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Årsrapport ph.d. 2018 - Institutt for arkeologi, konservering og historie  
 
Instituttets kandidater  
Institutt for arkeologi, konservering og historie hadde per 31.12.2018 31 stipendiater1. 12 av disse er 
arkeologistipendiater, 14 er historiestipendiater og fire er konserveringsstipendiater. I januar 2019 ansettes 
en ny stipendiat og én med ekstern finansiering har oppstart. IAKH planlegger i tillegg å ansette minst to 
nye stipendiater i løpet av året.  

I 2018 ansatte IAKH tre nye historiestipendiater og tok opp to nye eksternt finansierte 
konserveringsstipendiater fra henholdsvis Kulturhistorisk museum og Nasjonalmuseet. I løpet av 2018 var 
det fire stipendiater som avsluttet sin opptaksperiode, og av disse leverte alle sin avhandling. Av de aktive 
stipendiatene i perioden er seks finansiert av Kulturhistorisk museum, to er eksternt finansiert og resten 
har vært/er stipendiater ansatt ved IAKH.  

I løpet av 2018 har fem stipendiater disputert ved IAKH. To av disse har kvalifisert seg til et års 
gjennomføringsstipend, de tre andre var ikke knyttet til denne ordningen. I tillegg har to av stipendiatene 
som fortsatt var ansatt 31.12.2018 levert sin avhandling og skal være gjennomføringsstipendiater i ett år.  

Inntrykket fra veiledere og stipendiater gir et helhetsbilde av at kvaliteten på veiledningen og progresjonen 
jevnt over er god ved instituttet. Tilbakemelding på kurstilbudet på instituttet er jevnt over god. 
Stipendiatene i konservering ønsker seg imidlertid flere relevante forskerkurs. Det er en mulighet for at 
kurstilbudet i konservering vil kunne bedres noe i løpet av 2019, da Faggruppe for konservering ved IAKH 
deltar i et Marie Skłodowska-Curie-finansiert Innovative Training Network, CHANGE. En av ITN CHANGE sine 
hovedaktiviteter er å tilby ph.d.-kurs for konservatorer, og muligens kan IAKHs kandidater også søke om 
deltakelse i disse.  

Forslag til tiltak for å bedre gjennomføringen på ph.d.-programmet, på fakultetsnivå og/eller på 
instituttet: 

Instituttet har som strategisk mål å tilby stipendiatene en god ph.d.-utdanning, tiltrekke seg flere og bedre 
kvalifiserte søkere til instituttets ph.d.-stillinger og bidra til å skape gode karriereveier for både stipendiater 

 
1 23 ansatte og 8 eksternt finansierte stipendiater.  
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og postdoktorer. Instituttet ønsker å vurdere nåværende tilbud og behov i forskerutdanningen, i lys av 
kurstilbudene som gis gjennom Dialogues with the Past og Den nasjonale forskerskolen i historie samt 
bidrag som gis innen rammen av ph.d.-seminarene i historie og arkeologi/konservering.  

Tiltak: 

- Videreutvikle forskerskolen i historie og gjøre den bedre kjent blant aktuelle kandidater. Forskerskolen 
skal også se på tiltak for å bedre gjennomføringen for norske historiestipendiater. 

- Etablere prosedyrer for å gjøre stipendiater og gjennomføringsstipendiater bedre kjent med 
muligheter for utveksling med spesielt fokus på Erasmus+.  

- Arrangere karriereseminar for stipendiater og postdoktorer. 

- Bedre rutinene for mottak og oppfølging av stipendiater, og vurdere om særlig de eksternfinansierte 
stipendiatene har behov for ytterligere informasjon om forskerutdanningen. 

2) Opplæringstilbud 
Forskerutdanningen ved IAKH er delt mellom historie og arkeologi/konservering, og disse to linjene ledes av 
hver sin ph.d.-koordinator.  

Opplæringstilbudet for arkeologi og konservering består av avhandlingsseminar, og kurstilbudet er dekket 
gjennom den nordiske forskerskolen Dialogues with the Past (DialPast). Alle aktive konserverings- og 
arkeologistipendiater har lagt frem arbeider på avhandlingsseminarene i året som har gått, og det har totalt 
vært holdt seks avhandlingsseminarer. Eventuelle frafall fra disse har vært på grunn av sykdom eller reise- 
og kursaktivitet. Avhandlingsseminarer har en varighet på 4-6 timer, ofte med eksterne gjesteforelesere. I 
tillegg hadde tre arkeologi/konserveringsstipendiater midtveisevaluering i 2018.  Stipendiatene er ut fra 
fremdriftsrapporteringen fornøyd med opplæringsdelen, både med avhandlingsseminarene og det 
omfattende kurstilbudet som tilbys av DialPast. Det er enkelte ønsker om kurs som ikke dekkes av DialPast, 
og dette gjelder særlig for konserveringsstipendiatene.  

DialPast arrangerte fire forskerkurs (5 dager) og to workshops (3 dager) i løpet av 2018. Alle kursene ga en 
uttelling på 7 studiepoeng, mens workshop ga en uttelling på 3 studiepoeng. For 2019 er det lagt opp til 
samme antall kurs og workshops som i 2018. I 2018 var to av kursene for første gang utenfor Europa; det 
ene av disse ble arrangert i Nagaland, India og det andre i Mapungubwe National Park i Sør-Afrika.   

