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ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH)  

2015 

 

Innledning 

Årsplanen til Institutt for arkeologi, konservering og historie skal bidra til at overordnede mål nås. De 

overordnede målene er definert i strategiske planer og årsplaner ved Universitetet i Oslo og ved Det 

humanistiske fakultet. Planen bygger også på fakultetets faglige prioriteringer og instituttets 

oppfølgingsplan som ble utformet i forlengelsen av prioriteringene. 

IAKHs årsplan består av en liste med tiltak som skal videreføres eller igangsettes i 2015, men flere av 

tiltakene vil være gyldige for en lengre periode. For å gjøre rapporteringen og oppfølging av tiltakene 

enklere, er årsplanen delt inn i følgende områder: forskning, forskerutdanning, formidling, studier, og 

personal og HMS. 

 

Strategi 2020 og UiOs årsplan 2015-2017 

UiOs årsplan har et treårig perspektiv og har til hensikt å identifisere og iverksette tiltak for å 

gjennomføre UiOs strategiske plan – Strategi 2020. Hovedmålsettingen i strategiplanen er følgende: 

UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært 

samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon.. 

 

UiOs hovedprioritering i 2015 er tverrfaglighet. Et av tiltakene for å styrke tverrfagligheten er 

satsningen Unpacking the Nordic Model. 

 

Det humanistiske fakultets strategiske plan og HFs årsplan 2015-2017 

HFs rullerende årsplan1 baserer seg på HFs strategiske plan 2020 og UiOs strategiske plan og årsplan.  

I fakultetets årsplan legges det særlig vekt på Unpacking the Nordic Model, tiltak for å bedre 

gjennomføringen og redusere frafall fra studiene, og videre arbeid med innhenting av eksterne 

forskningsmidler. 

 

                                                           
1
 HFs årsplan 2015-2017 ble behandlet i Fakultetsstyret 31. oktober: 

http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2014/protokoller/141031-protokoll.xml  

http://www.uio.no/om/strategi/planer-rapporter/arsplaner/aarsplan-2015-2017.pdf
http://www.uio.no/om/strategi/
http://www.hf.uio.no/om/strategi/2020/V_4_strategiplan_endelig.pdf
http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2014/protokoller/141031-protokoll.xml


2 

 

IAKHs mål for 2015 

For 2015 legges det særlig vekt på organisering av instituttet i faggrupper. Denne inndelingen har 

som mål å sikre oppfølging av forskningsplaner, legge til rette for felles prosjektutvikling, øke 

studienes forskningsnærhet og bidra til økt medbestemmelse. 

 

Forskning 

UiOs overordnende mål er økt internasjonalisering av forskningen. IAKH har som mål å øke 

publiseringen, med vekt på internasjonal publisering, og å få nye eksternt finansierte prosjekter. Det 

skal også arbeides for å få EU-finansierte forskningsprosjekter. IAKH skal ta et betydelig ansvar for 

satsningen Unpacking the Nordic Model. 

 

Tiltak: 

 Alle fast vitenskapelig ansatte med forskningstid skal årlig diskutere forskningsplaner og legge 

frem en publiseringsplan for sin faggruppe.  

 Ekstra forskningsmidler og forskningstermin skal forbeholdes FVA som har minst 0,7 

publiseringspoeng i snitt de siste seks årene. 

 De som har et snitt på under 0,7 publiseringspoeng siste 6 år, skal tilbys en samtale med 

forskningsleder. 

 Faggruppene skal sikre at det utvikles nye forskningsprosjekter med tanke på å søke NFR eller EU. 

Faggruppene i historie og i arkeologi skal arbeide for at det utvikles en EU-søknad innen 2018 fra 

hver av gruppene. 

 Det skal utvikles kriterier for å tildele rekrutteringsstillinger og ekstra driftsmidler til de som har 

fått toppscore på eksterne konkurransearenaer som NFR og EU. 

 IAKH skal sende minst én søknad om å bli Nordic-forskergruppe når den første utlysningen 

kommer i 2015. 
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Forskerutdanning 

UiO har som mål at forskerutdanningen skal være internasjonalt attraktiv og at stipendiatene skal 

være integrert i aktive forskningsmiljøer. Alle stipendiater skal tilbys et relevant og godt 

utdanningstilbud. 

