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Mandag 6. februar 

Mandag 6. mars 

Mandag 3. april 

Mandag 15. mai 

Mandag 5. juni 

Mandag 28. august 

Mandag 25. september 

Mandag 23. oktober 

Mandag 27. november 

Instituttseminar 
Til orientering 

Torsdag 27. april - heldagsseminar 

Torsdag 28. september – heldagsseminar 
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Forslag til vedtak: 
Instituttstyret vedtar møteplanen for 2017. 



*Delegert fra instituttleder

Det blir publisert nettsider med tidsplaner og informasjon om tilsettingssakene når det er fattet endelig vedtak om utlysning. De finner dere her: 

http://www.hf.uio.no/imv/om/tilsettingssaker/ 

**Instituttleder er inhabil. Intervjukomite og innstilling er etter sivilombudsmannens vurdering så langt ut i prosessen at det må anses som en beslutning (sak 2015/558). Den inhabiles (altså 

instituttleders) underordnede er dermed inhabile og kan ikke være medlem av intervjukomite og avgi innstilling til instituttstyret. En underordnet av den inhabile kan være bisitter i 

intervjuene, men ikke være med på vurderingen. 

Stilling Søknads-
frist 

Antall 
søkere 

Søkekomite Sorteringskomite Bedømmelseskomite Intervjukomite Innstilling 
Styret (IMV) 

Tilsetting 
TUV (HF) 

Forventet 
oppstart 

Førsteamanuensis 
musikkpsykologi 

2.5. 24 -- Stan Hawkins 
Tor Endestad 
Isabelle Peretz 

Stan Hawkins 
(administrator) 
Raymond MacDonald 
Isabelle Peretz 
Stefan Koelsch 

Bruno Laeng** 
Ellen Rees 
Simen Christensen Grøgaard 
Anne Danielsen(bisitter) 

1.6.2017 

Førsteamanuensis 
musikkteknologi 

2.5. 20 Alexander R. 
Jensenius 
Jim Tørresen 
Jo Herstad 

Stan Hawkins 
Jo Herstad 
Petri Toiviainen 

Stan Hawkins 
(administrator) 
Stefania Serafin  
Petri Toiviainen 
Daniel L. Trueman 

Ellen Rees** 
Jo Herstad 
David Buverud 
Alexander R. Jensenius (bisitter) 
Jim Tørresen (bisitter) 

1.5.2017 

Førsteamanuensis 
musikkhistorie 

25.4 49 -- Alexander R. 
Jensenius  
Stan Hawkins 
Nanette Nielsen 

Alexander R. 
Jensenius 
(administrator) 
Martha Feldman 
Allan Moore 
Michael Fjeldsøe 

Alexander R. Jensenius 
Arne Bugge Amundsen 
Veronica Ski-Berg 

14.11 9.12 1.3.2017 

Stipendiat  
TIME-prosjektet  

21.11 -- -- Ph.d.-leder* 
Prosjektleder 
Ekstern 

Eksternt 
finansiert 
stipendiat, 
ikke til TUV 

Postdoktor  
TIME-prosjektet  

21.11 -- -- Instituttleder 
Prosjektleder 
Ekstern 

Stipendiat 
EU- karriereløp 

1.2.17 -- -- Ph.d.-leder* 
Vitenskapelig tilsatt 
Ekstern 

27.3 21.4 15.8.2017 

Stipendiat 
forskningsgruppe 
ved IMV 

1.2.17 Ph.d.-leder* 
Vitenskapelig tilsatt 
Ekstern 

27.3 21.4 15.8.2017 

http://www.hf.uio.no/imv/om/tilsettingssaker/
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Stillingsplan 2017-2020 

Bakgrunn 

Alle stillingene i IMVs gjeldende stillingsplan har blitt tilsatt eller er under tilsetting, og det er derfor 

behov for en ny plan. Stillingsplanen omfatter kun nye, faste vitenskapelige stillinger. Det utarbeides 

en egen plan for administrasjonen. 

Prosess 

Instituttstyret ble i møtet 1. februar 2016 orientert om behovet for en ny stillingsplan. 

Den 4. februar ble saken tatt opp som diskusjonssak i instituttstyret, der spørsmålene om 

datagrunnlag og tidsplan ble lagt frem for styret og diskutert.  

I perioden 25. april – 2. mai ble alle ansatte invitert til å melde inn emneord via nettskjema. De 

innsamlede emneordene ble deretter sortert og gruppert, og det ble utarbeidet nettverksgrafer som 

viser koblinger mellom felter og personer for å synliggjøre hvordan ansatte og fagområder er knyttet 

sammen ved instituttet. De innsamlede emneordene og nettverksgrafene viser kompleksiteten i faget 

og mangfoldet i koblingene mellom både enkeltpersoner og fagområder ved instituttet.  

Styret diskuterte og ga råd til instituttledelsen i sitt møte 13. juni 2016 om hvordan det innsamlede 

materialet kunne brukes i det videre arbeidet med stillingsplanen. 

Arbeidet med ny stillingsplan ble presentert for alle ansatte på allmøte 22. august, og i perioden 8. -30. 

september ble alle ansatte invitert til å komme med forslag til nye, faste stillinger. Det ble bedt om at 

innspillene måtte svare på HFs krav til begrunnelse for nye stillinger og forholde seg til det større 

politiske landskapet.  

Følgende premisser ble lagt for innspillene: 

 Alle ansatte kan foreslå nye stillinger, alene eller i gruppe
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 Man kan sende inn så mange forslag man vil

 Det er ingen begrensninger på fagretning og stillingstype

 Alle forslagene skal begrunnes, maks 1 A4-side per stilling

 Innspill kan skrives på norsk eller engelsk

 Alle innspillene vil legges åpent på nettsidene og være med i den videre diskusjonen

Det kom i alt inn seks forslag til stillinger som sammen med instituttledelsens forslag til stillinger ble 

lagt frem for instituttstyret til diskusjon den 10. oktober 2016.  

På bakgrunn av forslagene som kom inn og instituttstyrets diskusjon, utarbeidet instituttledelsen et 

utkast til stillingsplan som ble sendt på høring til alle ansatte ved IMV i perioden 24. – 31. oktober 

2016. Det kom inn to høringsuttalelser som det har blitt tatt hensyn til i utarbeidelsen av det endelige 

forslaget som presenteres for styret. 

Den 3. november ble utkastet til stillingsplan drøftet med tjenestemannsorganisasjonene, og den 4. 

november godkjent av organisasjonene. De hadde noen spørsmål, men hadde ingen merknader som 

krever endringer i planen.  

Vedtaksforslag: 

Instituttstyret vedtar den fremlagte stillingsplanen for 2017-2020. Stillingsplanen oversendes 

dekanatet for endelig godkjenning.  

Alexander Refsum Jensenius 

instituttleder  Målfrid Hoaas 

administrativ leder 

Vedlegg: 

 Utkast til stillingsplan for IMV 2017-2020

 Innkomne forslag om stillinger til fristen 30. september 2016

 Innkomne høringsuttalelser til fristen 31. oktober 2016

 Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene
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Stillingsplan 2017-2021 

1. Introduksjon
Alle stillingene i IMVs gjeldende stillingsplan har blitt tilsatt eller er under tilsetting, og det er 
derfor behov for en ny plan. Arbeidet med ny stillingsplan ble påbegynt våren 2016. 
Stillingsplanen har vært behandlet i styret som orienteringssak 1. februar, - og diskusjonssak 4. 
april, 13. juni og 10. oktober og de ansatte har blitt involvert både gjennom arbeidet med å 
definere emneord samt gjennom å komme med konkrete forslag til stillinger (frist 30. 
september). Utkast til ny stillingsplan blir sendt ut på høring til alle ansatte 24. oktober.  

Stillingsplanen inneholder kun forslag om nye fastvitenskapelige stillinger. 

Økonomisk handlingsrom 
Den økonomiske situasjonen til IMV er relativt god, og i langtidsbudsjettet er det lagt opp til å 
tilsette i én ny, fast stilling hvert år fremover. Dette fordrer at budsjettrammene ikke endrer seg 
vesentlig og at vi får tilslag på et nytt eksternt forskningsprosjekt (NFR/EU) årlig i perioden. Vi 
mener dette er et realistisk anslag med tanke på tidligere uttelling og den store 
søknadsaktiviteten om dagen. 

Det er ingen aldersavganger i perioden 2017-2020, men vi har avganger som til sammen utgjør 
5,5 stillinger i perioden 2021-2023. Hvis budsjettprognosene endrer seg, vil disse avgangene 
hjelpe med å korrigere et evt. underskudd i langtidsbudsjettet. 

Med dette handlingsrommet som utgangspunkt, har vi valgt å dimensjonere stillingsplanen med 
tanke på tilsetting i minst fem nye stillinger i perioden, samt noen flere hvis det blir rom for det. 
Ved å spre tilsettingene over flere år, vil vi ha god anledning til å justere tilsettingstakten 
avhengig av det økonomiske handlingsrommet, samt prioritere med utgangspunkt i de 
endringer i staben som nytilsettingene medfører. 

