
Det humanistiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Forsknings- og 
administrasjonsseksjonen 
Kontoradr.:  

Telefon: 22 85 63 83 
Telefaks: 22 85 45 50 
postmottak@hf.uio.no 
www.hf.uio.no 

 

Til: 

HF IAKH Institutt for arkeologi, konservering og historie 

HF IFIKK Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

HF ILN Institutt for lingvistiske og nordiske studier 

HF IKOS Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

HF ILOS Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 

 

  

  

  

 

 

 

Dato: 02.04.2014 

 Saksnr..:  2014/2841 GROSA 

 

Tildeling omstillingsmidler HF 

Fakultetet takker for alle søknadene om omstillingsmidler.  Fakultetet mottok søknader på ca. 11 mill. 

Dessverre er det ikke midler til å innvilge alle søknadene.  Nedenfor følger oversikten over de 

søknadene som innvilges.  

Tiltak som forhindrer frafall (piloter):  

Det innvilges midler til fem ulike tiltak som skal forhindre frafall.   Disse fordeler seg på fem ulike 

institutter og gir anledning til å pilotere ulike tiltak som alle har til hensikt å styrke gjennomføring. 

Omstillingsprosjekt på Master i Chinese Society and Politics  

Forslaget fremstår som det mest gjennomgripende og nyskapende av forslagene, og flere av tiltakene 

har ikke tidligere vært forsøkt med tanke på å hindre frafall. Det er ambisiøst og med klare 

målsetninger. Tiltakene er spisset, og forslaget står i en særstilling sammenlignet med resten.  

 

Nye undervisningsmetoder med vekt på teknologiske løsninger på bachelorstudiet i historie  

Forslaget er nytenkende og bygger på instituttets tidligere erfaringer med tiltak for å hindre frafall. 

IAKH er i gang med en mentorordning for bachelorstudiet i historie som nok ikke synes å ha hatt den 

ønskede effekten (selv om piloten ikke er ferdigstilt). Det er en fordel at instituttet nå forsøker tiltak 

knyttet til det faglige da tiltak av mer sosial karakter ikke har fungert så godt.  
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Diagnostisk test for spansk bachelor  

Forslaget møter utfordringene søkere fra videregående har når de vurderer om de er faglig 

kompetente til å begynne på spansk, og bidrar til å lette overgangen til universitetsstudiet. Tiltaket har 

overføringsverdi til andre språkstudier. 

Nye undervisningsformer på gresk og latin i bachelorstudiet i form av korte instruksjonsvideoer 

Forslaget er innovativt og kan overføres til andre språkfag med de samme utfordringene. Det ligger 

muligheter for stor læringseffekt i forslaget. IFIKK bør sondere om det er grunnlag for samarbeid med 

ILOS og IKOS.  

 

En utvidet instituttintern fadderordning på ILN 

Det var noe tvil om tiltaket skulle støttes, men siden læringsmiljø- og frafallsundersøkelser viser at 

studenter som deltar i fadderordninger og beholder kontakten med faddergruppen, har økt 

sannsynlighet for å fortsette på studiene, vil det være interessant å måle effekten av en utvidet 

fadderordning. Tiltaket har en overføringsverdi til andre institutter.  

 

Praksis II’er stilling knyttet til skolen: 

Det er bevilget midler til en stilling til hvert av HF-fagene i Lektorprogrammet, ILOS får 4 stillinger 

(engelsk, fransk, tysk, spansk). IAKH én (historie) og ILN får én (nordisk) IFIKK får ikke innvilget sin 

søknad om én praksis II’er fordi kunsthistorie ikke er et fag i lektorprogrammet. 

 

Nettverksbygging ift. EU prosjekter: 

Det tildeles kun midler til IAKH middelalderhistorie. Denne søknaden er best begrunnet ut fra 

potensial i miljø. De andre søkermiljøene er alt blitt vesentlig styrket som følge av de faglige 

prioriteringene.  

 

Andre omstillingsprosjekter 

Det tildeles midler til IKOS og ILOS for henholdsvis omskolering av ansatte til nytt undervisningsfelt og 

behov for ny kompetanse. 

 

Midler som gjelder tiltak som forhindrer frafall overføres i 2014. Omstillingsmidler enkeltansatte 

overføres fom 2014 tom 2015. Midler til praksis II ér stillinger og nettverksbygning ift. EU prosjekter 

overføres fom 2014 tom 2017.  
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Vedlagt følger nærmere spesifisering av beløp og overføringstidspunkt. 

 

Med hilsen 

 

Trine Syvertsen 

dekan      Thorbjørn Nordbø     

      fung. fakultetsdirektør 
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