40
75
170
77
50
114
BA-HIS
150
278
158
157
267
166
170
268
Årsenhet-HIS
50
182
43
50
215
62
50
229
MA-ARKO*
34
71
36
22
32
11
34
60
MA-HIS
90
94
52
90
125
70
90
146
Kilde: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/opptak/12/

*Opptaksrammene til ARKO-programmene varierer, på grunn av at studieretningene for konservering kun har
opptak annethvert år.

Studiepoeng
Instituttets studiepoengproduksjon gikk noe ned i 2012 til sammenligning med 2010 og 2011. Dette kommer av
en nedgang i antall poeng på historie. Samtidig har arkeologi og konservering hatt en positiv utvikling, men den
er ikke tilstrekkelig til å dekke inn for nedgangen på historie.
Studiepoengproduksjon totalt:
Fag
2010
Arkeologi
Konservering
Historie
EXFAC03-HARK

2011

2012

4980 (13 %)

4770 (13 %)

5270 (15 %)

2550 (7 %)

2490 (7 %)

2660 (8 %)

28380 (76 %)

28460 (77 %) 25935 (74 %)

1370 (4 %)

1330 (4 %)

1420 (4 %)

37280

37050

35285

Sum
Kilde: FS581.003 og 581.002

2

Se studiekvalitetsrapporten for 2012 for mer informasjon.
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45
187
53
31
71

Gjennomføring og frafall
For å forsøke å bedre gjennomføringen, ønsket instituttet å følge opp studentene mer. Hovedsatsningen har vært
å tildele et utvalg av nye bachelorstudenter i historie mentorer. Mentorenes oppgave har vært å følge opp
studentene faglig og sosialt. Prosjektet pågår fortsatt, og det er dermed for tidlig å si noe om eventuelle
resultater.
Studiepoengsproduksjon per registrerte student:
Program
2010
2011
2012
BA-ARKO
42,1
35,8
40
MA-ARKO
33,8
32,2
41
ÅE-HIS
20,4
32
36
BA-HIS
36,8
37,5
35,3
MA-HIS
49,6
44,2
39
Kilde: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/student_studiepoeng_rapport.cfm

Internasjonalisering
Instituttet hadde som mål å øke antallet utreisende og innreisende studenter i 2012 ved hjelp av nye
informasjonskanaler, nye avtaler og utvikling av nye studietilbud.
Antallet utvekslingsstudenter har de siste årene vært stabile, men lave. Instituttet nedsatte en arbeidsgruppe i
2011, som utarbeidet forslag til tiltak for å øke mobiliteten. På bakgrunn av gruppens rapport har instituttet
arbeidet med å informere om utveksling i forbindelse med undervisningen. Det arbeides også med å endre
avtaleporteføljen slik at instituttet i større grad skal ha avtaler som passer bedre sammen med de faglige
interessene til ansatte og studenter. Arbeidet med å øke mobiliteten har ikke gitt utslag på antall
utvekslingsstudenter i 2012, men søkertallene for 2013 tyder på en økning.
I august 2012 ble den internasjonale sommerskolen i konservering holdt for første gang. Sommerskolen hadde
som tema dokumentasjon og konservering av gamle scenekulisser fra Fredrikshald teater i Halden. Det deltok til
sammen 16 studenter fra Nederland, Tyskland, Sverige og Norge. I tillegg til IAKHs lærere deltok det også
undervisere fra Nederland og Sverige.
Instituttets emnetilbud på engelsk ble utvidet med 13 emner i løpet av året:
 ARK2130/4130 From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past
Technology
 KONS2070/4070 University of Oslo Summer School in Conservation of Theatre Scenes
 HIS2140/4140 Objects and Identities in the Viking Age (c.750-c.1050)
 HIS2350/4350 Science and the Making of the Modern World
 HIS2354/4354 Consumer Society and its Discontents (late 18th-20th centuries)
 HIS2160/4160 Innovation and technological change from antiquity to our times
 HIS4011 Philosophy and Methodology of History
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Utvekslingsstudenter
Reiseretning
Innreise
Utreise
SUM

