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Årsplan for ILOS 2019-2021  

Innledning  
Årsplanen er et sentralt styringsdokument for instituttet. Den inneholder instituttets nye 

satsninger og tiltak som settes i verk i 2019. Den delen av instituttets omfattende virksomhet 

som ikke er ny, er derimot ikke omfattet av planen. Den helt overveiende delen av instituttets 

kjerneaktiviteter videreføres som følge av tidligere tiltak og er ikke omtalt i denne årsplanen.  

ILOS’ årsplan følger prioriteringer og aktiviteter som er vedtatt i UiOs årsplan og HFs årsplan 

(lenke). Der nivåene over instituttet har lagt ansvaret for gjennomføring av spesifikke tiltak til 

instituttene, er slike tiltak ikke ført opp særskilt i ILOS’ årsplan. Slike tiltak fremgår alene av 

UiOs og HFs planer. Instituttet følger direkte opp. For eksempel vil instituttet i 2019 

implementere den varslede ARK-undersøkelsen. Tilsvarende vil ILOS komme inn i flere av de 

virksomhetsovergripende tiltakene som UiO og HF arbeider med, f.eks. administrativ 

digitalisering og forenkling, masterplan for IT, integrering i byen og samfunnet, og personvern 

og datahåndtering. 

I andre tilfeller er instituttets aktiviteter en konkretisering av bestillinger på universitets- og 

fakultetsnivå. Slike konkretiserte aktiviteter føres opp i instituttets årsplan. 

Som i tidligere år prioriterer instituttet meget høyt å bedre gjennomføringen på studiene våre, 

særlig på bachelor. Instituttet setter i gang nye tiltak for å nå dette målet. 

I 2019 trer HFs Faglige prioriteringer III i kraft og det er en viktig oppgave for instituttet å støtte 

opp omkring den satsningen som instituttet er vertskap for: Literature, Cognition and Emotion. 

Denne støtten vil gis i nært samarbeid med fakultetet. 

En felles tiltaksplan for humaniora er under utarbeidelse på UiO ….  

Instituttet fortsetter også oppfølgingen av stortingsmeldingen om humaniora og NFRs 

Evaluering av de humanistiske fagene (HUMEVAL).  

Mange av årsplanens tiltak går på tvers av de enkelte aktivitetene. For eksempel vil 

instituttseminaret i januar legge grunnen for mer internasjonalisering av studiene. Et annet 

eksempel er at arbeidet med sikre robuste studieløp vil gagne både instituttets utdanninger og 

bidra til å skaffe ansatte med forskningsplikt nødvendig tid til å utarbeide og gjennomføre gode 

eksternt finansierte prosjekter. 

Forholdet til skolen er et viktig punkt. ILOS er en sentral institusjon for utdanning av lærere, 

særlig til videregående skole. Det er spesiell etterspørsel etter språklærere, og regjeringen 

forventer at vi blir bedre til å rekruttere særlig til språk som fransk og tysk.   

ILOS er en av de store bidragsyterne til UiOs lektorprogram og vi vil gjøre vårt for at det 

strategiske målet om Norges beste lektorutdanning nås.  

Relasjon til budsjettet: Vi må ta vår del av UiOs rammekutt. 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/arsplan/18-06-arsplan-web.pdf
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Det digitale feltet er ikke delegert ut som særlig tiltak men ses som integrert i instituttets hele 

virksomhet.  
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Fremragende utdanning og læringsmiljø  
Å bedre gjennomføringen på studiene våre, særlig på bachelor, har meget høy prioritet. Vi skal gi 

studentene faglig sterke utdanninger og sikre at bachelorstudentene kvalifiserer seg til å gå 

videre på masterstudiet. ILOS skal fortsatt ligge helt i tet på internasjonalisering på UiO. Dette 

kan vi særlig oppnå ved å bruke mulighetene i Erasmus-pluss enda bedre. Samtidig finnes det en 

tett sammenheng mellom internasjonalisering og gjennomføring på språkfagene våre: de 

studentene som studerer i utlandet som en del av graden sin, blir flinkere i det studerte språket, 

og sannsynligheten vokser for at de gjennomfører hele grader.  

Instituttet ønsker å bidra med innspill til den stortingsmeldingen om internasjonalisering i 

høyere utdanning, der arbeidet foregår særlig i 2019.  

