
TILTAKSPLAN for MAF (utkast v.26.11.2014) 
 

Overordnete mål  
De overordnete mål for tiltaksplanen er å utvikle fagmiljøet MAF innen forskning, 
undervisning og formidling. Mer konkret handler dette om å øke den nasjonale og 
internasjonale publiseringen, heve nasjonal og internasjonal synlighet rundt forskningen, 
forbedre studiekvaliteten og kanalisere ressurser slik at disse målene kan oppnås på en 
effektiv måte. De foreslåtte tiltakene vil kontinuerlig evalueres og må ses på som første ledd i 
en langsiktig strategi for å skape et robust, høyt kvalifisert og engasjert fagmiljø innenfor 
språkbaserte Midtøstenstudier. To konkrete langsiktige mål er å beholde posisjonen som et 
faglig prioritert miljø; og å øke studentmassen på Masternivå. 

Prioriterte tiltak – forsknings- og studiekvalitet: 
1) Som faglig prioritert område ønsker MAF at det øremerkes midler fra det nyopprettede 

gjesteforskerprogrammet «IKOS Fellowship Programme» for MAF. Gjesteforskerprogrammet 
er en strategisk satsning for fagmiljøet og vil styrke våre internasjonale faglige nettverk, 
undervisningen på MA-nivå og vil inngå som en sentral del av planleggingen av pågående og 
fremtidig forskning. Gjesteforskerprogrammet vil inkludere faglige workshops, og MAF vil 
prioritere gjesteforskere hvis besøk bidrar til å integrere fagmiljøet og styrker faglige 
kontakten på tvers av disiplinene. «Leading International Scholar Lecture Programme» 
ønskes som et supplement til «IKOS Visiting Fellowship Programme» og vil kunne inngå som 
en del av det nye MES-programmet. Dette innebærer et kortvarig besøk inntil en uke. 
Tiltaket vil – i tillegg til å styrke undervisningen på MES – legge til rette for nye 
forskningsnettverk. Gjesteforeleser forventes å gi minst én forelesning/seminar på ett av MA-
emnene og én offentlig forelesning på SIMS. (Se vedlegg for konkrete forslag). 

 
2) SIMS-koordinatorrollen må videreføres og styrkes. Det er et meget samstemmig og sterkt 

ønske fra hele MAF og andre Midtøstenforskere ved IKOS! Vi ønsker at midler avsettes til en 
40% stilling for koordinering og praktisk tilrettelegging av SIMS sine fredagsseminarer, 
oppfølging av MAF-miljøets gjesteforeleserprogram, oppdatering av nettsider, vedlikehold av 
epostlister, utsending av invitasjoner, bistand ved organisering av workshops, etc. Per dags 
dato har ikke SIMS-koordinatoren (20 % stilling) noe kapasitet utover å organisere 
fredagsseminarene. SIMS har flere naturlige møtearenaer (fredagsseminarene og 
tirsdagslunsjene) som er det naturlige stedet for faglig og sosial integrering av de fem nye 
stipendiatstillingene (3 PhD og 2 post-doc). Sistnevnte er avgjørende for at fagmiljøet skal 
kunne dra fullt ut nytte av den forskningstilskuddet som stipendiatene representerer. 
 

3) Fleksibel assistentfinansiering: «Teaching assistants», vit.ass./forskningsassistenter og 
feltarbeidsassistenter. Disse tre hovedkategorier av assistenter etterspørres i fagmiljøet. Vi 
ønsker midler til en fleksibel finansieringsordning som muliggjør et bredt spekter av 
assistentoppgaver som vil styrke både forsknings- og studiekvalitet.  

a. Prøveordning med «Teaching assistents» og kollokvieledere BA- og MA-nivå.  
b. Feltassistenter som gjør intervju, samler data, skaffer kontakter etc i Midtøsten. 
c. Tradisjonelle forskningsassistenter (litteraturoversikter, datainnsamling, etc).  

(Se vedlegg for konkrete forslag). 
 

