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STILLINGSPLAN FOR IMK 2014-2018 
 
 
Herved legges stillingsplan for IMK 2014-2018 fram for styret til vedtak. Planen omfatter fire 
førsteamanuensisstillinger og tre to-årige professor II-stillinger. 
 
Planen følger HFs utkast til retningslinjer for stillingsplaner. 
 
Organisasjonene får mulighet til å kommentere stillingsplanen.  
 
Etter at styret har vedtatt ny stillingsplan, sendes den til dekanatet for endelig godkjenning.  
 
 
I vedlegg 1 gjennomgås fagområder som ble vurdert for stillingsutlysninger. Dokumentet er et 
bakgrunnsdokument for styrets behandling av stillingsplanen og er ment å sikre transparens i prosessen.  
 
 
 
 
 
 
Vedtaksforslag: Styret ved IMK vedtar stillingsplanen slik den foreligger. 
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STILLINGSPLAN FOR IMK 2014-2018  

I. INNLEDNING 
IMKs stillingsplan er vedtatt av IMKs styre XX. Planen har vært behandlet i flere runder av IMKs styre og på 

IMKs instituttseminar. Tilbakemelding på en tidligere plan er gitt av HF 11.11.2013. Planen er drøftet med 

organisasjonene XX. 

Stillingsplanen bygger på IMKs strategiske rammeverk, inkludert IMKs, HFs og UiOs strategiske planer, IMKs 

langtidsbudsjett, HFs prosess faglige prioriteringer 2013, IMKs tiltak for faglig styrking, UiOs handlingsplan 

for likestilling mellom kjønnene, og HFs tilbakemelding til en tidligere plan.  

II. SITUASJONSBESKRIVELSE  

SITUASJONEN I 2014 
Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) har i 2014 19 ansatte i faste vitenskapelige stillinger. 17 av 

disse er professorer/førsteamanuenser og to er universitetslektorer. Instituttet har to ansatte i åremål som 

professor II. I tillegg har instituttet administrativt ansatte og midlertidig tilsatte, først og fremst 

stipendiater, postdoktorer og lektorvikarer.  

 

IMK er et institutt med ett fag, medievitenskap og det er ingen fast faginndeling med formelle avdelinger 

eller grupper på IMK. Det er imidlertid mange fagområder innen medievitenskap og IMK tilbyr 

studieprogram i både medievitenskap og journalistikk. Faglig sett ses journalistikk som en del av 

medievitenskap og det er stor grad av overlapp av lærekrefter mellom programmene. 

 

Medievitenskap er faglig prioritert av HF både 2009-2014 og i perioden 2015-2018. Dette innebærer at 

medievitenskap er blant de 30% sterkeste fagmiljøene på HF. 
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Fag Publiseringspoeng Prosjektinntekter 

Mest publiserende fag 3,33 850 421 

Medievitenskap 1,64 225 470 

Minst publiserende fag 0,84 0 

Gjennomsnitt 1,74 205 507 

Median 1,78 128 739 

Gjennomsnitt pr fag for årene 2008-2012. Det som telles er publiseringspoeng pr faste årsverk i 

førsteamanuensis/professorstilling og prosjektinntekter pr faste årsverk i førsteamanuensis/professorstilling.  

Analysen inkluderer 25 fag ved fakultetet og representerer 84% av HF. Kilde: HFs prosess faglige prioriteringer (FS-

møte 21/6-2013, vedlegg til D-sak 1). 

I HFs prosess faglige prioriteringer var de mest sentrale vurderingskriterier var vitenskapelige publiseringer 

og prosjektinntekter. Tabellen over viser hvordan medievitenskap ble vurdert. Som det framgår lå IMKs 

publiseringsnivå og prosjektinntekter nært gjennomsnittet av fagene som er målt. Samtidig er det fagmiljø 

ved HF som er vesentlig sterkere enn IMK på disse indikatorene. IMKs strategiske plan IMK20201             

                                                                                              

                                                                . Tabellen over indikerer at IMK har et 

potensiale for å styrke forskningsaktiviteten.  

FORRIGE STILLINGSPLAN 
IMKs forrige stillingsplan (2011-2013)2 inkluderte to førsteamanuensisstillinger og to 

universitetslektorstillinger.  

