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IMKs årsplan skal følge opp IMKs strategi 2030 med konkrete tiltak (skal tiltak i HF sin plan legges inn der 

det er relevant i IMKs plan?). 

Planen gjelder for 2 år, men justeres etter 1 år. Ny plan for 2025-2026, utarbeides høsten 2024. 

Vi ønsker en mindre omfattende årsplan med noen få tiltak 

Under hver av målene er det tenkt få, men konkrete tiltak (ikke tiltak som vi allerede har igangsatt). 

 

Prosess IMK årsplan: 

6. september: Styret mottar utkast til plan 

((4. oktober: utkast til årsplan sendes på høring i staben. Innspillsfrist: 10. oktober)) 

18. oktober: Utkast til årsplan til diskusjon i Styret 

(4. november: HF sin årsplan vedtas) 

29. november: Årsplan til vedtak 

 

Struktur for årsplanen: 

Vi foreslår at hovedmålene i strategien brukes som overskrifter, for å knytte tiltakene til de ulike delmålene i 

strategien. 

HF har delt sin plan inn i følgende overskrifter: Utdanning, Forskning, Kunnskap i bruk, 

Personalpolitikk og Virksomhetsovergripende tiltak. – Burde vi heller gjøre det? 

https://www.hf.uio.no/imk/om/strategi/final_strategi-2030_uten-ingress_31.0322.pdf
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Årsplan 2023-24: Oppfølging av IMK strategi 2030 

Hovedmål 1: IMK skal være et internasjonalt ledende og inkluderende forskningsmiljø 

 Tiltak: PhD-tilbudet på IMK i perioden. Det skal tilbys kurs i metode og to årlige 

avhandlingsseminar og kurs i barn og medier, skjermkulturer/medieestetikk/visuell kultur, medie- og 

kulturteori, metode for forskning på digitale medier/big data ?? 

 Tiltak: Åpne for eksterne gjeste PhD/postdoktorer i bestemte perioder? 

 Tiltak: Forskergrupper+++? 

 Tiltak: ?? 

Forventede resultater i 2023: 

??? 

 

Forventede resultater i 2024: 

??? 

Hovedmål 2: IMK skal tilby utdanning av høy kvalitet og være et ledende læringsmiljø 

 Tiltak: Behov for noen evalueringer?  

 Tiltak: Bachelorprogrammet… 

 Tiltak: Masterprogrammet… 

 Tiltak: PhD-programmet… 

Tiltak: Ytringsfrihetsarrangement? (deltakelse på Arendalsuka?) 

Forventede resultater i 2023: 

??? 

Forventede resultater i 2024: 

??? 

 

Hovedmål 3: IMK skal ha et tydelig samspill mellom forskning og undervisning 
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 Tiltak: Større prosjekter som er støttet av Forskningsrådet eller EU skal tilby undervisningsemner  

 Tiltak: rekruttering av studenter til forskningsprosjekter. Skrive studenter inn i prosjektsøknader. 

Forventede resultater i 2023: 

??? 

Forventede resultater i 2024: 

??? 

 

Hovedmål 4: IMK skal tilby utdanning med høy relevans for arbeidslivet 

Tiltak: Lage et felles oppfølgingsopplegg for studenter som velger praksissemester som del av 

masteroppgaven (30stp masteroppgave) 

Tiltak: Igangsetting av offentlig sektor PhD. Evaluering 

Tiltak: Hospitantordning? 

Tiltak: Innkalle til en kick-off for samarbeid med arbeidslivet? 

Forventede resultater i 2023: 

??? 

Forventede resultater i 2024: 

??? 

 

Hovedmål 5: IMK skal støtte opp under mangfold, likestilling og ha en inkluderende 

organisasjonskultur 

 Tiltak: Følge opp Joakims «likestillingsmidler» 

 Tiltak: Noe spesielt for internasjonalt ansatte? 

 Tiltak: Noe spesielt for å rekruttere bredere på bachelor- og master? Tydeligere mangfoldsprofil 

utad. Attraktive emne-tema. 

  

Forventede resultater i 2023: 
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??? 

Forventede resultater i 2024: 

??? 

 

Hovedmål 6: IMK skal ha en god ledelse, trygg økonomi og en kompetent administrasjon 

Tiltak: Obligatorisk oppmøte første dag med individuell oppfølging/kartlegging? 

Tiltak: Team rundt forskere som skal søke om midler hos Forskningsrådet/EU – ambisjoner for 

antall søknader? 

Tiltak: Arbeidsmiljøtiltak? 

Forventede resultater i 2023: 

??? 

Forventede resultater i 2024: 

??? 

 

Hovedmål 7: IMK skal bidra til å løse fremtidens utfordringer 

Tiltak: Begrensing av tilreisende PhD-opponenter utenfor EU.  (uansett ikke mange som disputerer i 

2023).  

Tiltak: ?? 

Forventede resultater i 2023: 

??? 

Forventede resultater i 2024: 

??? 
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Til diskusjon: 

Vi ønsker Styrets tilbakemelding på: 

Er dette en god struktur for IMKs årsplan? Og har dere forslag til viktige tiltak for neste periode? 

Vi setter av 30 minutter til diskusjon og dere kan også sende inn forslag til tiltak på mail. 

 

 


