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TEF061114 
Styrenotat: Organisering av IAKH i faggrupper 
 
Bakgrunn 
 
På allmøte i mai 2014 presenterte instituttleder en skisse til organisering av IAKH i faggrupper med ansvar 
for så vel undervisning som forskning. Skissen innebar én faggruppe for arkeologi, én for konservering og 
fire for historie. Faggruppene skulle ledes av hver sin faggruppeleder og ivareta funksjonene til 
forskningsgruppene når det gjaldt forskerutdanning. De skulle dessuten utgjøre fora for diskusjon av 
deltakernes forskning, og planlegge og ha ansvar for undervisningen på instituttet. Faggruppelederne skulle 
bli en del av instituttets lederteam og overta funksjonene til undervisningsleder, 
undervisningskoordinatorene og forskningsgruppelederne. 
 
Målet med endringen er å styrke forskningen gjennom å etablere en delekultur; å styrke undervisningen 
gjennom å etablere en struktur der lærerne tar ansvar for mer enn "sine egne" emner; å bedre 
samordningen mellom undervisning og forskning ved å etablere enheter med ansvar for begge områdene; 
og å bedre kommunikasjonen mellom ledelse og vitenskapelige ansatte ved å gjøre flere fast vitenskapelige 
ansatte delaktige i instituttets ledelse og drift. 
 
Etter den første presentasjonen i mai har ideen om faggruppeorganisering blitt diskutert, konkretisert og 
videreutviklet på et semesterstartallmøte i august, på etterfølgende lærermøter og på instituttkonferansen 
i oktober. Den ble behandlet i dekanatet 4. november, presentert for HFs instituttledergruppe 5. november 
og drøftes med fagorganisasjonene 10/11. november. Planene ble diskutert på IAKHs styremøte 10. 
september, der instituttleder ble gitt fullmakt til å arbeide videre langs de hovedlinjene som ble skissert for 
lærermøtene og tilbakemeldingene fra disse. En tabell over møtene og fremdriften er vedlagt dette 
notatet. 
 
Med dette legges forslag om faggruppeorganisering fram for styret til vedtak, med sikte på å sette i verk 
nyordningen fra nyttår 2015, i første omgang som en prøveordning ut 2016. Ordningen evalueres høsten 
2016. 
 
Faggrupper og faggruppeledere 
 
Forslaget innebærer at konservering og arkeologi konstitueres som hver sin faggruppe, mens det etableres 
fire faggrupper, hver med 5–9 fast vitenskapelige ansatte, på historie: tre kronologiske for hhv eldre tid (til 
ca 1500), nyere tid (til ca 1918) og samtid, pluss en ECOSOC-gruppe i sosial-, økonomisk-, kultur- og 
vitenskapshistorie med engelsk som arbeidsspråk. Hvis styret vedtar forslaget om faggruppeorganisering, 
vil de fast vitenskapelige ansatte fordeles til faggruppene etter eget ønske og i samråd med instituttleder. 
Det samme gjelder midlertidig vitenskapelige ansatte postdoktorer og forskere, mens ph.d.-stipendiater i 
utgangspunktet vil fordeles til den faggruppen veileder sogner til. 
 
Instituttleder utpeker en leder for hver faggruppe. Gruppeleder får ansvar for å se til at faggruppen utfører 
sine oppgaver og at medlemmene tar del i gruppens arbeid. Personalansvaret forblir hos instituttleder (og 
stedfortreder). 
 
Faggruppeleder for arkeologi eller konservering blir utpekt til programleder for ARKO-programmet. Den 
andre faggruppelederen og en fast vitenskapelig ansatt arkeolog utgjør den øvrige vitenskapelige delen av 
dette programrådet. En av faggruppelederne på historie blir utpekt til programleder for 
historieprogrammet. De tre andre faggruppelederne utgjør den øvrige vitenskapelige delen av dette 
programrådet.   
 
Faggruppelederne vil få redusert undervisningsplikt, vitenskapelig assistentmidler og B-tillegg. 
Kompensasjonen og godtgjørelsen vil være den samme for hver faggruppeleder, men programlederne vil få 
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noe mer undervisningsreduksjon. Den samlede undervisningsreduksjonen vil omtrent tilsvare det som i dag 
brukes til reduksjon for undervisningsleder, undervisningskoordinatorer og forskningsgruppeledere: i 
overkant av ett tusen timer per semester eller litt under undervisningsplikten til tre førstestillinger. 
 
Forskning 
 
Medlemmene av faggruppen skal legge fram utkast til vitenskapelige arbeider for kommentarer i gruppen. 
De skal også legge fram sine forskningsplaner for årene fremover. Medlemmer som vil søke eksterne 
forskningsmidler, skal legge fram utkast eller skisser til slike søknader. Medlemmer som vil søke 
forskningstermin, skal legge fram en plan for terminen. Individuelle søknader om forskningsmidler fra 
instituttet skal ikke legges fram for faggruppen. 
 
