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IMVs årsplan for perioden 2014-2016 er ment å supplere UiOs/HFs/IMVs strategiske planer 2011–

2020, samt UiOs/HFs årsplaner for 2014–2016. Det er derfor kun IMV-spesifikke punkter som 

nevnes i denne årsplanen, og det henvises til de andre planene for generelle punkter. 

Et grensesprengende universitet 
UiO 2020: Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning, utdanning og formid-

ling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner. 

Tiltak 1: Spisse forskningsinnsatsen    

IMV skal fortsette å være et musikkvitenskapelig breddeinstitutt, men vil i perioden 2014–2016 

særlig satse på å styrke tre forskningsmiljøer: 

 Populærmusikkstudier. Dette fagområdet har blitt faglig prioritert av HF fra 2015. I revidert 
stillingsplan foreslås det at fagområdet tilføres en ny førsteamanuensisstilling, og at to pro-
fessor II-stillinger gjøres om til en 50% universitetslektorstilling. IMV vil også betale en 
egenandel for HFs tildeling av midlertidige stillinger til fagområdet. 

 Norsk musikkarv. IMV er initiativtaker og prosjektleder for dette nasjonale fellesprosjektet, 
og støtter prosjektet med en 30% administrativ ressurs. I revidert stillingsplan foreslås det 
at fagområdet kan få forskuttert en førsteamanuensisstilling.  

 fourMs-gruppen. Dette miljøet er støttet fra UiO sentralt etter å ha kommet til finalen om å 
bli et Senter for fremragende forskning. I revidert stillingsplan foreslås det en styrking av 
IT/AV-støtten ved IMV for blant annet å sikre driften av fourMs-lab’en og relaterte aktivite-
ter.  

Tiltak 2: EU 

 Det skal sendes to ERC-søknader fra IMV i 2014, og det skal oppmuntres til deltagelse i ut-
lysninger under Horizon 2020 i 2015. Søkerne skal få administrativ støtte, og det skal utvik-
les rutiner for hjelp med faglig utvikling av prosjektene.  
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Tiltak 3: Tverrfakultære satsninger   

 IMV skal være involvert i den tverrfakultære satsningen ”Unpacking the Nordic Model” 
samt initiativet “Digital Humanities”.  

 IMV skal være med på, og utvikle egne, tverrfakultære emnetråder. 

Tiltak 4: Publisering   

 HF-snittet for vitenskapelig produksjon for perioden 2008–2012 var på 1,7 publikasjonspo-
eng per årsverk med forskningstid, mens IMV-snittet i samme periode lå på 1,4. For perio-
den 2013–2016 er målet at IMVs forskningsproduksjon skal økes til over 1,7 publikasjons-
poeng per årsverk. For å komme dit skal publiseringen følges opp aktivt gjennom løpende 
oppdateringer av publiseringsprognosen, personlig oppfølging, strategiske seminarer og 
støtte til skrivekurs og språkvasking.  

Tiltak 5: Konferanser    

 IMV ønsker å være vert for større internasjonale konferanser, og vil bistå administrativt og 
økonomisk ved minst ett slikt initiativ pr år. I 2014 skal konferansen Art of Record Produc-
tion (ARP) og IASPM Norden avholdes i desember. 

Tiltak 6: Program for gjesteforskere 

 IMV ønsker å være et attraktivt miljø for internasjonale forskere som ønsker gjesteopphold. 
Det skal settes opp nye arbeidsplasser, utvikles et enkelt søknadssystem og settes av midler 
til en incentivordning for å tiltrekke seg relevante internasjonale forskere.  

Læringsuniversitetet 
UiO 2020: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste in-

ternasjonale læresteder. 

Tiltak 7: Studiekvalitet og læringsmiljø   

 Søknadstallene til programmene skal forbedres ved forbedring av nettsider, reklamemateri-
ell, YouTube-videoer og skolebesøk.  

 Alle åpne emner skal tilrettelegges for å rekruttere ikke-programstudenter.  