2010

2011
23
24
47

2012
21
14
35

Kilde: DBH
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24
17
41

Forskerutdanning
Fakultetet besluttet i 2012 at forskerutdanningen skulle legges til instituttene fra og med 2013. Dette var i tråd
med instituttets ønske om medansvar for den faglige delen av forskeropplæringen og en omlegging av Linjen for
kultur- og religionshistorie, arkeologi, asiatiske og afrikanske studier (KRA-linjen). Instituttet har som en følge av
dette arbeidet med å opprette et forskerutdanningstilbud ved instituttet, organisert gjennom forskergrupper.
Det var 13 disputaser ved instituttet i 2012.
Disputaser 2012
Fag og grad
2010
2011
Historie, ph.d.
6
4
Historie, dr. philos.
0
1
Arkeologi, ph.d.
2
1
Arkeologi, dr. philos.
0
1
Gjennomføringsstipend
1,5*
1
SUM
8
7
* I tillegg var det en person som takket nei til ett års gjennomføringsstipend.

2012
5
4
4
0
4
13

Følgende personer disputerte i 2012:
 Konstantinos Chilidis: The construction of knowledge in archaeology – the case of ”Philip’s tomb” at Vergina in
northern Greece (ph.d.)
 Stian Nordengen Christensen: Approaching Counterfactuals in History, with a Case Study of the Historiography
of the War in Bosnia-Herzegovina in 1993 (dr.philos.)
 Marthe Hommerstad: Politiske bønder - Bondepolitikk og Stortinget 1815-1837 (ph.d.)
 Nicola Karcher: Zwischen Nationalsozialismus und nordischer Gesinnung Eine Studie zu den rechtsgerichteten
Verbindungen norwegisch-deutscher Milieus in der Zwischenkriegszeit (ph.d.)
 Anne Lene Melheim: Recycling ideas. Bronze Age metal production in southern Norway (ph.d.)
 Petter Nesser: Jihad in Europe. Patterns in Islamist terrorist cell formation and behaviour, 1995-2010 (ph.d.)
 Morten Nordhagen Ottosen: Popular Responses to Unpopular Wars: Resistance, Collaboration and Experiences
in Norwegian Borderlands, 1807-1814 (ph.d.)
 Hege Roll-Hansen: Arbeid og forsørgelse. En undersøkelse av kjønn, husarbeid og kategorisering i norske
folketellinger mellom 1866 og 1940 (ph.d.)
 Christian L. Rødsrud: I liv og død: Keramikkens sosiale kronologi i eldre jernalder (ph.d.)
 Vera Schwach: Til havs med vitenskapen. Fiskerirettet havforskning 1860-1970 (dr.philos.)
 Steinar Solheim: Lokal praksis og fremmed opphav. Arbeidsdeling, sosiale relasjoner og differensiering i
østnorsk tidligneolitikum (ph.d.)
 Anne Stenersen: Brothers in Jihad: Explaining the Relationship between al-Qaida and the Taliban, 1996-2001
(dr.philos.)
 Hallvard Kvale Svenbalrud: Foundation and Ornament: The United Nations as ‘Cornerstone of Norwegian
Foreign Policy’, 1970-2005 (ph.d.)

8

Forskning
Alle vitenskapelig ansatte ved instituttet publiserer forholdsvis jevnlig, og instituttet har hatt en kontinuerlig
tilstrømning av eksternt finansierte forskningsprosjekter. I 2012 har instituttet arbeidet for å få mer ekstern
finansiering og øke publiseringen, hovedsakelig ved tildeling av midler til forskningsfremmende tiltak.

Publisering
Instituttet har hatt som mål å øke publiseringen, med særlig vekt på publisering av høy kvalitet. De foreløpige
tallene for publisering i 2012, viser en oppgang i forhold til 2010 og 2011. Denne oppgangen gjelder også
andelen nivå 2 publiseringer. I tillegg kommer alle doktoravhandlingene fra 2012, som ikke gir utslag i
publiseringspoeng.
Antall publiseringspoeng
År
Nivå 1
Nivå 2
2010 54,1 (66,5 %) 27,2 (33,5 %)
2011 53,8 (58,4 %) 38,3 (41,6 %)
20123 54,9 (53,8 %) 47,1 (46,2 %)