Mål ved rekruttering 
I IMVs strategiplan for 2011-2020 er de overordnede målene uttrykt på følgende måte: 

Innen 2020 skal instituttet styrke sin posisjon som forskningsmiljø i en 
internasjonal kontekst. I løpet av samme periode skal IMV framstå som det 
mest attraktive lærestedet i musikkvitenskap i Norden og som en aktiv og 
tydelig leverandør av kunnskaper og kompetanse til miljøer i musikkfeltet 
og andre relevante samfunnsaktører. Dette skal skje ved at den samlede 
disponeringen av ressurser fremmer forskning, undervisning og formidling 
av høy kvalitet og relevans. 

Blant de viktigste grepene for å nå disse målene er at det ved rekruttering legges økt vekt på 
internasjonalisering, tverrfaglighet, og forsknings- og utdanningskvalitet. Disse grepene skal 
forenes med et mål om å bedre kjønnsbalansen i alle stillingskategorier. 

I tillegg kommer det større politiske landskapet vi må forholde oss til: 

 UiOs tverrfaglige satsninger: Livsvitenskap, Energi, Norden

 Store samfunnsutfordringer, slik de er oppsummert i sentrale politiske dokumenter som
Langtidsplanen for forskning og EUs Horisont 2020

 Et politisk ønske om at de humanistiske fagene også må bidra til nasjonal omstilling og
innovasjon, slik det etterspørres i blant annet Humanioraevalueringen og
Humaniorameldingen

http://www.hf.uio.no/imv/om/tilsettingssaker/stillingsplan-revidert/stillingsplan-imv-2016-2020.pdf
http://www.hf.uio.no/imv/om/dok/2011/planer/strategisk-plan-2011-2020.pdf
http://www.uio.no/forskning/livsvitenskap/
http://www.uioenergi.uio.no/
http://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-7-20142015/id2005541/?ch=1&q=
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges
http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Evaluering_av_humanistisk_forskning_i_Norge/1254011399850
https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/artikler/humaniora/id2466135/
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Det forventes nå i større grad at vi forholder oss til slike tematiske satsninger og politiske 
føringer. Dette gir seg også utslag i at mer midler i sektoren flyttes over til resultabaserte 
indikatorer og konkurranseansatte arenaer.  

Kriterier for seleksjon av stillinger 
IMVs foregående stillingsplan (som ble revidert i flere omganger) fokuserte primært på analyser 
av kvantifiserbare data for de siste fem år.  Ettersom både det interne og eksterne landskapet 
har endret seg kraftig de siste årene, ser vi det som lite formålstjenlig å basere den nye 
stillingsplanen på historiske data. Det er nå viktigere å vurdere faglig potensial og mulighet for 
oppfølging av de ulike strategiske planene vi må forholde oss til. Når det er sagt, er det fremdeles 
de samme kriteriene som gjelder for prioritering av fremtidige ansettelser: 

1. Forskningsstyrke og -kvalitet

2. Undervisnings- og veiledningsbehov

3. Samfunnsbehov

De følgende seksjonene vil gi en vurdering av nå-situasjonen, før de konkrete stillingsforslagene 
presenteres og diskuteres. 

2. Analyse av nå-situasjonen

Antall ansatte 
Per 1. januar 2017 vil instituttet ha 49 tilsatte, fordelt på 41 årsverk, slik oppsummert i Tabell 1. 
De fastvitenskapelige stillingene er delt inn i to kategorier: førstestillinger (med forskning og 
undervisning) og undervisningsstillinger.  

Stillingskategori Tilsatte Årsverk 

Teknisk-administrative 8 7,5 

Førstestillinger: professor, førsteamanuensis, amanuensis (faste) 17 16,2 

Undervisning: universitets- og førstelektor, førsteamanuensis1 
(faste) 

7 4,5 

Forskere, postdoktorer og stipendiater (midlertidige) 13 12 

Lektor II/Professor II (midlertidige) 4 0,8 

Sum 49 41 

Tabell 1. Oversikt over IMVs ansatte per 1. januar 2017 

Fagdimensjonering 
Det er mange måter å gruppere instituttets ansatte på. For å få en oversikt over hvordan de ulike 
fagmiljøene er representert per i dag, har vi laget nettverksgrafer basert på emneord som hver 
enkelt forsker selv meldte inn (se vedlegg). Disse figurene er naturlig nok en forenkling av en 
kompleks virkelighet, men gir allikevel en pekepinn på hvordan ulike fagområder er 
representert ved instituttet. 

1 Ansatte i lektorstilinger som fullfører doktorgrad kan søke opprykk til førstelektor eller 

førsteamanuensis. Det er den ansatte som selv vurderer om han/hun søker opprykk til førstelektor eller 

førsteamanuensis. Undervisningsplikten for lektorer med opprykk til førsteamanuensis forblir som i 

lektorstillingen. 

http://www.hf.uio.no/imv/om/tilsettingssaker/stillingsplan-revidert/stillingsplan-imv-2016-2020.pdf
http://www.hf.uio.no/imv/om/organisasjon/styret/moter/2016/6-2016/index.html
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Avganger 
Det er som nevnt ingen avganger innen perioden for stillingsplanen, men det vil være flere 
avganger rett utenfor planen (i alfabetisk rekkefølge): Eriksen, Godøy, Halmrast, Henriksen, 
Riisnæs og Wikshåland.  

Med utgangspunkt i IMVs fire gjeldende fagområder, vil de gjenværende fastvitenskapelig 
ansatte fordele seg som følger: 

 Musikkhistorie: Guldbrandsen, Nielsen, Nyansatt (3 årsverk)

 Populærmusikkstudier: Brøvig-Hanssen, Danielsen, Devine, Hawkins, Weisethaunet (5
årsverk)

 Kognitiv musikkvitenskap: Aksnes, Jensenius, Nyansatt (delt Psykologi), Nyansatt (delt
Informatikk) (3 årsverk)

 Musikklab: Baur, Christophersen, Dybsand, Skatrud, Watne, Zeiner-Henriksen (4
årsverk)

HF ønsker robuste fagmiljøer, bestående av minst fire fastvitenskapelig ansatte. Det var også 
denne "sperregrensen" som ble brukt i forrige faglige prioriteringsrunde. Med dette som 
utgangspunkt kan det argumenteres for at det er behov for å styrke musikkhistorie og kognitiv 
musikkvitenskap med en person hver for å sikre ønsket robusthet i fremtiden. 

Vurdering av forskningsstyrke og -kvalitet 
HF har et uttalt mål om å styrke allerede sterke forskningsmiljøer, og dette har også blitt gjort 
ved IMV gjennom tilsettinger i to faste stillinger i populærmusikkstudier, samt to delte stillinger 
i kognitiv musikkvitenskap de siste årene. 

Ettersom ansattgruppen er i såpass stor endring, har vi har valgt å ikke gjøre en dyptgående 
kvantitativ analyse av historiske forskningsdata i denne stillingsplanen. Dette skyldes også at 
bildet har endret seg lite siden analysen som ble gjort i forbindelse med forrige stillingsplan. Det 
er fremdeles de to miljøene populærmusikkstudier og kognitiv musikkvitenskap som hevder seg 
sterkest internasjonalt, med mange publikasjoner i ledende kanaler og eksterne 
prosjektinntekter. Det er positivt å registrere at oppfølgingsplanene fra forrige prosess for 
faglige prioriteringer har bidratt til å styrke musikkhistoriefeltet de siste årene, og det forventes 
en ytterligere forbedring i publikasjonsnivå og prosjektinngang her. 

Med tanke på å nå de høye forskningskravene som forventes i årene fremover, og ikke minst 
styrke evnen til omstilling, ser vi at det ved fremtidige tilsettinger kan være strategisk lurt å 
tenke mer på tvers av eksisterende faggrenser enn vi har gjort tidligere. Dette kan gjøres 
gjennom musikktverrfaglige tilsettinger, altså stillinger som i større grad åpner for andre 
kombinasjoner av teori, genre og metode enn det som har vært vanlig. Det kan også gjøres 
gjennom et større fokus på eksplisitt interdisiplinære stillinger som også knytter seg tettere til 
miljøer utenfor IMV. Et slikt grep vil antagelig også ha positive ringvirkninger på 
undervisningssiden, og knytte instituttet tettere til universitetet i hele sin bredde. 

Vurdering av undervisnings- og veiledningsbehov 
Timeregnskapet viser at instituttets ansatte har et akkumulert overskudd på ca 2000 timer 
totalt. Dette er på ingen måte dramatisk, og det arbeides med konkrete oppfølgingsplaner for å 
sikre at vi kommer i enda bedre balanse. 

Det er ikke planlagt store endringer i emneporteføljen i overskuelig fremtid og med de pågående 
nyansettelsene ser vi at det vil være en god balanse mellom undervisningsbehov og 
undervisningskapasitet fra 2017. 