Flere av tiltakene under Fremragende utdanning og læringsmiljø vil kunne utvikles ytterligere 

hvis vi kommer med på det EU-støttede prosjektet som koordineres av Polens ministerium for 

vitenskap og høyere utdanning. Prosjektet inkluderer samarbeid med andre institutter på HF 

(IKOS og ILN).  

ILOS har valgt å plassere aktiviteter innen ph.d.-utdanningen under «Fremragende utdanning og 

læringsmiljø» fordi internasjonalisering og læringsmiljø er prioritert også i forskerutdanningen. 

UiO-tiltak 1  

ILOS’ aktivitet 1.1: Integrering og oppfølging av førsteårsstudenter  

Noe generelt, blant annet om at det er mange konkrete pålegg fra fakultetet her.  

Forventede resultater 2019 

 Instituttet har laget en plan for å oppnå enda mer helhetlig sammenheng i studiene, slik 

at førsteårsstudentene tydelig ser veien videre i studieløpet.  Utgangspunktet for å 

beskrive helhetlig sammenheng vil typisk være beskrivelsen av læringsutbytte. 

 Instituttet har i alle nye emnebeskrivelser innarbeidet tydelig sammenheng med andre 

emner i studieløpet. 

 Instituttet har satt i gang en evaluering av forbindelsen mellom obligatorisk fremmøte og 

gjennomføring og har vurdert tiltak som i effekt kan konkurrere med obligatorisk 

fremmøte. 

 Instituttets miljø bak søknaden om studentaktiv læring (DIKU) er kommet langt med sitt 

prosjekt. 

 Instituttet har vurdert muligheten for å innføre ForVei, blant annet med utgangpunkt i 

ILNs erfaringer høsten 2018.  

Forventede resultater 2020 

 Instituttet har oppnådd enda mer helhetlig sammenheng i studiene, slik at 

førsteårsstudentene tydelig ser veien videre i studieløpet.   

Forventede resultater 2021 

 Instituttet har økt andelen studenter som fortsetter etter første studieår. Tallfestes? 

 Instituttet har økt andelen studenter som tar hele bachelorgrader. Tallfestes? 
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UiO-tiltak 2  
Noe om særlige utfordringer for UiOs største institutt (målt i emner) og HFs største institutt 

(målt i antall studenter)? 

ILOS’ aktivitet 2.1: Læringsmiljø og relevans  

Tall for gjennomføring, utenlandsopphold og praksis?  Følge opp emnegrupper i forhold til KDs 

fagfornyelse. En særlig utfordring er å tilpasse våre studier til lektorprogrammet – hva slags 

kunnskap har de bruk for i skolen? Hvor mye skal hensynet til lektorprogrammet prege 

emnerevisjonene? 

Forventede resultater 2019  

 Instituttet har innført obligatoriske utenlandsopphold i alle slaviske 

bachelorutdanninger. 

 Instituttet har kartlagt muligheten for å få flere avtaler om utenlandsopphold for 

studenter på engelsk bachelor. 

 Første kull studenter på bachelor i spansk har gjennomført utenlandsopphold i Granada. 

 Instituttet har innført opt out-løsninger for utenlandsopphold for italiensk og tysk 

bachelor.  

 Flere av instituttets ansatte har inngått Erasmus+-avtaler om utveksling mellom 

undervisere, med mulighet også for at innreisende partnere underviser her. 

 Instituttet har forberedt en organisering av språktandemer rettet mot innreisende 

studenter og morsmålsbrukere. 

 Instituttet har vurdert hvordan utenlandsopphold kan forenes med UiOs og HFs ønske 

om at flere studenter tar praksisemner. 

 Instituttet har vurdert hvordan vi kan styrke undervisningen ved å tilrettelegge for mer 

samundervisning. 

 Instituttet har planlagt hvordan vi kan eksperimentere med å implementere 

forskergruppenes arbeid i utdanningen.  

 Instituttet har diskutert tilpasning av studier til lektorprogrammet – hva slags kunnskap 

har de bruk for i skolen? Hvor mye skal hensynet til lektorprogrammet prege 

emnerevisjonene? 

 Instituttet har oppdatert nettsidene for studiene, særlig for programmer for 

studieretninger på bachelor-nivået.  

 Instituttet har eventuelt inngått samarbeid med HF om nye former for rekruttering. 

Forventede resultater 2021  

 Flere studenter gjennomfører (tall?) 