4) Midler til faglunsjer og workshops i forbindelse med pågående forskningsprosjekter og 
delfinansiering av internasjonale seminarer/konferanser. Internseminaret for MAF-miljøet for 



å stimulere langsiktig planlegging og diskutere aktuelle utfordringer. De fem nye 
stipendiatstillingene (3 PhD og 2 post-doc) forventes å delta i flere av de planlagte workshop-
ene. (Se vedlegg for konkrete forslag). 
 
 

6) Midler til publiseringsstøtte, inkl. språkvask, korrekturlesing og bokfinansiering. (Se vedlegg 
for konkrete forslag). 

 
7) Midler til abonnement på særskilt kostbare tidsskrifter, aviser og databaser som biblioteket 

ikke kan tilby, eksempelvis Nexis-Lexis-databasen, søkbare databaser over arabisk presse, etc. 
Dette tiltaket har vært diskutert, men prioriteres ikke foreløpig. 
 

8) Spesifikke studiekvalitetstiltak for å hindre frafall og forbedre gjennomføring. Tilførte 
ressurser på språksider (f eks lektorstillinger i språkfagene) vil heve språkkunnskapene blant 
elevene og styrke grunnlaget og egenarten for MAF som språkbaserte områdestudier (Se 
vedlegg for andre konkrete forslag). De fem nye stipendiatstillingene (3 PhD og 2 post-doc) vil 
styrke den faglige bredden i MAF sin kompetanse mht veiledning og tilføre dessuten 
fagmiljøet ekstra undervisningsressurser for de av PhD-ene som gjennomfører på tid. 

 

Appendix: Konkretisering av forslagene: 
1) Gjesteforsker/gjesteforeleserprogrammet: Konkrete forslag for gjesteforskere for 2015: 

professor Emad El-Din Shahin ved American University in Cairo. Formell søker er Utvik/Lia. 
Flere forslag vil høyst sannsynlig komme i etterkant av det planlagte internseminaret til 
fagmiljøet i januar 2015. Konkrete forslag til gjesteforelesere for 2015 og 2016: Christian 
Müller, CNRS Paris; Yves Gonzalez-Quijano, Lyon; Selim Kuru, University of Washington; 
forsker fra al-Azhar University, Gaza, Prof. Ofra Tirosh-Becker, Hebrew University, Jerusalem 
og en jihadismeforsker. Formelle søkere er henholdsvis: Hofheinz, Guth, Brendemoen, 
Tuastad, Edzard, og Lia]. 

2) Fleksibel assistentfinansiering: [Konkret forslag for å styrke språkopplæringen på arabisk i 
2015. Formell søker: Guth] [Konkret forslag for feltassistentarbeid i 2015: Formell søker: 
Tuastad]. Tradisjonelle forskningsassistenter [Konkret forslag i 2015: Formelle søkere: Guth, 
Utvik, Edzard og Lia]. 
 

3) Midler til faglunsjer og workshops [Konkrete forslag for 2015 og 2016:  
• Midler til workshop for pågående prosjekt om kristne minoriteter i Midtøsten. Formell 

søker: Thorbjørnsrud  
• Midler i 2015 og 2016 til EURAMAL-konferansen i Oslo i 2016. Formell søker: Guth. 
• Midler til workshop med emnet «Muttersprache/lingua materna/mother 

tongue/morsmål - ideologiske og språkpolitiske implikasjoner» med påfølgende 
publikasjon. Formell søker: Mejdell/Brendemoen. 

• Midler til workshop V-2015 om nytt prosjekt om ideologiske trender og endrede 
autoritetsoppfatninger i Midtøsten. Formell søker: Utvik/Tuastad/Hofheinz/Lia.  

• Midler til internasjonal workshop i 2015 ifm med prosjektet "Tekster på jødiske språk" 
(jødisk-arabisk, jødisk-persisk, Ladino, Yiddish, osv.). Formell søker: Edzard. 

• Midler til heldags internseminar V-2015 (med overnatting) for MAF-miljøet for å 
stimulere langsiktig planlegging og diskutere aktuelle utfordringer. Formell søker: 
Mejdell/Lia/Utvik.] 



