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Faglige prioriterte forskningsområder 2015-2018 

I perioden 2015 til og med 2018 skal Det humanistiske fakultet allokere 80 millioner til de faglige prioriterte 

forskningsområdene. Det er en forutsetning for tildelingen at midlene brukes til å styrke disse områdene i 

henhold til fakultetsstyrets vedtak av 18. oktober 2013 om at disse midlene skal øremerkes. For å vekte 

tildelingen per fagområde har dekanatet tatt utgangspunkt i årsverk vitenskapelige stillinger i 2012. Denne 

vektingen er imidlertid ikke ment å angi på kronen hvor mye hvert fag skal ha, men gi en indikasjon om 

hvilken størrelsesorden pakkene kan dreie seg om. 

Mulige komponenter i pakkene:  

Stipendiatstillinger  

Til sammen ca. 18 stillinger vil bli fordelt til de forskningsprioriterte områdene i år, slik at hvert prioriterte 

fagområde tildeles minst én stipendiatstilling av de som kunngjøres i 2014. Vi vil anta at det også de 

kommende årene vil tildeles stipendiatstillinger til de faglige prioriterte områdene, men denne tildelingen 

ligger til det neste dekanat.  

 

Postdoktorstillinger  

Postdoktorstillinger vil også være aktuelt å knytte til de faglige prioritere områdene. For de mindre fagene 

vil ikke tildelingen rekke til at postdoktorer kan tilsettes for fire år. Instituttet må i så tilfelle vurdere om de 

vil legge til midler for å forlenge denne tilsettingen. Av UiOs regler for arbeidsplikt for postdoktorer fremgår 

det at: «For å unngå at forskningsprogresjonen blir hindret, begrenses pliktarbeidet til 25 prosent av 

stillingen ved ansettelsesperiode mer enn tre år. Ved ansettelsesperiode utover to år og til og med tre år, 

begrenses pliktarbeidet til 10 prosent av stillingen.»  

 

Faste vitenskapelige stillinger  

Et annet virkemiddel er nytilsetting i faste vitenskapelige stillinger.  Det forutsetter imidlertid at instituttets 

langtidsbudsjett gir rom for at instituttet selv tar over lønnskostnadene etter fire år. Professorater og 

førsteamanuensisstillinger vil være mest aktuelt, men i enkelte tilfeller kan det også være aktuelt å 

forskuttere undervisningstillinger for å frigjøre forskningstid for de vitenskapelige ansatte.  
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Professor II  

Professor II stillinger kan både brukes for å styrke undervisningen, men også for å knytte kontakter til andre 

forskningssterke miljøer samt å berede grunnen for eksempel til EU-søknader.  

 

Driftsmidler  

I prognosene er det lagt inn 10 % av lønnskostnadene som driftsmidler. Innenfor størrelsen av pakkene er 

det også mulig å søke om spesifiserte driftsmidler der fagmiljøet har særlige behov (konferanser, 

kartleggingsvirksomhet ifm. mulige partnerskap  samt utgifter ifm. gjesteforskere eller professor II). Det er 

ikke mulig å søke om driftsmidler til enkeltforskere, noe som dekkes gjennom småforsk. 

 

For Medievitenskap kan en mulig pakke være:  

Tildeling 2015-2018 ca kr 17 340 000  

Prof. 1. am Prof II Prof II Postdok Postdok Stip.

4-årig 4-årig 4-årig 2-årig 4-årig 2-årig 3-årig

1 1 1 1 1 3  

Simuleringen over er ment som et eksempel. 

Vedlagt er også et regneark hvor instituttene selv kan simulerer (legge inn andre alternativer) i forhold til 

tildelt beløp. 

 

Dersom instituttet trenger hjelp til ytterligere simuleringer kan Gro Samdal kontaktes.  

Vi viser ellers til møtene som er satt opp mellom institutt- og fakultetsledelsen den 3. og 4. februar.  På 

dette møtet vil vi også diskutere forsterkede mastersatsinger, det kommer et eget brev om dette.  

Med hilsen 

 

Einar Lie 

Forskningsdekan 

 

         Thorbjørn Nordbø  

         Ass.fakultetsdirektør 
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