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Strategisk plan 2020, IMK 

 

Denne planen trekker opp sentrale strategiske mål og satsninger for IMK i perioden 2011-2020, og ble 

vedtatt av instituttstyret 1.7.2011. Den følger prinsippene i Universitetet i Oslos langsiktige strategiplan 

(”UiO 2020”), og i Humanistisk fakultets strategiske plan for samme periode. Den følger også inndelingen 

fra disse to dokumentene i fem målområder. Satsningene som er nevnt under hvert målområde i denne 

planen, er tenkt innen et tidsrom på 4 år. Det virker hensiktsmessig å se satsningene innen en horisont som 

er fleksibel og på midlere sikt. Slik kan man etablere en tydelig sammenheng mellom en lang (9 år) og 

midlere horisont (4 år) i denne planen, og den toårige horisonten som er etablert både for grunnenhetenes 

strategiske tiltak og stillingsplaner. 

Planen konsentrerer seg om behov og muligheter for forbedringer av IMKs kjerneaktiviteter. Den tar 

utgangspunkt i tilstanden for IMK slik den er i dag, formulerer noen langsiktige mål og spesifiserer noen 

satsninger som kan monne for å bringe instituttet til målene. Fordi den prioriterer målrettet forbedring, tar 

planen ikke sikte på å gi noen utfyllende beskrivelse av IMKs kompetanser og aktiviteter. 

 

 

 

Nåtilstand og mål 

 

Medialiseringen av samfunnet finner stadig nye veier, og nye medier introduseres i raskt tempo. Jo mer 

komplekse samfunnet og institusjonene blir, jo viktigere blir det å forstå de mediene og 

kommunikasjonsprosessene som binder dem sammen. Derfor er etterspørselen etter medievitenskapelig 

innsikt stor, og i tiden fram til 2020 kan den forventes å øke heller enn minke. IMK har til nå møtt 

forventningene med et høyt aktivitetsnivå, både innen forskning, undervisning og formidling. Pr. 2011 har 

instituttet solid søkning til studiene og høyest studiepoengsproduksjon pr. vitenskapelig ansatt av 

grunnenhetene på HF. IMK ligger over gjennomsnittet med hensyn til vitenskapelig publisering, og er et 

aktivt formidlende miljø. Arbeidsgiverundersøkelser i regi av HF viser at de uteksaminerte studentene er 

etterspurt arbeidskraft. 
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Samtidig møter IMK viktige strategiske utfordringer pr. 2011, og kan forventes å gjøre det også i 

perioden fram til 2020. Konkurransen om studentene er merkbar, særlig på bachelornivå, og kan bli 

skarpere. Framover på lang sikt er finansieringssituasjonen noe uviss, men den innebærer sannsynligvis 

skjerpede krav til studiepoengproduksjon og til eksterne inntekter. IMKs høye aktivitetsnivå gir press på 

staben og vil i seg selv være utfordrende å håndtere. Årene fram mot 2020 fører med seg risiko for 

overbelastning, dersom aktivitetsnivået ikke tilpasses kapasitet og ressurstilgang. De innebærer også en 

risiko for inntektssvikt med tilhørende redusert økonomisk handlingsrom. En sentral utfordring vil være å 

beholde det økonomiske handlingsrommet, samtidig som man legger til rette for et høyt aktivitetsnivå.  

 Pr. 2011 er instituttets ressurssituasjon relativt gunstig. Det har vært mulig å tilby forskjellige 

økonomiske insentiver for å fremme forskningssamarbeid, prosjektaktiviteter og publikasjoner. 

Stillingsituasjonen er dessuten dynamisk på kort og mellomlang sikt, med et antall nye vitenskapelige 

tilsettinger. En benchmarkinganalyse gjort av IMK-ledelsen og diskutert i IMKs styre, tyder på at instituttet 

pr. i dag er blant de ledende medievitenskapelige miljøene i Norge og Norden. Samtidig peker analysen på 

en avstand til de internasjonalt fremste som det vil kreve langsiktig satsning å utligne. Universitet i Oslos 

langsiktige strategiplan formulerer en overordnet ambisjon om å ”utvikle UiO til et internasjonalt 

toppuniversitet”. IMKs tilsvarende ambisjon er å utvikle deler av kjernevirksomheten (undervisning, 

forskning og formidling) til et internasjonalt ledende nivå. Denne planen gir føringer på hvilke deler av 

kjernevirksomheten som er særlig aktuelle for en slik heving, men er ikke tenkt å være uttømmende. IMK-

styret og IMK-ledelsen skal samarbeide gjennom hele planperioden for å finne områder av virksomheten 

som har et potensial for å bli betydelig løftet, og følge opp med satsninger og tiltak.  