Totalt
81,3
92,1
102

Eksternt finansiert forskning
Instituttet har hatt som mål å øke den eksterne finansieringen, med særlig vekt på EU-finansiering.
I løpet av 2012 fikk instituttet to nye eksternfinansierte prosjekter, og ett postdoktorstipend som følge av
fellesløftet. Førsteamanuensis Ildar Garipzanov fikk støtte fra Forskningsrådet til sitt prosjekt ”Graphicacy and
Authority in Early Europe: Graphic Signs of Power and Faith in the Early Middle Ages (c. 300-1000)” som følge av
at han kom til siste runde i ERC Starting Grant (søknad sendt fra UiB). Mona Fixdal fikk støtte fra
Utenriksdepartementet til sitt prosjekt ”The Ethics of Peacemaking: Norwegian Peace Diplomacy after the Cold
War”. Ph.d. Vibeke K. Banik fikk støtte til sitt postdoktorprosjekt ”Gendered Integration? Jewish Women’s
Encounters with Scandinavia, 1900-1940”. I tillegg hadde IAKH også et mindre forprosjekt knyttet til DnBs
historie.
Etter sju år, ble prosjektet ”Den norske fredstradisjonen” avsluttet i 2012. Prosjektet har vært finansiert av
Forskningsrådets Storforsk-program, og har vært ledet av professor Helge Pharo. Prosjektet har omfattet ni
doktorgradsstipendiater og fire postdoktorstipendiater.
Eksternt finansierte prosjekter
Prosjekt

Prosjekttype

Prosjektleder Periode

Finansiør

1814-grunnloven - historisk virkning og
sosial forankring

Forskningsprosjekt

Odd Arvid
Storsveen

20112014

NFR

2014-prosjektet: menneskerettigheter og
nasjonal rett

Forskningsprosjekt

Hanne
Hagtvedt Vik

20112013

NFR

3

Tallene for 2012 er foreløpige, da rapporteringsfristen for 2012 ikke har gått ut enda.

9

Demokratisk teori og historisk praksis.
Forutsetninger for folkestyre i Norge og
andre land i den europeiske kulturkrets,
ca. 1750 til 1850

Forskningsprosjekt

Hilde Sandvik

20062013

NFR

Graphicacy and Authority in Early Europe:
Graphic Signs of Power and Faith in the
Middle Ages (c. 300-1000)

Forskningsprosjekt

Ildar
Garipzanov

20122017

NFR

Hansteen og observatoriet

Forskningsprosjekt

Vidar Enebakk 20092013

NFR

Mangfoldige offentligheter

Forskningsprosjekt

Mona Ringvej

20102013

NFR

Meetings make History

Forskningsprosjekt

Ingrid
Fuglestvedt

20112014

NFR

Norsk skipsfarts historie

Forskningsprosjekt

Even Lange

20072016

Rederiforbundet

Thanatos: Dead bodies – live data.

Forskningsprosjekt

Rasmus
Brandt

20102014

NFR

The Ethics of Peacemaking: Norwegian
Peace Diplomacy after the Cold War

Forskningsprosjekt

Mona Fixdal

20122015

UD

Historievitenskapens grenser

Nettverk

Jan Eivind
Myhre

20102013

NFR

Nettverk for nyere internasjonal historie

Nettverk

Hilde
Henriksen
Waage

20102013

NFR

Gendered Integration? Jewish Women’s
Encounters with Scandinavia, 1900-1940

Postdoktorprosjekt

Vibeke
Kieding Banik

20122015

NFR/UiO
(fellesløftet)

Norrøne fiendebilder. Europeiske eller
regionale?

Postdoktorprosjekt

Bjørn
Bandlien

20102013

NFR

Prehistoric human-animal practices: social
life, land use and economic strategies on
the farm and their reciprocal impact on
natural systems

Postdoktorprosjekt

Kristin Oma

20102013

NFR
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Constructing a ”People’s Community”