Ettersom undervisningen skal være forskningsbasert, vil den langsiktige studieporteføljen 
primært utvikle seg i tråd med forskningen. Vi ser imidlertid at det er to strategisk viktige 

http://www.hf.uio.no/imv/om/tilsettingssaker/stillingsplan-revidert/stillingsplan-imv-2016-2020.pdf
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undervisningsbehov som ikke fullt ut kan løses med den nåværende og fremtidige gruppen 
fastvitenskapelig ansatte: utøvende og studioproduksjon. 

De utøvende emnene er i en særstilling ettersom de i stor grad undervises av timelærere på små 
kontrakter. Det er vanskelig å se for seg en annen løsning for instrumentalundervisningen, selv 
om omleggingen til mer ensemble- og samspillsundervisning i den nye bachelorgraden har 
åpnet for at noen enkeltlærere kan få større undervisningsoppgaver enn de rene 
instrumentalspesialistene. Instituttets eneste fastvitenskaplig ansatte innen utøving vil gå av rett 
utenfor stillingsplanens utløp, så det vil være viktig å rekruttere en ny person som kan håndtere 
utøvendefeltet i hele sin bredde også i fremtiden. For å styrke kontakten mellom de praktiske og 
teoretiske disiplinene vil det her være aktuelt å rekruttere en førsteamanuensis med 
kunstnerisk og vitenskapelig dobbeltkompetanse: en person som både er aktiv utøver og 
forsker, og som har vitenskapelig doktorgrad. Denne kombinasjonen har blitt mer vanlig de siste 
årene, både i Norge og internasjonalt, så det er mulig å sikre et tilfredsstillende antall søkere til 
en slik stilling. 

Selv med en nytilsetting innen studioproduksjon (50 % universitetslektor) i forrige periode, vil 
det fortsatt være et stort undervisningsbehov i musikkproduksjonsfagene. Som for de utøvende 
fagene, ser vi at det er viktig å koble også dette feltet tettere på den vitenskapelige aktiviteten. 
Her vil det også være aktuelt å lyse ut en førsteamanuensisstilling med krav om 
dobbeltkompetanse: både utøvende musikkproduksjonskompetanse samt vitenskapelig 
doktorgrad. Denne kombinasjonen har blitt mer vanlig de siste årene, særlig innenfor området 
som kalles "Art of Record Production", så også her vil det være mulig å få til en reell konkurranse 
om en ny stilling. 

Når det gjelder fremtidig veiledningsbehov er det naturlig å tenke seg at dette vil følge 
forskernes aktivitet. Det viktigste grepet vi kan ta for å sikre bedre veiledningskvalitet er å 
styrke den generelle veilederkompetansen og utvikle nye veiledningsformer (f.eks. 
gruppeveiledning). Det må forventes at forskerne skal fortsette å veilede bredt, og det bør jobbes 
aktivt for at studentene involveres i pågående forskningsprosjekter og forskergrupper. 

Nasjonal arbeidsdeling 
NIFUs publiseringsrapport «Evaluation of Research in the Humanities in Norway: Statistics and 
Analyses» fra 2016 viser at IMV har den største musikkfaglige forskningsproduksjonen i Norge. 
IMV er også den musikkfaglige institusjonen som har den klart størst andelen eksterne 
forskningsmidler. Det er med andre ord ingen tvil om at IMV står i en særstilling når det gjelder 
musikkvitenskapelig forskning, og er det eneste miljøet med en tydelig internasjonal 
forskningsprofil. 

Innenfor utdanning er det verdt å peke på rapporten «Musikkvitenskapelige 
utdanningsprogrammer i Norge og Norden» som ble utarbeidet til Nasjonalt fagråd for musikk i 
2013. Denne konkluderer med at det kun er fem institusjoner som tilbyr musikkvitenskapelig 
utdanning på programnivå i Norge.  Av disse er det kun UiO og NTNU som tilbyr 
musikkvitenskapelig utdanning på alle nivåer, og her har IMV det klart største studenttallet.  

På utdanningssiden konkurrerer IMV imidlertid også med andre typer musikkutdanninger, 
inkludert utøvende, pedagogiske og terapeutiske. Det er viktig å ta hensyn til denne 
konkurransesituasjonen, men det er minst like viktig at vi bidrar til å sikre en god 
dimensjonering innenfor de ulike musikkfagene i Norge. En fordel her er at IMV har relativt lite 
faglig overlapp med andre institusjoner. For våre eksisterende miljøer kan vi nevne følgende 
overlapp:   

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2398609
http://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt/instituttleder-blogg/arkiv/musikkvitenskapelige-utdanningsprogrammer-i-norge-og-norden.html
http://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt/instituttleder-blogg/arkiv/musikkvitenskapelige-utdanningsprogrammer-i-norge-og-norden.html
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 Musikkhistorie: de fleste andre institusjonene som tilbyr musikkutdanninger har
musikkhistorikere ansatt, men ingen av de andre miljøene har imidlertid en kritisk
masse som ved IMV.

 Populærmusikkstudier: selv om det har dukket opp mange studieprogrammer med
populærmusikalsk innretning, er det få institusjoner som har en tydelig vitenskapelig
profil på dette feltet. Det nærmeste er UiA, men deres populærmusikkmiljø har en
tydelig utøvende profil.

 Kognitiv musikkvitenskap: det er få andre institusjoner som dekker dette feltet i særlig
grad. Det er noen berøringspunkter mot musikkteknologmiljøet ved NTNU, men dette er
mer spisset mot en utøvende tilnærming i både forskning og utdanning.

IMV har deltatt i (og ledet) flere av de musikkfaglige SAK-prosessene de siste årene (samarbeid, 
arbeidsdeling og konsentrasjon). Som del av SAK-prosessen med Norges musikkhøgskole (NMH) 
ble det enighet om at IMV ikke skal satse på musikkpedagogikk og musikkterapi, da disse er godt 
dekket ved NMH. SAK-prosessen på musikkteknologifeltet har ledet til en søknad om en delt 
mastergrad i "Music, Cognition, Technology" mellom UiO og NTNU, som kan utnytte de to 
miljøenes spisskompetanser. 

Alt i alt er det fra et nasjonalt perspektiv fruktbart å fortsette å konsolidere og løfte IMVs 
forskningsmiljøer ytterligere, samt tilby tilhørende forskningsbasert undervisning og veiledning. 

3. Innspill til stillinger
I det følgende vil de ulike stillingsforslagene som har kommet inn bli presentert. 

Innspill fra forrige stillingsplan 
Fire stillinger nådde ikke opp på prioritert plass i forrige stillingsplan, men ble nevnt eksplisitt 
for senere vurdering:  

 Musikk i Norden (ikke genre- eller metodebestemt)
 Musikk og medier
 Studioproduksjon (vitenskapelig)
 Utøving (vitenskapelig)

Innspill fra de ansatte 
Alle ansatte ble invitert til å komme med innspill til stillingsplanen, med frist 30. september. 
Innspillene ligger vedlagt:  

 Musikkproduksjon
 Contemporary Musical Thought and Scholarship
 Popular Music and Contemporary Media
 Nordisk musikk
 Music Information Retrieval
 Musikkhistorie

Innspill fra instituttledelsen 
Med utgangspunkt i et ønske om å kunne jobbe strategisk mot de tre UiO-satsningene, foreslo 
ledelsen interdisiplinære stillinger rettet mot hver av satsningene, altså: 

 Interdisiplinær musikkvitenskap rettet mot UiO:Norden

 Interdisiplinær musikkvitenskap rettet mot UiO:Livsvitenskap

 Interdisiplinær musikkvitenskap rettet mot UiO:Energi

http://www.hf.uio.no/imv/om/organisasjon/styret/moter/2016/6-2016/index.html
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4. Forslag til nye stillinger
De endelige forslagene til stillinger i stillingsplanen er satt opp med utgangspunkt i de innkomne 
forslagene samt diskusjoner i ledergruppen og i styret. Et sentralt element i diskusjonene har 
vært ønsket om å opprettholde og øke IMVs gode utvikling når det gjelder forskningsproduksjon 
og prosjektinngang. Fra et forskningsstrategisk perspektiv vurderes det som sentralt å fortsette 
å rekruttere forskere på et høyt internasjonalt nivå. Vi ser at de relativt åpne utlysningene vi har 
hatt de siste årene har sikret et stort tilfang av svært dyktige kandidater. Alle nye stillinger bør 
derfor fortsatt lyses ut relativt bredt. 

Alle instituttets fagmiljøer har blitt styrket med nye, fagspesifikke stillinger de siste årene. For å 
sikre både intern og ekstern tverrfaglighet foreslår vi i denne stillingsplanen å primært lyse ut 
tematisk rettete stillinger, uten begrensninger på genre og metode. Det foreslås at alle stillingene 
rekrutteres som 100 % førsteamanuensis, for å sikre en god balanse mellom forskning og 
utdanning i staben. 