 

 

 

UiO 2020: Et grensesprengende universitet 

 

Mål: ”UiO skal fremme grensesprengende forskning, utdanning og formidling og være en etterspurt 

internasjonal samarbeidspartner.” 

 

IMK-mål 1: IMK skal utvikle forskere og forskningsmiljøer som er med og preger den internasjonale 

forskningsfronten på områder der IMK har særlige forutsetninger. IMK gjennomførte en benchmarking-

undersøkelse i 2010 som viste at IMK da var et aktivt publiserende miljø der de fagansatte bidro på bred 

basis. Samtidig viste undersøkelsen at IMK ikke har hatt eksterne prosjekter med internasjonal finansiering. 
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IMK har i de senere årene også hatt begrenset aktivitet som arrangør av internasjonale forskerseminarer og 

-konferanser. Dermed er det et stykke fram til mål 1. Distansen skal tilbakelegges via følgende satsninger: 

o En betydelig økning i andelen prosjekter med internasjonal finansiering, med EU 
som viktigste finansiør. I løpet av perioden fram til 2020 bør IMK-forskere være 
deltaker i flere, og IMK bør være vert for minst ett større slikt prosjekt. 

o IMK bør være vert for minst ett større forskningssenter – for eksempel et Senter for 
fremragende forskning. 

o Vesentlig økt aktivitet som vertskap for internasjonale seminarer og konferanser. 
IMK bør være vert for gjennomsnittlig minst én internasjonal konferanse eller 
symposium pr. år.  
 

IMK-mål 2: IMK skal bli et internasjonalisert institutt på bred basis. IMK har tradisjon for internasjonalt 

engasjement i sin forskning, og har hatt et relativt omfattende engelskspråklig undervisningstilbud på 

master- og Ph.D-nivå. Samtidig har IMK svært få fast vitenskapelig ansatte med akademisk grad eller 

hovedsakelig arbeidserfaring fra andre land. IMK skal fremme videre internasjonalisering på følgende 

områder: 

o Utlysninger av stillinger og stipendier skal distribueres bredt og følges opp 
individuelt for å sikre gode internasjonale søkere.  

o IMKs portefølje av utvekslingsavtaler skal inkludere framstående universiteter både 
i det anglo-amerikanske og europeiske området, og  i det globale sør og øst. 
Andelen utvekslingsstudenter på bachelor- og masternivå skal dobles i løpet av 
planperioden. 

o IMKs internasjonale mastergrad skal ha solid internasjonal rekruttering, og skal 
fungere som et møtested for norske og internasjonale studenter. 

 

IMK-mål 3: IMK skal være med og prege den tverrfaglige forskningsfronten. Tverrfaglighet har alltid vært et 

kjennetrekk ved, og et aktivum for, IMK. Instituttets mulighet for å bidra offensivt hviler både på tverrfaglig 

basert utvikling innen medievitenskapen, og på et aktivt utvekslingsforhold til tilstøtende fag. I dag er 

interessen stor for medieperspektiver innen hele humsam-området, og i vitenskaper som omhandler 

teknologispørsmål. IMK-forskere er godt plassert til å utnytte dette potensialet, men IMK har pr. 2011 en 

begrenset deltakelse i tverrfaglige prosjekter. IMK bør utvikle potensialet ved å: 

o Rette planleggingen av IMK-prosjekter og -arrangementer i større grad inn mot 
tverrfaglige forskningsagendaer, og mot tverrfaglig innrettede utlysninger av 
forskningsmidler. 

o Sikre et betydelig antall søkere til IMKs master- og Ph.D-utdanninger fra andre 
fakulteter enn HF. 

 



 4 

 

 

 

UiO2020: Læringsuniversitetet 

 

Mål: ”UiO skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste internasjonale læresteder.” 

 

IMK-mål 1: IMK skal identifisere og sette i verk læringsformer som preger de fremste internasjonale 

lærestedene. Blant annet rapporter fra tilsynssensor tyder på at IMKs undervisningstilbud er av 

gjennomgående solid kvalitet, og at IMKs stab rommer svært dyktige undervisere. Samtidig vet vi at 

medievitenskapsstudentene bruker relativt lite tid på studiene, sammenlignet med andre universitetsfag. 

Læringstrykket og læringsformene bør utvikles aktivt, og IMK bør bli bedre til å lære av undervisningen som 

drives ved framstående internasjonale læresteder. Derfor skal IMK: 

o Systematisk hente inn og sette i verk kunnskap om alternative former for 
undervisning og læring, med sikte på mer aktivt og kontinuerlig studentarbeid, 
skriftlig og muntlig. En utredning og plan for læringsformer og kursopplegg som 
fremmer en slik forbedring skal presenteres for IMK-styret. 

o Bruke den internasjonale mastergraden som hovedarena for å drive kvalitetsheving 
og prøve ut nye undervisningsformer innen forskningsbasert undervisning. 

o Inngå formalisert samarbeid om felles forskningsbasert utdanning med minst ett 
framstående internasjonalt lærested. 