Det ble holdt ti avhandlingsseminarer i historie i 2018, som alle hadde en varighet på to timer per seminar. 
Det ble også arrangert to leseseminarer med ekstern foreleser, og det ble gjennomført fire 
midtveisevalueringer.  

Avtalen om Den nasjonale forskerskolen i historie ble signert januar 2018 mellom Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, 
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Universitetet i Tromsø, Nord Universitet, Høgskulen i Volda og Handelshøyskolen BI. IAKH har 
hovedansvaret for å drifte denne forskerskolen de fire første årene, før ledervervet går på rundgang annet 
hvert år. Hver utdanningsinstitusjon bidrar med en egenandel på 20 000 kroner pr. år. 
Undervisningsbidragene fra samarbeidsinstitusjonene gis i form av egenbidrag, og IAKH gir i tillegg et bidrag 
i form av ledelse og administrasjon av forskerskolen. Det ble arrangert ett felles kurs på 5 studiepoeng for 
nye historiestipendiater våren 2018 og en 3 studiepoengs workshop på høsten ved Universitetssenteret i 
Paris. Begge kursene fikk gode tilbakemeldinger i evalueringene.  

Den nasjonale forskerskolen i historie skal søke om midler utlyst av Norges forskningsråd med frist 13. 
februar. Søknadsarbeidet er påbegynt, og søknaden skal sikre videreutvikling av forskerskolens tilbud.  

Forslag til tiltak for å bedre opplæringstilbudet på ph.d.-programmet, på fakultetsnivå og/eller 
på instituttet: 

- Videreutvikle kurstilbudet ved de to forskerskolene i historie og arkeologi 

- Søke NFR-midler til forskerskolen i historie gjennom utlysningen av midler til nasjonale forskerskoler i 
etterkant av humanioraevalueringen.  

- Starte arbeidet med å søke nye midler for å sikre videre drift av forskerskolen Dialouges with the Past.  

- Videreutvikle IAKHs ph.d.-seminarer gjennom blant annet å benytte eksterne eksperter og 
gjesteforelesere til å bidra inn i seminarene. IAKH har for 2019 økt midlene til avhandlingsseminarene, 
slik at eksterne kan honoreres for dette arbeidet. 

- Etter innspill fra stipendiatene, vurdere å innføre skriveseminarer i formatet «Shut up and write». Et 
tilbud som omfatter hele IAKH starter i februar 2019. 

3) Veiledning 
Stipendiatene ved IAKH gir hovedsakelig positive tilbakemeldinger om den veiledningen de mottar, både 
når det gjelder kvantitet og kvalitet. Det er fremkommet noen utfordringer med veiledning hos enkelte 
stipendiater, og disse følges opp av forskningsleder.   

IAKH arrangerte 15. oktober 2018 sitt tredje veilederseminar for ph.d.-veiledere, og dette vil heretter 
arrangeres årlig ved instituttet. Seminaret fokuserte på tre hovedmomenter: informasjon om 
forskerutdanningen og ansvarsfordeling mellom fakultet, institutt, veileder og stipendiat, tilbakemeldinger 
fra tidligere IAKH-stipendiater om veiledningen de hadde mottatt ved IAKH, samt erfaringsutvekslinger 
mellom veilederne. Vi hadde et panel med tre svært erfarne veiledere som ga presentasjoner, og hadde 
godt med tid til diskusjoner og dialog mellom panel og andre deltakere. Tilbakemeldingene fra deltakerne 
er at seminaret fortsatt er en viktig møteplass for å diskutere veiledningsoppdraget, samt for å skape en 
felles veiledningskultur og -forståelse. Utfordringen videre er å få med alle fagene på instituttet, da 
historiemiljøet var lite representert på årets veiledningsseminar.   
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Forslag til tiltak for å bedre veiledningstilbudet på ph.d.-programmet, på fakultetsnivå og/eller på 
instituttet: 

- IAKH vil opprettholde det årlige veilederseminaret for ph.d.-veiledere. Mange tema peker seg ut som 
relevante i en slik sammenheng: erfaringsoverføring fra erfarne veiledere, bruk av eksterne kapasiteter 
som for eksempel Faglig enhet for universitetspedagogikk, oppbyggingen av forskerutdanningen og 
den nasjonale forskerskolen i historie, muligheter for å bidra inn i avhandlingsseminarer m.m. 

- Den nasjonale forskerskolen i historie vil ha en veiledningskomponent i sin søknad til NFR.  

- Vurdere å involvere veileder i større grad i forbindelse med oppstartssamtalen stipendiatene har når 
de starter ved IAKH, eventuelt ha egne, kortere oppstartssamtaler med nye veiledere for å informere 
om forskerutdanningen, veiledning, ordning for medveileder m.m. 

 

4) Eventuelt 
 

Programråd for forskerutdanningen ved IAKH: IAKH har opprettholdt sitt lokale programråd for 
forskerutdanningen.  I programrådet sitter forskningsleder, ph.d.-lederne, en stipendiat fra historie, en fra 
arkeologi/konservering, og ph.d.-administrator og DialPast- administrator. Programrådet har holdt et møte 
per semester. I år har programrådet diskutert og lagt planer for blant annet økt fokus på 
internasjonalisering i form av stipendiatutveksling via Erasmus+, kvalitetssikring av veiledningen og 
endringer i opplæringsdelen.      

 
Med vennlig hilsen 
 
Sunniva Engh 
forskningsleder 

Ragnar Holst Larsen 
phd-koordinator 
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