4) Midler til publiseringsstøtte, [Konkret søknad for 2015 om midler til språkvask/oversettelse 
til norsk. Formell søker: Thorbjørnsrud] 

5) Spesifikke studiekvalitetstiltak: 

a. Midler til faglig-sosiale arrangementer med lærere og studenter (f.eks. 
helgeseminarer for førstesemester språkstudenter; middager med masterstudenter) 
[Dagsseminar med studentene på MA-kurset MØNA-4505 V-2015. Formell søker: Lia. 
Andre tiltak konkretiseres senere, bl a i forbindelse med MES.] 

b. Prøveordning med «teaching assistants» i arabiskopplæringen jamfør punkt 4a. 
[Jamfør konkret søknad under punkt 4a] 

c. Opprettholde kvalitetssikring av kurs i utlandet. 
d. Arbeid med å utvikle MES-studiet 

[Jamfør konkret søknad under punkt 2. I arbeidet med MES vil ytterligere 
studiekvalitetstiltak konkretiseres]. 

 



Kulturhistorie og museologi: utkast til Tiltaksplan 2014-2017 
 
Tiltak 1: Å arbeide for en bedre integrasjon av fagmiljøet, i kjølvannet av (og parallelt med) nyansettelser 
og utvikling av nye studietilbud. 
Aktiviteter: internseminar; aktiv integrering av nye vitenskapelig ansatte, inklusive professor II tilknyttet EKUL 
eller MUSKUL; invitasjon av gjesteforskere som er interessante for hele fagmiljøet, og som fyller en rolle 
innenfor gjesteforskerprogrammet på IKOS; organisere workshops og seminarer knyttet til gjesteforskeropphold 
Mål: bedre faglig internkommunikasjon; flere felles prosjektsøknader; sampublisering; revidert BA-tilbud 
 
Tiltak 2: Å styrke fagmiljøets internasjonale profil, både innenfor forskning- og undervisning 
Aktiviteter: å invitere høyt profilerte internasjonale gjesteforskere; sampublisere og organisere internasjonale 
workshops med disse; organisere engelskspråklig, internasjonal forskerutdanning innenfor kulturhistorie og 
museologi; dra på kontaktreiser til sterke internasjonale miljøer, med bred deltagelse fra studieretninga, også i 
forbindelse med EKUL og MUSKUL 
Mål: flere internasjonale publikasjoner; mer studentutveksling; mer internasjonalt forskningssamarbeid 
 
Tiltak 3: Å utvikle og gjennomføre flere forskningsprosjekter, primært med ekstern finansiering 
Aktiviteter: igangsetting/gjennomføring av prosjekter som har fått god evaluering fra eksterne søknadskomitéer; 
arbeide fram mot søknader til store forskningsprogrammer, nasjonalt og internasjonalt med bred deltagelse fra 
instituttet, som KULMEDIA (f. eks. ved å gjennomføre eksplorative workshops) 
Mål: flere søknader til flere programmer; bedre tilslag; større faglig utbytte også av søknader som ikke får 
ekstern finansiering 
 
Tiltak 4: Å styrke og utvikle Norsk Folkeminnesamling som et levende forsknings- og formidlingsmiljø 
Aktiviteter: å transkribere og digitalisere NFS-materiale, legge til rette for bruk i undervisningen, f.eks. i form av 
et formidlingsemne innenfor BA-studiet, utvikle forskningsstrategier og forskningsprosjekter knyttet til NFS, i 
samarbeid med gjesteforskere og professor II, med vekt på Digital Humanities 
Mål: å lage et formidlingsemne knyttet til NFS, å utvikle minst ett forskningsprosjekt med utgangspunkt i NFS, 
helst med DH-fokus, transkribere og digitalisere UNESCO-materialet; integrere arbeid med NFS i EKUL og 
MUSKUL 
 