Postdoktorprosjekt

Anders
Kjøstvedt

20112014

NFR

Korrupsjon i Norge

Postdoktorprosjekt

Ola Teige

20112014

NFR
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Formidling
Instituttets forskere er svært synlige i mediene, både når det gjelder å formidle egne forskningsfunn og å bistå
som eksperter.
Forskere fra instituttet har vært aktive debattanter i saker som flytting av Munch-museet, forvaltning av
kulturarv, og som ekspertkommentatorer ved viktige nyhetssaker. 2012 var særlig preget av 22. juli rettsaken.
Enkeltforskere ved instituttet bidro i den sammenheng med sin innsikt og sine analyser.
Forskningsformidling har med utviklingen av Norgeshistorie på nett, fått en tydeligere posisjon ved instituttet.
Nettstedet skal formidle Norges fortid fra steinalder til våre dager, og skal lanseres i forbindelse med
Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014.
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Økonomisk situasjon4
Instituttet gikk i 2012 med et overskudd på 2 560 588 kr. Dette var 2 045 063 kr høyere enn budsjettert. Årsaken
til dette er høyere inntekter, men først og fremst lavere utgifter til drift.
Langtidsbudsjettet for perioden 2013-2017 viser en utvikling hvor instituttet ved utgangen av perioden går med
et overskudd på omkring 4,1 million. Men dette avhenger av at studiepoengproduksjonen holder seg stabil, at
det ikke blir større endringer i studieplasser og at instituttet fortsetter å få eksternt finansierte
forskningsprosjekter. Det er også verdt å merke seg at utgiftene til fastlønn for den siste delen av perioden vil
øke, når stillingsplanen for perioden etter 2013 er klar.

4

Se regnskapsrapport for 2012 for mer informasjon.
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Vedlegg
Oversikt over tiltak fra Årsplan 2011-2013
http://www.hf.uio.no/iakh/om/strategi/arsplaner-rapporter/IAKH-aarsplan-2012-siste.pdf

Punkt

Tiltak

Frist

1.1 Strategi for
publisering av høy
kvalitet

Videreføre ordningen med å fordele
småforskmidler etter
publikasjonspoeng (over 2.1 for de siste
tre år)

Gjennomført

Tilby kurs i internasjonal publisering
rettet mod stipendiater og post.doc’er

Ikke gjennomført

Kartlegge deltagelsen i internasjonale
konferanser og oppfordre alle ansatte til
å delta i minst en internasjonal
konferanse pr år.

1.2 EU og langvarig
forskningssamarbeid

Gjennomført

Fortsatt avsette midler til
språkvask/publikasjon

Gjennomført

Gjennomgang av større prosjekter som
er under avslutning

Ikke gjennomført

Utvikle strategi for publisering
Forutsetning for å lykkes med
internasjonale søknader er å være
internasjonal forsker med
internasjonale publiseringer (dvs. 1.1.)

31.12.2012

Gjennomført

31.12.2013

Pågående

Oppfordre relevante forskere til å søke
Marie Curie, Hera og ERC

31.12.2013

Pågående

Lære av noen som har lyktedes (best
practice)

31.12.2013

Stimuleringsordning som bidrar til å
gjøre det mer attraktiv å søke EUfinansiering
1.3b
Internasjonalisering av
utdannelsen (BA og MA)

Status

31.12.2013

Ikke gjennomført

31.12.2012

Gjennomført

Utreise:
Bruke lærerutveksling mer –
ambassadører for eget lærersted (evt.
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bruke incentivmidler)
Utreise:
Oppfølging av forslag til tiltak for
internasjonalisering av
bachelorprogrammet i historie og
arkeologi, herunder følgende forslag
utarbeidet av fagutvalget ved historie:
”Instituttet bør skifte fokus fra
oppfordring til forventning om utveksling
på bachelor i historie, først og fremst
fjerde semester. Dette må gjenspeiles i
oppbyggingsplanen for bachelorstudiet
på historie.
Informasjon om dette må komme tidlig.
Innledende informasjon må komme
allerede første semester, mens
tyngdepunktet settes inn mot andre
semesters 1000-emneforelesninger.
Informasjonen må ikke legges kun til
begynnelsen av semesteret, men
repeteres spesielt mot slutten da
studentene må søke utveksling tidlig
påfølgende semester.
Det bør plukkes ut tre-fire gode
utvekslingsavtaler som studentene blir
presentert spesielt for.”

