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INNLEDNING 
 
 
 

 
 
 
ILNs rullerende årsplan for perioden 2017-2019 bygger på UiOs og HFs strategiske planer 2020 og 
UiOs og HFs rullerende årsplaner for 2017-2019. Strategier og tiltak i det overordnete planverket er 
søkt innarbeidet i planen, i tråd med satsningsområder UiO og HF har pekt ut. 
 
Den kommende årsplanperioden vil være preget av ny ledelsesperiode og et nytt instituttstyre; i 
tillegg vil arbeidet med en ny stillingsplan og en ny runde med faglige prioriteringer stake ut kursen 
for virksomheten fremover. En rekke nasjonale føringer vil også kunne bidra til små og store 
kursendringer underveis, som NFRs nasjonale humaniora-evaluering og stortingsmeldingen om 
kvalitet i høyere utdanning. 
 
Ettersom planen er rullerende, er det lagt størst vekt på tiltak og strategier det kommende året, og 
tiltak og strategier som ble avsluttet forrige planperiode, og som ikke søkes videreført, er utelatt i 
denne planen. 
 
Nytt i årets plan er en egen bolk basert på såkalt virksomhetsovergripende tiltak. Det dreier seg om 
tiltak som griper inn i ulike deler av virksomheten, på tvers av forskning, utdanning og 
samfunnskontakt.  
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VIRKSOMHETSOVERGRIPENDE TILTAK 

HFs aktivitet 0.1: Oppfølging av ARK 

HF har fokus på løpende arbeid med arbeidsmiljøet. Godt arbeidsmiljø er viktig for at vi skal kunne nå våre ambisiøse mål i 

strategisk plan 2020.  HF gjennomførte ARK for første gang i 2016 og fikk høy svarprosent. I hovedsak fikk fakultetet gode 

resultater og vi vil de neste årene følge opp funn i undersøkelsen.  

Forventede resultater 

Fortsatt høy svarprosent på ARK-undersøkelsen og et høyt engasjement når det gjelder å opprettholde et godt arbeidsmiljø 

blant de ansatte og hos ledelsen. 

ILNs aktivitet 1: Oppfølging av ARK 
ILN vil følge opp funn i undersøkelsen og implementere ARK også i fremtidig virksomhet. 

Milepæler for gjennomføring 

2017: ILN har gjennomført minst tre arbeidsmiljøskapende tiltak basert på funn i undersøkelsen.  

Ansvar 
Instituttleder og administrativ leder 

Frist 
desember 2017 

 

HFs aktivitet 0.2: Karrierebygging for midlertidige ansatte 

HF vil i samarbeid med UiO bidra til at vi får en mer helhetlig karrierepolitikk for våre vitenskapelige ansatte. Det er særlig 

de midlertidige ansatte som har ytret behov for karriereplanlegging og karrierebygging, og HF ønsker i denne perioden å se 

nærmere på tiltak vi kan gjøre for denne gruppen. Med midlertidig ansatte menes her i første rekke stipendiater, 

postdoktorer og forskere. 

Forventede resultater 

- Det er laget et forslag til karrierebygging for vitenskapelige ansatte på UiO. 

- Flere midlertidige ansatte på HF er bedre rustet til en karriere. 

ILNs aktivitet 2: Karrierebygging for midlertidige vitenskapelig 

ansatte 
ILN vil ha fokus på karrierebygging både innenfor og utenfor akademia i den kommende 
planperioden.  

Milepæler for gjennomføring 
2018: 

- Karriereseminar er vurdert som en fast årlig foreteelse. Seminaret arrangeres i samarbeid 

mellom ansatte i rekrutteringsstillinger, forskningsadministrasjon, ledelse og eventuelle 

eksterne gjester 

- ILNs stipendiater deltar jevnlig på kurs i overførbare ferdigheter innenfor opplæringsdelen av 

ph.d.-programmet. 
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Ansvar 
Forskningsleder 

Frist 
2018 

 

HFs aktivitet 0.3: Faglige prioriteringer 

Fakultetet skal starte en ny prosess for faglige prioriteringer som skal ha budsjettmessig virkning f.o.m. 2019. Faglige 

prioriteringer skal være basert på kvalitet og bidra til å utvikle fakultetet videre som et av de beste humanistiske fakultetene 

i Norden. 

