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Institutt for
filosofi, ide og kunsthistorie og klassiske språk
Vedtatt i instituttstyret 9. februar 2006
Innledning
Instituttets årsplan for 2006 følger opp de hovedprioriteringer som kommer til uttrykk i
instituttets strategiske plan for 2006-2009, samt planverk på fakultetsnivå og på sentralt nivå.

FORSKNING
Publisering
Instituttet skal
•

motivere forskerne til å konkretisere publiseringsmål når det søkes om forskningsfri

•

bevisstgjøre instituttets ansatte om hvordan forskningsdatabasen FRIDA virker, særlig
når det gjelder innrapportering av ”vitenskapelige kanaler”

•

bevisstgjøre den enkelte vitenskapelig ansattes ansvar når det gjelder registrering i
FRIDA ved å knytte den interne ordningen med tildeling av publiseringsbaserte
driftsmidler til denne registreringen

•

videreutvikle ordningen med tildeling av forskningsbaserte driftsmidler slik at den
virker stimulerende i retning av publisering i de høyest rangerte publikasjonene innen
et fagområde (FRIDAs ”nivå 2 – publikasjoner”)

Forskerstaben
Instituttet skal
• utvikle rutiner for forskningsadministrativ støtte
•

øke kapasiteten på forskningsadministrativ støtte ved å inkludere administrativ bistand
i forbindelse med gjennomføring av prosjekter, konferanser etc.
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Doktorgradsstipendiater/rekruttering
Instituttet skal
• arbeide for en klar og hensiktsmessig arbeidsdeling og bedre samarbeid mellom
veileder, doktorgradsprogram/forskerskole og instituttmiljø med tanke på å øke
gjennomføringsgraden og redusere gjennomføringstiden
•

innføre rutiner for mottakelse av nye stipendiater som knyttes til instituttet

•

identifisere og stimulere dyktige studenter på masternivå, og i den forbindelse rette
særlig oppmerksomhet mot talenter som kan bidra til bedre kjønnsbalanse i fag der det
er kjønnsubalanse

Fagmiljøer og fagbygging
Instituttet skal
• støtte tiltak som bidrar til faglig fellesskap, for eksempel fagseminarer og utvikling av
felles emner
•

sørge for at miljøene ivaretar den disiplinbaserte fagutviklingen innenfor sine områder
i samspill med andre nasjonale miljøer ved å balansere krav fra for eksempel
studieprogrammene mot faginterne og fagautonome behov

•

oppmuntre internasjonalt samarbeid ved å gi økonomisk og administrativ støtte til
internasjonale samarbeidsprosjekter

Driftsmidler til forskning
Instituttet skal
• arbeide for økt ekstern forskningsfinansiering, både til enkeltforskere og
forskningsprosjekter der flere inngår ved at forskningsleder/forskningskonsulent
holder seg orientert om tilgjengelige finansieringskilder
Forskningsledelse
Instituttet skal
• utvikle forskningsleder/forskningskonsulentteamet ved å konkretisere teamets
oppgaver og roller i samspill med instituttets forskere
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UTDANNING
Læringsmiljø og studentmedvirkning
Instituttet skal
• støtte faglige aktiviteter som studentene tar initiativ til
•

legge forholdene bedre til rette for bruk av boksamlingene og kunsthistorisk
billeddatabase

Lærere
Instituttet skal
• arrangere seminarer for lærerne ved hver fagenhet hvor man tar opp saker som
karaktersetting, pensumlitteratur, undervisningsmetoder, veiledning etc.
•

vurdere antall veiledningsoppgaver i forhold til antall frontaltimer for hver veileder på
hovedfags- og mastergradsnivå for å sikre en jevn fordeling mellom veiledning og
forskningsbasert undervisning

Studenter
Instituttet skal
• identifisere konkurransefortrinn for å rekruttere og beholde motiverte studenter
•

følge opp kartleggingen av årsakene til asymmetrisk kjønnsfordeling på filosofi

•

kartlegge årsakene til skjev kjønnsfordeling på kunsthistorie

•

arbeide for en raskere gjennomføringstid på høyere grad ved tett oppfølging av
studentene

•

styrke arbeidet med internasjonal studentutveksling

Undervisning
Instituttet skal
• utvide tilbudet i emner som holdes på engelsk
•

utarbeide mal for hvilke spørsmål og saksforhold tilsynssensorene skal forholde seg til

•

vurdere og eventuelt endre sensorordningene
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Læringsutbytte
Instituttet skal
• videreføre arbeidet med justeringer i fagenes emneporteføljer ved å nedlegge emner,
slå sammen eller opprette nye emner
•

kartlegge og utnytte forbedringspotensialet ved å bruke fjorårets evalueringsrapporter

Etter- og videreutdanning (EVU)
Instituttet skal
• utvide EVU-tilbudet
•

etablere en fastere organisering av EVU-arbeidet

Studieadministrasjon/kvalitetssikring
Instituttet skal
• videreutvikle studieadministrasjonen ved å etablere nye, og eventuelt justere
eksisterende, studieadministrative rutiner
•

sørge for god dialog mellom faggruppene og studieadministrasjonen ved hjelp av
informasjonsutveksling på faggruppemøter etc.

KUNNSKAP I BRUK, FORMIDLING OG
SAMFUNNSKONTAKT
Instituttet skal
• utarbeide rutiner for å få oppmerksomhet om utvalgte prosjekter og prestasjoner
•

ta i bruk fakultetets nye designprogram ved annonsering av aktiviteter og når det skal
lages trykksaker i forbindelse med etter- og videreutdanningsvirskomheten

•

kartlegge og utrede alumnivirksomhet

•

organisere kontakt overfor skoleverket ved å etablere et skoleutvalg

•

definere profesjonselementet i fagene ved å kritisk gjennomgå målformuleringer i
emnebeskrivelser og beskrivelser av studieløp
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RESSURSER
Medarbeidere
Instituttets
• ledelse skal skaffe seg innsikt i hvordan den enkelte oppfatter forholdet mellom sine
egen mål og preferanser og instituttets mål og preferanser ved hjelp av
medarbeidersamtaler
Instituttet skal
• lage en tilsettingsplan basert på helhetlige faglige og strategiske begrunnelser
Organisasjon
Instituttet skal
• videreutvikle intern kommunikasjon ved å forbedre ansatte-sidene på WEB
•

arbeide for gode samarbeidsrelasjoner og informasjonsflyt på tvers av fagenhetene ved
hjelp av fagkoordinatormøter og fellesmøter

Økonomi
Instituttet skal
• forvalte 2006-midlene slik at det gis rom for et relativt høyt, men nøkternt,
aktivitetsnivå, og overføringer av overskudd til 2007
Infrastruktur
Instituttet skal
• pusse opp korridorene
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