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Status for årsplanstiltak  
 
Instituttstyret vedtok 6. desember 2017 årsplanen for 2018. Under følger en oppsummering av status 
for de ulike tiltakene. 
 

Utdanning 

Tiltak Status og kommentarer 

Invitere historieklasser fra videregående skole 
til instituttet for å informere om instituttets 
studieprogrammet og det å være student. 
 

Instituttet har valgt å koble seg på HFs 
skolebesøksordning. Det er spilt inn forslag til 
personer de kan møte fra IAKH. 

Gjøre instituttets studieprogrammer bedre 
kjent for historielærere i videregående skole 
gjennom faglig-pedagogisk dag eller annet 
arrangement. 
 

Studietilbudet presenteres på faglig-pedagogisk 
dag. 

Ta i bruk sosiale medier for å nå ut til flere 
potensielle søkere. Legge vekt på å nå ut til 
det kjønn som i dag er i mindretall. 
 

Facebook er brukt aktivt i forkant av 
søknadsfristen for høsten.  

Forbedre programnettsidene og bruke nye 
virkemidler som videoer ol.   
 

Arbeidet er pågående. Det er avdekket noen 
strukturelle utfordringer.  

Starte systematisk kartlegging av hvordan nye 
studenter ble kjent med studieprogrammet. 
 

Spørreundersøkelse sendes ut til alle 
førsteårsstudenter. 

Gjennomgå bachelor- og masterprogrammet i 
historie. 
 

Det er satt ned to arbeidsgrupper og flere er i 
ferd med å bli nedsatt. 

Gjennomgå ARKO-programmene med 
utgangspunkt i programevalueringene og at 
masterprogrammet i arkeologi ikke lenger er 
et forsterket masterprogram. 
 

Arbeidet er påbegynt. 
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Utvikle et opplegg for alle instituttets 
førstesemestersbachelorstudenter som får 
flere til å bli på programmet og som gir økt 
samhold og motivasjon.  
 

Forslag til opplegg foreligger. Det er i ferd med å 
bli nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe 
videre med forslaget. 

Gjennomgå læringsformer og 
vurderingsformer på emnene og vurdere å ta i 
bruk mer varierte former. 
 

Dette er lagt inn som en del av gjennomgangen 
av programmene. Se over. 

Utrede hvordan instituttet kan legge til rette 
for kollegaveiledning og samarbeid om 
undervisning. 
 

Ikke startet opp enda.  

Innføre sensorveiledninger for alle 
eksamensoppgaver. 
 

Fakultetet har nedsatt en arbeidsgruppe som 
ledes av Finn Erhard Johannessen. 

Innføre årlig samling for erfaringsutveksling 
om masterveiledning. 
 

Planleggingen har ikke startet enda. 

Tilrettelegge for god innføring og bruk av den 
nye læringsplattformen Canvas. 

HF tilbyr kurs og det har vært tema på det 
lærerinitierte møtet LIM. 

Vurdere å innføre et 5-årig konserveringsløp 
og gjennomgå praksiselementene. 
 

Dette er lagt inn som en del av gjennomgangen 
av programmene. Se over. 

Gjennomgå 40-gruppene mer systematisk for 
å ha et klarere tilbud som gir solid 
kompetanse i et annet og relevant fag.  
 

Ikke startet opp enda. 

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

Dette er lagt inn som en del av gjennomgangen 
av programmene. Se over. 

Gjøre mulighetene for 
masteroppgavesamarbeid mellom studenter 
og eksterne aktører bedre kjent i fagmiljøene.  
 

Ikke startet opp enda. 

Invitere tidligere IAKH-studenter til å fortelle 
om sitt arbeid under semesterstart. 
 

Både arkeologi og historie har dette i 
programmet for semesterstart. 

 

Forskning 

Identifisere et SFF-miljø ved instituttet som 
skal få ekstra økonomisk og administrativ 
støtte. 
 

Første informasjonsmøte på allmøtet 29. mai. 
Det arbeides med å lage en plan for det videre 
arbeidet. 

Informerer alle faggruppene om mulighetene i Gjennomført. 4-5 søkere har meldt seg. 