 

Tiltak: 

 Forskerutdanningen skal være en integrert del av faggruppenes aktivitet. 

 Forskerskolen i arkeologi «Dialogues with the Past» skal videreutvikles. 

 Det internasjonale samarbeidet om forskerutdanningen i konservering skal videreutvikles. 

 Det skal vurderes å utvikle et felles forskerutdanningstilbud for historie. 

 Forskningsleder skal innkalle tidligere stipendiater som ikke har levert sin avhandling til samtale 

om videre progresjon.  

 IAKH skal utvikle et tilbud om opplæring og oppfølging av veiledere. 
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Formidling 

UiO skal være synlig i offentligheten og bidra til å løse store samfunnsutfordringer. 

 

Tiltak: 

 Norgeshistorie på nett skal lanseres og det skal legges til rette for at det blir et levende 

nettsted. 

 Det skal legges konkrete planer for hvordan stillingen som førsteamanuensis II i norsk politisk 

samtidshistorie kan brukes til å synliggjøre IAKH. 
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Studier 

Studietilbud skal være forskningsnære, arbeidslivsrelevante og ha en internasjonal profil. Det er 

viktig å sikre god søkning til studieprogrammene og å bidra til kjønnsbalanse blant studentene. 

Gjennomføringstiden skal reduseres og frafallet minskes.  

 

Tiltak: 

 Alle IAKHs studieprogrammer skal gjennomføre periodisk evaluering 

 Det skal jobbes målrettet mot (a) videregående skoler og (b) læresteder med bachelorutdanning, 

for å øke søkningen til instituttets (a) bachelor- og (b) masterprogrammer. 

 Instituttet skal være særlig bevisst hvordan studietilbudet i historie og konservering fremstår, 

med sikte på å bedre kjønnsbalansen. 

 Pilotprosjekt om nye undervisningsmetoder med vekt på teknologiske løsninger på 

bachelorstudiet i historie skal gjennomføres for å hindre frafall. 

 Arbeidsrelevansen og læringsutbyttet i programmene skal tydeliggjøres. 

 Innsatsen i lektorprogrammet skal økes ved å tilsette to 20 % universitetslektorer med tilknytning 

til skolen, og bruke dem til å utvikle skolerettede særemner i historie skreddersydd for 

lektorstudenter. 

 Innsatsen i det tverrfakultære bachelorprogrammet i Internasjonale studier skal økes, og 

historieløpet skal gjøres mer attraktivt for INTER-studentene, blant annet ved å tilby egne 

særemner i historie skreddersydd for denne gruppen. 

 Historieløpet i det tverrfakultære masterprogrammet Peace and Conflict Studies skal gjøres mer 

attraktivt, blant annet ved å sikre tilbudet av relevante engelskspråklige emner for PECOS-

studentene. 

 Studietilbudet på master i historie skal gjennomgås med tanke på å tilby egne realhistoriske 

4000-emner. 

 Faggruppene skal kartlegge hvilke utvekslingsavtaler det er behov for og hvordan man kan sikre 

at studentene utveksler. 
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Personal og HMS 

Instituttet vil øke de vitenskapelige ansattes medbestemmelse og kjennskap om instituttets 

virksomhet gjennom faggruppeorganiseringen. Videre vil det legges særlig vekt på HMS-tiltak knyttet 

til laboratoriene i Frederiks gate 3 og Blindernveien 11. 

 

Tiltak: 

 Det skal opprettes et nytt lederteam der faggruppelederne deltar, for å bidra til økt 

medbestemmelse og bedre kommunikasjon med vitenskapelig ansatte.  

 Ansvar for undervisning skal flyttes nærmere de ansatte via faggruppene. 

 Det skal gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse med vekt på laboratorievirksomheten i 

Blindernveien 11 og Frederiks gate 3. 

 HMS-rutiner for feltarbeid skal utarbeides. 

 Laboratoriene i Blindernveien og Frederiksgate skal utbedres. 