Førsteamanuensisstillingene var åpent formulert for å gi søkemuligheter til sterke internasjonale 

kandidater. Begge stillingene var stillinger i medievitenskap. For en av stillingene ble det stilt krav om 

kompetanse i kvantitativ metode. Utlysningene ga til sammen 51 søkere, hvorav mange var fra andre land 

enn Norge. Det var mange svært godt kvalifiserte søkere og 9 ble innkalt til intervju og prøveundervisning. 

De nye førsteamanuensene tiltrådte 1.9.2012 og 12.11.2012.  

 

Et hovedmål med å ansette faste universitetslektorer var å redusere bruk av midlertidige stillinger, samtidig 

som kvalitet og kapasitet på undervisning ble styrket. Utlysningene la vekt på at søkerne skulle ha faglig 

                                                           
1 http://www.hf.uio.no/imk/om/strategi/Strategisk-plan-2020-vedtatt.pdf  

2 http://www.hf.uio.no/imk/om/strategi/stillingsplan11_13.pdf  

http://www.hf.uio.no/imk/om/strategi/Strategisk-plan-2020-vedtatt.pdf
http://www.hf.uio.no/imk/om/strategi/stillingsplan11_13.pdf
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bredde. Utlysningene ga 26 søkere 8 ble innkalt til intervju og prøveundervisning. Den første 

universitetslektoren tiltrådte 1.9.2013 og den andre skal etter planen tiltre 8.7.2014.  

FØRINGER FRA HF 
IMKs styre behandlet høsten 2013 en stillingsplan for 2013-2015. Stillingsplanen la opp til utlysning av tre 

faste vitenskapelige stillinger innen medievitenskap, en med faglig fordypning i journalistikk, en med faglig 

fordypning innen humanistiske perspektiver, og en med faglig fordypning innen samfunnsvitenskapelige 

perspektiver og metoder. Stillingsplanen ble ikke godkjent av HF. Dekanatet la særlig vekt på at de 

foreslåtte stillingene i for liten grad var strategisk begrunnet og det ble etterlyst en analyse av om IMK bør 

satse ekstra på noen områder for å fremme dybde og konsentrasjon. 

III. HANDLINGSROM FOR NYANSETTELSER 

AVGANGER 
I perioden 2014-2018 forventes følgende avganger som ikke er hensyntatt i tidligere stillingsplaner: 

IMK har to ansatte i professor II-stillinger der åremålet utløper i løpet av perioden (2014 og 2017). 

Av IMKs faste vitenskapelig ansatte som fyller 70 år i løpet av perioden gikk en ansatt av ved fylte 65 høsten 

2013. I tillegg går to ansatte i faste vitenskapelige stillinger av ved fylte 70 år i løpet av perioden (2016 og 

2018).  

IMKS LANGTIDSBUDSJETT 
I IMKs langtidsbudsjett 2014-2018 er det lagt inn følgende stillinger: 

Nye eksternfinansierte postdoktorer får tilbud om et fjerdeår finansiert av IMK mot at de i 

postdoktorperioden underviser tilsvarende ett år.  

IMK skal fortsatt ha professor II-stillinger. Når åremålene utløper kan stillingene utlyses. Dette tilsvarer i 

perioden seks årsverk som professor II. 

Fire faste vitenskapelige stillinger kan lyses ut. Langtidsbudsjettet legger opp til forskuttering ved at 

utlysning og tilsetting skjer så tidlig i perioden som mulig.  

Med disse stillingene viser IMKs langtidsbudsjett fortsatt 2 067 993 millioner i overskudd. Det synes dermed 

både forsvarlig og ønskelig å øke IMKs stab med en fast vitenskapelig stilling i tillegg til de tre stillingene der 

det er avgang i perioden. Det må gjøres en konkret vurdering om hvorvidt denne økningen videreføres ved 

første avgang etter denne stillingsplanperioden (forventes i 2022). 

ADMINISTRATIVE/VITENSKAPELIGE RESSURSER 
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IMK har pr 3.2.2014 7,5 administrative årsverk inkludert instituttleder, og 31,7 vitenskapelige årsverk.  

