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Strategi 2025
Institutt for kulturstudier og orientalske språk
IKOS
IKOS driver forskning og undervisning innen kulturhistorie, religionsvitenskap og språkbaserte
områdestudier rettet mot Asia og Midtøsten. Virksomheten er organisert i seks faggrupper med et
helhetlig kollektivt ansvar for forskning, utdanning, og formidling innen sine respektive felt: Kina- og
Korea-studier, Japan-studier, Sør-Asia-studier, Midtøsten-studier, Religionsvitenskap, og
Kulturhistorie og museologi. Innen hvert av disse feltene ønsker IKOS fram mot 2025 å være ledende
i Norge, og å ligge i frontsjiktet internasjonalt. De enkelte faggruppene utvikler sammen med
instituttledelsen planer for å nå dette målet.
Stortingsmeldingen Humaniora i Norge tydeliggjør flere forventninger til de humanistiske
institusjonene; ikke minst et større engasjement i å svare på samfunnsutfordringer og en større
innretting mot arbeidslivet. I stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning legges det vekt
på å utvikle en kultur blant det vitenskapelige personalet der utdanningsdelen av virksomheten har
høyere prioritet og prestisje enn i dag. Det er et mål for IKOS i perioden å søke å imøtekomme disse
forventningene.
Her blir det viktig å trekke på forsknings- og undervisningstemaer og –kompetanse som løper
på tvers av faggruppene. Religion studeres og undervises fra ulike vinkler innen alle faggruppene; det
samme gjelder kultur og kulturarv. Flere viktige initiativer utvikles i 2017 på tvers av faggruppene,
som Miljøhumaniora og Religion og politikk. I det hele er også politisk utvikling, særlig under
autoritære og populistiske regimer, et tema som opptar mange på instituttet.
I perioden fram mot 2025 skal instituttet stimulere til økt samarbeid på tvers av faggruppene
rundt empiriske og teoretiske spørsmål av felles interesse, og til økt erfaringsutveksling rundt metoder
i undervisning, studentrekruttering, drift av forskningsprosjekter, søknadsskriving etc. Vi skal fremme
en kultur og en insentivstruktur som legger til rette for mer samvirke innen undervisning, forskning og
formidling. Vi skal i perioden søke å bygge opp strategiske samarbeidsrelasjoner med den
fagkompetansen på de aktuelle feltene som finnes andre steder på UiO og ved andre institusjoner i
Oslo og ellers i Norge.
I lys av den konkurransesituasjonen som eksisterer på religionsfeltet i Oslo, også innad på UiO,
er det særlig viktig å løfte religionsstudiene ved IKOS gjennom et aktivt samarbeid innen både
forskning og undervisning som trekker på hele bredden av religionskompetanse ved instituttet.
IKOS skal drive et systematisk forbedringsarbeid for arbeidsmiljøet i tilknytning til ARKprogrammet og legge til rette for gode individuelle utviklingsplaner for både administrativt og
vitenskapelig ansatte.

Utdanning
Vi skal arbeide for en markert styrking av rekruttering til studiene og gjennomføring av gradsløp. Det
er et mål å skape en gjennomgripende undervisningskultur som øker feltets status blant forskerne, og
fremmer kollektivt ansvar, deling og samarbeid. Vi skal utvikle et planmessig rekrutteringsarbeid, og
sikre tettere oppfølging og mer sammenhengende studieløp innen våre programmer. Vi skal sikre et
bedre kunnskapsgrunnlag for tiltak på disse feltene, for å kunne målrette tiltak.
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IKOS skal etablere arbeidslivspaneler for alle studieretninger, der representanter for
studentenes framtidige arbeidsgivere kan delta i en dialog om utformingen av studieløpene.
Studentene skal fra tidlig i studiet bli kjent med muligheter og erfaringer fra arbeidslivet, bl.a.
gjennom møter med våre tidligere studenter. Instituttet skal utvikle en aktiv politikk i forhold til
undervisning av våre fag i skolen, og i forhold til skolen som framtidig arbeidsplass for våre studenter.
Alle studieretninger skal inneholde praksiselementer.
IKOS tar i løpet av perioden sikte på å etablere fireårige studieretninger for arabisk, kinesisk
og japansk, og vurdere mulighetene for dette for hindi, persisk og tyrkisk. Disse tiltakene forutsetter
styrket finansiering fra bevilgende myndigheter.
IKOS skal i løpet av perioden prøve ut samarbeid om undervisning på tvers av faggrupper i
tilknytning til overgripende tematiske satsninger. Dette kan for eksempel ta form av felles emner eller
emnepakker og organisert samarbeid om veiledning knyttet til de tverrfaglige samarbeidsinitiativene
IKOS deltar i under Det humanistiske fakultets prosess for Faglige prioriteringer III (FP III).

Forskning
Vi skal arbeide for økt ekstern finansiering, samtidig som vi gjennom egne ressurser legger til rette for
en kontinuerlig virksomhet og nyskaping i form av mindre initiativer, og for å holde ved like og helst
øke publiseringsaktiviteten. Det er en målsetning i løpet av perioden å få etablert jevnlig
eksternfinansiert virksomhet innen alle faggrupper. Det er samtidig en målsetning at noen av våre
miljøer tar et steg videre og får gjennomslag på EU-midler og/eller NFRs Toppforsk- eller SFFsatsninger. Det skal legges en langtidsplan for å nå disse målene.
IKOS skal stimulere til økt forskningssamarbeid på tvers av faggruppene, for eksempel ved
støtte til videreføring av samarbeidsinitiativer som ikke får gjennomslag i FP III.
IKOS må i løpet av perioden i samarbeid med fakultetet utvikle en proaktiv linje i forhold til
utformingen av programmer og utlysninger i Forskningsrådet. Vi må finne kanaler for innspill og ha
en langsiktig forskningsstrategi som setter oss i stand til å være i forkant. Instituttet må også aktivt
søke etter andre eksterne finansieringskilder, for eksempel gjennom langsiktig kontakt og dialog med
viktige samfunnsaktører.
IKOS må i tråd med forventningene i Humaniorameldingen aktivt søke innganger til hvordan
vår forskningskompetanse kan brukes i å adressere viktige samfunnsutfordringer. Av de tre særskilte
tematiske områdene som pekes ut i meldingen, skal IKOS særlig utvikle initiativer i forhold til
«Integrasjon, migrasjon og konflikter» og «Klima, miljø, bærekraft».

Formidling og samfunnskontakt
IKOS skal planmessig arbeide for å sikre oss en tydelig profil i offentligheten, der samfunnsrelevansen
ved vår aktivitet innen undervisning og forskning kommer klart fram. Vi skal samtidig etablere et mer
systematisk samarbeid med relevante aktører innen offentlig og privat virksomhet.
Det skal etableres et tydelig lederansvar for samfunnskontakt og formidling. Instituttet skal
utvikle en generell policy for formidling som peker ut prioriterte målgrupper og kanaler. Instituttet
skal i samarbeid med fakultetet søke å styrke kompetanse og ressurser for administrativ støtte på dette
feltet.
Alle faggrupper, forskergrupper og større forskningsprosjekter skal innarbeide
formidlingstiltak og- rutiner i sin løpende virksomhet.
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