31.12.2012

Gjennomført

31.12.2012

Pågående

31.12.2012

Gjennomført

31.12.2012

Ikke gjennomført

31.12.2012

Gjennomført

Utreise:
Internasjonal undervisningstilbud
(lavere og/eller høyere grad) i
vikingtid/middelalderhistorie bør
utvikles når de to aktuelle stillinger er
besatt (fra høst 2012) og samarbeide
med ILN bør vurderes.
Utreise:
Fortsatt bidra til at PECOS blir et
internasjonalt studietilbud
Den internasjonale sommerskole i
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1.4 Vurdering av
programporteføljen

1.6 Internasjonal
rekruttering og bedre og
raskere
rekrutteringsprosesser

konservering lanseres

31.12.2012

Gjennomført

Utvikling av felles undervisningstilbud
for vikingtid /middelalder

31.12.2013

Pågående

Avvente utfallet av den nasjonale SAKprosessen (samarbeide, arbeidsdeling
og konsentrasjon) for videre utvikling
av antikk historie/klassisk arkeologi

31.12.2013

Avventes

Støtte tiltak for et virtuelt senter for
klassiske språk, antikk kunsthistorie,
historie og klassisk arkeologi

31.12.2013

Samarbeide med HF om å sikre rask og
profesjonell saksbehandling, herunder
oppfordre til rutinemessig
tilbakemelding fra HF under
søknadsprosessen

31.12.2012

Pågående

31.12.2012

Gjennomført

31.12.2012

Gjennomført

31.12.2012

Gjennomført

31.12.2012

Ikke gjennomført

31.12.2012

Ikke gjennomført

På instituttplan: Gjennomføre en tydelig
plan med arbeidsdeling og rutiner,
herunder allokering av ansvar for
prosessen og oppfølging med fakultetet
2.1
Kvalifikasjonsrammever
ket for
forskerutdanningen

Dialog med fakultetet om omlegning av
KRA-linjen (forventes skje i løpet av
2012)
Dialog med fakultetet om medansvar for
den faglige del av forskeropplæringen til
instituttene
Overveie muligheten av å utpeke en
arkeolog med spesielt ansvar for
oppfølging av stipendiater og
forskerutdannelsen, herunder vurdere
samarbeide med KHM og NIKU om
bedre integrering av det arkeologiske
stipendiatmiljø i Oslo (p.t. ca 10
stipendiater på KHM, 1-2 fra NIKU)
Samarbeide med HF om å lage
arbeidslivsseminarer for ph.d.kandidatene
Undersøke muligheten for obligatoriske
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forskerseminarer i ”forskergrupper”
med stipendiater og veiledere (åpent for
andre)
Forskningsleder sammen med veileder
skal gjennomføre obligatoriske
statussamtaler med stipendiater i sitt
andre år, og ved stipendiets utløp
2.2 Bedre oppfølging av
studentene

31.12.2012

Ikke gjennomført

31.12.2013

Tilsvarende monitor for
bachelorstudentene i arkeologi må
overveies

31.12.2013

31.12.2013

Gjennomført

31.12.2013

Fortløpende

Undervisning i forskningsformidling på
nett – i forbindelse med Norgeshistorien
på nett

31.12.2012

Ikke gjennomført

Videreutvikle undervisningstilbud
relatert til Norgeshistorien på nett

31.12.2012

Ikke gjennomført

31.12.2012

Gjennomført

Fortsatt bruk av evalueringene og
tilsynssensorrapportene til å forbedre
undervisningen, det oppfordres til å
sette av tid i timene til utdeling og
utfylling av evalueringsskjemaer.

Det nyopprettede sommerskoleemnet i
konservering vil ved siden av
tradisjonelle forelesninger og seminarer
også tilby e-læring i form av voiceover
PowerPoint og læringssti samt teste ut
innovative verktøy som sosiale medier:
blogg og Facebook
2.3 Læringsmiljøet skal

Gjennomført

Vurdering av resultatet fra pilotprosjekt
for registrering og oppfølgning av
studenter på historie (monitor)

Utvikle bruk av nyutdannede
masterkandidater(eller andre) for å
følge opp studentgrupper på ca.15
(førsteårsstudenter historie). Formålet
er å gi studentene individuell hjelp og
oppfølging for å bremse frafallet. Start
høsten 2012 (MenTorEgil)

2.3 Bruk av nye og
varierte læringsformer

31.12.2012

Legge inn spørsmål om læringsmiljø i de

17

styrkes

periodiske rapportene for emnene

31.12.2012

Ikke gjennomført

System for oppfølging av
gjennomføringsstipendiatenes
undervisning

31.12.2012

Delvis gjennomført

System for oppfølging av lærere i
oppstartfasen av deres undervisning,
mentorordning innført

31.12.2012

Delvis gjennomført

Veiledningsseminarer (evt. som tema
for Instituttkonferanse 2012)