IV. STILLINGER SOM PLANLEGGES UTLYST 
 

IMK planlegger i perioden 2014-2018 utlysning av alle stillingene det er rom for i langtidsbudsjettet. Dette 

gir følgende utlysninger: 

 Fire førsteamanuensisstillinger 

 Tre toårige professor II/førsteamanuensis II-stillinger.  
 

Likestilling: 

IMK har ca 30% kvinner og 70% menn i førsteamanuensis- og professorstillinger. Målet er minimum 40% 

kvinner i alle stillingskategorier. IMKs kvinneandel er lav og risikerer å falle ytterligere. For å fremme 

rekruttering generelt og rekruttering av kvinner spesielt lyses de faste stillingene ut som 

førsteamanuensisstillinger. 

Generell om utlysninger 

Alle stillinger ved HF lyses ut etter HFs mal. Denne beskriver generelle krav til de som skal ansettes ved UiO, 

hva det legges vekt på i vurdering av personlig egnethet med mer.  

Malen for HFs stillingsutlysninger pr februar 2014 er tilgjengelig her: http://www.hf.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/personal/rekruttering/maler/1011bokmaal.docx  

 

FAGLIG INNRETTING AV STILLINGER 
IMKs strategiske plan IMK2020 fastslår at IMKs hovedmål er å utvikle deler av kjernevirksomheten 

(undervisning, forskning og formidling) til et internasjonalt ledende nivå.  

Videre heter det at IMK skal utvikle forskere og forskningsmiljøer som er med og preger den internasjonale 

forskningsfronten på områder der IMK har særlige forutsetninger.  

Rekruttering er et av flere virkemidler IMK vil bruke for å utvikle virksomheten til et internasjonalt ledende 

nivå. I denne prosessen skal områder der IMK har særlige forutsetninger for å prege forskningsfronten 

identifiseres. Ved å bygge videre på områder som allerede har dokumentert styrke vil IMK kunne nå 

internasjonalt toppnivå. Dette er også i tråd med UiOs strategiske plan UiO 2020, HF 2020, HFs prosess 

faglige prioriteringer, samt føringer fra HF (se eget punkt over). 

http://www.hf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/rekruttering/maler/1011bokmaal.docx
http://www.hf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/rekruttering/maler/1011bokmaal.docx
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I arbeidet med stillingsplanen er det derfor lagt vekt på å analysere om det er enkelte faglige områder IMK 

har særlige forutsetninger som det bør satses ekstra på gjennom stillinger. Som ledd i denne prosessen 

inviterte IMKs ledelse instituttets ulike fagmiljøer til å identifisere de sentrale spørsmålene på sitt felt for de 

nærmeste årene framover, samt begrunne IMKs utgangspunkt og strategiske muligheter ved å satse på 

dette feltet, og påpeke hva eventuelle tilskudd av stillinger kan innebære for feltet. 

I det følgende presenteres de stillinger som ønskes utlyst og den strategiske begrunnelsen for utlysningen.  

For samtlige stillinger gjelder at de endelige stillingsutlysningene skal utformes i tråd med denne 

stillingsplanen. Dersom det gjøres mindre justeringer vil de relevante fagmiljøene tas med på råd.  

 

FØRSTEAMANUENSISSTILLINGER 

JOURNALISTIKK OG POLITISK KOMMUNIKASJON  
Journalistikk og politisk kommunikasjon er et sterkt forskningsmiljø ved IMK både målt i prosjekter og 

publikasjoner. Mulighetene for å vokse videre anses som gode. Det allerede relativt store prosjekttilfanget 

indikerer gode muligheter til forskningsfinansiering. Fagmiljøet har søkt om og fått støtte som langsiktig 

samarbeid ved IMK. Miljøet sikter mot NFR, EU og senterdannelse.  

Journalistikk og politisk kommunikasjon er vesentlig i undervisningssammenheng. Innen 

studieprogrammene i både journalistikk og medievitenskap er kunnskap om journalistikk og politikk, om 

medienes rolle og relasjonen mellom nyhetsmedier og politikkutforming vesentlig.  

Rekrutteringsgrunnlaget er godt med mange kandidater både internt og eksternt. Det er også mange 

potensielle kvinnelige søkere til stillingene.  

