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VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER – STILLINGER PÅ IMK 
 

I HFs faglige prioriteringer er medievitenskap et av de faglig prioriterte forskingsområdene ved fakultetet.  

I tillegg er Nordic Media prioritert som forsterka masterprogram.  

Til sammen gir dette en tildeling til IMK på 21 362 000 kroner.  

 

Midlene skal hovedsakelig brukes til stillinger. Dette innebærer at IMK i de neste årene skal ansette mange 

personer i professor II-stillinger, postdoktorstillinger, stipendiatstillinger og lektorater. Dette kommer i 

tillegg til stillingene i stillingsplanen som ble vedtatt på forrige møte1. 

I denne saken inviteres instituttstyret til å behandle stillingene som følger med HFs faglige prioriteringer 

som et tillegg til, og en forsterking av, satsningene i stillingsplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.hf.uio.no/imk/om/strategi/vedtatt-stillingsplan-imk-2014_2018.pdf 
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HFS FAGLIGE PRIORITERINGER: STILLINGER PÅ IMK 
I HFs faglige prioriteringer er medievitenskap et av de faglig prioriterte forskingsområdene ved fakultetet. I 

tillegg er Nordic Media prioritert som forsterka masterprogram. (se orienteringssak HFs faglige 

prioriteringer – virkninger for IMK fra styremøtet 11.2.2014). 

I tildelingsbrevene fra HF av 20.2.20142 heter det: 

”Fakultetet tildeler inntil kr 17 362 000 til instituttets faglige prioriterte forskningsområde for å 

dekke tre 2- årige prof II, tre 4- årige postdoktorstillinger, én to-årig postdoktorstilling og 3 

stipendiatstillinger. […] 

Fakultetet tildeler også kr 4 000 000 til det forsterkede masterprogram Nordic Media.  

Forslaget til disponering av midler til forsterket masterprogram er godt tenkt. Tiltakene treffer mål 

som er satt opp for de forsterkede masterprogrammene og instituttet kan starte opp tiltakene.”  

 

I IMKs forslag til disponering av midler til forsterka masterprogram (vedlegg 1) er det lagt opp til å ansette 

to personer i toårige professor II-stillinger og en lektor i midlertidig 50 % stilling i tre år. I tillegg kommer 

midler til studieturer, ekskursjoner, rekrutteringstiltak, ekspertpanel, gjester og sosiale tiltak. 

Dette innebærer at IMK i de neste årene skal ansette mange personer i professor II-stillinger, 

postdoktorstillinger og stipendiatstillinger, samt midlertidig lektor. Dette kommer i tillegg til stillingene i 

stillingsplanen som ble vedtatt på forrige møte, samt andre hjemlede vikariater i perioden.  

Til sammen utgjør dette følgende stillinger ved IMK i perioden fram til 2018: 

STILLINGSPLAN FAGLIGE PRIORITERINGER FORSTERKA MASTERPROGRAM 

Langtidsbudsjett 17,36 mill 4 mill  

Førsteamanuensis Postdoktor – 4 år  

Førsteamanuensis  Postdoktor – 4 år  

                                                           
2
 Faglig prioritering: http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2014/11022014/sak3_14tildeling-fp-imk.pdf 

Forsterket master: http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2014/11022014/sak3_14forsterket-master-imk.pdf 

 

http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2014/11022014/sak3_14tildeling-fp-imk.pdf
http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2014/11022014/sak3_14forsterket-master-imk.pdf
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Førsteamanuensis  Postdoktor – 4 år  

Førsteamanuensis  Postdoktor – 2 år  

Prof II – 2 år  Prof II – 2 år  Prof II - 2 år  

Prof II – 2 år  Prof II – 2 år  Prof II - 2 år  

Prof II – 2 år  Prof II – 2 år  Midlertidig lektor 50 % 

 - 3 år 

2 fjerdeår 

postdoktor 

3 stk Phd-stip – 3 år    

 

STILLINGENE I STILLINGSPLANEN 
Instituttstyret vedtok 11.2.2014 følgende innretning på stillingene i stillingsplanen: 

4 førsteamanuensisstillinger lyses ut innen områdene: 

- journalistikk og politisk kommunikasjon (2 stillinger) 
- medieinnovasjon 
- medier, kultur og samfunn. 

 
3 toårige professor II-stillinger lyses ut innen områdene: 

- journalistikk og politisk kommunikasjon  
- medieestetikk 
- barn og medier 

 
Stillingsplanen bygger på en analyse av sterke forskningsområder ved IMK. Ved å bygge videre på områder 

som allerede har dokumentert styrke vil IMK kunne nå internasjonalt toppnivå. Dette er i tråd med IMKs 

strategiske plan IMK2020, UiO2020 og HF2020. Det samsvarer også med forutsetningene for HFs faglige 

prioriteringer. 

Stillingsplanen ble godkjent i dekanatmøtet ved HF 4. mars 2014 (vedlegg 2).  