Music and Contemporary Media 
Denne stillingen er tenkt rettet inn mot musikkbruk i dagens medievirkelighet: 
strømmetjenester, internett, mobiltelefoner, musikkvideo, dataspill, virtual reality, m.m. Både 
lydlige og audiovisuelle perspektiver, teorier og metoder vil være inkludert. Selv om stillingen er 
vitenskapelig, kan det åpnes for å rekruttere personer med tilleggskompetanse i produksjon 
innenfor ett eller flere av mediene. En slik stilling vil være strategisk viktig for å følge opp den 
gode forskningsproduksjonen som allerede er på feltet ved IMV (Sky & Scene, m.m.), og den vil 
også kunne kobles på mange andre fagmiljøer ved HF avhengig av hvem som tilsettes. Det vil 
ikke legges inn begrensninger på genre eller metode.  

Music in the Nordic Regions 
Denne stillingen er tenkt for å rekruttere personer som arbeider med nordisk musikk (i Norden 
eller utenfor) og/eller andre typer musikk i Norden. Stillingen vil være strategisk rettet mot 
kjernespørsmål i UiO:Norden, blant annet nordisk identitet og tilhørighet, Norden i verden og 
verden i Norden. Stillingen vil kunne åpne for koblingspunkter mot mange andre miljøer, særlig 
ved HF og SV. Det vil ikke legges inn begrensninger på genre eller metode.  

Music and Human Life 
Denne stillingen er tenkt rettet inn mot UiO:Livsvitenskap, men er valgt avgrenset til den 
humane siden av satsningen. For å kunne treffe riktig i forhold til satsningen ser vi at det er 
aktuelt å lyse ut med åpning for minst to forskjellige perspektiver: (1) musikk i medisin/helse, 
(2) helse/medisin i musikk. Førstnevnte vil primært dekke musikkognitive problemstillinger, 
hvor vi allerede har noe pågående forskningssamarbeid gjennom fourMs-gruppen. Det er viktig 
å presisere at en slik tilnærming ikke vil være klinisk rettet, den skal altså ikke gå inn i 
musikkterapidomenet. Den andre mulige retningen vil favne historiske og/eller kulturelle 
perspektiver knyttet til hvordan helse/medisin har vært behandlet, og kan bli behandlet, i og 
gjennom musikk. Det vil ikke legges inn begrensninger på genre eller metode.  

Music Production 
Denne stillingen er tenkt rettet inn mot området som gjerne kalles «Art of Record Production». 
Målet er å rekruttere en person med vitenskapelig og kunstnerisk dobbeltkompetanse, altså en 
person som har erfaring som profesjonell musikkprodusent, men som også har doktorgrad og en 
vitenskapelig forskningsproduksjon. Stillingen vil være strategisk viktig for å styrke koblingen 
mellom de utøvende/praktiske undervisningsfagene og pågående forskning ved instituttet. Det 
vil ikke legges inn begrensninger på genre.  
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Music, Sound and Big Data 
Denne stillingen er tenkt rettet inn mot den stadig økende graden av data (tenkt i vid forstand) 
som omgir oss. Vi tenker å lyse ut bredt, med mulighet for å rekruttere fra minst to forskjellige 
fagtradisjoner: (1) bruk av lyd/musikk som verktøy for å håndtere store datamengder 
(sonifisering), (2) musikkinformasjonssøk i store datamengder. Førstnevnte perspektiv vil åpne 
for koblinger mot de store datamengdene som finnes i både UiO:Livsvitenskap og UiO:Energi, 
men vil også kunne ha flere spennende estetiske koblingspunkter. Den andre retningen vil være 
mer informatikkpreget, og vil kunne være strategisk viktig for å jobbe mer aktivt med 
musikksøk i store databaser, slik som i samlingene til Nasjonalbiblioteket, NRK, m.m. Det vil ikke 
legges inn begrensninger på genre.  

Music Performance 
Denne stillingen er tenkt rettet inn mot musikkutøving (instrumental eller sang). Målet er å 
rekruttere en person med kompetanse som aktiv utøver, men også med vitenskapelig 
produksjon. Stillingen vil være strategisk viktig for å styrke koblingen mellom de 
utøvende/praktiske undervisningsfagene og pågående forskning ved instituttet. Det vil ikke 
legges inn begrensninger på genre.  

Music, Ethics and Society 
Denne stillingen er tenkt rettet inn mot musikkens samfunnsoppbyggende rolle, både for 
individer, for grupper og for hele befolkninger. Musikk former og fremmer livskvalitet og 
demokrati i stadig mer komplekse, multikulturelle, teknologiske, post-humanistiske samfunn. 
Målet er å rekruttere en person som arbeider med områder som empati og bevissthet i en 
interdisiplinær dialog med f.eks. filosofi, psykologi, sosiologi. Stillingen vil være strategisk viktig 
fordi den vil takle flere store samfunnsutfordringer, og vil kunne kobles opp mot både 
UiO:Livsvitenskap og UiO:Norden. Det vil ikke legges inn begrensninger på genre, men metoden 
er begrenset av å skulle kunne håndtere samfunnsrelevante problemstillinger i etiske 
konstellasjoner gjennom nåtidig, interdisiplinær musikkvitenskap. 

Rangering av stillingene 
Vi foreslår følgende rangering av stillingene: 

1. Music and Contemporary Media
2. Music in the Nordic Regions
3. Music and Human Life
4. Music Production
5. Music and Big Data
6. Music Performance

7. Music, Ethics and Society

Tilsettingstakten vil være avhengig av budsjettsituasjonen. Stillingsplanen bør revideres årlig. 



Innspill til stillingsplan 

Førsteamanuensis i musikkproduksjon 

Til ny stillingsplan foreslår vi herved en førsteamanuensis i musikkproduksjon. 

Undervisning/veiledning 
Behovet for undervisning innen musikkproduksjon har økt de siste årene med et 
voksende antall studenter som velger produksjon fremfor mer tradisjonelle 
komponering- og arrangeringsvarianter tidlig i studiet. Dette medfører en større 
studentgruppe som kan velge musikkproduksjonsemner også senere i studiet, så 
alt i alt er behovet for undervisning økende. Undervisningen deles nå mellom tre 
ansatte der én har spesialorientering mot produksjon mens de to andre også 
underviser innen mange andre felt. Førstnevnte har allerede passert 60 så på litt 
lengre sikt vil behovet for undervisere være enda mer prekært. 
Det er også en god del masterstudenter som velger produksjonsrelaterte temaer 
for sine oppgaver.  Stort sett dekkes dette greit med den veiledningskapasiteten 
vi har nå, men det er ikke umulig at det også her på sikt vil merkes en økning. 

Forskning 
Musikkproduksjon er et forholdsvis nytt forskningsfelt. Ansatte ved Institutt for 
musikkvitenskap har fra starten vært aktive pådrivere, med deltagelse og 
arrangering av ARP-konferansen (2014), samt bidrag i ulike tidsskrifter. Det er 
også tilrettelagt for forskning i vårt studio og vårt mikserom. I dag er mye av den 
forskningen som gjøres på instituttet innenfor dette feltet av mer teoretisk og 
analytisk art. Forskning som bringer sammen praksis og teori innen musikk-
produksjon vil være viktig for å utvikle feltet videre og tilføre undervisningen 
nyttig kunnskap.  

Ragnhild Brøvig-Hansen 
Anne Danielsen 
Kyle Devine 
Per Ole Hagen 
Stan Hawkins 
Sverre Erik Henriksen 
Hans T. Zeiner-Henriksen 



Innspill til ny stillingsplan 

Vi vil argumentere for utlysning av en ny førstestilling i norsk musikkhistorie for 

perioden 2017–2021. I tillegg foreslår vi at det lyses ut to PhD-stipendier i norsk 

musikkhistorie i samme periode. Dette ser vi flere argumenter for. 

Musikkhistorie er et felt hvor det om ikke alt for lenge vil bli avgang, av en person 

som dekker viktige deler av kjernerepertoaret. En slik utskifting innen et felt følger 

ikke, og bør heller ikke følge pr. automatikk. Men som det største musikk-

vitenskapelige instituttet i Norden (for så vidt også et av de største i Europa) bør IMV 

opprettholde og styrke sin forskningsmessig kompetanse innen det som gjerne 

betegnes som det klassisk-romantiske kjernerepertoaret.  

IMV dekker foreløpig tidlig musikk (innenfor det som internasjonalt betegnes som 

Early Modern) ganske bra. Operafeltet er også godt dekket, over et bredt spekter 

tidsmessig, fra barokk til nyeste tid. Den nyere og nyeste kunstmusikken er likeså 

godt dekket. En slik ny stilling bør derfor innbefatte et område som ingen institutter 

utenfor Norge vil føle et særskilt ansvar for, nemlig norsk musikkhistorie fra tidlig 

1800-tall og inn i det 20. århundre. Den norske kunstmusikken tar nettopp form innen 

denne perioden, og er et område der IMV har hatt sterke forsknings- og 

undervisningstradisjoner, men der det nesten ikke lenger satses på forskning blant de 

vitenskapelig ansatte. Så vidt vi har oversikt over, foreligger det et bredt potensial 

blant aktuelle søkere til en slik stilling. 

