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Tredje runde av faglige prioriteringer ved HF 

Fredag 22. september behandlet fakultetsstyret søknadsutkastene til utdannings- og forskningssatsinger i 

tredje runde av faglige prioriteringer ved HF. 11 av miljøene ble invitert til å videreutvikle søknaden fram til 

1. november. Fakultetsstyret fatter vedtak om hvem som prioriteres 15. desember. 

IMK er involvert i tre av de 11 søknadene: 

 Screen Cultures 
o Søker: IMK 
o Deltakere fra IMK; Jon Inge FALDALEN (project coordinator), Timotheus VERMEULEN, 

Steffen KRÜGER, Ove SOLUM, Gunnar LIESTØL, Liv HAUSKEN, Espen YTREBERG, Cristina 
ARCHETTI, Charles ESS, Anders FAGERJORD, Annie FEE, Gry RUSTAD, Synne Tollerud BULL, 
Anders LYSNE, Anja Nylund HAGEN, Yngvar KJUS, Maria MOSENG, Kjetil RØDJE, Elisabeth 
BRUN, Andreas ERVIK, Sara Rundgren YAZDANI, Kim Johansen ØSTBY, IMK; Sean CUBITT, 
IMK/Goldsmiths; Anne JERSLEV, IMK/Copenhagen 
 

 Religion og politikk i en globalisert verden 
o Søker: IKOS 
o Deltakere fra IMK: Christina Archetti, Charles M. Ess, Knut Lundby 

 
 Multilingualism and globalization: Research-based teaching 

o Søker: ILN 
o Deltaker fra IMK: Elisabeth Staksrud 

 

Foreløpig versjon av de to førstnevnte søknadene vedlegges denne styresaken til orientering. 

I runde to blir de reviderte søknadene vurdert av et eksternt ekspertpanel. Panelets mandat er å vurdere i 

hvilken grad den enkelte søknad svarer på kunngjøringen, og dermed hvor vidt de vil bidra til å løse 

fakultetets strategiske utfordringer. Panelet består av: 

 Julie Sommerlund (prodekan for omverdensrelasjoner ved Det humanistiske fakultet, Universitetet 
i København), 

 Bengt Novén (dekan ved Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet), 
 Peter Maassen (professor, Det utdanningsvitenskapelige fakultet) 
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 Arvid Hallén (spesialrådgiver i Norges forskningsråd). 
 

IMK planlegger å søke om totalt 20 MNOK over en femårsperiode til Screen Cultures. Egenandeler utover 

dette er stillingsressurser som allerede er finansiert som en del av IMKs ordinære drift. Det er lagt inn én ny 

fast faglig stilling i historie, som er foreslått finansiert av prosjektet. Denne er identisk med stillingen i 

historie på IMKs stillingsplan som foreløpig ikke er godkjent av fakultetet. Dersom prosjektet blir finansiert, 

vil IMK ha ansvar for å helt eller delvis finansiere stillingen etter prosjektperiodens utløp, avhengig av om vi 

får til en avtale om å dele stillingen med et annet institutt. 

Det er en mulighet for å få en delt stilling i medier og religion finansiert av IKOS-prosjektet, men dette vil 

først være aktuelt å vurdere dersom vi kommer i mål med en avtale om å dele historie-stillingen, noe HF 

har oppfordret oss til å sondere mulighetene for. 

Med andre ord innebærer ikke IMKs egen søknad eller deltakelse i de andre søknadene et varig økt 

finansieringsbehov utover de planer som allerede er vedtatt av styret, og arbeidet er gjennomført i tråd 

med orienteringene styret har fått på tidligere styremøter.  

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar orienteringen til etterretning, og godkjenner Screen Cultures-prosjektet som IMKs kandidat til 

tredje runde av faglige prioriteringer ved HF.  

 


