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Kommentarer til IMK sin stillingsplan 2014-2018 

 

Fakultetet viser til instituttets stillingsplan som ble vedtatt i instituttstyret 11.02.2014. 

 

Dekanatet har godkjent stillingsplanen som grunnlag for å lyse utstillinger. Under oppsummeres 
instituttets forslag til utlysninger og fakultetets kommentarer. 
 

IMK opplyser at langtidsbudsjettet viser at instituttet i perioden 2014-2018 kan lyse ut totalt 4 

faste vitenskapelige stillinger, forutsatt at inntektene er på samme nivå som i dag. Instituttet har 

også rom for å tilsette  tre professor II /førsteamanuensis II - stillinger i perioden, samt at alle 

ekstentfinansiert postdokere skal få tilbud om et fjerde år finansiert av IMK mot at de i 

postdoktorperioden underviser tilsvarende ett år. 

 

 

Hva er begrunnelsene for hver stilling? 

 

1) og 2) Medievitenskap med fordypning i journalistikk og politisk kommunikasjon 

 

To førsteamanuensisstillinger ønskes lyst ut i perioden. 

 

Instituttets begrunnelse: 

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 prosjekttilfaget indikerer gode muligheter til forskningsfinansiering. Fagmiljøet har rsøkt om 

og fått støtte som langsiktig samarbeiad ved IMK. Miljøet sikter mot NFR, EU og senterdannelse. 

 

Journalistikk og politisk kommunikasjon er vesentlig i undervisningssammenheng, og det har et 

godt rekrutteringsgrunnlag. Journalistikk fremstår 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 stilllinger utlyses på området. 

 

Fakultetet oppfatter at stillingene er tilstrekkelig strategisk begrunnet. 
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3) Medievitenskap med fordypning i medieinnovasjon 

 

En førsteamanuensisstilling ønskes lyst ut i perioden. 

 

 

Instituttets begrunnelse: 

Medieinnovasjon er et sterkt forskingsmiljø ved IMK. Medieinnovasjon ligger godt over IMKs 

gjennomsnitt når det gjelder prosjektinntekter. Publiseringsnivået er også bra dersom man 

inkluderer nyansatte som ikke ble målt i prosess faglige prioriteringer. Medieinnovasjon var et 

prioritert forskingsområde i forrige periode og forskingsmiljøet framstår nå som mer konsolidert 

og jobber strategisk mot EU-søknader.  Medieinnovasjon er også et stort undervisnignsfelt og 

inngår i svært mange av IMKs emner. 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. Fagmijøet ved IMK har en 

mulighet til å befeste sin posisjon i den internasjonale forskningsfronten innen området 

medieinnovasjon.  Anntallet forskere som sender inn abstracts til det årlige internasjonale 

symposiet arrangert av dette miljøet tyder på et godt internasjonalt rekrutteringsgrunnlag for 

forskere av begge kjønn. 

 

Fakultetet oppfatter at stillingen er tilstrekkelig strategisk begrunnet.  

 

4) Medievitenskap med fordypning i medier, kultur og samfunn 

 

En førsteamanuensisstilling ønskes lyst ut i perioden. 

 

 

Instituttets begrunnelse: 

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 og området representerer en kontinuitet med den tverrfaglige tilnærmingen 

som kjennetegner IMK. Dette gjelder både forskning og undervisning.  Av de etablerte fagmiljøene 

som har fått støtte som langsiktige samarbeid ved IMK adresseres tematikken særlig innen 

«medieestetikk» og «kulturpolitikk og kulturelle uttrykk». Disse fagmiljøene studerer begge 

forholdet mellom medienes kontekst og deres utrykksformer. Dette tematiske fellesskapet 

understrekes av at det er stor grad av overlapp mellom forskere i de to fagmljøene. Hver for seg er 

disse fagmiljøene interessante, men ikke sterke forskingsmijløer med en robust gruppe 

vitenskapelige 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 kulturpoliktkk og kulturelle utrykk er et sentralt om råde i medievitenskap, men 

er ikke organisert som et sterkt fagmiljø i dag. Til sammen utgjør imidlertid disse to mijøene et 

sterkt område ved IMK. Fagområdenet medier, kultur og samfunn, er dessuten større enn disse to 

miljøene og omfatter flere sterke forskere ved IMK enn de som i dag er tilknyttet disse to miljøene. 

