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Innledning
Instituttets årsplan for 2007 følger opp hovedprioriteringer i instituttets strategiske plan for
2006-2009 og fakultetets årsplan for 2007. Årsplanen er utformet som en tiltaksplan med
konkrete angivelser av hva instituttet ønsker å gjøre av særlige tiltak i 2007. Den løpende drift
innen forskning, undervisning og økonomistyring omtales ikke.
FORSKNING
Instituttet skal:
-

opprettholde ordningen med bonus for vitenskapelig produksjon
gjennomgå ordningen med bonus for vitenskapelig produksjon
motivere instituttets forskere til å konkretisere publiseringsmål når det søkes om
forskningstermin
…

-

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 sentrale
likestillingspott er det bevilget kr 300 000 til likestillingstiltak rettet mot kvinner og
kvinnelige studenter i filosofi; i kunsthistorie følges rapporten fra 2006 om
kjønnsubalanse opp
arrangere rekrutteringsseminar for masterstudenter ved idehistorie og kunsthistorie

-

…
-

støtte tverrfaglige tiltak ved at det avsettes midler til oppfølging av institutteseminaret
i 2006 med tema ”Antikken”, og det avsettes midler til et nytt instituttseminar i 2007

-

støtte enkeltforskere eller grupper av forskere i forbindelse med følgende tiltak:
o ”Forskningsdagene” - kunsthistorie
o Seminaret ”Det revolusjonære Paris” – idehistorie/tverrfaglig
o Nordisk PhD-kurs i filosofi
o Work-shop i samarbeid med NFR-prosjektet Shared Content
o Antologi, Jonas Lied-prosjektet, kunsthistorie
o Munch-seminar i samarbeid med Nasjonalmuseet
o Prosjektet ”En ny Horats” – klassiske språk
o Tidsskriftet Ideas in History
…

-

bidra til etableringen av SFF-prosjektet Centre for the Study of Mind in Nature, og
etablere gode samarbeidsforhold mellom institutt og senter

-

utvikle rutiner for ivaretakelsen av det administrative ansvaret for universitetets
Etikkprogram

-

arrangere fag- og instituttmøter i forbindelse med det pågående arbeidet med
langsiktige faglige prioriteringer

-

arrangere et seminar om prosjektsøknadsprosesser for instituttets lærere

UTDANNING
Instituttet skal:
-

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

-

tydeliggjøre emnenes arbeidslivsrelevans og læringsutbytte
…

-

inngå flere studentutvekslingsavtaler
utvide antall emner som undervises på engelsk
arrangere et informasjonsmøte for alle ansatte om studentutveksling
...

-

fastsette ordninger og strategi for etter- og videreutdanningen i lys av avklaringer på
fakultetsnivå og sentralt nivå

FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT
Instituttet skal:
-

etablere en ressursgruppe for å styrke arbeidet med instituttets utadrettede virksomhet

-

utvikle instituttets nettsider

RESSURSER
Instituttet skal:
-

utrede i hvilken grad instituttets tilsiktede stillingsstruktur får konsekvenser for
emnetilbudet