Faggruppen kan arrangere interne eller offentlige seminarer med innledere fra egne rekker eller eksterne 
innledere. Til dette og liknende formål får hver gruppe tildelt et beløp avhengig av antall medlemmer. På 
historie koordinerer programleder seminarvirksomheten og ser til at fagets helhet ivaretas, herunder i 
forskerutdanningen. 
 
Faggruppeleder kan om ønskelig og etter avtale delegere avgrensede oppgaver, så som forskerutdanning, 
til et annet medlem i gruppen. 
 
Undervisning 
 
Hvert programråd vurderer emneporteføljen, utarbeider undervisningsplaner og ivaretar kvalitetssikringen 
av de obligatoriske emnene i studieprogrammet (heretter kalt programemner). Dette gjelder også 
utarbeidelse og kvalitetssikring av eksamensoppgaver og sensorveiledninger – riktignok uten deltakelse fra 
studenter og eksterne medlemmer. 
 
Både faggruppene og enkeltlærere kan foreslå endringer i emneporteføljen, men programrådet og 
programleder vurderer og har ansvar for denne. For andre emner enn programemnene – det gjelder så vel 
emnene i arkeologi og konservering som HIS2000-emner, valgfrie HIS4000-emner og særemner i historie –
 utarbeider faggruppene undervisningsplaner og ivaretar kvalitetssikringen. Eksamensoppgaver og 
sensorveiledninger utarbeides av enkeltlærere og vurderes av faggruppen før de kvalitetssikres av 
programrådet (uten studenter og eksterne). Eksamensutvalget på historie legges ned. 
 
Faggruppeleder kan om ønskelig og etter avtale delegere avgrensede oppgaver, så som utarbeiding av 
undervisningsplaner, til et annet medlem i gruppen. 
 
Instituttleder utpeker en av programlederne som møter fast i HFs undervisningsledermøter og i nettverket 
til fakultetets studiedekan, med den andre programlederen som vara. 
 
Instituttleder har undervisningsstrategisk ansvar og ansvar for ressursallokering til undervisningsformål. 
 
Ledelse og representasjon   
 
Faggruppelederne blir en del av instituttets lederteam ved siden av forskningsleder, administrativ leder, 
forskningskonsulent og studieleder. Lederteamet møtes jevnlig og rådgir instituttleder. 
 
Faggruppelederne i arkeologi og konservering, og programlederen på historie, innkaller til og leder 
lærermøter i hvert fag. 
 
Faggruppelederen i arkeologi representerer UiO i Nasjonalt fagråd for arkeologi; faggruppelederen i 
konservering er observatør i dette rådet. Programlederen i historie representerer UiO i Nasjonalt fagråd for 
historie. De suppleres ved behov av instituttleder eller andre i lederteamet. 
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Oversikt over ny og gammel struktur og funksjoner 
 
Som eget vedlegg til dette notatet er utarbeidet en excel-tabell som viser hvilke funksjoner/roller som 
forsvinner og hvilke som kommer til, og hvem som løser hvilke oppgaver i dagens struktur og i 
faggruppestrukturen. De lysegrønne rutene angir oppgaver som ikke utføres i dag, og som altså er nye i og 
med faggruppeorganiseringen. 
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Vedlegg: Tidsplan for faggruppeorganisering av IAKH 

 

Dato  Ansvarlig 

06.05.2014 Allmøtediskusjon Instituttleder 

19.08.2014 Semesterstartseminar – fremlegg av forslag og 

diskusjon 

Instituttleder 

28.08 og 

02.09.2014 

Lærermøtediskusjon på konservering (28.08) og 

arkeologi og historie (02.09) 

Undervisnings-

koordinatorer 

10.09.2014 Styrebehandling av videre arbeid med faggrupper Instituttleder 

14.-15.10.2014 Instituttkonferanse – fremlegg av revidert forslag 

og diskusjon i grupper 

Instituttleder 

05.11.2014 Presentasjon for instituttlederne på HF Dekan 

10.11.2014 Lærermøte konservering Undervisnings-

koordinator 

10/11.11.2014 Drøftingsmøte med organisasjonene Instituttleder 

12.11.2014 Styrebehandling av endelig organisasjonsform Instituttleder 

November 2014 Faggruppene nedsettes og gruppeledere 

oppnevnes 

Instituttleder 

01.01.2015 Faggruppene starter opp Faggruppelederne 

15.01.2015 Oppstartsseminar Instituttleder 

 