I et lys av dette vil området være ett av de sterkeste ved IMK selv om det ikke er ett integrert mijø.  

En stilling innen medier ,kultur og samfunn vil bidra til å styrke et kjerneområde i 
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medeivitenskapen. Fagområdet står sentralt i undervisning og utlysninger  av forskningsmidler 

nasjonalt og internasjoalt. Området representerer dermed et område der IMK har gode strategiske 

muligheter til å vokse videre. Feltet er bredt, men snevres noe inn ved å vektlegge kjernen i det, 

nemlig integrasjonen av forskning på medienes utrykksformer og det kontekstuelle. 

 

Fakultetet oppfatter at stillingen er tilstrekkelig strategisk begrunnet.  

 

Professor II-stillinger 

 

1) Innen journalistikk og politisk kommunikasjon 

 

Instituttets begrunnelse: 

Dette er et svært sterkt fagmiljø med gode strategiske muligheter. Fagmiljøet satser 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 undervisningen. 

 

HF skal vurdere større differensiering av personale, og ser denne professor II stillingen som et 

viktig grep for å knytte internasjonale kontakter og ekspertise. 

 

Fakultetet oppfatter stillingen som tilstrekkelig strategisk begrunnet 

 

2) Innen medieestetikk 

 

Instituttets begrunnelse: 

Fagmiljøet har de senere årene jobbet med å spisse sin kompetanse på visuelle medieteknologier og 

videreutvikle den tverrfaglige tenkningen omkring billgteknologier. 

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

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

styrke fagmijøets forskningstyngde og også internasjonale forbindelse med tanke på å utvikle 

større prosjekt vil det være hensiktsmessig å knytte en internasjnal professor II til dette feltet. 

 

HF skal vurdere større differensiering av personale, og denne professor II stillingen vil være et 

viktig grep for å styrke fagmiljøet ved få inn mer etablerte  forskere og internasjonale forbindelser i 

et ungt miljø.  

 

Fakultet mener at  stillingen er tilstrekkelig strategisk begrunnet. 

 

3) Innen barn og medier 

 

Instituttets begrunnelse: 

Fagmiljøet Barn og medier er i dag et lite miljø ved IMK. Etter  en avgang i 2013 er det nå bare én 

forsker ved IMK som har dette som sitt felt. Dette er imidlertid en forsker med svært høyt 

publiseringsnivå som satser sterkt internasjonalt. Hun leder i dag en arbeidspakke i et EU-prosjekt, 
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og søker midler både nasjonalt og internasjonalt. For et institutt som ønsker å styrke innsatsen mot 

EU-prosjekter er dette et områder der IMK allerede har gjennomslag og som det derfor bør satses 

videre på. Ved å knytte til seg en internasjonal professor II vil fagmiljøet ved IMK kunne styrke 

internasjonale bånd ytterligere med tanke på framtidige prosjekter. Dette vil også kunne bidra til å 

styrke undervisningen på feltet. 

 

Fakultetet mener at denne stillingen er tilstrekkelig strategisk begrunnet, og at den kan være 

gunstig med tanke på framtidige EU-søknader siden feltet allerede har vist at det når fram. 

 

Konklusjon 

 

Fakultetet mener instituttet har gjennomført en grundig prosess med god involvering og hvor 

strategisk begrunnelser står i sentrum. Stillingene begrunnes i ønsket om å utvikle sterke og 

robuste fagmiljøer på grunnlag av den bemanning som finnes i dag. 

 

Vi oppfatter at begrunnelsene for stillingene har en tilstrekkelig strategisk innretning. 

 

Fakultetet godkjenner stillingsplanen som den fremstår og instituttet står derfor fritt til å lyse ut 

stillingene. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Trine Syvertsen 

dekan     Anne Ma Eide 

     fakultetsdirektør 

 

 

Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk 

godkjenning.  
 

 

 

 

 

 

 


