Årsplan for 2008
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
Vedtatt i instituttstyret 31. januar 2008
Instituttets årsplan for 2008 følger opp hovedprioriteringer i instituttets strategiske plan for 2006-2009
og fakultetets årsplan for 2008. IFIKKs årsplan er utformet som en tiltaksplan med konkrete
angivelser av hva instituttet ønsker å gjøre av særlige tiltak i 2008. Den løpende drift innen forskning,
undervisning og økonomistyring omtales ikke. Kodene som er angitt i parentes etter hvert tiltak,
henviser til koder brukt for målformuleringene i universitetets strategiske plan.
FORSKNING
Instituttet skal:
-

sikre gode finansielle ordninger slik at vitenskapelig tilsatte kan drive aktiv
forskningsvirksomhet nasjonalt og internasjonalt (F1, F3)

-

gjennomgå ordningen med bonus for vitenskapelig produksjon for eventuell revisjon (F1, F3)

-

motivere instituttets forskere til å konkretisere publiseringsmål når det søkes om
forskningstermin (F1)

-

identifisere og stimulere dyktige studenter på masternivå for å sikre godt tilfang av
forskerrekrutter, og i den forbindelse rette særlig oppmerksomhet mot talenter som kan bidra
til bedre kjønnsbalanse i fag der det er kjønnsubalanse; fra UiOs/HFs likestillingspott er det
bevilget kr 150 000 til likestillingstiltak rettet mot kvinner og kvinnelige studenter i filosofi
(F2, F6)

-

arrangere rekrutteringsseminar for masterstudenter ved idehistorie og kunsthistorie (F6)

-

støtte tverrfaglige tiltak ved at det avsettes midler til instituttseminar (F1, F7)

-

støtte enkeltforskere eller grupper av forskere i forbindelse med følgende tiltak (F1, F5, F7):
o ”Forskningsdagene” - kunsthistorie
o Tidsskriftet Ideas in History
o Filosofisk seminar
o Idehistorisk lunsjseminar
o Klassisk seminar
o Kant-selskapet
o Kant-seminar: ”Theory of free agency”
o Edvard Munch-seminar i samarbeid med Nasjonalmuseet
o Prosjekt om design og arkitektur 1950-1970
o Konferanse i feministisk filosofi: Philosophy and Ordinary Life
o Plotinus-semiar
o Oppfølging av Homer-konferanse

-

sette av midler til internasjonaliseringstiltak innen forskning - internasjonalisering er en særlig
satsning ved fakultetet i 2008 (F1, F5)

-

fortsette arbeidet med å med å etablere godt samarbeid mellom instituttet og Centre for the
Study of Mind in Nature (NFR-finansiert senter for fremragende forskning) (F5)

-

legge til rette for godt samarbeid mellom institutt og det nylig etablerte Yngre fremragende
forsker – prosjektet: Pragmatic Resources in Indo-European Languages (PROIEL) (F5)

-

arrangere et seminar om prosjektsøknadsprosesser for instituttets vitenskapelig tilsatte
(F3, Ø2)

-

oppmuntre til at søknader skrives på engelsk, blant annet ved å tilby språkvask (F1 og F3)

UTDANNING
Instituttet skal:
-

etablere ordninger slik at ulike former for undervisningsevaluering kan komme mer til nytte
enn tilfellet er i dag (U6)

-

tydeliggjøre emnenes arbeidslivsrelevans og læringsutbytte (U1)

-

gjennomgå og eventuelt utvide porteføljen av studentutvekslingsavtaler med tanke på å styrke
det internasjonale samarbeidet (U4)

-

utvide antall emner som undervises på engelsk (U4)

-

vurdere behovet for, og utvikle, etter- og videreutdanningstilbud henblikk på nye fag i
videregående skole (U8)

-

fortsette arbeidet med Faglige prioriteringer

-

sette av midler til internasjonaliseringstiltak innen utdanning (U4)

FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT
Instituttet skal:
-

etablere en ressursgruppe for å styrke arbeidet med instituttets utadrettede virksomhet (K1)

-

utvikle instituttets nettsider

RESSURSER
Instituttet skal:
-

utrede i hvilken grad instituttets tilsiktede stillingsstruktur får konsekvenser for emnetilbudet
(Ø3)

-

følge opp resultatene av medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført ved fakultetet høsten
2007 (M1)

-

få på plass et permanent sekretariat i Etikkprogrammet (O4)