 

FAGLIGE PRIORITERINGER OG TYPE STILLINGER 
De faglige prioriteringene inklusive forsterka masterprogram innebærer at IMK i en periode får ekstra 

midler. IMKs ledelse har diskutert mulig bruk av midlene med HFs ledelse. Det legges opp til at midlene i 
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hovedsak skal brukes på stillinger. Unntaket fra dette er at noe av midlene til forsterka masterprogram som 

brukes til andre forsterkingstiltak (se vedlegg 1). 

Vi legger videre opptil at midlene brukes til midlertidige stillinger. Det ville vært prinsipielt mulig å bruke 

noe av midlene til startfinansiering av faste stillinger (forskuttering). Dette fraråder imidlertid både IMK og 

HFs ledelse i og med at midlene til videre finansiering av slike stillinger etter fireårsperioden ville være 

svært usikre. Det legges derfor opp til at midlene brukes til professor II-stillinger, postdoktorstillinger, 

doktorgradsstillinger, i tillegg til en midlertidig lektor til Nordic media. 

Stillingene er forskjellige og kan ha ulik betydning for IMKs måloppnåelse. Det er derfor fornuftig at det er 

litt ulike hensyn som legges til grunn for innretting av de ulike stillingskategoriene: 

Professor II-stillinger: 

Professor II-stillinger er stillinger der instituttet knytter til seg ekstern ekspertise i en 20% stilling for en gitt 

periode. Professor II-stillingene brukes til undervisning og forskning.  

For at IIerne skal integreres godt i IMKs stab og også bidra konkret til internasjonal nettverksbygging og 

prosjektutvikling er det en forutsetning at disse er tett knyttet til etablerte fagmiljø og/eller konkrete 

undervisningsoppgaver. De relevante fagmiljøene vil derfor inviteres til å utforme forslag om personer som 

bør tilbys professor II-stilling. Disse forslagene bør inneholde konkrete planer om hvordan de som ansettes 

skal integreres i forskningsaktiviteter og prosjektutvikling, samt hva slags undervisning de skal være 

involvert i.  

Flere av IMKs fagmiljøer har uttrykt at det vil være hensiktsmessig med 2-årige engasjementer som 

professor II heller enn 4-5-årige engasjementer som vi typisk har hatt tidligere. I tråd med dette legges det 

opp til 2-årige professor II-stillinger. Stillingene knyttet til faglig prioritering av medievitenskap legges til 

etablerte fagmiljø ved instituttet. Stillingene knyttet til Nordic media som forsterka masterprogram knyttes 

til masterprogrammets behov for nordisk nettverksbygging. 

For å sikre oss at fagmiljøene får den ekspertise de har bruk for, og for å unngå at IMKs stab bruker for mye 

tid i ansettelseskomiteer, ønsker IMK å direktetilsette (kalle) høyt kvalifiserte personer i professor II-

stillinger. HF har gitt positive signaler om at dette er mulig gitt gode begrunnelser og god kjønnsbalanse. 

Det er imidlertid tilsettingsutvalget som tar konkret stilling til dette ved behandling av tilsettinger. 

Postdoktorstillinger: 

Postdoktorer er vesentlige tilskudd til forskning ved instituttet. Disse bør i størst mulig grad inngå i 

etablerte fagmiljø, men kan også bevege seg på tvers av flere miljø.  

I tråd med IMKs stillingsplan ønsker instituttet at postdoktorer finansieres i fire år der dette er mulig, slik at 

de også har undervisningsforpliktelser og får undervisningserfaring. Det legges derfor opp til at 

postdoktorstillingene normalt er fireårige. For å realisere det for alle postdoktorstillingene IMK får gjennom 
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HFs faglige prioriteringer vil IMK måtte finansiere to postdoktorårsverk over eget budsjett. IMKs ledelse 

anbefaler dette (se sak 12/14: Endringer i langtidsbudsjettet 2014-2018.) 

Doktorgradsstipender: 

De fleste doktorgradsstipender er knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter. Disse er tett knyttet 

til forskning definert av prosjektleder og handlingsrommet for de som søker PhD-stipend er relativt lite. Et 

mål med styrking av noen definerte fagområder er at disse skal søke og få større forskningsprosjekter som 

også inkluderer PhD-stipender. Ofte kommer nye ideer og perspektiver fra PhD-kandidater. Det er da 

hensiktsmessig at det finnes andre og ikke predefinerte veier inn til PhD-stipend.  

De tre PhD-stipendene bør derfor lyses åpent ut innen medievitenskap. 

 

FAGLIG INNRETTING AV STILLINGER 
I behandling av stillingsplanen ble alle IMKs fagområder som av strategiske grunner mente de burde 
tillegges stilling hørt og vurdert3. Innretting av stillingene finansiert gjennom faglige prioriteringer bør 
understøtte prioriteringene som ble gjort i IMKs stillingsplan.  
 
