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Årsrapport 2014 
I tillegg til å godkjenne årsregnskapet skal instituttstyret følge opp virksomheten ved å godkjenne 

årsrapport. Rapporten for 2014 informerer om utvalgte tiltak fra instituttets tiltaksplan for 2014. 

Vedtaksforslag: 

Instituttstyret godkjenner den framlagte årsrapporten for 2014. 
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Årsrapport 2014 
IMKs tiltaksplan 2014 satte fokus på utdanningskvalitet. Flere større løft som instituttet 

gjennomførte i fjor var rettet mot å bedre utdanningskvaliteten. Årsrapporten vil derfor trekke fram 

to av tiltakene som ble gjennomført og bidro til dette målet. IMKs forsterkede masterprogram Nordic 

Media er styret orientert om separat. 

Tiltaksplanene er rullerende og går over flere år. Det illustrerer blant annet at for flere av tiltakene 

som gjennomføres kan det ikke vises til konkrete resultater etter kun ett år. Mangel på raskt 

oppnådde resultater er også knyttet til virksomheten – eksempelvis vil ikke tiltak for redusert frafall 

blant studenter gi de største utslagene samme år som de gjennomføres. Tiltak mot frafall er et viktig 

felt og fortsettes i 2015. 

Årsrapporten rapporterer også et utvalg tiltak fra andre deler av virksomheten, forskning, formidling 

og arbeidsmiljø. 

Emnetråder 
En emnetråd er en samling av emner tilbudt av ulike institutter og fakulteter, men som er knyttet til 

et felles tema og som tilsammen kan lage en rød tråd på tvers av program, studieretning eller 

emnegruppe. Hensikten med en emnetråd er å gi UiOs bachelorstudenter inspirasjon til en god 

tematisk og gjerne tverrfaglig sammensetning av sine frie emner. IMK laget et pilotprosjekt for 

emnetråder som ble implementert fra høsten 2014.  

IMK lanserte 4 emnetråder i 2014, som alle administreres fra IMK:  

 Arbeidslivets praksiser 

o Skal sette studentene bedre i stand til å anvende sin kompetanse fra studiet når de 

skal ut i arbeidslivet etter endt utdanning. 

o Gir studentene grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen økonomi, 

virksomhetsforståelse, prosjektarbeid og metoder for å kommunisere og samarbeide 

på tvers av ulike kompetanser i team. 

 Film 

o Er rettet mot studenter som vil fordype seg i film, og de som vil koble fagområdet sitt 

med kunnskap om filmmediet. 

o Omhandler de levende bildenes grunnleggende uttrykksformer og historie, med 

vinklinger fra medievitenskap, historie, engelsk, japansk, musikk og nordisk litteratur. 

 Rettigheter og friheter 

o Gir studentene oversikt over en rekke ulike faglige innfallsvinkler til begrepene og 

temaet. 

o Omfatter emner fra Juridisk fakultet og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i tillegg 

til medievitenskap, historie, idéhistorie og filosofi fra HF 

 Barndom og oppvekst 

o Gir studentene en mulighet til å få innblikk i forskjellige fagfelts bidrag i forskningen, 

og gir dermed en tverrfaglighet som kan være både interessant og nyttig i studier av 

barn, barndom og oppvekst. 

http://www.hf.uio.no/imk/om/strategi/tiltaksplan2014_2016.pdf
http://www.hf.uio.no/studier/admin/frie-emner/emnetrad/
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o Foreløpig er det ingen medievitenskapelige emner i denne emnetråden, som har 

emner fra nordisk, pedagogikk, rettssosiologi, lingvistikk, kjønnsforskning, idéhistorie 

og teologi.  

Emnetråden Arbeidslivets praksiser er et samarbeid mellom IMK og de to andre HF-instituttene 

Institutt for kulturstudier og orientalske språk og Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Mens 

emnene som inngår i de øvrige emnetrådene er etablerte fagemner, er emnene som inngår i 

arbeidslivstråden er skreddersydde for denne. IMK underviser to av emnene. ARB1401 - 

Kommunikasjon, metoder og ferdigheter i arbeidslivet (først gang undervist H14) og ARB1402 - 

Økonomiforståelse, forretningsmodeller og bransjekunnskap (undervises første gang V15). 

Studentskygger 
IMK lanserte i mai 2014 Studentskygger, en ordning som lar medievitenskapsstudenter skygge en 
medieviter på jobb én dag. Studentene kan dermed få førstehåndsinformasjon om hva kunnskapen 
de tilegner seg ved IMK kan brukes til i arbeidslivet. De får 
 

    - erfare arbeidslivet på nært hold 
    - undersøke en potensiell karrierevei 
    - oppleve hvordan deres utdanning kan anvendes i arbeidslivet 
    - kontakter og et nettverk innenfor arbeidslivet 
    - økt motivasjon og forståelse for medievitenskapens relevans i arbeidslivet 
    - bevissthet om behov for egen kompetanse 
    - inspirasjon til å finne rett vei i studiene 

 
Nettsiden er også en ressurs som viser bredden av hva man kan gjøre med en grad fra IMK. Tidligere 

IMK-ere fra ulike bransjer har stilt opp for å ta imot nåværende studenter. 

Flere andre institutter og fakulteter ved UiO har kontaktet IMK og mange ønsker å kopiere ordningen. 