ILNs aktivitet 3: Faglige prioriteringer 

ILN vil følge opp og understøtte fakultetets arbeid med faglige prioriteringer. ILN vil arbeide for at de 
faktorene som fremmer kvalitet i ILNs forskning og undervisning, blir tillagt vekt når kriteriene for 
faglige prioriteringer utarbeides. ILN vil arbeide for at de fagområdene ved ILN som blir prioritert, 
belønnes på en måte som bidrar til ytterligere kvalitetsheving. 

Milepæler for gjennomføring 

Høst 2017: Prosess for faglige prioriteringer er gjennomført på fakultetet. 

Høst 2018: Oppfølgingsplaner for videre utvikling av alle fagområdene ved ILN (også de ikke-

prioriterte) er utarbeidet. 

Ansvar 
Instituttleder og administrativ leder i dialog med HF 

Frist 
Høst 2018 

ILNs aktivitet 4: Ny stillingsplan 
ILN skal i begynnelsen av planperioden få på plass en ny stillingsplan for kommende femårsperiode.  

Milepæler for gjennomføring 

februar 2017: Styremøte der rammene for arbeidet med stillingsplanen legges frem, og en 

fremdriftsplan vedtas. 

juni 2017: Forslag til stillingsplan vedtas i instituttstyret og oversendes fakultetsledelsen for 

godkjenning. 

august 2017: ILN har en gjeldende stillingsplan for perioden 2017-2021. 

Ansvar 
Instituttleder og administrativ leder 

Frist 
august 2017 
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ILNs aktivitet 5: Intern organisering 
ILN skal ha en intern organisering som støtter opp om kvalitet og omstillingsevne i forskning og 
undervisning. Dette forutsetter at instituttets strategiske valg har tydelig forankring i fagmiljøene, og 
at ansatte og studenter har mulighet til medvirkning. Instituttet skal være i stand til å møte skiftende 
krav og forventninger fra omverdenen knyttet til sine utdanningstilbud og til sitt samfunnsoppdrag.  

Milepæler for gjennomføring 
Formuleres på et kommende styremøte. 

Ansvar 
Instituttleder og administrativ leder 

Frist 
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UTDANNING 
 
HF ser «førsteårsopplevelsen» som sentral i kommende periode, med et introduksjonsopplegg som 
knyttes til hele første studieår. I tillegg er det satt i gang tiltak for å rekruttere yngre søkere. ILN vil 
fortsette arbeidet med studiestartopplegget som ble satt i gang i 2015. Hensikten er å integrere alle 
de nye studentene, inklusive lektorstudentene, i et godt fagmiljø for å øke gjennomføringsgraden. De 
faglige ansatte vil være viktige bidragsytere til oppfølgingen av nye studenter. Veilednings-
kompetansen blant de ansatte skal styrkes ytterligere. Masterveiledningskursing med integrert 
kollegaveiledning og en ekstramodul om ph.d.-veiledning, som har vært gjennomført ved ILN i 2016, 
administreres fra og med våren 2017 av HF. ILN gir erfaringsbaserte innspill. 
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HFs aktivitet 1.2: Studiestart  

Fakultetet vil utvikle konseptet førsteårsopplevelsen og gi studentene på HF en start på sitt akademiske liv som fremmer 

faglig og sosial tilhørighet. For å få til dette er vi avhengig av et godt samarbeid og en klar arbeidsdeling mellom instituttene, 

fakultetet og faddersjefene. 

Forventede resultater 2018 

Færre studenter faller fra etter første semester. Dette måles fra og med kullet som starter høsten 2016. 

ILNs aktivitet 1: Studiestart 
ILN vil som del av førsteårsopplevelsen gjennomføre minst to arrangementer for 2017-kullet, basert 
på de vellykkede modellene som er utviklet og utprøvd: 1) Studiestartsopplegg og 2) Skrivekveld. I 
tillegg vil ILN løfte frem NORINT-emnene som viktige for førsteårsopplevelsen til de internasjonale 
studentene ved fakultetet og UiO for øvrig. 