Journalistikk og politisk kommunikasjon framstår som et svært sterkt fagmiljø med gode strategiske 

muligheter. Området har en avgang ved aldersgrensa i perioden. En reell styrking av området tilsier derfor 

at to faste stillinger utlyses innen dette området. 

I perioden lyses det ut to faste stillinger innen området journalistikk og politisk kommunikasjon. Stillingene 

lyses ut som stillinger i medievitenskap med fordypning i journalistikk og politisk kommunikasjon. Dette 

inkluderer forskning om politisk journalistikk, strategisk kommunikasjon og politisk retorikk – og hvordan 

man kan forstå politisk kommunikasjon i lys av institusjonelle og kulturelle forutsetninger. 

 

MEDIEINNOVASJON  
Medieinnovasjon er et sterkt forskningsmiljø ved IMK. Medieinnovasjon ligger godt over IMKs gjennomsnitt 

når det gjelder prosjektinntekter. Publiseringsnivået er også bra dersom man inkluderer nyansatte som ikke 
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ble målt i prosess faglige prioriteringer. Medieinnovasjon var et prioritert forskningsområde i forrige 

periode og forskningsmiljøet framstår nå som mer konsolidert og jobber strategisk mot EU-søknader. 

Medieinnovasjon er også et stort undervisningsfelt og inngår i svært mange av IMKs emner, fra emnet som 

er særskilt innrettet mot temaet (Media Innovations), til emner om mediedesign, mediepolitikk, 

medieøkonomi, mediehistorie, medieinstitusjoner osv.  

Medieinnovasjon er et felt der de strategiske mulighetene for videre vekst er gode. Både EU og NFR har 

programmer der innovasjon og forholdet mellom teknologi og medieutvikling gir rom for interessante 

prosjekter. Fagmiljøet ved IMK har en mulighet til å befeste sin posisjon i den internasjonale 

forskningsfronten innen området medieinnovasjon.  

Antallet forskere som sender inn abstracts til det årlige internasjonale symposiet arrangert av dette miljøet 

tyder på et godt internasjonalt rekrutteringsgrunnlag av forskere av begge kjønn. 

I perioden lyses det ut en fast stilling innen området medieinnovasjon. Stillingen lyses ut som en stilling i 

medievitenskap med fordypning i medieinnovasjon. Dette inkluderer forskning på hvordan teknologisk 

endring, og endringer i mediebruk, bidrar til innovasjon og transformasjon i mediesektoren.  

 

MEDIER, KULTUR OG SAMFUNN 
Medier, kultur og samfunn forstås her som studier av mediene og deres uttrykksformer innen politiske, 

økonomiske, kulturelle og historiske kontekster. Ved IMK er dette viktige perspektiver på tvers av flere 

fagmiljø.  

Av de etablerte fagmiljøene som har fått støtte som langsiktige samarbeid ved IMK adresseres tematikken 

særlig innen                                                      y   . Disse fagmiljøene studerer begge 

forhold mellom medienes kontekst og deres uttrykksformer. Dette tematiske fellesskapet understrekes av 

at det er stor grad av overlapp mellom forskere i de to fagmiljøene.  

Hver for seg er disse fagmiljøene interessante, men ikke sterke forskningsmiljøer med en robust gruppe 

vitenskapelig ansatte. Fagmiljøet innen medieestetikk ved IMK framstår i dag som nyskapende og aktivt, 

men er preget av flere yngre studenter og stipendiater og relativt få etablerte forskere. Fagmiljøet innen 

kulturpolitikk og kulturelle uttrykk er et sentralt område i medievitenskap, men er ikke organisert som et 

sterkt fagmiljø i dag.  

Sett i sammenheng utgjør imidlertid disse to miljøene et sterkt område ved IMK. Fagområdet medier, kultur 

og samfunn, slik dette er beskrevet her, representerer dessuten en kontinuitet med den tverrfaglige 

tilnærmingen som kjennetegner IMK og som omfatter flere sterke forskere ved IMK enn de som i dag er 

tilknyttet disse to områdene.  
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En satsing på medier, kultur og samfunn vil bidra til å styrke et fagområdet som har gode strategiske 

muligheter til å vokse videre, blant annet gjennom EUs og NFRs utlysninger. Feltet er bredt, men snevres 

noe inn ved å vektlegge kjernen i det, nemlig integrasjonen av forskning på medienes uttrykksformer og det 

kontekstuelle. 