Også undervisningsmessig trenger IMV en styrking av ressursene for å kunne dekke 

emner innen dette feltet, både hva angår forelesninger og veiledning.  

En utlysning innen musikkhistorie med vekt på norsk og nordisk 

kunstmusikktradisjon vil også knytte an strategisk til den pågående satsningen på det 

nordiske ved Universitetet sentralt.  

Vi finner det viktig å understreke at den faglige profilen på kompetanse innen denne 

sektoren, bør romme nyskapende teoretiske og metodologiske perspektiver på feltet. 

Dette omfatter nye perspektiver både på verk- og stilhistorie, kulturhistorie, analyse 

og performance studies. Sentralt står tverrfaglige og tverrfakultære forsknings-

satsninger innen norsk og europeisk, vestlig og global kunstmusikkhistorie i 

brytninger med andre musikalske sjangrer, med andre kunstarter, og med bredere 

studier innenfor kultur, migrasjon og identitet samt medier og teknologi. 

Internasjonalt foregår det en betydelig fornyelse innen musikkhistoriefaget langs ulike 

dimensjoner, og dette bør avspeiles i utlysningsteksten (uten at vi vil gå inn i 

formuleringen av dette aspektet her og nå). Vi vil her bare nøye oss med å påpeke at 

det bør kreves analytisk kompetanse innen verkstudier og framføringsforskning, såvel 

som kompetanse innen det som også på norsk har blitt hetende Cultural studies, og 

som før i tiden gjerne ble beskrevet som Kulturgeschichte. Publikasjoner på 

internasjonalt nivå og erfaring med prosjektledelse, internasjonale forskningprosjekter 

og -søknader vil være sentrale krav.  

De to PhD-stipendiene har som siktemål å styrke og sikre en rekruttering innen feltet 

norsk musikkhistorie. Denne rekrutteringen har i de senere år nesten ligget nede, og 

trenger å tas opp igjen. Vi ser at det i de senere år har vært uteksaminert en rekke 

dyktige MA-kandidater på feltet i norsk sammenheng. I tillegg finnes det en rekke 

gode, potensielle søkere i det nordiske området samt internasjonalt. PhD-stipendiene 

kan lyses ut i tilknytning til den foreslåtte førstestillingen eller uavhengig av denne.  

Om det skulle være ønskelig, kan vi gjerne bygge dette forslaget mer ut i detalj. 

Professor Erling E. Guldbrandsen Professor Ståle Wikshåland 



To the Board of the Department of Musicology: 
Proposal for a New Position in Contemporary Musical Thought & Scholarship 
From Kyle Devine and Nanette Nielsen 

In response to the recent call for innspill til stillingsplanen, we propose a permanent hire in 
Contemporary Musical Thought & Scholarship.  

The position will be open with regard to musical style, time period, geographic region, and 
methodology. Although the successful candidate will possess expertise in a particular 
musical tradition or traditions, we are primarily interested in scholars who are pursuing new 
theoretical directions and empirical approaches in music studies. This means thinking 
beyond traditional distinctions between, for example, popular music and art music, context 
and text, culture and nature, subject and object, humanism and science, as well as between 
qualitative and quantitative methodologies. It involves embracing new conceptual and 
political challenges in studies of sound and music, and adjacent areas such as media and 
communications, technology and science, gender and ethnicity, disability and ability, 
environment and zoopolitics, culture and biology, theory and practice. The successful 
candidate will address a combination of such challenges in a way that is motivated by an 
earnest concern for what the future of multidisciplinary music studies might be in the 
twenty-first century. Candidates with expertise in musical topics (including broader sound- 
and dance-related topics) outside the Global North are especially encouraged to apply, 
although applicants with research programs addressing musics of Europe and the 
Anglophone world will be given full consideration. 

The purpose of this position is to bolster IMV’s role as an internationally excellent and 
forward-thinking hub of music scholarship, and to continue to propel our research and 
teaching profiles forward in the twenty-first century. Such a position resonates with the 
teaching and research ambitions specified in the current IMV stillingsplan, which 
emphasizes the strengths inherent in capturing current societal engagement through 
forward-thinking multidisciplinarity. Additionally, the candidate for this position will have 
some vision for connecting IMV with the strategic initiatives of UiO:Life Science, especially 
that of “Ethics and Society,” by meeting “the considerable social challenges [associated] 
with a multidisciplinary approach that includes social science subjects and the humanities” 
and by contributing “to an evidence-based, ethically reflective social dialogue on real 
opportunities and new choices arising from the life sciences.” Further afield, such a position 
is also aligned with the research mandates of the ERC and the Horizon 2020 program, as 
well as the changing shape of the musical field itself. Solidly situated in current and future 
musical thought, the position will help IMV to reflect a significant range of social, 
institutional, and musical realities, and it will ensure that the students emerging from our 
degree programs will be curious, confident, and capable musicologists that can understand 
and influence these realities, whether they are going on to other university degrees, 
performance careers, research paths, or jobs in the creative industries, cultural policy, and 
media. 



Associate Professor in Popular Music and Contemporary Media 

We want to argue for a position that addresses new and burgeoning research in the field of popular 

music. 

There is now a need for an interdisciplinary post that involves the rapidly changing role of media in 

society, as well as the emergence of forms of production, distribution, expression and consumption 

that reflect on the creative, political, and cultural processes behind music in the twenty-first century. 

There is a need for a new post that offers teaching, supervision, and research in areas that are 

relevant to new generations of musicological students, focusing on music, media and audiovisuality 

in ways that pick up on technological and digital transformations especially in relation to trends 

inherent in social media, streaming, games, film/series, and music video. 

Stan, Ragnhild B-H, Kyle, Hans T, Anne 



Til	  instituttstyret	  ved	  IMV	  (30.09.16)	  

FRAMLEGG	  OM	  NY	  STILLING	  INNAN	  NORDISK	  MUSIKK	  
frå	  Hallgjerd	  Aksnes,	  Bjørn	  Morten	  Christophersen,	  Åshild	  Watne,	  Asbjørn	  Eriksen,	  Øyvin	  
Dybsand,	  Astrid	  Kvalbein	  

Vi	  viser	  til	  invitasjon	  frå	  instituttleiar	  08.09.16	  og	  vil	  spele	  inn	  eit	  ønske	  til	  revidert	  
stillingsplan	  om	  ei	  stilling	  ved	  IMV	  i	  musikkhistorie	  relatert	  til	  satsingsområdet	  UiO	  i	  Norden.	  
http://www.hf.uio.no/forskning/uio-‐norden/forskning/index.html	  

Vi	  ser	  føre	  oss	  ein	  høgt	  kompetent	  forskar	  som	  kan	  
• studere	  nordisk	  musikk	  og	  musikkliv	  i	  ein	  breiare	  kontekst,	  i	  kontakt	  med	  den

internasjonale	  forskingsfronten.
• setje	  nærstudium	  og	  analyse	  av	  musikk	  inn	  i	  breiare	  historiske	  og

kulturelle/kulturpolitiske	  samanhengar.
• utarbeide	  større,	  gjerne	  tverrfaglege,	  forskingsprosjekt	  om	  ”det	  nordiske”	  i	  musikk

og	  andre	  kunst-‐	  og	  kulturuttrykk	  (litteratur,	  bildekunst,	  media	  etc.).
• utvikle	  undervisning	  og	  ulike	  samarbeidsprosjekt	  der	  tema	  blir	  tatt	  opp	  på	  tvers	  av

”nasjonale	  skolar”	  og	  musikalske	  sjangrar	  (t.	  d.	  ”den	  nordiske	  tonen”,	  nasjonalisme	  i
musikk,	  det	  moderne,	  musikk	  og	  mediekultur	  etc.)

Bakgrunnen	  for	  framlegget	  er	  at	  vi	  ser	  ei	  interesse	  for	  Norden	  i	  fleire	  internasjonale	  
forskarmiljø	  samtidig	  som	  mange	  særdrag	  ved	  norsk	  og	  nordisk	  musikkliv	  berre	  delvis	  er	  
utforska.	  Særleg	  gjeld	  dette	  forholdet	  mellom	  musikk	  og	  politikk,	  både	  i	  samband	  med	  
historiske	  omdreiingspunkt	  som	  den	  andre	  verdskrigen,	  og	  spørsmål	  om	  på	  kva	  måtar	  
kulturpolitiske	  modellar	  har	  lagt	  grunnlag	  for	  at	  det	  nordiske	  musikklivet	  står	  relativt	  sterkt	  
internasjonalt	  i	  dag,	  det	  vere	  seg	  via	  stjerneprodusentar	  innan	  populærmusikk,	  turnerande	  
jazzmusikarar	  eller	  samtidsmusikkfestivalen	  Ultima.	  Innan	  kulturpolitisk	  forsking	  ser	  det	  ut	  til	  
å	  vere	  behov	  for	  prosjekt	  som	  kan	  sjå	  større	  linjer	  på	  tvers	  av	  landegrensene	  i	  Norden,	  og	  
om	  musikk	  (jf.	  Nordisk	  kulturpolitisk	  tidsskrift,	  publikasjonar	  frå	  Telemarksforsking	  etc.).	  

