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Status for årsplanstiltak per 1. juni 2015 
 
Instituttstyret vedtok 10. desember 2014 årsplanen for 2015. Under følger en oppsummering av status for 
de ulike tiltakene. 
 
Forskning 
 

Tiltak Status 

Alle fast vitenskapelig ansatte med forskningstid 

skal årlig diskutere forskningsplaner og legge frem 

en publiseringsplan for sin faggruppe.  

Pågående. 

Ekstra forskningsmidler og forskningstermin skal 

forbeholdes FVA som har minst 0,7 

publiseringspoeng i snitt de siste seks årene. 

Innført. 

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. 

Pågående, men foreløpig ikke systematisk. 

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- IAKH har sendt inn en søknad og deltar i tre andre. 
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forskergruppe når den første utlysningen kommer i 

2015. 

 
 
Forskerutdanning 
 

Forskerutdanningen skal være en integrert del av 

faggruppenes aktivitet. 

Under arbeid. 

Forskerskolen i arkeologi «Dialogues with the Past» 

skal videreutvikles. 

Det er sendt inn en større søknad til NFR for videre 
finansiering av forskerskolen. 

Det internasjonale samarbeidet om 

forskerutdanningen i konservering skal 

videreutvikles. 

 

Det skal vurderes å utvikle et felles 

forskerutdanningstilbud for historie. 

Under arbeid. 

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. 

 

 
 
Formidling 
 

Norgeshistorie på nett skal lanseres og det skal 

legges til rette for at det blir et levende nettsted. 

Under arbeid. 

Det skal legges konkrete planer for hvordan 

stillingen som førsteamanuensis II i norsk politisk 

samtidshistorie kan brukes til å synliggjøre IAKH. 

 

 
 
Studier 
 

Alle IAKHs studieprogrammer skal gjennomføre 

periodisk evaluering. 

Arbeidet med periodiske evalueringer er i gang. 

Det skal jobbes målrettet mot (a) videregående 

skoler og (b) læresteder med bachelorutdanning, 

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

Under arbeid. 

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. 

To 20 % universitetslektorer med tilknytning til 
skolen er ansatt. 

De to lektorene har utviklet skolerettede særemner. 

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. 

Gjennomført. 

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. 

Gjennomført. 

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. 

 

 
 
Personal og HMS 
 

Det skal opprettes et nytt lederteam der 

faggruppelederne deltar, for å bidra til økt 

medbestemmelse og bedre kommunikasjon med 

Nytt lederteam er opprettet og det holdes jevnlige 
møter. 
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vitenskapelig ansatte.  

Ansvar for undervisning skal flyttes nærmere de 

ansatte via faggruppene. 

Ansvaret for undervisningsplanlegging er lagt til 
faggruppene. 

Det skal gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse 

med vekt på laboratorievirksomheten i 

Blindernveien 11 og Frederiks gate 3. 

 

HMS-rutiner for feltarbeid skal utarbeides. Rutiner er utviklet og tatt i bruk. 

Laboratoriene i Blindernveien og Frederiksgate skal 

utbedres. 

Under arbeid. 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Årsplan 2015. 

http://www.hf.uio.no/iakh/om/strategi/arsplaner-rapporter/arsplan-2015.pdf

