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Hva er Faglige prioriteringer?
• FP er HFs måte å fordele ekstra midler til fagmiljøer som fakultetet mener fortjener 

det 

• Det har vært to runder FP tidligere: FP I i 2009 (med budsjettvirkning 2010–14) og 
FP II i 2013 (budsjettvirkning 2014–18); FPIII har budsjettvirkning 2019–22 

• FPII fordelte ca 100 mill kr over 5 år til tre grupper: 

• Forskningssterke fagmiljøer (10, deriblant arkeologi) 

• Forsterkede masterprogrammer (2, deriblant arkeologi) 

• Tematiske forskningssatsinger (3, ingen på IAKH) 

• IAKH (arkeologi) fikk ca 11 mill kr gjennom FPII, pluss stipendiater 

• Hoveddelen av FPII-prosessen var kvantitativ, tilbakeskuende og forsknings-
fokusert (publikasjonspoeng og forskningsmidler siste 5 år telte mest).



FPIII blir helt forskjellig fra FPII

• Det blir (nesten) ingen telling og måling 

• Man skuer fremover, (nesten) ikke bakover 

• Forsking og utdanning er sidestilt (men kan ha ulik tyngde i ulike 
initiativer) 

• Alle pengene går til tverrfaglige satsinger på tvers av instituttgrensene.



Krav til søknadene
• Forskningsmessig nyskapende 

• Kunne søke eksterne forskningsmidler 

• Utvikle undervisningstilbudet / heve undervisningskvaliteten 
(opplegget må avklares med eier av studietilbudet) 

• Krysse instituttgrensene 

• Minst 4 FVA bak hver søknad 

• Institutteierskap og varige forpliktelser 

• Maks 20 mill kr over fem år 

• Plan for benchmarking.



Vurderingskriterier 
(Ikke alle må oppfylles i like stor grad)

• Merverdi gjennom tverrfaglighet 

• Nyskapende forskningskomponent 

• Samfunnsimpact, særlig bidrag til å løse store samfunnsutfordringer 

• Nyskaping og omfang på utdanningskomponenten 

• Potensial for å hente ekstern finansiering 

• Samarbeidets permanens og overføringsverdi 

• Deltakernes past record mht undervisning, publisering og 
eksternfinansiering.



FPIII: Prosessen 2017
• Utlysningen offentliggjort: 15. mars 

• Instituttene (ikke miljøene/forskerne selv) søker 

• IAKHs interne interessent-frist: 23. april 

• Styrebehandling IAKH: 3. mai (D-sak) og 14. juni (V-sak) og 1. november (V) 

• Fakultetsledelsen møter potensielle søkere fra IAKH 22. mai  

• HFs første frist: 23. juni (uten budsjett, samfunnsimpact og plan for etterliv) 

• Dekanatets utplukking av søkere som går videre: 22. september 

• HFs andre (og siste) frist: 1. november 

• Fakultetsstyrets beslutning: desember (?) 

• Budsjettvirkning fra 2019 

• Størrelsesorden på satsingen uklar: trolig 50–100 mill kr.



Faglige prioriteringer III: 
Initiativer fra IAKHere

• Environmental Humanities (IKOS/IAKH/IFIKK)

• Faglig pri én: Humanistisk skolesatsing  (ILN/IAKH)

• Tverrfaglige studier i nordisk vikingtid og middelalder (Jon Vidar med 
historikere, arkeologer, konservator, norrønfilologer, kunsthistoriker m.fl.)

• The Heritage Experience Initiative (Unn Pedersen med arkeologer, 
museologer, konservatorer)

• Postindustrial labour in culture and media industries (Klaus Nathaus med 
historikere, kunsthistoriker og musikkvitere)

• Sivilsamfunnet etter 1750 – forsonende forestilling, eksklusivt felleskap? 
(Hilde Sandvik med historikere, idéhistorikere, kulturstudierfolk og 
jurister)