Tiltak 5: Å videreføre Centre for Museum Studies som formidlingsmiljø og knytte forskningsaktivitet 
nærmere til senteret  
Aktiviteter: å videreføre Museologisk lunsj; videreutvikle nettsiden, fortrinnsvis ved hjelp av en vitenskapelig 
assistent; bruke senteret som base for å utvikle strategiske forskningsprosjekter, f.eks. med henblikk på 
KULMEDIA eller andre NFR-programmer; knytte senteraktiviteter til MUSKUL, bl.a. for å sikre forskningsnær 
undervisning. 
Mål: fortsatt regelmessig formidlingsaktivitet; en mer oppdatert og innbydende nettside; minst ett 
forskningsprosjekt knyttet til senteret 
 
Tiltak 6: Å arbeide for å opprette et tverrfaglig SFF, med base på IKOS, rundt spørsmål knyttet til tid og 
historisitet 
Aktiviteter: å invitere aktuelle gjesteforskere; arrangere workshops og seminarer med dette for øye, med 
deltagelse både fra IKOS og fra andre institutter og fakulteter; frikjøpe ansatte for å jobbe fram mot en slik 
søknad 
Mål: å kartlegge mulighetene for å etablere et SFF på IKOS, med henblikk på å søke NFR i 2015 eller senere 
 
Tiltak 7: Å bedre undervisningskvalitet gjennom å motvirke frafall, øke gjennomføring, heve 
undervisningskompetanse hos de ansatte, både motta og sende ut flere studenter 
Aktiviteter: å revidere porteføljen på BA, med henblikk på bedre sammenheng, å gjennomføre samtaler med alle 
programstudenter i annensemester BA, utvikle undervisningstilbud på engelsk, gjennomføre kontaktreiser til 
andre universitetsmiljøer; utvikle MUSKUL og EKUL i samarbeid med hele fagmiljøet, med vekt på kvalitet og 
gjennomføring. 
Mål: at flere studenter gjennomfører BA-løpet i kulturhistorie og går videre til enten EKUL- eller MUSKUL-
MA. 
 



Innspill til oppfølgingsplan for Religionshistorie – etter 
møtet med ledelsen 19.november 2014.  
 
FORSKNING 
1. Styrke forskningssamarbeidet internt i fagmiljøet 
1.1 Årlig internt forskningsseminar for å planlegge og koordinere felles tiltak, f.eks. aktiviteter 
tilknyttet gjesteforsker; oppdatering på prosjekter; diskusjon av planer.  
1.2 Internasjonale forskningskonferanser som styrker fagets synlighet og stimulerer rekrutteringen: 
Braarvig (Sources of Early Buddhism 2015), Havnevik (The 14th International Association for 
Tibetan Studies 2016 ), Stensvold (Value Politics 2017).  
1.3 Opprette Religionshistorisk forskningsforum (lunsjseminar) for faglig ansatte, MA-studenter og 
andre interesserte med forelesninger og diskusjoner i forbindelse med våre forskningsprosjekter og 
universitetssamarbeid (f. eks. Austin og UD-finansiert gjesteforelesere). 
1.3.1 Praktisk ansvar og gjennomføring alternerer hvert semester mellom de tre faglige søylene 
(buddhisme, islam, kristendom).  
1.3.2 Forskerforum arrangeres den siste torsdagen i måneden mellom 12-13, og alternerer med 
fagrådsmøter og uformell faggruppelunsj. 
1.3.3 Forskerforumet vil benyttes i forbindelse med IKOS’ gjesteforskerprogram der det faller 
naturlig (se pkt. 3), og knyttes tett til aktiviteter i våre forskingsprosjekter (se pkt. 2.1).  
2. Styrke forskningsaktivitet ved økt ekstern finansiering og internasjonal publisering  
2.1 Fire tverrfaglige prosjekter søker ekstern finansiering fra NFR i perioden: Value Politics 
(Stensvold), Military chaplaincy (Brekke), Religiøs autoritet i tibetansk-buddhistiske samfunn 
(Havnevik), The painter and the princess (Zorgati).  
2.2 De to nye stillingene vil styrke fagets forskningsportefølje gjennom felles teoretiske og tematiske 
diskusjoner (cf. pkt. 1.3) og søkes integrert i pågående og planlagte prosjekter. 
2.3 Inkludere rekrutteringsstillinger og post.doc. i søknader om ekstern finansiering av 
forskningsprosjekter.  
2.4 Utarbeide felles faglig strategi for å få offentlig sektor-Ph.D.og andre eksternt finansierte 
stipendiatstillinger tilknyttet våre forskningsprosjekter. 
2.5 I tillegg til individuelle publiseringer og forskningssamarbeid utenfor IKOS, bidrar 
religionshistorikerne i en rekke samarbeidsprosjekter ved IKOS: Havnevik: Buddhist modernities, 
Teeuwen m.fl. (2015). Stensvold red.: Value Politics (2015), Brekke red.: Military chaplaincy (2015) 
og kap. i Value politics. Zorgati: kap. i Value Politics og Translating concepts at interdiciplinary 
crossroads, Hüsken red. (2016), Stene: kap. i Mission and Human Rights, Vogt red. (2015), Kristne i 
Midtøsten, Thorbjørnsrud red. (2016). Braarvig red.: Sources of Early Buddhism (2016) og 
Biblioteca Polyglotta – publisering gjennom hele perioden. Denne aktiviteten vil søkes opprettholdt 
gjennom IKOS' gjesteforskerprogram og Religionshistorisk forskningsforum samt de ulike 
aktivitetene som IKOS oppfølgingsplaner åpner for (se individuelle søknader).  
3. Bidra til IKOS' gjesteforskerprogram   
3.1 Gjesteforskerprogrammet vil benyttes for å finansiere forskningsrelaterte arbeidsoppgaver og 
lengre forskningsopphold i Oslo for utenlandske prosjektdeltagere i forbindelse med pågående 
forskning, prosjektutvikling og felles publikasjoner (se individuelle søknader). 