31.12.2012

Ikke gjennomført

Styrke samarbeid med fagutvalgene
med regelmessige møter

31.12.2012

Delvis gjennomført

Innføring av MenTorEgil (se pkt. 2.2)

31.12.2012
Gjennomført

2.7 Sikre relevans i
studiene

Videreutvikle praksis der det er relevant
(graving og praksis), utvikle nærmere
samarbeidet med KHM
Sikre at alle emnebeskrivelsene
inneholder konkrete og presise
læringsmål som tydeliggjør kompetanse
og relevans
Organisere studentekskursjoner til
aktuelle avtagerinstitusjoner (bl.a.
museer og arkiver) som del av
undervisningen
I tråd med funnene i kartleggingen av
hvilke kvalifikasjoner arbeidsgiver ser
på som viktig, vil IAKH i løpet av 2012
påse at alle bachelorprogrammene øver
studentene i teamarbeid. Om studiene
innen arkeologi og konservering
inneholder nok praksis vil bli vurdert
fortløpende. Det vil også bli utviklet to
nye emner innen formidling – ett om
historieformidling og ett om formidling
av arkeologi

3.1 Langsiktige
samarbeidsavtaler

Første etappe av Norgeshistorie på nett
skal videreutvikles frem mod jubileet
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31.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

Delvis gjennomført

innenfor sektorer med
høy relevans for den
faglige aktiviteten og
utdanningen

3.2 Digital formidling

2014
Overveie opprettelsen av ”Brukerpanel”
(etter modell fra Universitetene i
København og Århus) for å styrke
omverdenskontakten. Dette kan
aktualiseres i forbindelse med
Norgeshistorie på nett hvor eksterne
samarbeidspartnere bør kunne knyttes
nærmere op mod instituttet.
På sikt bruke Norgeshistorie på nett
som plattform for å samarbeide med
skoler.

31.12.2013

Det skal utvikles to emner i forbindelse
med Norgeshistorie på nett, på
bachelornivå

31.12.2013

Videreutvikle Norgeshistorie på nett og
de mange muligheter, som dette tiltak
vil bringe med sig i dialog med HFs
nettsatsninger
Undersøke muligheten for å fokusere
mer på å formidle vår egen forskning
gjennom egne nettsider og kontakt med
mediene

4.1 Strategier for å øke
ekstern finansiering

31.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

Kartlegge og videreutvikle instituttets
kunnskapsressurser SARC (Stone Age
Reference Collection) og
Tingbokprosjektet

31.12.2013

Fortsatt lyse ut midler til
prosjektutvikling

31.12.2013

Overveie særlig belønning for utvikling
av søknader (modell småforsk)

31.12.2013

Oppfordre spesielle miljøer til å søke
NFR, EU og lignende

31.12.2013

Delta aktivt i HFs diskusjoner om
eksternt finansierte prosjekter. IAKH
har omfattende erfaring med slike
prosjekter og bør være en viktig
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31.12.2013

Gjennomført

Fortløpende

bidragsyter til refleksjonen omkring
hvordan vi ønsker å innarbeide slike
prosjekter i den egne
forskningsporteføljen
Prosjektleder ved Norgeshistorien på
nett (stillingen er under utlysning) får et
særlig overgripende ansvar for å
videreutvikle tiltak og rutiner for
innhentning av eksterne midler
4.4 Videreføre og
revidere langsiktige
stillingsplaner
4.7 Administrative
prioriteringer

Revisjon av stillingsplan 2011-14
påbegynnes i 2012, og vedtas i 2013
Ta utgangspunkt i de ressursene man
har ved instituttet og utnytte disse
bedre
Evaluere instituttadministrasjonen etter
omlegning av økonomifunksjonen
Arbeide mod et lettere samarbeide
mellom IAKH og andre institusjoner,
først og fremst universitetsmuseene,
med henblikk på lån av utstyr og
utveksling av kompetanse

5.1 Instituttledelsen skal
ha faste møter med
instituttets verneombud
5.3
Medarbeidersamtaler

6.1 Nytilsatte i
vitenskapelige stillinger

31.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

Digitalisere større deler av
eksamensarbeidet ved instituttet

31.12.2013

Oppfølging, legges inn i ledelsens
møteplan for 2012

31.12.2012

Medarbeidersamtale tilbys høst 2012
for alle FVA’er

31.12.2012

Gjennomført

Stipendiater, post doc’er og midlertidig
ansatte inviteres til årlige
medarbeidersamtaler