I perioden lyses det ut en fast stilling innen området medier, kultur og samfunn . Stillingen lyses ut som en 

stilling i medievitenskap med fordypning i medier, kultur og samfunn. Dette inkluderer tverrfaglige 

tilnærminger til mediene og deres uttrykksformer innen politiske, økonomiske, kulturelle og historiske 

kontekster. Det vil bli lagt særlig vekt på forskning som integrerer forskning på medienes uttrykksformer 

med det kontekstuelle.  

 

PROFESSOR II-STILLINGER 
Professor II-stillingene skal innrettes mot både forskning og til forskningsnær undervisning. For at professor 

II-stillingene skal bidra til at IMKs fagmiljøer utvikler internasjonale forskningsprosjekt i forskningsfronten er 

det viktig at stillingene knyttes tett til etablerte fagmiljø ved IMK.  

JOURNALISTIKK OG POLITISK KOMMUNIKASJON 
Som beskrevet ovenfor framstår journalistikk politisk kommunikasjon som et svært sterkt fagmiljø med 

gode strategiske muligheter. Fagmiljøet satser nå sterkt internasjonalt og vil kunne ha god nytte av å knytte 

til seg en internasjonal professor II blant annet med tanke på utvikling av EU-søknader. I tillegg er området 

sentralt for undervisning og en professor II vil kunne bidra til å styrke undervisninga. 

I perioden lyses det ut en toårig professor II-stilling innen området journalistikk og politisk kommunikasjon. 

Stillingen lyses ut som en stilling i medievitenskap med fordypning i politisk kommunikasjon og journalistikk. 

Dette inkluderer forskning om politisk journalistikk, strategisk kommunikasjon og politisk retorikk – og 

hvordan man kan forstå politisk kommunikasjon i lys av institusjonelle og kulturelle forutsetninger. 

MEDIEESTETIKK 
Fagmiljøet medieestetikk har de senere årene, først som prioritert område ved IMK og så som langsiktig 

samarbeid, jobbet med å spisse sin kompetanse på visuelle medieteknologier og videreutvikle den 

tverrfaglige tenkningen omkring billedteknologier.  

 

Fagmiljøet innen medieestetikk ved IMK framstår i dag som et nyskapende og aktivt. Det er imidlertid 

preget av flere yngre studenter og stipendiater, men relativt få etablerte forskere. For å styrke fagmiljøets 

forskningstyngde og også internasjonale forbindelser med tanke på å utvikle større prosjekter vil det være 

hensiktsmessig å knytte en internasjonal professor II til dette feltet. 
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I perioden lyses det ut en toårig professor II innen området medieestetikk. Stillingen lyses ut som en stilling i 

medievitenskap med fordypning i medieestetikk. Det vil bli lagt særlig vekt på kompetanse på visuelle 

medieteknologier og tverrfaglige tilnærminger til billedteknologier.  

BARN OG MEDIER 
Fagmiljøet Barn og medier er i dag et lite miljø ved IMK, men det satses sterkt internasjonalt og potensialet 

for ekspansjon er godt. IMK er allerede involvert i EU-prosjekt på feltet og kan styrke sin posisjon 

internasjonalt gjennom videre satsing. I tillegg er samfunnets behov for kunnskap på området åpenbart 

med stor pågang etter informasjon og kunnskap om barn og medier, særlig nye medier.  

Ved å knytte til seg en internasjonal professor II vil fagmiljøet ved IMK kunne styrke internasjonale bånd 

med tanke på framtidige prosjekter, og også styrke undervisninga på feltet.  

Det lyses ut en toårig professor II-stilling innen området Barn og medier. Stillingen lyses ut som en stilling i 

medievitenskap med fordypning i barn og medier. Dette inkluderer forskning på barns mediebruk og 

påvirkning generelt, spørsmål knyttet til risiko og muligheter, regulering, samt metodiske innfallsvinkler.  

 

 