Som	  eit	  døme	  på	  internasjonal	  interesse	  for	  Norden	  innan	  musikkhistorie,	  kan	  vi	  vise	  til	  at	  
professor	  Michael	  Custodis	  (Universitetet	  i	  Mainz)	  har	  tatt	  initiativ	  til	  prosjektet	  '”Nordic	  
Music“.	  Resistance,	  Persecution,	  Collaboration,	  and	  Reintegration	  in	  Norway’s	  Music	  Life	  
(1930-‐60)	  –	  A	  Systematical	  Reconstruction'	  i	  samarbeid	  med	  senter	  for	  Griegforskning	  i	  
Bergen,	  ved	  Arnulf	  Mattes.	  Søknader	  om	  støtte	  er	  sendt	  Noregs	  Forskingsråd	  og	  Deutsche	  
Forschungsgemeinschaft,	  og	  studentutvekslingsavtalar,	  føredragsseriar	  og	  tverrfaglege	  
ekspertutval	  med	  representantar	  frå	  norske	  og	  tyske	  institusjonar	  er	  alt	  sett	  i	  gang.	  	  	  

Sentrale	  internasjonale	  forskarar	  som	  Tomi	  Mäkelä	  (Berlin)	  og	  Daniel	  Grimley	  (Oxford)	  har	  
også	  tatt	  initativ	  til	  konferansar	  som	  ”Public	  History	  und	  Vermarktung.	  Methodologie,	  
Ideologie	  und	  gesellschaftliche	  Orientierung	  der	  Musikwissenschaft	  in	  (und	  zu)	  Nordeuropa	  
nach	  1945”	  http://www.gfm2016.uni-‐mainz.de/files/2015/08/Details-‐Mittwoch-‐14.-‐
September-‐2016-‐Wednesday-‐14-‐september-‐2016.pdf	  og	  ”Music	  and	  the	  Nordic	  
Breakthrough”	  https://nordicbreakthrough.wordpress.com/conference-‐programme/	  

Om	  institutt	  for	  musikkvitskap	  ved	  universitetet	  i	  Oslo	  skal	  kunne	  vere	  med	  på	  å	  utforme	  nye	  
forskingsprosjekt	  og	  aktualisert	  undervisning	  om	  det	  spesifikke	  ved	  nordisk	  musikk(liv),	  -‐	  
historisk	  og	  samtidig	  -‐	  trengs	  etter	  vårt	  syn	  ei	  styrking	  av	  kompetansen	  på	  førsteamanuensis-‐
/professornivå,	  i	  tillegg	  til	  dei	  to	  Ph.	  D.-‐stillingane	  som	  alt	  er	  oppretta	  innan	  satsingsområdet	  
UiO	  Norden.	  



Innspill til stillingsplanen: Styrking av kompetanse innen feltet Music Information Retrieval, 
MIR, ved IMV 

Det har innen internasjonale musikk- og informatikkforskningsmiljøer i løpet av de seneste 
par tiår foregått en omfattende utvikling av metoder for innholdsbasert ('content based') søk 
og informasjonsuthenting ('information retrieval') innen store samlinger av musikk, både som 
lydfiler og som ulike symbolformater (fortrinnsvis notebaserte samlinger), samt tilhørende 
dokumenter (såkalt 'metadata'), under samlebenevnelsen Music Information Retrieval, eller 
MIR. Dessverre har det vært lite innsats i Norge innen MIR-feltet, noe som vi opplagt bør 
gjøre noe med, ettersom framtidig musikkforskning og ulike arkiv- og samlingsvirksomhet vil 
komme til å lide under en mangel på kompetanse innen MIR-feltet.  

MIR-feltet angår ikke bare utvikling av søkeverktøy, men vel så mye grunnlagsproblemer 
i musikalsk analyse, og da i særdeleshet hva angår analyse basert på klingende musikk med 
fokus på lydegenskaper, framføringer, interpretasjon, ekspressivitet og affektivt innhold i 
musikken, så vel som i tilhørende multimediamateriale som musikkvideoer, musikkteater, 
dans, filmmusikk og dataspillmusikk. 

Det som trengs her er en stilling som førsteamanuensis/professor, samt en postdoktor og 
en eller flere stipendiatstillinger som kan utvikle kompetanse innen MIR-feltet. Dette kan 
gjerne være i samarbeid med institusjoner som Nasjonalbiblioteket, NRK, og andre samlinger, 
og gjerne som delte stillinger med andre institutter, f.eks. institutt for informatikk og institutt 
for medier og kommunikasjon. Slik forskning kan også ha potensiale for innovasjon og 
etablering av ny virksomhet innen ulike områder av kulturlivet. 



Subject: Re: [ansatte] Høring Stillingsplan 2017-2021
From: Arnulf Christian Mattes <a.c.mattes@imv.uio.no>
Date: 25. okt. 2016 11:27
To: Alexander Refsum Jensenius <a.r.jensenius@imv.uio.no>

Hei Alexander,

jeg har én kommentar til følgende argument:

Musikkhistorie: de fleste andre institusjonene som tilbyr musikkutdanninger har 
musikkhistorikere ansatt, men ingen av de andre miljøene har imidlertid en kritisk 
masse som ved IMV. I Bergen bygges det opp et miljø rundt klassisk norsk 
musikkhistorie, som kan være et argument for ikke å bygge opp tilsvarende ved IMV.

Det er hyggelig å høre at det går rykter om at det bygges opp et miljø rundt ‘klassisk 
norsk musikkhistorie’ i Bergen. Det tar jeg som et personlig kompliment;-)
Det er Senter for Griegforskning, som nå egentlig bare består av meg, som står bak 
dette ‘miljøet'. Situasjonen der er akkurat like uavklart som den var: Universitetet 
har så langt ikke forpliktet seg til noe
som helst i den retningen, og det er ingen planer for permanent videreføring etter 
2019, når finansieringen av Griegsenteret går ut. Griegkademiet har heller ingen 
konkrete planer om å bygge ut musikkvitenskap med en musikkhistoriestilling, tvert 
imot, det er stillingsstopp, og de får ikke en gang erstattet komposisjonsstillingen 
sin med en ny. I tillegg er det med det nye kunstfakultetet lagt strategiske føringer 
i retning ‘artistic research’, som av erfaring er ensbetydende med nedbygging av den 
såkalte ’teoretiske’ eller ‘historiske’ musikkvitenskap.
Jeg er selvfølgelig optimistisk, har sendt inn alle mulige søknader til NFR, nasjonalt 
kunstnerisk prosjektprogram, nasjonal biblioteksutvikling etc., bygger internasjonale 
nettverk og forsøker generelt å utvide Griegsenteret med en så bred og tverrfaglig 
profil som mulig innenfor de gitte statutter. Det er derfor også misvisende å kalle 
det for ‘klassisk norsk musikkhistorie’. Høres veldig snevert ut med slike merkelapper 
og tilsvarer i hvert fall ikke med hva som skal bygges opp i Bergen. 
Det er nettopp motsatt mål: å se på lokal musikkhistorie som en del av den globale 
musikkhistorien og vice versa. Dessuten er det ikke forskning på den (‘borgerlige’?, 
'finkulturelle'?) ‘klassiske musikken’ isolert fra andre sjangere og 
forskningstradisjoner (antroplogiske, sosiologiske, intermediale) som er målet, men 
nettopp en bred, tverrfaglig tilnærming til forholdet mellom musikkuttrykk og mellom 
musikk og samfunn i det 19. og 20. århundre innenfor alle sjangre og overordnet 
nasjonale, institusjonelle og kulturelle distinksjoner. 

Med vennlig hilsen,

Arnulf

24. okt. 2016 kl. 10.18 skrev Alexander Refsum Jensenius <a.r.jensenius@imv.uio.no>:

<Stillingsplan 2017-2020-Høringsutkast.pdf>

Re: [ansatte] Høring Stillingsplan 2017-2021

1 of 1 25. okt. 2016 12:05



Subject: Bemerkning til stillingsplanen
From: Asbjørn Øfsthus Eriksen <a.o.eriksen@imv.uio.no>
Date: 31. okt. 2016 14:51
To: Alexander Refsum Jensenius <a.r.jensenius@imv.uio.no>

Hei Alexander

I avsnittet om nasjonal arbeidsdeling i stillingsplanen står det følgende (s. 4): «I 
Bergen bygges det opp et miljø rundt klassisk norsk musikkhistorie, som kan være et 
argument for ikke å bygge opp tilsvarende ved IMV.» Jeg forstår ikke hvilket «miljø» 
det her siktes til: Etter hva jeg vet, har ikke Grieg-akademiet planer om noen slik 
satsing på norsk musikkhistorie, og dersom man tenker på Senter for Griegforskning ved 
UiB, er det viktig å huske på at senteret bare har én ansatt, og at dette er en 
åremålsstilling. Dessuten  konsentrerer senteret seg først og fremst om å forske på 
nettopp Grieg.