 

IMK-mål 2: IMK skal ha arenaer der internasjonalt framstående forskning integreres i utdanningstilbudet. 

IMK har gode internasjonale kontakter og forskning med potensial for vesentlige internasjonale bidrag. Det 

mangler imidlertid en politikk for å koordinere forsknings- og undervisningsambisjonene. Derfor vil IMK 

fram mot 2020: 

o Gå sammen med Ph.D-programmet i medievitenskap og journalistikk om minst ett 
årlig seminar/kurs holdt av IMKs fagmiljøer og internasjonalt framstående forskere i 
samarbeid. 

o Ha kontinuerlige kurstilbud som er knyttet direkte til pågående forskningsprosjekter 
og -miljøer, på en slik måte at studentene kommer i kontakt med internasjonalt 
framstående forskere og forskning. 
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IMK-mål 3: IMK skal utvikle en posisjon som frontmiljø på områder innen studiekvalitet der instituttet har 

særlige forutsetninger. Ved IMK har det i flere år blitt gjort aktivt arbeid for å bedre studiekvaliteten, blant 

annet i praksisundervisningen, i arbeidet med arbeidslivsrelevans og gjennom ordningen med tilsynssensor. 

Samtidig har arbeidet vært relativt individavhengig. IMK har ikke vært blant de fagene HF har framhevet  

med særlig undervisningskvalitet. Fram mot 2020 skal IMK derfor:  

o Føre dialog med næringslivet, forvaltningen og skoleverket, for å identifisere de 
kunnskapene og ferdighetene som er etterspurt i sektorer som ansetter 
medievitere, og evaluere om instituttets undervisning øver opp disse. 

o Utnytte IMKs kunnskap om medietekster i gamle og nye medier til å utvikle nye 
læremidler og undervisningsformer.  

 

 

   

UiO 2020: Et samfunnsengasjert universitet 

 

Mål: ”UiO skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til at forskningsbasert kunnskap kommer til 

anvendelse for å møte det 21. århundrets store samfunnsutfordringer.” 

 

IMK-mål 1: IMK skal ha et aktivt og reflekterende forhold til sitt samfunnsoppdrag. IMK-forskere formidler i 

regelen sin forskning aktivt, både gjennom formidling i mediene, som samfunnsdebattanter og via 

offentlige verv. IMK har imidlertid ikke noen egentlig tradisjon for felles drøfting eller tiltak på dette 

området. På noen områder kan en mer aktiv understøttelse og prioritering tenkes å gjøre en positiv 

forskjell for IMK-forskernes mulighet til å bidra i en bredere samfunnssammenheng. IMK skal derfor: 

o Aktivt oppfordre IMKs fagansatte til å ta verv av stor samfunnsmessig betydning og 
ta initiativ til utveksling av kunnskap om utfordringer og muligheter for forskere i 
slike verv. Uttelling over timeregnskapet skal vurderes for visse verv av særskilt stor 
betydning for medievitenskapelig samfunnsengasjement. 

o Arrangere jevnlige seminarer i samarbeid med Ph.D-linjen for medievitenskap og 
journalistikk der forskeres erfaringer fra verv, offentlig debatt og andre 
formidlingssammenhenger tas opp til diskusjon. 
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IMK-mål 2: IMK skal bli en mer sentral samfunnsaktør på medieområdet ved å utdype og formalisere 

samarbeid med utvalgte aktører i samfunnsliv og organisasjonsliv. IMKs vitenskapelig ansatte har et bredt 

kontaktnett ut over akademia. Det dreier seg imidlertid mest om individuelle og ikke-formaliserte 

kontakter. Når det gjelder kommunikasjon via digitale plattformer, er IMK pr. 2011 ikke det foregangsmiljø 

et medieinstitutt bør være. For at instituttet skal bli bredt anerkjent som en sentral kunnskapsleverandør i 

samfunnet, kreves mer. Framover mot 2020 skal IMK derfor: 

o Etablere formaliserte og langsiktige samarbeid med ideelle aktører som er rettet 
mot formiding/samfunnsdebatt, med sentrale aktører innen mediebransjen, og 
med aktører i mediene som står for eksperimenterende/alternative tilnærminger. 

o Utvikle sin kommunikasjon via Web og sosiale medier til et nivå som kjennetegner 
internasjonalt fremstående forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Initiere en 
utredning på dette området, finne tiltak og presentere en egen plan for IMK-styret. 

o Løpende utrede muligheter og utfordringer knyttet til organisatoriske allianser 
innen og utenfor UiO. 

 

 

UiO 2020: Et handlekraftig universitet 

 

Mål: ”UiO skal forvalte sine samlede ressurser offensivt, slik at de bidrar til å understøtte 

kjerneaktivitetene.” 