Forskerutdanning 
Tiltaket som gjaldt forskerutdanningen i fjorårets plan er knyttet til hovedsatsningen 

utdanningskvalitet. Det gjaldt undervisnings- og administrasjonsdelen av 

gjennomføringsstipendiatenes arbeid. IMK har nå etablert en ordning der alle 

gjennomføringsstipendiater inngår kontrakt med undervisningsleder for det arbeidet de skal gjøre i 

løpet av gjennomføringsperioden. Fra instituttets side er slike avtaler også intendert å gi 

stipendiatene en mer forutsigbar ansettelsesperiode som gjennomføringsstipendiater og dermed 

bidra til et bedre arbeidsmiljø. 

Forskningsprosjekter og faglig styrking 
Tilaksplanens mål for eksternt finansierte prosjekter viste seg noe for ambisiøs i 2014. Når det gjelder 

IMKs mål for NFR-prosjekter om minst tre nye prosjekter på rundt 10 000 000 kroner i de neste tre 

årene, bidro to nye prosjekter i 2014 godt til antallet. De to prosjektene er Medier og religion i 

samfunnskonflikter (CoMRel), prosjektleder Knut Lundby, og Media impact in the public service 

sector, prosjektleder Tine Ustad Figenschou. Det gjenstår imidlertid litt før inntektsomfanget er nådd. 

Instituttet søkte i 2014 om om koordineringsansvar for ett EU-prosjekt og deltok i 3 prosjekter der 

andre var koordinatorer. Ingen av disse fikk støtte. 

http://www.hf.uio.no/studier/admin/frie-emner/emnetrad/arbeidsliv.html
http://www.hf.uio.no/imk/studier/studentskygger/
http://www.hf.uio.no/imk/forskning/prosjekter/medier-og-religion-i-samfunnskonflikter/index.html
http://www.hf.uio.no/imk/forskning/prosjekter/medier-og-religion-i-samfunnskonflikter/index.html
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De fire satsningsområdene instituttet etablerte i 2014 (Centre for Research on Media Innovations, 

"Imag(in)ing Technologies, Politisk kommunikasjon og Kulturpolitikk og kulturelle uttrykk) er alle i 

gang med sine planlagte aktiviteter. Alle områdene brukte mindre budsjettmidler enn planlagt, men 

har lagt planer for å gjennomføre de utsatte aktivitetene i 2015. Områdene søkte om eksterne midler 

i 2014 og arbeider videre med søknader i 2015. 

Publisering 
IMKs mål er å øke antallet publiseringspoeng og å publisere flere internasjonale monografier og ha 

flere utgivelser på nivå 2. 

I perioden 2005 - 2012 hadde IMK et gjennomsnitt på 47 publiseringspoeng, fordelt over 41 

publikasjoner (gjennomsnitt). I 2013 fikk IMK 91,2 publiseringspoeng, og for 2014 ser det ut til at IMK 

ender opp på ca 89 poeng (65 publikasjoner begge år). 

Dette er en markant økning og den høye andelen poeng fra 2013 holder seg i 2014. Tallene for 2014 

er ikke endelige, men det kan se ut som økningen i antall publikasjoner i stor grad har kommet som 

nivå 2-publikasjoner, samt i økt antall monografier. 

Formidling og kommunikasjon 
IMK hadde som mål å lage nye rutiner for organisering av internkommunikasjon og revidere 

forskningsnettsidene for å sikre mer treffsikker kommunikasjon utad. På begge felt gjenstår en del 

arbeid som det arbeides videre med i 2015, bl.a. gjennom prosjektet «IMKs websider». 

Rekruttering 
IMK hadde som mål å sikre at det kommer søknader fra høyt kvalifiserte kvinner til alle 

vitenskapelige stillinger. Av stillinger fra stillingsplanen og andre vitenskapelige stillinger utlyst i 2014 

der det er fattet vedtak om ansettelse, ble førsteamanuensisstillingene i politisk kommunikasjon og 

journalistikk tildelt to kvinner, i de tre stipendiatstillingene som ble utlyst i medievitenskap er alle 

ansatte kvinner, og en kvinne ble ansatt i postdoktorstilling utlyst ved NFR-prosjektet Medier og 

religion i samfunnskonflikter (CoMRel). IMK rekrutterte i 2014 3 kvinnelige professor II. I to treårige 

lektorvikariater er stillingsinnehaverne menn. 

Pr. 31.12.2014 var det 19 fast vitenskapelig ansatte ved IMK, hvorav 7 kvinner. Da HF laget sin 

handlingsplan for likestilling i 2011 med mål om 40 % kvinnelige ansatte i alle stillingskategorier var 

medievitenskap blant fagene som ble påpekt å ha spesielt få kvinnelig ansatte. Med 37 % nå og i alle 

fall en ny kvinnelig nyansatt i 2015, er situasjonen betydelig endret selv om ikke måltallet er helt 

nådd. 

Av 6 ansatte doktorgradsstipendiater pr. 31.12.2014 var halvparten kvinner. 

http://www.hf.uio.no/imk/forskning/forskningsomrader/
http://www.hf.uio.no/imk/forskning/forskningsomrader/
http://www.hf.uio.no/imk/forskning/prosjekter/medier-og-religion-i-samfunnskonflikter/index.html
http://www.hf.uio.no/imk/forskning/prosjekter/medier-og-religion-i-samfunnskonflikter/index.html