 Gjennomføringsnivået på bachelor skal opprettholdes. 

 Gjennomføringsnivået på master skal økes. 

Tiltak 8: Omstilling av studier   

 Masterevalueringen fra 2013 skal følges opp, med tanke på justeringer fra høsten 2015. 

 Bachelorprogrammet skal evalueres i 2014,  med tanke på justeringer fra høsten 2015. 

 De forskningsstrategiske satsningene skal være synlige i IMVs studietilbud.  
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Tiltak 9: Langsiktig undervisningsplanlegging    

 Det skal utvikles en undervisningsplan med en planleggingshorisont på minimum to år for 
emnetilbud og -ansvar. Dette vil gjøre det enklere å planlegge lærerbehovet, samt gjøre det 
enklere for både interne og eksterne studenter å planlegge hvilke emner de skal ta. 

Tiltak 10: Internasjonalisering av utdanning 

 Det skal opprettes flere engelskspråklige emner, og gjerne slik at ett av bachelorprogram-
mets obligatoriske emner gis på engelsk hvert semester. 

 Programmene skal gjennomgås for å sikre rom for utreise i studieløpet.  

 Lærerne skal også oppfordres til å dra på Erasmus-utveksling. 

 Tiltak 11: Forskerutdanning 

 Målet er at alle stipendiater skal levere avhandling på normert tid og få gjennomføringssti-
pend.  

 Tiden fra innlevert avhandling til ferdig komitérapport er avlevert skal kortes ned til de for-
ventede 3 måneder.  

 Forskerskolen i musikk sammen med NMH skal konsolideres og styrkes slik at den er på et 
høyt, europeisk nivå.  

 IMV-kandidater skal være med i konkurransen om de nye offentlige Ph.d.-stipendene. 

Et samfunnsengasjert universitet 
UiO 2020: Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til at forskningsba-

sert kunnskap kommer til anvendelse for å løse det 21. århundrets store samfunnsutfordringer. 

Tiltak 12: Kunnskapsutveksling med eksterne aktører   

 Samarbeidet med NMH skal økes og styrkes på alle nivåer. 

 Samarbeidet med Ultima skal utvikles videre til Ultima Academy 2015. 

 Samarbeidet med Den norske opera skal utvikles med tanke på å opprette et eget operaem-
ne. 

 Det skal oppmuntres til langsiktig samarbeid med relevante eksterne aktører gjennom et 
eget råd med en årlig møteplass.  

Tiltak 13: Digital formidling   

 ”YouTube-prosjektet” skal videreføres slik at alle IMVs ansatte og forskningsprosjekter blir 
videofilmet. 

 Det skal utarbeides en strategi for opptak og formidling av huskonserter, disputaser og fore-
lesninger med utgangspunkt i det nye AV-systemet. 
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Et handlekraftig universitet 
UiO 2020: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt slik at de bidrar til å 

understøtte kjerneaktivitetene. 

Tiltak 14: Stillingsplan   

 Nåværende stillingsplan skal revideres og sluttføres i 2014. Arbeidet med ny stillingsplan 
skal påbegynnes høsten 2014.  

 Tiltak 15: Øke eksternfinansieringen   

 IMV skal arbeide med å søke til andre finansieringskilder enn NFR, særlig EU-finansiering, 
men også nordiske programmer, relevante stiftelser, m.m.    

Det gode universitetet 
UiO 2020: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter og ansatte skal realisere sitt 

potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø 

Tiltak 16: Utvikling av evalueringer og medarbeidersamtaler   

 IMV skal fra høsten 2014 være med på en HF-pilot for en ny form for medarbeidersamtaler 
basert på evaluering og selvevaluering.  

Tiltak 17: Rekruttering   

 IMV skal ansette vitenskapelig personale som kan bidra til å gjøre fakultetet til et interna-
sjonalt fremragende humanistisk fakultet. 

 Det skal arbeides målrettet for å sikre en høyere andel fast ansatte kvinner. 

 