Milepæler for gjennomføring 
Høst 2017: Instituttet har arrangert et faglig-sosialt velkomstopplegg for nye NORINT-studenter, der 

både studieadministrasjon og faglærere bidrar. 

Høst 2017: Instituttet har arrangert et faglig-sosialt velkomstopplegg for førsteårsstudentene på 

studieprogrammene, der både studieadministrasjon og faglærere bidrar. 

Høst 2017: Instituttet har arrangert «skrivekveld» for BA-studentene i forbindelse med 

kvalifiseringsoppgaven på de første, store innføringsemnene.  

Ansvar 
Undervisningsleder og studieleder. 

Frist 
Vår 2018 

 

HFs aktivitet 1.3: Oppfølging av studenter  

Gjennomføringen er god på HFs masterstudier, men studentene bruker for lang tid på å bli ferdige. For å bedre oppfølgingen 

av masterstudentene vil fakultetet prioritere veiledning og veilederrollen. For å få best mulig effekt må det jobbes 

systematisk og i lengre tidsperspektiv. Fakultetet må spre god praksis gjennom en delingskultur. I konkrete prosjekter vil HF 

benytte kompetanse fra Faglig enhet for universitetspedagogikk.  

ILNs aktivitet 2: Styrking av veiledningskompetanse  
ILN vil gi innspill til HF som tar videre satsingen på veilederkompetanse gjennom blant annet 
kollegaveiledningsgrupper som del av masterveiledningskursing. Spesielt vil ILN vurdere hvordan 
man sammen med HF på sikt kan utvide tilbudet til også å gjelde ph.d.-veiledning. Organiseringen fra 
HF favner alle instituttene og har tilsvarende pedagogisk støtte fra Faglig enhet for 
universitetspedagogikk (UV) som ILN benyttet seg av i kursopplegget i 2016. 

Milepæler for gjennomføring 

Vår 2017: ILN vurderer og gir innspill til hvordan masterveiledningskurset med kollegaveiledning 

videreføres av HF, blant annet med tanke på mulig utvidelse og tilpasning til også å gjelde ph.d.-

veiledning. 
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2021: Alle fast vitenskapelige som har ansvar for MA/ph.d.-veiledning, har deltatt på tilpasset 

veiledningskurs.  

Ansvar 
Instituttleder, undervisningsleder, forskningsleder 

 

HFs aktivitet 1.4: Studentanalyser 

HF ønsker å beholde de studentene som har valgt oss som lærested, og øke andelen som avlegger grad, både på bachelor og 

master. Fakultetet har kartlagt og analysert studentenes individuelle og faktiske vei gjennom studiene på alle 

studieretninger på bachelor, og må bruke funn fra disse analysene for å sette inn de riktige tiltakene for å øke 

gjennomføringen. Tilsvarende analyse av masterstudentene vil gi fakultetet et kunnskapsgrunnlag for å iverksette tiltak for 

å øke andelen studenter som avlegger høyere grad på normert tid.  

Forventede resultater 2018 

Fakultetet jobber mer kunnskapsbasert:  

- Tiltak som iverksettes mot studenter er spissede og målrettede. 
- Tiltakene måles og evalueres underveis. 

 

ILNs aktivitet 3: Oppfølging av studentanalyser 
ILN vil følge opp eventuelle funn fra studentanalysene og foreslå målrettede tiltak. I tillegg vil 
resultater fra den varslede evalueringen av årsenhetene bli fulgt opp i perioden. 

Milepæler for gjennomføring 
Vår 2017: Resultatene diskuteres i fagmiljøene, og forslag til tiltak presenteres for ledelsen. 

2018: Kunnskapen fra studentanalysene er brukt til å iverksette minst ett målrettet tiltak per 

studieretning på bachelor for å øke gjennomføringen. 