3.2 Fagets bidrag til IKOS’ felles gjesteforskerprogram i perioden har tittelen Religious Authority, et 
tema som knytter fagets forskningsprosjekter sammen, og som også har interesse for andre IKOS-fag.    
3.3 Tre gjesteforskere pr. år inviteres i tilknytning til våre forskningsprosjekter (workshops og 
planlegging og utvikling av forskningssamarbeid (se individuelle søknader).  
3.4 Gjesteforskerne vil også gi forelesning eller seminar i tilknytning til ett av foraene ved IKOS 
(Religionshistorisk forskerfoum; TibHim; SIMS; Buddhist Forum)  
3.4.1 For å styrke sammenhengen mellom forskning og undervisning vil gjesteforskerne også 
forelese på ordinære emner på BA- og MA-nivå, og bidra til forskningsnære MA-emner. 
 
UNDERVISNING 
4. Bedre undervisningskvalitet  
4.1 Årlig internt seminar for å evaluere og planlegge undervisningen.  
4.2 De to nye stillingene vil benyttes til å styrke eksisterende undervisningstilbud med økt timetall, 
testing av nye undervisningsformer, skriftlige innleveringer og individuell oppfølging av studentene. 
Begge stillingene tenkes benyttet til å styrke den obligatoriske undervisningen og veiledning av MA-
studenter. Vi er allerede i gang med endringer slik at forelesningene på obligatoriske emner fordeles 
mellom lærerne, og sammenhengen i undervisningen sikres gjennom seminarene (REL1001, 
REL1003; REL3090; REL4000; REL4100).   
4.2.1 Etablere fordypningsmulighet både på BA- og MA-nivå i hver av de tre prioriterte religionene. 
4.2.2 Kristendomsstillingen gir mulighet til å opprette et påbyggingsemne (tematisk innretning 
avhengig av den nyansattes faglige interesser) som vil gi et undervisningstilbud i kristendommen 
som tilsvarer de to andre satsingsområdene. Islam-stillingen vil kunne videreutvikle og styrke det 
populære emnet REL3050 Islam i Europa.  
4.3 Opprettelse av et tverrfaglig forum for å styrke undervisningssamarbeidet ved IKOS. 
4.4 Følge opp SAKS-prosjektet i henhold til fremsatte forslag. 
5. Bedre gjennomføring på BA-programmet 
5.1 Styrke kullfølelsen med egne seminargrupper for programstudenter og årsenheten. 
5.2 Arrangere faglige ekskursjoner i tilknytning til den ordinære undervisningen for å bedre det 
sosiale miljøet og variere undervisningen.  
5.3 Styrke arbeidslivrelevansen av BA-studiet med mer skrivetrening, samarbeid, muntlig 
fagformidling samt skriftlige og muntlige oppgaver på engelsk. 
5.4 For å styrke internasjonaliseringen vil vi, i tillegg til å promotere avtalene med SOAS og Berkley,  
prøve ut et pilotprosjekt med et semester ved Universitet i København, og arbeide målrettet for å lage 
undervisningstilbud i de tre religionene i tilknytning til vårt internasjonale forskningssamarbeid  
5.5 Ved et eventuelt SAKS-samarbeid med NTNU vil vi utvide vår emneportefølje og styrke 
veiledningen av MA-studenter innen deler av faget som vi mangler ekspertkompetanse på. 
6. Bedre gjennomstrømning på MA-nivå  
6.1 Utvide det obligatoriske teoriemnet (REL4100) til 20 sp.; inkludere alle lærerene i 
undervisningen; styrke metodeopplæringen og etablere tettere sammenheng med prosjektskisseemnet.  
6.2 Innføre et obligatorisk seminar (del av REL4100) i samarbeid med UiB som inkluderer 
veilederne. I forbindelse med eventuell formalising av SAKS-samarbeidet med NTNU (som mangler 
MA-studenter) vil de søkes inkludert i dette opplegget.  
 