Jeg mener derfor at det absolutt er et stort behov for å få en ny stilling i 
musikkhistorie, og gjerne med hovedfokus på norsk musikk. Som det påpekes i 
stillingsplanen, vil antallet ansatte med musikkhistore som hovedfelt fort reduseres 
til tre etter 2021 (Guldbrandsen, Nielsen, nyansatt fra i høst). Vi bør derfor øke 
antall stillinger i denne kategorien med minst en for å få et såkalt robust fagmiljø 
innen feltet.

Hilsen Asbjørn

Bemerkning til stillingsplanen

1 of 1 31. okt. 2016 21:27



Drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene om stillingsplan 

IMV 2017-2021 

Tilstede: Asta Helgadottir (Parat), administrativ leder Målfrid Hoaas, instituttleder Alexander Refsum 

Jensenius og personalkonsulent Karoline Farbrot (referent) 

Tid/sted: torsdag 3. november 2016 kl 11.00 i IMVs lokaler 

Instituttleder redegjorde for hovedlinjer i planen og for hvordan ansatte har blitt involvert i arbeidet 

med ny stillingsplan. Stillingsplanen inneholder totalt syv forslag til nye stillinger. IMV har valgt å 

foreslå tematiske stillinger i ny stillingsplan fremfor disiplinære stillinger. Ansatte har fått anledning 

til å sende inn skriftlige innspill i flere omganger: ved å foreslå emneord, ved å komme med konkrete 

forslag til stillinger og ved å få forslaget til ny stillingsplan på høring. IMV har mottatt seks innspill til 

stillinger og to høringsinnspill. Forslaget til ny stillingsplan skal behandles i instituttstyret 14. 

november, før det sendes til dekanatet for godkjenning. 

Parat er generelt positive til forslaget til ny stillingsplan, blant annet stillingsplanens fremtidsfokus og 

at den er rettet mot UiOs satsinger. Parat synes imidlertid at stillingsplanen kan virke noe ambisiøs 

for en ny instituttleder. IMV orienterte om at kommende instituttleder har vært med i prosessen og 

at det er avtalt at ny stillingsplan skal ferdigstilles i løpet av året. 

Parat ønsket å forsikre seg om at stillingen «Music and Human Life» ikke griper inn i andre norske 

utdanningsinstitusjoners domener. IMV forsikret om at stillingen ikke er ment å være klinisk rettet 

mot musikkterapi. Dette er også presisert i stillingsplanen. 

Parat ønsket en redegjørelse for hvordan instituttet planlegger å redusere overskuddet på 2000 

timer i timeregnskapet. Instituttet har avtalt avspasering og nedtrapping med dem det gjelder. 

Instituttet har videre fått en økning i antall faste vitenskapelig ansatte uten at 

undervisningsporteføljen har økt tilsvarende. Parat ønsket også en redegjørelse for belastningen på 

administrativt ansatte som følge av flere faste vitenskapelige stillinger. IMV fortalte at instituttet økte 

staben med én stilling i 2015. Instituttet dekker også 50 % av ny stilling på IT. 



Det humanistiske fakultet 
Universitetet i Oslo 

Til: Instituttstyret 
Fra: Instituttleder 

Sakstype: Vedtakssak 

Møtesaksnr.: 81/2016 

Møtenr. 9/2016 

Møtedato: 14. november 2016 

Notatdato: 8. november 2016 

Arkivsaksnr.: 2016/442 

Saksbehandler: Målfrid Hoaas 

Kunngjøring av stilling som stipendiat (SKO1017) knyttet til 

forskergruppen fourMs 

Henvisning til lov- og regelverk 

Personalreglementet ved UiO. Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved 

UiO. 

Bakgrunn for saken 

Fakultetet har tildelt instituttet én stipendiatstilling, med ønsket tilsetting fra august 2017. 

Premisset er at stillingen knyttes til en forskergruppe ved instituttet, med utgangspunkt i  

Norges forskningsråds definisjon av forskergrupper som ble benyttet i forbindelse med 

humanioraevalueringen. IMV har per i dag to etablerte forskergrupper, fourMs og 20/21, men det 

er kun fourMs som fyller Forskningsrådets kriterier.  

I dialog med fagmiljøet har instituttledelsen utarbeidet et forslag til kunngjøringstekst (se vedlegg). 

Det er utformet slik at stillingen favner bredt, men likevel slik at den som tilsettes vil ha en klar 

faglig tilknytning og forankring i fourMs-gruppen slik fakultet krever. 

Forslag til vedtak: 

Styret ved Institutt for musikkvitenskap godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar 

å lyse ut én stipendiatstilling (SKO1017) knyttet til forskergruppen fourMs. Styret 

oversender saken til Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger for endelig 

vedtak om kunngjøring. 

Alexander Refsum Jensenius 

instituttleder  Målfrid Hoaas 

administrativ leder 

Vedlegg: 

 Kunngjøringstekst



The University of Oslo is Norway’s
 oldest and highest rated institution of
 research and education with 28 000
 students and 7000 employees. Its
 broad range of academic disciplines
 and internationally esteemed research
 communities make UiO an important
 contributor to society. 

The Department of Musicology offers
 classes at all levels within a broad
 range of subjects pertaining to
 musicology. The staff and students are
 involved in research within a number of
 different fields, but mainly with a
 particular focus on music history and
 aesthetics, cultural analysis and
 cognitive music research. The
 Department has 45 employees
 including 10 Phd- and postdoctoral
 students. 90 bachelor- and master
 students are admitted each autumn
 semester. 

Department of Musicology

Doctoral Research Fellowship in

Music Cognition
A Doctoral Research Fellowship (SKO 1017) in Music Cognition is available at the

Department of Musicology, University of Oslo.

All proposals within the area of music cognition will be considered, but we are particularly

looking for projects on the topical areas of the fourMs group, such as music-related body

motion, cross-modal relationships of sound and motion, rhythm studies, and music and

emotions. The appointed candidate will get full access to the world-class fourMs lab, with

state-of-the-art motion capture systems and sound spatialisation facilities. It is expected

that the candidate will work on an independent project and be supervised by one or more

members of the fourMs group, as well as other researchers at the Department of

Musicology, depending on the particular focus of the project.

The person appointed will be affiliated with the Faculty's organized research training. The

academic work is to result in a doctoral thesis that will be defended at the Faculty with a

view to obtaining the degree of PhD. The successful candidate is expected to join the

existing research milieu or network and contribute to its development. Read more about the

doctoral degree.

The appointment is for a duration of three years. All PhD Candidates who submit their

doctoral dissertation for assessment with a written recommendation from their supervisor

within 3 years or 3 ½ years after the start of their PhD position, will be offered, respectively,

a 12 or 6 month Completion Grant.

Qualifications

A Master's degree in musicology, music cognition, music technology, cognitive

psychology, computer science, human movement science, or similar. The applicant

is required to document that the degree matches the profile for the post.

The Master's thesis must have been submitted by the time of application, and the

Master's Degree must have been obtained by the time of application.

Personal suitability and motivation for the position.

In assessing the applications, special emphasis will be placed on:

The project's scientific merit, research-related relevance and innovation

The applicant's estimated academic and personal ability to complete the project

within the time frame

The applicant's ability to complete research training

Good collaboration skills and an ability to join interdisciplinary academic

communities

Applicants who have recently graduated with excellent results may be given preference.

We offer

An annual salary of NOK 432 700 - 489 300 (salary level 50-57), depending on level

of expertise

A professionally stimulatinging working environment

Attractive welfare benefits

http://www.uio.no/english/research/groups/fourms/
http://www.hf.uio.no/imv/english/about/rooms-and-equipment/music-motion/index.html
http://www.hf.uio.no/english/research/phd/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/utdanning/hf/stipendiater/gjennomfoeringsstipend/completiongrant.html
http://www.uio.no/english/for-employees/employment/welfare/


Besøksadresse
Problemveien 7
0313 OSLO

Postadresse
Postboks 1072
Blindern
0316 OSLO

Telefon
22 85 50 50
Faks
22 85 62 50

Region:

Oslo

Reference number:

2016/xx

Home page:

http://www.hf.uio.no/imv/

Contacts:

Administrative Head of

Department Målfrid Hoaas

Telephone: +47 22844428

fourMs project leader

Professor Rolf Inge Godøy

Telephone: +47 22 85 40

64

Applicants must submit the following attachments with the electronic application, preferably

in pdf format:

Application letter describing the applicant's qualifications and motivation for the

position

Curriculum Vitae (complete list of education, positions, teaching experience,

administrative experience and other qualifying activities, including a complete list of

publications)

Transcript of records of your Master's degree. Applicants with education from a

foreign university are advised to attach an explanation of their university's grading

system

Project description, including a detailed progress plan for the project (3 - 5 pages,

see Template for project descriptions)

Please note that all documents must be in English or a Scandinavian language.