 Flere studenter er på utenlandsopphold som en del av bachelor-studiet (tall?) 

 Flere studenter tar praksis som en del av graden. (tall?) 

ILOS aktivitet 2.2. Ph.d.-programmet og karriereplanlegging  

Instituttet har en stor del av ansvaret for det faglige tilbudet i forskerutdanningen ved fakultetet, 

også ut over instituttets egne ph.d.-kandidater. Instituttet har samtidig rekruttert flere 

internasjonale ph.d.-kandidater. De aller fleste ph.d.-kandidatene ved ILOS fullfører på normert 

tid og oppholder seg som en del av utdanningen ved et utenlandsk universitet. Utfordringene 

knytter seg dermed særlig til å ruste instituttets ph.d.-kandidater til tiden etter gjennomført 

doktorgradsutdanning, uansett om de vil søke seg til en karriere i eller utenfor akademia. I 
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tillegg til de generiske ferdighetene ph.d.-kandidatene opparbeider seg gjennom arbeidet med 

avhandlingen, skal de trenes i å bli mer bevisst på verdien av språkkompetanse og internasjonal 

erfaring. Engelsk er i dag arbeidsspråket ved mange av ph.d.-kandidatenes potensielle 

arbeidsplasser, nasjonalt og internasjonalt. 

Forventede resultater 2019  

 Instituttet har evaluert og fulgt opp karrieredagen med Monika Janfelt og ph.d-alumni i 

desember 2018, med henblikk på videreføring i 2020. 

 Instituttet har vurdert muligheten for å søke NFRs ordning for nasjonale forskerskoler??  

 Instituttet har gjennomført flere seminarer innen generiske ferdigheter, spesielt rettet 

mot formell og akademisk engelsk språkbruk: et enkeltstående skrivekurs og en 

seminarrekke. 

 Instituttet har avholdt et publiseringsseminar som også inneholder praktisk opplæring i 

det å gi en kortfattet oppsummering av en problemstilling (abstract-skriving).  

https://www.hf.uio.no/ilos/english/research/news-and-events/events/phd-courses/2018/phd-career-day---party.html
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Grensesprengende forskning  
UiO-tiltak 3  
Noe innledende om ILOS’ strategi opp mot UiOs og HFs. 

Videreføre arbeidet med støtte til European Research Council (ERC) og Marie Skłodowska Curie 

Actions (MSCA).  

Øke deltakelsen i nasjonale tematiske forskningsprogram rettet mot samfunnsutfordringer. 

Dette skal vi gjøre dels for å styrke forskningen med økt eksternfinansiering fra 

Forskningsrådet, og dels som en langsiktig satsing for å lykkes bedre på den europeiske 

konkurransearenaen i neste omgang.  

Jobbe med kompetanseheving, øke bevisstheten om at vi trenger ekstern finansiering. Motivere 

til å søke ERC. Gi støtte til å utforme søknader. 

HFs aktivitet 3.1: Forskningsrådets store programmer  

Instituttet skal øke deltakelsen innen Forskningsrådets tematiske programmer. Det vil blant 

annet kreve at vi profilerer hva vi er gode på og finner nye måter å få frem ideer. Invitere 

aktuelle forskningspartnere. Opprette departementskontakt? Dating database.  

Forventede resultater 2019  

 Instituttet har lagt til rette for å skjerme tid for utvalgte søkermiljøer, blant annet ved å 

intensivere arbeidet med å skape robuste studieløp. 

 Instituttet har gjennomført flere idémyldringsmøter (idélab). 

 Instituttet har hatt en betydelig økning i antallet søknader (tallfestes?) til 

Forskningsrådets tematiske programmer.  

 Instituttet har gjennomgått personsidene til forskere som er særlig relevante for å bli 

invitert inn i tematiske programmer, slik at programorienterte emneord er på plass. 

 Instituttet har avholdt forskningsmøter med alle instituttets fagmiljøer. 

 Flere av instituttets ansatte deltar i programråd og som evaluatorer, nasjonalt og 

internasjonalt. 

 Instituttet har jobbet systematisk med søkegruppe(r) til SFF (utlysning i 2020). 

Forventede resultater 2020 

 Instituttet har jobbet frem minst én søknad eller deltakelse i én søknad til EUs 

Samfunnsutfordringer. 