Tiltaksplan 2015-2017, Sør-Asia 

Utfordringer: relativt få studenter, og behov for forskningsstyrke for å sikre eksterne midler. 

Som svar på utfordringene foreslår vi tiltak for å holde bedre på studentene og tiltak som samler og 
styrker miljøet som forskningsmiljø. 

Forskning: Forskningsprosjektet Transgressions vil være sentralt i avdelingens arbeid de neste årene. 
Transgressions bygger på våre eksisterende forskningsinteresser og nettverk (inkl. CosmAlt), som alle 
er omfattende og relevante. Vi har vært gjennom flere runder på dette allerede, og det har generert 
positiv energi og stor interesse. Vi ser også eksterne melde sin interesse. Prosjektledelse og 
fremdriftsplan utformes innen årets utgang. Tematikken spisses 2014-15 gjennom seminarer (to 
gjennomført) og i samspill med inviterte gjesteforelesere. Intern workshop planlagt juni 2015 og 
workshop med inviterte forskere desember 2015. Den siste vil ha publiseringsambisjoner. Prosjektet 
vil i løpet av 2015 være sterkt nok til at vi vil søke instituttet om et post doc-stipend. Siktemålet er en 
NFR-søknad 2016.  

Transgressions springer ut av fire eksisterende prosjekter/forskningsinteresser: South Asian Political 
Cultures, Indiske kosmopolitiske alternativer, The Flow of Festivals, Changing Patterns of Women’s 
Ritual Agency, Himalayan martial cultures reflected in oral traditions. Disse vil i ulike grad fortsette 
eller løpe ut. 

I tillegg er Sør-Asia (Ute) med i et nytt, tverrfaglig prosjekt Buddhist Modernities og med i den 
tverrfaglig  prosjekt Translating Cultures. 

Transgressions-tematikken er relevant i flere sammenhenger enn den sørasiatiske og kan tenkes inn i 
samarbeidsprosjekter av ulikt slag med flere miljøer på IKOS (religiøst, kulturhistorisk, knyttet til ulike 
områdestudier). Vi vil derfor være med i utformingen av IKOS Fellowship Programme og professor II-
ordningen. Vi foreslår Lecturer Atreyee Sen (Manchester University) som gjesteprofessor høsten 
2015. Hun er tilknyttet Transgressions og vil være interessant utover Sør-Asia. 

Behov for midler:  
• Midler til internseminar vår 2015 og workshop 2015  
• Post doc-stipend  
• Gjesteforelesningsrekke 

 
Studier: Flere års erfaringer har vist oss at det er nyttesløst å ha et stort antall studenter som 
ambisjon. Det er uvergelig færre studenter på India/hindi enn på Kina/kinesisk, noe som også er 
tilfelle i land som Danmark, Storbritannia og USA.  