Journalistikk og politisk kommunikasjon ble identifisert som et svært sterkt forskningsområde ved IMK. I 
tillegg til stillingene i stillingsplanen tillegges dette området en postdoktorstilling og en toårig professor II.  
 
Medieinnovasjon ble også identifisert som et sterkt område. Dette området tillegges i tillegg til stillingen i 
stillingsplanen en postdoktorstilling og en toårig professor II. 
 
Medier, kultur og samfunn er et overordna tematisk område på IMK som blant annet inkluderer de 
langsiktige samarbeidene Kulturpolitikk og kulturelle uttrykk, og Medieestetikk. I tillegg til stillingen i 
stillingsplanen lyses det ut en postdoktorstilling innen dette området.   
 
Kulturpolitikk og kulturelle uttrykk er et langsiktig samarbeid med internasjonale ambisjoner. Dette 
området tillegges en toårig professor II. 
 
Barn og medier er et område der IMK har sterk internasjonal tilstedeværelse og muligheter for ekspansjon. 
I tillegg til stillingen i stillingsplanen lyses det ut en postdoktorstilling innen dette området. 
 
Nordic media skal forsterkes som masterprogram. Professor II-stillingene vil bidra til å undervisning i 
nordiske perspektiver og til å knytte nordiske nettverk mot institusjoner der studentene på programmet 
kan reise på studietur og utveksling. Til sammen skal de to stillingene dekke både estetiske og strukturelle 
sider ved nordiske medier. For å styrke tilrettelegging og studentoppfølging utlyses også en treårig stilling 
som universitetslektor (50 %).  
 

                                                           
3 http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2014/11022014/vedlegg-sak4_14-stillingsplan.pdf  

http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2014/11022014/vedlegg-sak4_14-stillingsplan.pdf
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Tabellen nedenfor gir en skjematisk oversikt over samtlige stillinger.  
 

STILLINGSPLAN (VEDTATT) FAGLIGE PRIORITERINGER FORSTERKA MASTERPROGRAM 

Langtidsbudsjett 17,36 mill 4 mill  

Førsteamanuensis 

- journalistikk og politisk 

kommunikasjon 

Postdoktor 

- journalistikk og politisk 

kommunikasjon 

 

Førsteamanuensis  

- journalistikk og politisk 

kommunikasjon 

Postdoktor 

- medieinnovasjon 

 

Førsteamanuensis  

- medieinnovasjon 

Postdoktor 

- medier, kultur og samfunn 

 

Førsteamanuensis 

- medier, kultur og 

samfunn  

Postdoktor 

- barn og medier 

 

Prof II – 2 år  

- journalistikk og politisk 

kommunikasjon 

Prof II – 2 år  

- journalistikk og politisk 

kommunikasjon 

Prof II - 2 år  

- nordiske perspektiver  

Prof II – 2 år  

- medieestetikk 

Prof II – 2 år  

- kulturpolitikk og uttrykk 

Prof II - 2 år  

- nordiske perspektiver  

Prof II – 2 år  

- barn og medier 

Prof II – 2 år 

- medieinnovasjon  

 

 3 stk Phd-stip – 3 år   

- åpne utlysninger 

Midlertidig lektor 50 % - 3 år 
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Med forbehold om behandling av sak om ’Endringer i langtidsbudsjettet 2014-2018’ (sak 12/14) legges det 

opp til at alle postdoktorstillingene er fireårige. Dersom styret ikke ønsker dette anbefales det at to av 

stillingene gjøres treårige. 

Totalt er dette 20 tilsettinger i løpet av få år. Så mange tilsettingsprosesser vil være krevende for instituttet. 

For å kunne håndtere dette legges det som tidligere nevnt opp til direktetilsettinger i professor II-

stillingene. Videre må tidsplanen for de øvrige stillingene legges opp slik at stillinger på samme fagområde 

behandles parallelt i samme komité på tvers av stillingsnivå (førsteamanuensis/postdoktor). Til slutt trenger 

instituttet en administrativ forsterking for å administrere prosessene. Dette har budsjettmessige 

konsekvenser som er behandlet i sak om ’Endringer i langtidsbudsjettet 2014-2018’ (sak 12/14). 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Som ledd i HFs faglige prioriteringer vedtar instituttstyret følgende stillinger som tillegg til stillingsplanen: 

Tre fireårige postdoktorstillinger innen henholdsvis: 

- journalistikk og politisk kommunikasjon 
- medieinnovasjon 
- medier, kultur og samfunn 

 
En toårig postdoktorstilling innen: 

- barn og medier 
 

Fem toårige professor II-stillinger innen henholdsvis: 

- journalistikk og politisk kommunikasjon 
- kulturpolitikk og kulturelle uttrykk 
- medieinnovasjon 
- nordiske perspektiver (to stillinger) 
-  

Tre PhD-stillinger utlyses som åpne stillinger innen medievitenskap. 

En midlertidig lektor i 50 % stilling. 

 

 