Forventete resultater 2021  

 Instituttet har fått en økning i tildelingen fra flere av Forskningsrådets tematiske 

programmer.  
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Ta kunnskap i bruk  

UiO tiltak 5  

ILOS aktivitet 5.1: Samfunnskontakt  

Instituttet skal bygge og styrke kontakten mellom fagmiljøene våre og samfunnsaktører som har 

interesse og nytte av instituttets utdanninger og forskning.  

Noe om HFs planlagte og UiOs gjennomførte omverdensanalyse og vår bruk av denne. En ny 

formidlingspolitikk er under utforming ved UiO som skal bidra til at vi utvikler en bedre kultur 

for formidling. 

Forventede resultater i 2019  

 Instituttet har etablert Senter for slaviske og østeuropeiske studier (pilot-prosjekt, 

evalueres etter 3 år). 

 Instituttet har tatt initiativ til et samarbeid om fransk, etter modell fra Partnerskap for 

tysk. Initiativet følger opp Regjeringens Ny rammeavtale mellom Norge og Frankrike 

innenfor utdanning, forskning, innovasjon, næringsliv og kultur. 

 Instituttet har tatt initiativ til kurs om den norske offentligheten særlig for våre 

internasjonale FVA. 

 Instituttet har undersøkt og eventuelt utprøvd en noe-for-noe ordning med 

representanter fra relevante bransjer: Inviterte representanter orienterer studentene 

om arbeidslivet sitt og presenterer en oppgave som trenger løsningsforslag. Studentene 

kan jobbe med oppgaven som BA-oppgave.  Ordningen prøves ut på studieretninger med 

BA-oppgaveemner: allmenn litteraturvitenskap, russisk (litteratur og områdestudier), 

tysk. Karrieresenteret involveres.  

 Instituttet har etablert en blogg for tysk-faget (ev. lenket til forskning.no) og kartlagt 

eksisterende blogger/Twitter-kontoer og lignende ved instituttet med henblikk på 

synliggjøring. 

 Instituttet har lagt til rette for et pilotprosjekt der ansatte skriver korte, tilgjengelige 

sammendrag av de vitenskapelige publikasjonene sine. (Lenkes til personsider, prosjekt- 

eller gruppesider? Twitter-konto om ILOS-forskning?) 

 Instituttet har evaluert spanskfagets bruk av (student-)skriving til wikipedia med 

henblikk på overføring til andre fag.  
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En helhetlig personalpolitikk  

UiO tiltak 6  

ILOS’ aktivitet 6.1: Redusere andelen midlertidighet  

Mer om hvor viktig det er med robuste studieløp/rett dimensjonert utdannelsestilbud, blant 

annet slik at vi kan redusere midlertidighet.  

Forventede resultater 2019  

 Fakultetets påbud: Enhetene har laget undervisningsplaner for fagfelt med fem FVA eller 

flere som er dimensjonert slik at lærerstaben kan dekke undervisningen selv om noen 

har permisjoner/frikjøp.  

UiO tiltak 7  

ILOS 7.1: Arbeidsmiljøtiltak og arbeidet mot trakassering  

Tiltak som tydeliggjør muligheter ved å jobbe på instituttet. Har vi noe direkte om arbeidet mot 

trakassering? F.eks. Si fra-systemet.  

Forventede resultater 2019  

• Instituttet har videreført og evaluert ordningen med midler til fagmiljøene senest 

oktober 2019. 

• Instituttet har utlyst utviklingsmidler til FVA i lektorløpet og evaluert ordningen senest 

oktober 2019. 

• Instituttet har gjennomført et instituttseminar (8. januar 2019) med tema «Det globale 

ILOS». 

• Instituttet har gitt alle fagansvarlige en grundig introduksjon til instituttets 

beslutningsstruktur.  

• Instituttet har tilbudt fagansvarlige kurs i blant annet møteledelse. 

• Instituttet har intensivert hyppigheten av medarbeidersamtaler. 

• Instituttet har vurdert om det skal sette i gang nytt kurs i muntlig akademisk norsk til 

internasjonale FVA. 

• Instituttet har vurdert/prøvd ut tiltak om å skrive sammen med andre og/eller på tvers 

av fag.  

• Instituttet har gjennomført et utenlandsseminar om forskningsadministrasjon for 

ansatte i instituttets fellesadministrasjon, og et utenlandsseminar for 

studieadministrasjonen (8. etasje).  
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Virksomhetsovergripende tiltak  
Noe generelt, særlig om vår rolle i Tiltaksplanen for humaniora. 