Ansvar 
Instituttleder, undervisningsleder og studieleder 

Frist 
2018 

ILNs aktivitet 4: Oppfølging av vurderingsarbeid NORINT 
I Korrelasjonsundersøkelsen 2006 fremkom det at de internasjonale studentene som fikk karakterene 
A, B og de fleste som fikk C på Trinn 3-eksamen, hadde et godt grunnlag for å klare seg faglig i videre 
studier, mens studenter med karakterene D og E viste seg å ha for svake norskspråklige 
forutsetninger for å klare videre studier.1 CEFR-skalaen2  er i stor grad brukt som grunnlag for opptak 
til studier ved de fleste universiteter i det vestlige Europa. Mens det ved disse universitetene ofte er 

                                                           
1 Korrelasjonsundersøkelsen 2006: Sammenlikning av opptakskravene til høyere utdanning som gjelder for Trinn 3-eksamen i norsk og Test 

i norsk – høyere nivå (2007) (Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk og Norsk språktest Universitetet i Bergen/Studieforbundet 
Folkeforbundet 
 
2 CEFR er «Common European Framework of Reference for Languages» og går fra lavest nivå A1, via A2, B1, B2, C1, til høyest nivå C2. 
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B2 som er minstekrav for å komme inn på videre studier, er det karakteren E som er minstekravet 
hos oss.  

En arbeidsgruppe ved NORINT nedsatt i 2016 sammenlignet autentisk sensur gitt med ECTS-
karakteruttrykk (dvs. A-F) på trinn 3-eksamen på NORINT med en ny, blindet sensur der CEFR-skalaen 
ble brukt. Gruppa har avgitt foreløpig rapport fra dette arbeidet. Resultatene fra gruppas vurderinger 
antyder et samsvar mellom C etter den tradisjonelle ECTS-skalaen og B2(-) fra CEFR-skalaen. Arbeidet 
i gruppa er gjort med tanke på å legge til rette for en eventuell senere overgang til CEFR-skala ved 
NORINT og som ledd i kvalitetsarbeidet der en vurderer hvilken karaktergrense som er 
hensiktsmessig å ha for opptak til videre studier. ILN vil ta dette arbeidet videre. 

Milepæler for gjennomføring 
Vår 2017: CEFR-arbeidsgruppa har fått nytt mandat for videre arbeid. 

Høst 2017: CEFR-arbeidsgruppa avgir rapport om arbeidet. 

Ansvar 
Undervisningsleder og studieleder 

Frist 
desember 2017 

 

HFs aktivitet 2.1: Digital eksamen 

Digital eksamen og digital eksamensflyt er HFs viktigste digitale satsing på studiefeltet. Ved starten i 2015 ble digital 

eksamen tilbudt på 4 emner. Høsten 2016 er dette steget til 64 emner. Fakultetet ønsker å fortsette digitaliseringen av hele 

eksamensprosessen i samme høye tempo.  

Forventede resultater 2019  

Eksamen på HF er tilnærmet fulldigitalisert.  

ILNs aktivitet 5: Digital eksamen 
ILN vil være aktivt involvert i arbeidet med revisjonen av normer for undervisning og eksamen. ILNs 

skriftlige eksamener skal på sikt være heldigitale. 

Milepæler for gjennomføring 
2017: Samtlige emneansvarlige har vurdert digital eksamen ved skriftlige eksamener, og alle 

eksamener som er eksamensteknisk mulig å digitalisere, er digitale fra og med vårsemesteret 2018. 

Ansvar 
Studieleder 

Frist 
2018 

 

HFs aktivitet 2.2: Utdanningstilbud i UiO:Norden 

Fakultetet skal bidra til utvikling av utdanningstilbud knyttet til UiOs tematiske satsing UiO:Norden. 

Forventede resultater 2018 
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Emnetråd knyttet til satsingen tilbys. 

ILNs aktivitet 6: Utrede mulige bidrag til utdanningstilbud i 

UiO:Norden 
ILN vil utrede mulighet for å bidra med emner til emnetråden. Aktiviteten kan med fordel ses i 
sammenheng med eventuelle søknader om forskningsaktiviteter knyttet til det tematiske 
satsningsområdet. 

Milepæler for gjennomføring 
2017: Eventuelle emner som kan inngå i emnetråden, er identifisert og innmeldt. 

Ansvar 
Instituttleder, forskningsleder, undervisningsleder og studieleder 

Frist 
desember 2017 

ILNs aktivitet 7: Styrke den internasjonale komponenten i studiene 

Milepæler for gjennomføring 
Formuleres på et kommende styremøte. 

