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Status for årsplanstiltak  
 
Instituttstyret vedtok 7. desember 2016 årsplanen for 2017. Under følger en oppsummering av status 
for de ulike tiltakene. 
 

Studier 

Tiltak Status 

Følge opp resultatene fra 
programevalueringene.  
 

Historie: Programarbeidsrådet har vedtatt å 
sette ned arbeidsgrupper for å følge opp 
utpekte punkter fra rapporten.  
 
ARKO: Det eksterne panelet har ikke levert sin 
rapport enda.  

Forbedre programmenes nettsider med tanke 
på rekruttering. 

Programsidene ble gjennomgått av en 
praktikant høsten 16. Studieadm. går også 
igjennom sidene og en rapport utarbeides i 
løpet av høsten.  Funn og forslag til tiltak vil bli 
drøftet i programarbeidsrådene. Noen tekster 
er allerede blitt endret. 

Igangsette et pilotprosjekt med bruk av sosiale 
medier til promotering av MITRA. 

Facebookside opprettet og i bruk. 

Utvikle et fast samarbeid med noen utvalgte 
videregående skole. 

Et innledende møte om hvordan dette kan 
gjøres i praksis er holdt. En skisse til opplegg er 
under utarbeidelse. 

Utarbeide tiltak for å forbedre gjennomføringen 
med bakgrunn i funnen i fakultetets 
studentanalyse. 

Lite konkret foreløpig. 

Tilby fellessamling for masterstudenter i 
historie i starten og slutten av første semester. 

Første fellessamling er 20. september 

Utvikle et fordypningsalternativ i historie og 
arkeologi innen masterprogrammet «Viking and 
Medieval Studies», med planlagt oppstart 
høsten 2018. 

Har vært flere møter med ILN/HF, men 
foreløpig stopp i fremdriften. Oppstart h.18 kan 
bli vanskelig. 
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Utvikle emner knyttet til masterprogrammet 
MITRA. 

Det er utviklet emner til første semester og det 
arbeides med emner for andre semester. Det 
gjenstår en del arbeid med internships. 

Tilby masterprogrammet MITRA fra høsten 
2017. 

Gjennomført. 17 av 18 studenter møtte. 

Utvikle praksisemne innen historie for 
lektorstudentene. 

Under arbeid. Skal ha seminar hvor potensielle 
praksissamarbeidspartnere inviteres for 
informasjon og  innspill. 

Utrede muligheten for å styrke studentenes 
formidlingsevne, erfaring med samarbeid og 
kjennskap til digitale medier. 

Lite konkret foreløpig. 

Foreslå arbeidslivsrelevante 40-grupper i alle 
programmer. 

Programarbeidsrådet i historie har som følge av 
den periodiske evalueringen bedt om en 
arbeidsgruppe for å se på temaet mer konkret.  

Evaluere og eventuelt videreføre 
studiestartpiloten for historie høsten 2016. 
Vurdere å innføre ordningen i tilpasset form på 
ARKO. 

Videreført høsten 2017. Første runde virker å 
ha vært vellykket. ARKO ønsker foreløpig og 
holde fast ved eget opplegg. 

Gjennomgå avtaleporteføljen for utveksling og 
legge bedre til rette for utveksling på 
masternivå. 

Må konkretiseres mer. 

Ta i bruk digital eksamen på utvalgte emner.  Antall emner har økt h.17. Bl.a digital eksamen i 
HIS1310. 

Gjennomføre en veiledersamling for 
masterveiledere. 

Gjennomført på historie. Vurderes holdt for 
hele instituttet senere. 

 

Forskning 

Tiltak Status 

Den enkeltes forskning, forskningsplaner og 
muligheter for ekstern finansiering skal 
diskuteres i faggruppene. 

Delvis innført. Følges opp videre. 

Forskningsleder og forskningsrådgiver skal 
informere alle faggruppene om muligheter for 
ekstern finansiering. 

Under arbeid. Det er avholdt møte med to 
faggrupper. 

Igangsette instituttets ordning for oppfølging av 
utvalgte ERC-søkere.  

Gjennomført. 

Utforme kriterier for å finne frem til ett SFF-
miljø ved instituttet som skal få ekstra 
økonomisk og administrativ støtte. 

Under arbeid. 

Støtte bidrag til Norden satsningen, 
UiO:Norden. 

Gjennomført. 

Utvikle støtten til FRIPRO-søkerne. Eget opplegg med interne lesere av søknader er 
utviklet og følges opp videre. 
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Holde et seminar eller lignende om publisering 
og Cristin ved instituttet. 

Under arbeid. 

Holde et seminar eller lignende om Open Access 
ved instituttet.  

Under arbeid. 

Arbeide for å få attraktive kandidater til å søke 
seg til instituttet via Marie Sklodowska Curie 
Actions-programmet. 

Gjennomført. IAKH sendte 3 aktuelle søkere på 
HFs workshop i juni og disse 3 søkerne sender 
sine søknader 14. september 2017 

Oppdatere og bearbeide hjemmesidene «Vi 
forsker på» for å bedre profileringen av 
instituttet.  

Under arbeid. 

 

Forskerutdanning 

Tiltak Status 

Arbeide for en felles nordisk forskerskole i 
historie. 

Møte mellom institusjonene gjennomført, og 
forslag til avtaletekst sendt ut til partene. 
Nettverket er etablert og IAKH arrangerer 
workshop 15-17. november som en "pilot" for 
forskerskolen. Avtalen skal kommenteres og 
etter planen signeres H17. 

Videreutvikle veiledningsseminaret for ph.d.-
veiledere med mål om å gjøre det til et årlig 
seminar. 

Veiledningsseminaret  gjennomført i samarbeid 
med faglig enhet for universitetspedagogikk 
(FUP). 

Integrere forskerutdanningen tettere i 
faggruppene og skape et mer kollegialt ansvar 
for forskerutdanningen. 

 

 

Samfunnskontakt og formidling 

Tiltak Status 

Instituttet vil i begynnelsen av 2017 ha en fast 
organisering av arbeidet knyttet til 
norgeshistorie.no. 

Gjennomført høsten 2017. 

Utarbeide en årsplan og en strategisk plan for 
det videre arbeidet med norgeshistorie.no. 

 

Identifisere relevante samarbeidspartnere 
utenfor akademia i sammenheng med 
fakultetets oppfølging av bransjekartleggingen, 
for å vurdere et tettere samarbeid om blant 
annet praksis og annen undervisning. 

 

Oppdatere instituttets eksterne nettsider, både 
engelske og norske, slik at de i større grad 
gjenspeiler aktiviteten og situasjonen ved 

Under arbeid. 
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instituttet.  

 

Personal og HMS 

Tiltak Status 

Videreføre faggruppeordningen i tråd med 
evalueringen. 

Gjennomført. 

Følge opp funn og tiltak fra ARK-undersøkelsen. Gjennomført. 

Utforme et opplegg for å sikre opplæring og 
oppfølging av gjennomføringsstipendiater. 

 

Utrede behovet for bedre laboratoriefasiliteter i 
samarbeid med andre relevante enheter. 

 

Installere hjertestarter i Frederiks gate 3 i 
samarbeid med KHM. 

Gjennomført. 

Holde kurs i førstehjelp og bruk av hjertestarter. Under planlegging. 

 

 

 

Vedlegg: Årsplan 2017. 

 

http://www.hf.uio.no/iakh/om/strategi/arsplaner-rapporter/iakh-arsplan-2017.pdf