Ambisjonen vil følgelig være en passe gruppe (20-30) inn første året, og så gjøre ytterste for å holde 
på dem gjennom et 3-årig BA-løp og så få flest mulig over på MA. Ambisjonen er 10 nye 
masterstudenter hvert år. 

Tiltak for BA-porteføljen: opptak av studenter til studieretningen med hindi hvert år og nedleggelse 
av India områdestudier. Omlegging av 80-gruppen fra en «20+20»-modell til en «10+10»-modell. 
Dette vil gi bedre oppfølgning gjennom et treårig løp, bedre tilhørighet til kohort og fag, lettere 
målretting av faglig-sosiale tiltak på tvers av kohortene (Hindi 5-studenter vil være her når nye Hindi 



1-studenter tar til; nå tar Hindi 1-studentene fatt på studiene mens eneste andre hindistudenter her 
er på master). 

En slik omlegging vil kreve mer ressurser på undervisningsfronten på sikt. Vi mener det bør tilføres en 
20 prosents lektorstilling i hindi. Om så ikke skjer, foreslår vi like fullt en omlegging med det provisio 
at vi etter fire år begrenser opptak til annet hvert år dersom resultatene uteblir. Tilgjengelige 
undervisningsressurser i form av overskudd på arbeidspliktregnskap gjør at dette er mulig i inntil fire 
år. 

I tillegg vil vi foreslå språkseminar som en pilot for skoleåret 2015/-16: 1-2 masterstudenter gis 
honorar for å drifte en seminarserie for førsteårs hindistudenter. Dette vil være påtrengt tiltak ved 
omleggingen av språkundervisningen til 10+10.  

Totalt sett vil disse tiltakene gi bedre tilknytning til fag og kohort, bedre undervisning og mindre 
frafall.  

Transgressions-tematikken er relevant for studietilbudet. Enkeltemner vil knyttes direkte til 
forskningsprosjektet, og masterundervisning og -veiledning vil kunne ha prosjektet som 
utgangspunkt. Veiledningen vil bli avprivatisert. Vi foreslår reisestipender knyttet til prosjektet for å 
motivere studenter til master som en pilot. 

Mastertilbudet må bygges om. Dette følger bl.a. av omleggingen til MES og tap av to fellesemner. Vi 
foreslår et strammere studieløp, bl.a. med et «Approaches»-emne, obligatorisk heldagsseminarer og 
tydeligere vekt på metode. Dette er forslag som dels følger av survey-en gjennomført i høst. 
Masteren vil også få tydeligere vekt på formidlingskompetanse. Tiltakene vil gi bedre 
gjennomstrømning.  

Et vesentlig problem for rekruttering til master er engstelsen blant studentene for sin yrkesfremtid. 
Årsenhenten career:Asia (tidl. Business Express) vil være viktig i så måte. Her vil gode 
undervisningsressurser og oppfølgning være viktig. 

Tiltak for studiekvalitet:  
• reisestipender for masterstudenter 
• fast semestervise masterseminarer 
• 20 prosents hindilektor 
• seminarmidler til hindiundervisningen 

 
Formidling. Vi fortsetter med å bidra aktivt i media og ellers for å høyne miljøets synlighet og profil. 
Bloggen FokusIndia har fått ny vebbadresse (fokusindia.no) og har jevnlige bidrag og god synlighet. 
Her er også studentbidrag.  

Vi mener formålet synlighet og gjennomslag best kan tjenes ved å opprette en form for «alternativt» 
senter for Asia-studier (som samarbeid mellom Øst- og Sør-Asia), for eksempel kalt «Asia Fokus», 
«Asia Platform» el. lign. Formålet er å samle Asia-forskningen på IKOS og profilere den tydeligere enn 
i dag, gjennom nettsider og formidlingsaktiviteter. Bloggen FokusIndia vil være en naturlig del av en 
slik senterdannelse. Vi mener IKOS også bør vurdere å tilknytte Asia-nettverket (fra SUM) til «Asia 
Fokus». Dette forutsetter en 20 prosents stilling el. frikjøp. Tiltaket involverer alle ca. 20 FVA som 
jobber med Asia på IKOS. 



