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Samarbeidsavtale mellom 

Institutt for fredsforskning i Oslo (PRIO) og 

Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i 

Oslo (UiO) 
 

1. Bakgrunn 

I en årrekke har PRIO og IAKH hatt tette bånd. Internasjonal historie, krig og konflikt samt 

forutsetningene for fred har vært sentrale fokusområder og problemstillinger ved begge 

institusjoner.  

Begge institusjonene ønsker nå å institusjonalisere samarbeid innenfor både forskning og 

utdanning. For PRIO er ønsket om et formalisert samarbeid med IAKH begrunnet i et generelt 

behov for utvidet forskningssamarbeid, i egen stabs ønske om å bidra i undervisning og 

studentkontakt, samt en allmenn målsetting om å styrke Oslos rolle som kunnskapssenter når det 

gjelder fred og konflikt. Dette er behov som harmoniserer med IAKHs ambisjoner om å gjøre 

aktiv bruk av historisk kunnskap om fredsskaping, krig og konflikt. 

Samarbeidsavtalen mellom PRIO og IAKH bygger på og konkretiserer ambisjonene som er 

nedfelt i Memorandum of Understanding mellom Universitetet i Oslo og PRIO av 8. september 

2016.  

 

2. Undervisning 

IAKH ønsker å kunne benytte forskere ved PRIO som forelesere, veiledere og sensorer. PRIO-

forskere vil inngå i det regulære undervisningstilbudet ved IAKH, særlig, men ikke utelukkende, 

innenfor det engelskspråklige masterprogrammet Modern International and Transnational 

History (MITRA), der PRIOs rolle som partner vil være spesielt verdifull. IAKH ønsker å 

samarbeide med PRIO for å sikre at MITRA blir et konkurransedyktig program, som tiltrekker 

seg engasjerte og dyktige studenter. Som en del av studieløpet skal masterstudentene på MITRA 

tilbringe et semester ved en internasjonal organisasjon eller bedrift eller ved en norsk utestasjon. 

Med utgangspunkt i sitt internasjonale kontaktnett vil PRIO bidra til å mobilisere potensielle 

verter. 

Samarbeidet knyttet til undervisning, veiledning og sensur på masternivå er i utgangspunktet 

oppad begrenset til 20 % av en fulltids stilling, tilsvarende 340 arbeidstimer per år (170 timer per 

semester). Timetallet beregnes av IAKH ut fra instituttets vanlige satser for undervisning. 

Omfanget for bruken av hver enkelt forsker avtales med PRIOs personalansvarlige i forkant av 

undervisningen, og dokumenteres i ettertid. Dersom rammen på 340 timer over tid viser seg 

utilstrekkelig, slik at merforbruk ett år ikke følges av tilsvarende mindreforbruk følgende år, skal 

partene drøfte en utvidelse av avtalen. 
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For undervisning (inkludert veiledning og sensur) av PRIO-ansatte vil IAKH overføre til PRIO 

et beløp basert på en timelønn i lønnstrinn 72 (LO Stat, YS og Unio-alternativet)  samt et påslag 

på 41,83 % (feriepenger, pensjonskostnad og arbeidsgiveravgift). Beløpet overføres innen 

utgangen av hvert kalenderår for undervisning i angjeldende år. 

 

3. Tilbud til masterstudenter og doktorgradsstipendiater 

PRIO oppretter et studentprogram for opptil 10 masterstudenter fra UiO, hvorav opptil to plasser 

er reservert for studenter ved IAKH. I utvelgelsen av studenter vil PRIO særlig vektlegge at de 

må ha et relevant miljø (inkludert internveileder) ved PRIO. IAKH vil aktivt spre informasjon 

om studentprogrammet overfor sine masterstudenter.  