31.12.2012

Gjennomført

Gjennomført

Fortsatt holde fokus på å gjøre
personalbehandling til en tydeligere del
av IAKHs ledelse og administrasjon
Videreføre ”startseminar” (korte
introduksjonsforelesninger etterfulgt av
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Gjennomført

sosialt samvær)
Ledelsen viderefører ordningen med en
velkomstlunsj for nyansatte
6.2 Arbeidsmiljø

Undersøke interessen for
”arbeidsplattformer” eller
”arbeidsstrømmer” for å utnytte
synergien i miljøet
Instituttseminar (tema: veiledning) og
seminar/reise for den administrative
stab
Imøtekomme eventuelle initiativer om
faglig-sosiale arrangementer for
seniorer/emeriti
Arbeide for å bedre
konserveringsstudiets arealsituasjon

6.3 Informasjon og
transparens

Gjennomføre flytteprosessen fra NHA til
NT så smidig som mulig, herunder
ansette en person som koordinator for
prosessen

31.12.2012

Gjennomført

Utarbeide informasjonsplan for
instituttet

31.12.2012

Ikke gjennomført

Offentliggjøre på nett tildeling av
instituttets forskningsmidler

31.12.2012

Ikke gjennomført

Bekjentgjøre plan for allmøter og
formøter før styremøtene

31.12.2012

Gjennomført
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Fast vitenskapelig ansatte 2012
Navn

Stillingsbetegnelse

Fag

Andersen Kåre A

Amanuensis

Historie

Brandt Johann Rasmus

Professor

Arkeologi

Bruland Kristine

Professor

Historie

Collett John Peter

Professor

Historie

Coulson Sheila Dawn

Arkeologi

Fredriksen Per Ditlef

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
(vikar)

Friedman Robert Marc

Professor

Historie

Frøysaker Tine

Førsteamanuensis

Konservering

Fuglestvedt Ingrid

Førsteamanuensis

Arkeologi

Førland Tor Egil

Professor

Historie

Garipzanov Ildar

Førsteamanuensis

Historie

Hagemann Gro

Professor

Historie

Hedeager Lotte

Professor

Arkeologi

Hutchings Jeremy Donald

Førsteamanuensis

Konservering

Johannessen Finn Erhard

Professor

Historie

Kjeldstadli Knut

Professor

Historie

Lange Even

Professor

Historie

Lie Einar

Professor

Historie

Lund Julie

Førsteamanuensis

Arkeologi

Lundestad Geir

Professor II

Historie

McCallum Matthew

Førstelektor (vikar)

Arkeologi

McNicol John

Universitetslektor

Historie

Meulen Douwtje van der

Universitetslektor

Konservering

Myhre Jan Eivind

Professor

Historie

Njølstad Olav

Professor

Historie

Orning Hans Jacob

Førsteamanuensis

Historie

Pharo Helge

Professor

Historie

Pouillard Veronique

Førsteamanuensis

Historie

Prescott Christopher

Professor

Arkeologi

Price Pamela Gwynne

Professor

Historie

Rian Øystein

Historie

Salberg Mari

Professor
Universitetslektor
(vikar)