IMK-mål 1: IMK skal konsentrere sine ressurser om forskning som har et særlig potensial for å bli 

internasjonalt framstående. Målet er satt opp i direkte forlengelse av kravet fra UiO2020 om at 

”universitetet skal gjennomføre de vedtatte, faglige prioriteringene, og benytte dem i arbeidet for høyere 

kvalitet.” Ved IMK betyr det at: 

o IMK skal bygge kompetanse langsiktig rundt prosjektsøkning, prosjektledelse og 
prosjektstøtte.  

o IMK skal kanalisere ressurser til forsknings- og prosjektstøtte innenfor prioriterte 
områder. Det gjelder primært forskningsaktivitet som har særlig potensial til å 
resultere i forskningspublisering med internasjonalt gjennomslag, og 
forskersamarbeid som har særlig potensial til å resultere i større eksternt 
finansierte prosjekter. 

o IMK skal vurdere former for organisering som understøtter forskning av høy kvalitet 
og faglig mangfold. 

 



 7 

 

IMK-mål 3: IMK skal bli internasjonalt framstående på utvalgte administrative områder. IMKs 

administrasjon har forbedret sine administrative rutiner og sin rekrutteringssituasjon de senere årene. 

Samtidig har kravene til administrativ støtte vært økende, og det vil sannsynligvis fortsette i perioden fram 

til 2020. I tillegg finnes det et potensial for forbedring ved å lære av internasjonale forbilder. Fram mot 

2020 skal IMK: 

o Aktivt følge opp behovet for IT-støtte, ut fra forståelsen av at dette pr. 2011 er et 
område med særlig forbedringspotensial.  

o Gå gjennom sine administrative stillingsressurser og sette sammen stillinger og 
funksjoner på nye måter for å møte nye behov. 

o Satse særlig på kompetanseoppbygning innen administrativ støtte til 
forskningsprosjekter, ved å finne internasjonale modeller og lære av dem. 

 

 

UiO 2020: Det gode universitet 

 

Mål: ”UiO skal legge til rette for at studenter og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt arbeids- og 

læringsmiljø.” 

 

IMK-mål 1: IMK skal bli et miljø preget av en kultur for aktiv faglig utveksling. Faglig debatt og 

kunnskapsutveksling har i de senere årene funnet sted først og fremst innen IMKs prosjektmiljøer, og mer 

uregelmessig i instituttregi. Internasjonalt framstående institutter kjennetegnes på sin side ofte av en 

"culture for excellence" som blant annet viser seg i en hyppig og jevnlig faglig utveksling som rommer både 

kritiske og konstruktive elementer. Fram mot 2020 skal et slikt miljø bygges ved at IMK: 

o Tilbyr faste og jevnlige seminarer som involverer alle deler av den vitenskapelige 
staben, i gjennomsnitt hver 14. dag i undervisningssemestrene.  

o Sørger for faglig tilbakemelding på alle større forskningssøknader og tilbyr jevnlige 
arenaer for respons på vitenskapelige arbeider. 

o Går inn i jevnlig individuell dialog om medarbeidernes faglige ambisjoner, planer og 
kompetanseutvikling. 

o Sørger for å inkludere studentene aktivt i arbeide med faglige arrangementer. 
 

IMK-mål 2: IMKs kjønnsfordeling blant fast vitenskapelig ansatte skal bedres vesentlig. Pr. 2011 har IMK en 

tilfredsstillende kjønnsfordeling blant studentene og de midlertidig ansatte. Andelen kvinnelige, fast 
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vitenskapelige ansatte er derimot på bare 29 %, noe som er lavt i en HF-sammenheng. En merkbar 

forbedring på dette siste området fram mot 2020 skal skje ved at IMK: 

o Går ut aktivt og individuelt for å sikre seg gode kvinnelige søkere ved 
stillingsutlysninger. 

o Er oppmerksom på utfordringer knyttet til kvinnerepresentasjon underveis i 
ansettelsesprosessen og tar i bruk tilgjengelige tiltak som for eksempel 
gjenutlysning. 

 

IMK-mål 3: Bedre tilpasset intern informasjon ved IMK. Tilgjengelig og hensiktsmessig informasjon er en 

generell utfordring ved Humanistisk fakultet, særlig informasjon relatert til beslutninger og 

beslutningsprosesser. På dette området skal IMK satse langsiktig, ved å: 

o Kartlegge informasjonsbehov og sette i verk forbedringer i informasjonsgangen, 
særlig i tilknytning til beslutningsprosesser. 

o Prioritere arbeidet med tilrettelagt informasjon via Web som forbedrer 
informasjonen til studene og de ansattes rapportering, styring og bruk av IT-
verktøy. 
 

 

 

 