Ansvar 
Instituttleder og administrativ leder 

Frist 
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FORSKNING 

HF viderefører i sin årsplan for 2017-2019 tiltak for å doble EU-inntjeningen ved fakultetet. For å 

lykkes med dette videreføres satsningen på karriereløpsprogram for fast ansatte som har muligheter 

til å søke om ERC Starting- eller Consolidator Grants. I tillegg opprettes det nye insentivordninger og 

stimuleringsmidler for søkere som kan hevde seg i Horisont2020 eller Marie Sklodowska Curie 

Actions.  

 

 
 
 
 

ILN vil i årsplanperioden samarbeide med fakultetet i arbeidet for å identifisere og legge til rette for 

miljøer og enkeltforskere som omfattes av HFs tiltak knyttet til satsninger om økt EU-inntjening.  

ILN vil også styrke vilkårene for forskningsstøtte innenfor instituttets eksisterende rammer med 

tanke på deltakelse i nasjonale og EU-finansierte utlysninger. Det videreføres tiltak om øremerkete 

midler til tilrettelegging av forskningsdata, samt at det opprettes et nytt tiltak for konferanser og 

workshop for tilrettelegging av nettverk på tvers av landegrenser. Tiltakene har til hensikt å gi støtte 

til enkeltforskere og forskergrupper som utvikler prosjekter med konkrete planer om ekstern 

finansiering.  
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HFs aktivitet 3.1: Karriereløpsprogram 

Fakultetet skal videreføre et karriereløpsprogram på inntil 5 år for forskere med potensial til å lykkes med søknader til ERC 

eller med reelle muligheter for å delta i tematiske søknader.  Første gruppe startet opp på programmet høsten 2016, mens 

neste gruppe starter høsten 2017. 

ILNs aktivitet 1: Karriereløpsprogram 
ILN vil arbeide for å få inn minimum to deltakere i den andre runden av karriereløpsprogrammet. 

Milepæler for gjennomføring 
Våren 2017: Aktuelle kandidater identifiseres og meldes inn til fakultetets frist. 

Ansvar 
Forskningsleder 

Frist 
august 2017 

 

HFs aktivitet 3.5: Kallelser 

Ved HF er det åpnet for kallelser av forskere med ERC-finansiering. Fakultetet skal identifisere aktuelle kandidater. 

Instituttene vurderer kandidatene og foretar eventuelle sonderinger med tanke på rekruttering.  

ILNs aktivitet 2: Kallelser 
ILN vil i dialog med MultiLing arbeide for å identifisere egnede kandidater som kan koples mot den 

sosiokognitive laben som MultiLing bygger opp med deler av tildelingen senteret fikk fra 

universitetsstyret i 2015 for å utvikle seg til å bli et verdensledende miljø. 

Milepæler for gjennomføring 
Første halvår 2017: Aktuelle kandidater identifiseres og meldes inn. 

Ansvar 
Forskningsleder i tett dialog med MultiLings ledergruppe 

Frist 
desember 2017 

ILNs aktivitet 3: Evaluering av forskergruppesatsning 
Ordningen med ekstra støtte til forskergrupper evalueres på bakgrunn av gruppenes rapporter, i 

hvilken grad de har lyktes i målsetningen om å innhente eksterne midler og – dersom de foreligger og 

synes relevante – resultater fra HUMEVAL. Evalueringen legges til grunn for senere vedtak om 

videreføring eller avvikling av ordningen. 

Milepæler for gjennomføring 
januar 2017: Gruppene leverer egenrapport. 
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mars 2017: Evalueringsgruppe med instituttekstern representasjon nedsettes. 

Ansvar 
Instituttleder og forskningsleder 

Frist for gjennomføring 

2017 

 

ILNs aktivitet 4: Økonomisk støtte til enkeltforskere med potensial for 

prosjektakkvisisjon 
ILN vil arbeide for å finne en hensiktsmessig form for tildeling av ekstra midler til enkeltforskere som 

ikke faller inn under fakultetets karriereløpsprogram, men som har potensial for prosjektakkvisisjon. 

Milepæler for gjennomføring 

Våren 2017: Et forslag til modell for tiltakspakke legges frem for instituttstyret. 