Sandmo Erling Sverdrup

Professor

Historie

Sandvik Hilde

Førsteamanuensis

Historie

Sigurdsson Jon Vidar

Professor

Historie
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Arkeologi

Historie

Storsveen Odd Arvid

Professor

Historie

Streeton Noëlle Lynn Wenger

Førsteamanuensis

Konservering

Sørensen Øystein

Professor

Historie

Tvedt Terje Walter

Professor II

Historie

Waage Hilde Henriksen

Professor

Historie

Wolff Elisabetta Cassina

Førstelektor

Historie

Ødegård Knut

Førsteamanuensis

Historie

Midlertidig vitenskapelig ansatte (stipendiater, postdoktorer og forskere)
Navn

Stillingsbetegnelse

Fag

Aas Lars Reinholt

Stipendiat

Arkeologi

Austnes Martin

Stipendiat

Historie

Bjerke Ernst Hugo

Stipendiat

Historie

Enstad Johannes Due

Stipendiat

Historie

Eriksen Marianne Hem

Stipendiat

Arkeologi

Evju Håkon Andreas

Stipendiat

Historie

Falender Laura
Fetscher Eva

Stipendiat
Stipendiat

Historie
Historie

Frydenlund Bård

Stipendiat

Historie

Gravem Siv Falang

Stipendiat

Historie

Heian-Engdal Marte

Stipendiat

Historie

Hellenes Andreas Mørkved

Stipendiat

Historie

Hommerstad Marthe

Stipendiat

Historie

Johannessen Lene Os

Stipendiat

Arkeologi

Karcher Nicola Kristin

Stipendiat

Historie

Kausland Kristin

Stipendiat

Konservering

Kaveh Chalak

Stipendiat

Historie

Merok Eivind

Stipendiat

Historie

Naumann Elise

Stipendiat

Arkeologi

Nissen Ada Elisabeth

Stipendiat

Historie

Nordberg Kari Hærnes

Stipendiat

Historie

Nybø Andreas

Stipendiat

Historie

Nyland Astrid Johanne

Stipendiat

Arkeologi

Ottosen Morten Nordhagen

Stipendiat

Historie

Rasmussen Josephine M.

Stipendiat

Arkeologi

Rongved Gjermund Forfang

Stipendiat

Historie

Snildal Andreas

Stipendiat

Historie

Staurset Sigrid

Stipendiat

Arkeologi
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Strand Trude Mangnes

Stipendiat

Historie

Svenbalrud Hallvard Kvale

Stipendiat

Historie

Svendal Sigrid Øvreås

Stipendiat

Historie

van Es Margaretha Adriana

Stipendiat

Historie

Viestad Vibeke Maria

Stipendiat

Arkeologi

Viken Øystein Lydik Idsø

Stipendiat

Historie

Ahrens Sven

Postdoktor

Arkeologi

Armstrong Oma Kristin

Postdoktor

Arkeologi

Bandlien Bjørn

Postdoktor

Historie

Banik Vibeke Kieding

Postdoktor

Historie

Bjørnstad Gro

Postdoktor

Arkeologi

Kjøstvedt Anders Granås

Postdoktor

Historie

Nøding Aina

Postdoktor

Historie

Pedersen Unn

Postdoktor

Arkeologi

Teige Ola

Postdoktor

Historie

Thue Fredrik W

Postdoktor

Historie

Vik Hanne Hagtvedt

Postdoktor

Historie

Fixdal Mona Christine
Krefting Ellen

Forsker

Historie

Forsker

Historie

Ringvej Mona Renate

Forsker

Historie

Administrasjon
Navn
Christensen Henrik Melgaard

Stillingsbetegnelse
Konsulent (midlertidig)

Arbeidsområde

Christensen Olaf Sunde

Seniorkonsulent

Informasjon

Corell Synne

Seniorrådgiver

Norgeshistorie på nett

Eliassen Øyvind

Prosjektleder

Norgeshistorie på nett

Gehe Ilze

Førstekonsulent

Forum for samtidshistorie

Haavardsholm Erlend Kristiansen

Seniorkonsulent

Forskning og økonomi

Hoel Henriette Mikkelsen

Konsulent

Studieadministrasjon

Kildedal Ole-Marius

Konsulent

Studieadministrasjon

Kjellberg Kristin

Kontorsjef/Seniorrådgiver Personal og økonomi

Koppang Mimi Elisabeth

Seniorkonsulent

Studieadministrasjon

Larsen Ragnar Holst

Førstekonsulent

Studieadministrasjon

Melheim Anne Lene

Seniorkonsulent

Dialogues with the Past

Neumann Helena

Seniorkonsulent

Studieadministrasjon

Notaker Hallvard

Seniorrådgiver (vikar)

Norgeshistorie på nett

Randin Katrine

Studieleder/Kontorsjef

Studier/personal og
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Flytting

økonomi
Rud Nina Maria

Førstekonsulent

Studieadministrasjon

Rønningen Magne Olav

Avdelingsleder

Studieadministrasjon

Schmedling Harald

Seniorrådgiver

Avdelingsleder BV

Slarke Duncan

Overingeniør

Konservering

Storrud Alf

Førstekonsulent

Ledelseskonsulent

Wathne Anne Siri

Førstekonsulent

Studieadministrasjon
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