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Status for årsplanstiltak per 1. juni 2016
Instituttstyret vedtok 4. november 2015 årsplanen for 2016. Under følger en oppsummering av
status for de ulike tiltakene.

Studier
Tiltak
Resultatene fra programevalueringene skal
følges opp.

Status
Programevalueringene er ikke ferdigstilt enda.

Instituttet skal videreutvikle samarbeidet med
den videregående skole med tanke på
rekruttering og lektorutdanning.

Kvinnegruppa Ottar Dahl skriver på sin
evaluering av skolebesøkene de hadde våren
2016. HF gjør det samme med sin
skolebesøksordning. Basert på funnene vil
instituttet legge planer for hvordan gå videre
med dette arbeidet.
Avventer vi rapporter fra programevalueringene
og Kvinnegruppe Ottar Dahl.

Instituttet skal lage en strategi for å øke
søkningen til instituttets programmer, med
særlig tanke på å jevne ut kjønnsubalansen.
Instituttet skal være særlig bevisst hvordan
studietilbudet i historie og konservering
fremstår, med sikte på å bedre kjønnsbalansen.
Arbeidsrelevansen og læringsutbyttet i
programmene skal tydeliggjøres.
Instituttet skal arbeide for en god studiestart
med faglig innhold og eierskap.
Instituttet skal undersøke om oppfølging av og
tilbakemeldinger til studentene er god nok.

Instituttet skal arbeide for å redusere frafall fra
studieprogrammene.

Plan om å gjennomgå nettsidene i løpet av året.

Nettsidene til masterprogrammene er
oppdatert.
Historie deltar i pilotprosjekt på fakultetet om
studiestart.
Gjennom studiekvalitetsrapporten har instituttet
rapportert til fakultetet om oppfølging og
tilbakemeldinger som gis i våre ulike emner. En
nærmere konkretisering av videre prosess vil
komme fra fakultetet.
Historie vil kjøre en pilot for nye BA-studenter
høstsemesteret 2016. I tillegg til nytt
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Instituttet skal vurdere å utvikle
utdanningstilbud knyttet til UiO:Norden.
Det skal utvikles nye engelskspråklige
mastertilbud innen vikingtid og transnasjonal
historie.
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.
Instituttet skal gjennomføre et
veiledningsseminar for ph.d.- og
masterveiledere.
Fast vitenskapelig ansatte som ikke har
pedagogisk basiskompetanse, skal ha det innen
utgangen av 2016, med unntak for nyansatte.

studiestartsopplegg, skal det være obligatoriske
kurs i studieteknikk og akademisk skriving, samt
en frivillig forelesning om hvordan lykkes på
eksamen.
Ikke på begynt.
Masterprogram for moderne transnasjonal
historie (MITRA) er utviklet og oversendt
fakultetet for godkjenning.
Avventer tilbakemelding fra det eksterne
panelet i forbindelse med
programevalueringene.
Utvidet lederteam er informert om utveksling.
Enkelte faggrupper har hatt egne møter om
internasjonalisering.
Seminar for ph.d.-veiledere er planlagt til
høsten. Seminar for masterveiledning er skjøvet
til vår 2017.
Fast ansatte uten pedagogisk basiskompetanse
har blitt oppfordret til å melde seg på kursene til
høsten.

Forskning
Tiltak
Alle fast vitenskapelig ansatte med forskningstid
skal årlig diskutere sine forskningsplaner med sin
faggruppe.
Alle fast vitenskapelige ansatte skal årlig sende
sin forskningsplan til forskningsleder.
Ekstra forskningsmidler og forskningstermin skal
forbeholdes aktive forskere som publiserer i
vitenskapelige kanaler.
Faggruppene skal oppmuntre til utarbeidelse av
søknader til NFR og EU.

Status
Følges opp høsten 2016.

Instituttet skal utforme en ordning for
økonomisk og administrativ bistand til utvalgte
søkere til EU og SFF. Det skal utvikles kriterier for
å identifisere søkere som skal få særlig
økonomisk og administrativ bistand.

Under utarbeidelse.

Følges opp høsten 2016.
Forskningsmidler tildelt i januar. Andre runde
ventet i juni/august.
Gjøres i samråd med instituttledelsen.

Instituttet skal utforme kriterier for tildeling av
rekrutteringsstillinger.
Instituttet skal bidra til Norden satsningen,
«Unpacking the Nordic Model» .

Instituttet bidrar til UiO:Norden-prosjektet
«Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 18151900»
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Forskerutdanning
Tiltak
Forskerskolen i arkeologi «Dialogues with the
Past» skal videreutvikles.
Arbeidet med å utvikle et felles nordisk
forskerutdanningstilbud for historie videreføres.

Status
Arbeidet er i gang.

Instituttet skal gjennomføre et
veiledningsseminar for ph.d.- og
masterveiledere.

Seminar for ph.d.-veiledere er planlagt til
høsten. Seminar for masterveiledning er skjøvet
til vår 2017.

Arbeidet er påbegynt.

Samfunnskontakt og formidling
Tiltak
Evaluere utviklingen av nettstedet fram til
lansering i desember 2015, så vel som
mottakelsen etter lanseringen. Utvikle tjenesten
med sentralt innhold og funksjonalitet det ikke
var kapasitet til innen lansering.
Vedta en forvaltnings- og utviklingsplan for
nettstedet, og fastsette måltall for bruk av
tjenesten basert på brukerdata fra første driftsår

Status
Utkast til mandat for evalueringen er utarbeidet.

Arbeidet vil starte etter at evalueringen er
gjennomført.

Personal og HMS
Tiltak
Organiseringen i faggrupper skal evalueres.
Utbedringen som følge av HMS-gjennomgangen
av laboratoriene i Blindernveien 11 og Frederiks
gate 3 skal ferdigstilles.
Alle nyansatte skal tilbys oppstartsamtaler og
oppfølgingssamtaler.
Alle ansatte som slutter skal tilbys en
sluttsamtale.
Alle nye postdoktorer skal ha en arbeidsplan.
Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK skal
gjennomføres.

Vedlegg: Årsplan 2016.

Status
Utkast til evaluering er utformet.
Under arbeid.

Gjennomføres fortløpende.
Gjennomføres fortløpende.
Gjennomføres fortløpende.
Gjennomført.