Tiltaksplan for Østasia i forbindelse med oppfølgingsplaner 
Oktober 2014 - fra alle FVA på kinesiske, japansk og Østasia. 
 
Tiltaksplanen for Østasia bør først og fremst bidra til: 

• ytterligere styrking av det høye internasjonale publiseringsnivå 
• tettere og mer langsiktig forskningssamarbeid mellom ansatte 
• økning av andelen eksterne forskningsmidler 
• bedre gjennomføring på alle nivåer av studiene 

 
De fast ansatte på avdelingen for Østasia foreslår følgende tiltak: 
 

• Finansiel støtte til forskningsprosjekter, initiert av FVA på Østasia, som har planer om 
å søke ekstern finansiering, og/eller som har konkrete internasjonale publiseringsmål. 
Nye prosjekter som har sin hovedtyngde innen Østasia og/eller inkluderer flere av de 
fast ansatte er allerede igangsatt eller under utarbeiding (for eksempel Buddhist 
Modernities; Airborne; Violent Religion; Modern Meditation) . Noen har søkt (og fått) 
eksterne midler, andre planlegger å søke. Det er et mål å også bidra til mer forsknings- 
og undervisningssamarbeid på tvers av IKOS’ fagmiljøer.  

o prosjektene kan søke utlyste IKOS-midler, inkl. research fellowship, 
forskningsassistanse, prosjektmidler, og fri forskningsstøtte. 

o individuelle forskere søker IKOS’ fri forskningsstøtte.  
• Tildeling av IKOS-finansierte PhD- og/eller Postdoktor-stillinger til prosjekter på 

Østasia.  
o prosjektlederne fremmer forslag til PhD- og Postdoktor-stillinger ved 

utlysninger på fakultet eller IKOS.  
o forskningsprosjekter støtter individuelle postdoktor-søkere i forbindelse med 

NFR-utlysninger 
• Opprette en form for “alternativt” senter for Asia-studier (samarbeid mellom Øst- og 

Sørasia), for eksempel kalt “Asia Fokus” /”Asia Platform” el. lign. Formålet er å samle 
Asia-forskningen og student-prosjekter på IKOS og profilere den tydeligere enn i dag 
gjennom nettsider og formidlingsaktiviteter. Kina-miljøet engasjerer seg i “Zhejiang 
Nordic Centre for China Studies” (når det opprettes på initiativ av ZJU). Vi tilbyr å bli 
vert for Asia-nettverket såfremt SUM ikke ønsker å fortsette dagens ordning. 

o Asia Fokus involverer alle ca. 20 FVA som jobber med Asia på IKOS. 
o Opprettelse forutsetter grunnleggende nett- eller annen form for praktisk støtte 

til utvikling (e.g. Netlife Research el. lign., student assistanse) 
• Etablere forum for pedagogisk videreutvikling og styrking av språkundervisning på 

særlig krevende språkfag (kinesisk, japansk, arabisk). 
o initieres av studieledelsen på IKOS i samarbeid med språklærene på de 

involverte fag 
o Spesifikke tiltak for å styrke gjennomføring på BA i kinesisk og japansk er 

mulig og ønskelig, men krever at dagens 50% universitetslektorstillinger utvides 
til 100%. 

• Igangsatte studietiltak som fortsettes og styrkes i perioden inkluderer blant andre 
pilotprosjekt med bacheloroppgave på japansk, HF-støttet pilotprosjekt på CHINP, 
etablering av IKOS’ Voices from East Asia Blogg, dobbelt-mastergrad med Zhejiang 
Universitet, Asia Intern for Japan/Kina/India, alumniforening for kinesisk, akademisk 
engelsk for master-studenter.  

o master-stipendier søkes til prosjekter. 
o det søkes om prof. II tilknyttet prosjekter og/eller undervisning 

• East Asia Lunch Seminar fortsettes med roterende ansvar blant de ansatte 
o midler søkes til å invitere gjesteforelesere 
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