Det humanistiske fakultet 
Universitetet i Oslo 
 

 

Marie Sklodowska-Curie Actions. 
 

Identifisere potensielle søkere til NFR og tilby 
søknadsstøtte i form av frikjøp og driftsmidler. 
 

Gjennomført. Søknadsstøtten vil bli evaluert. 

Støtte bidrag til satsningen UiO:Norden. 

 

Det har ikke meldt seg søkere til årets 
søknadsfrist. 

Innføre rutiner som sikrer egenarkivering av 
vitenskapelige arbeider i UiOs vitenarkiv i 
samarbeid med fakultetet. 

Følges opp i samarbeid med fakultetet. Har vært 
tema på allmøte. 

Informere om åpen tilgang og datalagring på 
allmøter og i andre passende kanaler. 
 

Har vært tema på allmøte. 

Etablere rutiner for å følge opp 
forskningsetiske retningslinjer og krav om 
datahåndtering fra EU og NFR i samarbeid 
med fakultetet.  
 

Følges opp i samarbeid med fakultetet. 

Arrangere et seminar eller lignende om 
forskningsetikk i samarbeid med fakultetet. 
 

Følges opp i samarbeid med fakultetet. 

 

Forskerutdanning 

Arbeide videre med en nasjonal forskerskole i 
historie. 
 

Forskerskolen har startet opp. Første kurs holdes 
i juni. 

Arrangere karriereseminarer for stipendiater 
(og postdoktorer).  
 

HF har hatt tilbud om kurs som få ved IAKH 
meldte interesse for. IAKH vil se nærmere på 
dette før et kurs evt. arrangeres. 

Tilby historiestudenter plass på DialPasts 
prosjektbeskrivelsesseminar om å søke ph.d.-
stipend og vurdere å etablere et lignende 
seminar for masterstudenter i historie. 
 

Historiestudenter tilbudt plass på DialPast 
seminar. Historie vil trolig ikke prioritere å 
etablere lignende kurs nå. 

Veilederseminaret innføres som et fast årlig 
seminar. 

 

Planlegges seminar til høsten. 

Utvikle opplæringsprogram for nye ph.d.-
veiledere. 

 

Instituttet vil vurdere om fakultetets kurstilbud er 
dekkende. 

 

 

Samfunnskontakt og forskningsformidling 
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Utarbeide en plan for formidling og profilering 
av instituttet. 

Under arbeid. 

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

 

Gjennomført. 

Utvikle et nytt element til nettstedet; 
«Hvordan blir historie til?».  

 

Arbeidet er påbegynt. 

Videreutvikle samarbeidet med Riksarkivet, 
Arbeiderbevegelsens bibliotek og arkiv og 
NRK. 
 

Arbeidet er påbegynt. 

Inngå nye samarbeidsavtaler for å styrke den 
digitale formidlingen og posisjonen i 
markedet. 
 

Arbeidet er påbegynt. 

Utvide forfatternettverket og tilføre 
nettstedet nytt innhold innenfor prioriterte 
satsningsområde. 

Arbeidet er påbegynt. 

 

Innovasjon 

Arbeide for å synliggjøre gode «impact» 
eksempler fra IAKH. 

 

Ikke startet enda. 

Holde et seminar for studenter og andre 
interesserte om relevante innovasjoner og 
hvordan man blir innovatør.  

Ikke startet enda. 

 

Personal og HMS 

Tilby fast vitenskapelig nyansatte med ikke 
nordisk morsmål intensiv språkopplæring. 
 

Gjennomført. Fakultetet vurderer å innføre et 
permanent opplegg som instituttet kan benytte seg 
av i fremtiden. 

Administrasjonen vil jobbe med forbedring og 
effektivisering av administrative rutiner og 
delta i fakultetets prosess om å effektivisere 
administrative prosesser og styrke rammene 
for forskning og undervisning.  
 

Arbeidet er påbegynt. 

 

Vedlegg: Årsplan 2018. 

https://www.hf.uio.no/iakh/om/strategi/arsplaner-rapporter/arsplan-2018.pdf