PRIO samarbeider med Institutt for statsvitenskap ved UiO og NTNU om forskerskolen 

Research School on Peace and Conflict, finansiert av Forskningsrådet. Forskerskolekursene gir 

deltagerne viktig trening i metode og teori, samt diverse generiske ferdigheter (eksempelvis 

akademisk skriving, publisering, presentasjonsteknikk), og er rettet mot kandidater som følger et 

doktorgradsløp. Dersom forskerskolen blir fornyet for fireårsperioden 2017–2020, er det 

ønskelig at forskerskolen fra 2018 tilbyr en egen komponent av særskilt relevans for IAKHs 

stipendiater i internasjonal samtidshistorie. PRIO og IAKH vil sammen undersøke mulighetene 

for å utmeisle en ny plattform for forskerskolen fra 2020 og for å finne finansiering for denne.  

 

4. Forskningssamarbeid 

Begge parter ønsker å utvikle fremtidige felles prosjekter med ekstern finansiering, og vil bidra 

til samarbeid mellom IAKHs og PRIOs vitenskapelig ansatte. Det gjelder ikke minst større 

søknader til ERC og NFR. Prosjekter kan ha et bestemt geografisk fokus, som region-spesifikke 

samarbeid, eller de kan ta utgangspunkt i tematiske fellesinteresser som humanitarianisme, freds- 

og forsoningsarbeid, norsk utenriks- og engasjementspolitikk, eller andre områder hvor IAKH og 

PRIO har overlappende interessefelt. 

Prosjekter der man har lykkes med å skaffe ekstern finansiering, vil gjennomføres utfra 

spesifikasjon av arbeid og økonomi, slik dette fremgår av prosjektplaner og evt. påfølgende 

avtaler. 

 

5. Støttefunksjoner og spesialkompetanse 

Begge parter besitter spesialkompetanse og dedikerte støttefunksjoner som det kan være av 

interesse for den andre parten å trekke på i egen organisasjon. Begge parter vil prioritere høyt å 

bidra til å løse utfordringer hos den andre parten, gitt at det ikke går ut over egen organisasjon. 

Foruten kurs og rådgivning på akademisk skriving og publisering, som spesifiseres nærmere 

nedenfor, så kan det under denne kategorien være tiltak knyttet til blant annet prosjektutvikling, 



 

3 

presentasjonsteknikk, mediehåndtering, bruk av IT-verktøy, lederutvikling. Kompensasjon for 

tjenestene vil avtales i det enkelte tilfelle. 

PRIO har spesialkompetanse på akademisk skriving og publisering, og kan tilby kurs og annen 

type råd og veiledning, både til studenter på forskjellig nivå (ph.d.-stipendiater inkludert) og til 

vitenskapelig ansatte. Med utgangspunkt i denne avtalen vil IAKH ha prioritet når PRIO setter 

opp sitt kursprogram. I den grad det er etterspørsel og ressursmessig rom for det, vil PRIO-

ansatte med denne type kompetanse også kunne bidra som lærere på IAKHs studieprogrammer, 

innenfor de samme rammer som under punkt 2. Undervisning. 

 

6. Forskningskommunikasjon 

Partene vil samarbeide om felles kommunikasjonstiltak, først og fremst når det er knyttet til 

tematikk der man for øvrig har undervisnings- eller forskningssamarbeid. Et bredt tilfang av 

kommunikasjonsformer er aktuelle, fra seminarer, workshops og rundebord til felles publika-

sjoner. I alle slike sammenhenger skal man tilstrebe god profilering av begge parter, og dermed 

av samarbeidsrelasjonen. Fordeling av kostnadene til aktivitetene vil avtales i det enkelte tilfelle. 

 

7. Avtalens varighet 

Avtalen inngås i første omgang for perioden fra signeringsdato til og med 30. juni 2020. Det står 

begge parter fritt til å ta initiativ til å forlenge avtalen. Avtalen kan sies opp av en eller begge 

parter med minimum seks måneders skriftlig varsel, med virkning fra påfølgende 1. juli.  

Dette avtaledokumentet er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. 

 

Sted/Dato:       Sted/Dato: 

 

Kristian Berg Harpviken    Tor Egil Førland 

Direktør, Institutt for fredsforskning (PRIO) Instituttleder, Institutt for arkeologi, 

konservering og historie (IAKH) 