Ansvar 
Forskningsleder og administrativ leder 

Frist for gjennomføring  
august 2017 
 
 

ILNs aktivitet 5: Tilrettelegging av forskningsdata 
ILN vil skape bedre vilkår for tilrettelegging av forskningsdata, særlig i startfasen av prosjekter. ILN 

setter også i år av en egen sum til tiltak som transkripsjon og andre former for databasebygging. 

Midlene fordeles etter søknad til forskningskomiteen. Alle ansatte inviteres til å søke om midler fra 

en særskilt pott til transkripsjon og tilrettelegging av data. 

 

Milepæler for gjennomføring 
Informasjon om midlene bekjentgjøres før forskningskomiteens første søknadsfrist 2017. 

Ansvar 

Forskningsleder 

Frist for gjennomføring  

31. desember 2017 
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ILNs aktivitet 6: Tilrettelegging for internasjonal nettverksbygging 
En særskilt pott settes av til økonomisk og praktisk tilrettelegging for å arrangere internasjonale 

konferanser og workshops. Søknader skal stilles til instituttledelsen via forskningsrådgiver.  

Milepæler for gjennomføring 
Informasjon om midlene og kriterier for bruk bekjentgjøres før forskningskomiteens første 

søknadsfrist 2017. 

Ansvar 

Instituttleder og forskningsleder 

Frist for gjennomføring  
2018 
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SAMFUNNSKONTAKT, FORMIDLING OG INNOVASJON 

HFs aktivitet 5.1: Samarbeid med eksterne aktører 

HF bruker informasjonen fra bransjekartleggingene for å identifisere og etablere langsiktige samarbeidsrelasjoner med 

eksterne aktører.  

Forventede resultater 

- HFs kunnskap og kompetanse er bedre kjent i samfunnet. 
- Alle institutter har etablert langsiktige samarbeid med minst tre prioriterte aktører. 

 
HFs aktivitet 5.2: Fra student til attraktiv arbeidstaker 

HF bruker informasjonen fra bransjekartleggingen til å gi studentene større bevissthet om egen kompetanse og økt 

kunnskap om hva som skal til for å bli en attraktiv arbeidstaker. Fakultetet ønsker at flest mulig studenter skal gis 

mulighet til å ha praksis som en del av graden sin. 

Forventede resultater 2019 

HFs kandidater er mer attraktive på arbeidsmarkedet. 

ILNs aktivitet 1: Praksisnærhet i studiene 
Instituttene har fulgt opp resultatene fra bransjekartleggingene for å styrke studentenes ferdigheter i 

samarbeid, formidling og digital kompetanse, og det legges bedre til rette for skriving av MA-oppgave 

i samarbeid med eksterne virksomheter. Fagemnet med praksis i lektorprogrammet planlegges i 

samarbeid med II-er og fagmiljøene. 

Milepæler for gjennomføring 
 Flere studenter velger prosjektsemester. 

o Insentivordninger utredes. 

 Forpliktende avtaler med prioriterte eksterne aktører følges opp. 

 Arbeidet med tilrettelegging for fagemnet med praksis på lektorprogrammet intensiveres.  

Ansvar 
Instituttleder, og undervisningsleder 

Frist 
31. desember 2017 

 

ILNs aktivitet 2: Internformidling om forskningsadministrativ støtte 
For å synliggjøre og forbedre forskingsadministrative støttetjenester vil sidene om forskningsstøtte 

under instituttets «for ansatte»-nettsider forbedres. Nettsidene skal avklare rollefordeling og 

retningslinjer ved søknader om finansiering, både internt og eksternt. 
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Milepæler for gjennomføring 

januar 2017: Forskningskomiteens nettsider er oppdatert med nye retningslinjer.  

mars 2017: Nettsider for instituttets internrutiner ved søknader til NFRs program FRIHUMSAM er 
lansert på nett.  

Vår 2017: Institutt-interne retningslinjer for konferanser og workshoper er opprettet på nett.  

Sommer 2017: Forskningskomiteens nettsider er oppdatert med engelsk oversettelse.  

Ansvar 
Instituttleder og forskningsleder 

Frist 
2017 
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