ILOS’ aktivitet 8.1 

HF planlegger for 2019 å kutte støtte til infrastruktur (vesentlig digitale midler). Av blant annet 

denne grunnen må instituttet gjennomgå hvordan digitaliseringen påvirker hele vårt virke. 

Forventede resultater 2019  

 Instituttet har avsluttet kartlegging av instituttets og fagenes digitale infrastruktur og 

foreslått tiltak i drift av denne. 

UiO-tiltak: The Guild of European Research-Intensive Universities  

ILOS’ aktivitet 8.2 

Instituttet skal vurdere mulighetene for samarbeid med medlemsinstitusjoner i the Guild, bla. 

med tanke på partnerskap for EU-søknader og forskerutdanning.  

Forventede resultater 2019  

 Instituttet har kartlagt eksisterende samarbeid med partnere ved Guild-universiteter.  

 Instituttet har systematisk orientert seg i forskning og studier innen våre fag ved Guild-

universiteter. 

Forventede resultater 2021  

 Minst en felles EU-søknad er utarbeidet eller planlagt. 

 Minst ett samarbeid om forskerutdanning er avtalt.  

UiO-tiltak: Tiltaksplan for humaniora  
Fra HFs utkast til årsplan: «Universitetsstyret har bedt om at det utarbeides en tiltaksplan for 

humaniora. Planen, som er under utarbeidelse, skal legge til rette for en god institusjonell 

oppfølging av humaniora ved UiO med vekt på å følge opp anbefalingene i regjeringens 

humanioramelding. Regjeringen forventer der en kvalitetsheving både i forskning og utdanning. 

Den betoner også behovet for å styrke humanioras plass og bidrag for å løse våre store 

samfunnsutfordringer, i et arbeidsliv i rask endring og ikke minst i skolen. Dette setter 

forventninger både til forskningsråd og institusjoner, men også humanorias forskerpopulasjon.  

Forventede resultater ved utgangen av 2019:  

 Påvirke programutlysningene, slik at humanioraperspektivene tydeliggjøres og 

aktualiseres i niende rammeprogram. Bruke nettverket The Guild som plattform for å sikre 

gjennomslag.  

 Prioritere utvikling av studieprogram av særlig høy kvalitet, med internasjonal orientering 

og tverrfaglig innretning, slik som Honours programs, internasjonale forskerskoler eller 

kandidater til SFU.  

Forventede resultater ved utgangen av 2021:  

 Ha styrket kvaliteten i UiOs lektorutdanning ytterligere, i et nært og forpliktende 

samarbeid mellom skole, fagmiljøene og lektorprogrammet på UiO.  
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 Ha sikret at EVU-virksomhet innrettet mot skoleverket og andre relevante aktører skjer på 

en langsiktig, forutsigbar og økonomisk bærekraftig måte.  

 Ha sikret at UiOs forskere i betydelig grad er involvert i tverrfaglige prosjekter innen 

utfordringsdrevet humanoria.» 

ILOS’ aktivitet 8.3: Innsats for Senter for fremragende forskning (SFF) og 

Senter for fremragende utdanning (SFU)  

Noe om en særlig ILOS-satsning på SFU? Instituttene og fakultetet skal støtte utvalgte miljøer 

som skal utarbeide søknader til neste utlysning av Senter for fremragende forskning (SFF) og 

Senter for fremragende utdanning (SFU)  

Forventede resultater 2019  

 Instituttets mest konkurransedyktige søknadsinitiativ til status som SFU har fått støtte 

fra fakultetet for å utarbeide søknader til neste SFU-utlysning (forventet 2019), og deltar 

i søknadsrunden med et eget prosjekt eller som samarbeidspartner.  

 Instituttet har kritisk vurdert instituttets mest aktuelle miljøer til status som SFF og 

mulige konkurransedyktige søknadsinitiativer har søkt om støtte fra fakultetet for å 

utarbeide søknader til neste SFF-utlysning (forventet 2020). Instituttet har utredet 

muligheten for å arbeide frem en sterk søknad.  

Forventede resultater 2020  

 Instituttet har fått innvilget eller oppnådd en meget bra evaluert SFU-søknad.   

Forventede resultater 2021  

 Instituttet har oppnådd gode resultater i evalueringen av SFF-søknad med deltakelse av 

instituttets forskere.  

 

 