Educational certificates, master theses and the like are not to be submitted with the

application, but applicants may be asked to submit such information or works later.

Short-listed candidates may be invited for an interview at the University of Oslo.

See also Guidelines for the application assessment process and appointments to research

fellowships.

Following the Freedom of Information Act (Offentleglova) § 25, Chapter 2, demographic

information about the applicant may be used in the public list of applicants even if the

applicant opts out from the entry in the public application list.

The University of Oslo has an Acquisition of Rights Agreement for the purpose of securing

rights to intellectual property created by its employees, including research results.

The University of Oslo aims to achieve a balanced gender composition in the workforce and

to recruit people with ethnic minority backgrounds.

http://www.hf.uio.no/imv/
javascript:maillink(343983);
javascript:maillink(343983);
javascript:maillink(123547);
javascript:maillink(123547);
http://www.hf.uio.no/english/research/phd/application/projectdescription.html
http://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/hf-guidelines-application-assessment-phd.html
http://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/guidelines-appointment-postdoc-researcher.html
https://www.uio.no/english/for-employees/employment/work-results/index.html


Det humanistiske fakultet 
Universitetet i Oslo 

Til: Instituttstyret 
Fra: Instituttleder 

Sakstype: D-sak 

Møtesaksnr.: 82/2016 

Møtenr. 8/2016 

Møtedato: 14. november 2016 

Notatdato: 27. oktober 2016 

Arkivsaksnr.: 2016/442 

Saksbehandler: Målfrid Hoaas 

Programråd for studieprogrammene i musikkvitenskap 

Henvisning til lov- og regelverk 

Lov om universiteter og høyskoler. Normalregler for fakulteter. Styrings- og 

administrasjonsreglement for Det humanistiske fakultet. 

Bakgrunn for saken 

Institutt for musikkvitenskap ba i 2009 Det humanistiske fakultetet om å få legge programrådets 

oppgaver til instituttstyret. Fakultetet innvilget 14. desember 2009 en slik prøveordning, med 

virkning fra 1. januar 2010. I organiseringen av ordningen skulle instituttet ta hensyn til følgende: 

 Undervervisningsleder må delta med stemmerett i et organ som behandler
programrådssaker

 Programkonsulent må ha møte- og talerett til møter hvor programrådssaker behandles

Ordningen skulle evalueres etter ett år. 

Ordningen ble evaluert (se vedlegg x), og etter vedtak i instituttstyret 14.2.2011, ba instituttet om at 

ordningen skulle gjøres permanent. Styret la i sin evaluering av prøveordningen vekt på  

at informasjonen og beslutningslinjene ved instituttet gjennom tiltaket hadde blitt åpnere, mer 

gjennomsiktige og mer rasjonelle. Fakultetets vurdering var at IMV, som et mindre institutt, har 

gode forutsetninger for færre styringsorganer, og innvilget søknaden, med følgende forutsetninger: 

1. Når programrådssaker skal behandles, må instituttstyret konstituere seg som programråd,
og undervisningsleder må delta med stemmerett i behandlingen av programrådssaker.
Programkonsulent har møte- og talerett til møter hvor programsaker behandles.

2. Programrådet er et rådgivende organ for programleder. Når instituttstyret ved IMV
fungerer somprogramråd, er det bare som rådgivende, ikke vedtaksfattende organ.

Vår erfaring fra de siste årene er at ordningen ikke har fungert etter hensikten. Dette kan delvis 

skyldes at instituttet ikke har klart å følge opp forutsetningen for at instituttstyret skal fungere som 

programråd. Men vi ser også at instituttstyret ikke er et godt organ for behandling av typiske 
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programrådssaker, da studiesaker er av en helt annen karakter enn de mer overordnede 

styresakene.  

Selv om det var gode argumenter for å redusere antall organer og tilhørende byråkrati og møter, 

har fjerningen av programrådet også ledet til redusert informasjon og mulighet for påvirkning. I 

ARK-undersøkelsen ble det også etterlyst mer transparens rundt beslutningsprosesser:  

«Mer transparente beslutningsprosesser. I beslutningsprosesser er det ønskelig at eventuelle 

rammer og beslutninger som er tatt kommuniseres tydelig fra begynnelsen slik at det er klart hva 

ansatte kan komme med innspill til og hva som er fastlagt mht til lover, regler og tidligere 

beslutninger. Åpnes prosessen for innspill må disse innspillene refereres og tas med i prosessen. Det 

var også ønske om at det skal være lettere å finne den rette informasjonen på nettsidene for 

ansatte.» 

Dette ble konkretisert til to tiltakspunkter: 

 Dialog med ledelsen om mulighetene som finnes for å skape mer transparente prosesser.

 Tydeliggjøre hva som er informasjonssaker, diskusjonssaker og beslutningssaker i

innkallinger til allmøte og lærermøte.

Instituttledelsen tror at en gjenopprettelse av programråd for instituttets studieprogrammer vil 

være den beste løsningen for å sikre nettopp større transparens og medbestemmelse. Dette vil 

involvere flere ansatte i beslutningsprosesser, og skape en arena for grundigere diskusjon av 

studiesaker enn det man får til på dagens styremøter. Vi anbefaler derfor at instituttet ber 

fakultetet om lov til å avvikle ordningen der instituttstyret fungerer som programråd.  

Programrådets sammensetning og mandat 

I Normalregler for fakulteter § 7 og i Styrings- og administrasjonsreglement for Det 

humanistiske fakultet § 7 heter det: 

For alle studietilbud som leder fram til en grad skal det opprettes programråd som er 
delegert det koordinerende ansvar for tilbudet. Ett programråd kan tillegges ansvar for flere 
studieprogrammer. Programrådet selv skal behandle de faglige rammene, viktige 
prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene. Utover 
dette kan programrådet delegere sine oppgaver til programleder. Avgjørelser om den 
løpende drift skal delegeres til programleder. […] Programrådene skal settes sammen slik at 
det avspeiler de fagmiljøene som deltar i programmet og sikrer studentene representasjon. 
[…] Det kan også oppnevnes ett medlem i programrådene som ikke representerer noen av 
disse gruppene. Programrådene rapporterer til dekanen. 

På HF praktiseres siste setning slik at rapportering til fakultetet skjer gjennom undervisningsleder 

på det institutt programmet ligger under. 

Fakultetsstyret har 29.01.03 vedtatt at programrådene skal ha følgende sammensetning: 

 2 studenter: Lov om universiteter og høyskoler § 4-4 (1) lyder: Studentene skal ha minst 20

prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet. Der dette

ikke utgjør mer enn ett medlem, skal studentene ha rett til å møte med ytterligere en student

med tale- og forslagsrett.

http://www.lovdata.no/all/tl-20050401-015-005.html#4-4
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 3-6 vitenskapelig tilsatte fra grunnenheter med fag som tilbys som

fordypningsfag/studieretning på programmet. Dersom det bare er ett fag som er mulig som

fordypningsenhet (80-gruppe), bør programrådet uansett ha minst én vitenskapelig tilsatt

fra et annet fag.

 1 teknisk-administrativ tilsatt

 ev. 1 representant fra en brukergruppe (eksternt medlem)

Fakultetet har senere bestemt 

 at man for de vitenskapelige rådsmedlemmene kan ha numeriske istedenfor personlige

varaer og at flere vitenskapelige kan ha felles vara.

 at programmer som fases ut, kan ha reduserte programråd: Reduksjonen vil gjelde andre og

fjerde kulepunkt ovenfor.

 at undervisningsleder bestemmer om ha/un selv eller en annen er programleder, og

programleder setter sammen sitt råd.

Punkter instituttledelsen ønsker innspill på: 

 Hvilke forutsetninger må være tilstede for at programrådet skal gi mer transparente
beslutningsprosesser?

 Hvilke saker bør programrådet behandle?

 Hvordan sikre at programrådet har en sammensetning som gjenspeiler fagmiljøene/-
retningene som er representert i programmet?

 Hvor mange vitenskapelig ansatte bør programrådet ha?

 Bør programrådet ha en representant for brukergruppene (ekstern)?

Vedlegg: 

1. Notat til IMV om prøveordning for programråd for musikkvitenskap av 14. desember
2009 

2. Notat til HF om evaluering av prøveordning for programråd for musikkvitenskap av
15. februar 2011

3. Vedtak om omgjøring av prøveordning for programråd for musikkvitenskap til
permanent ordning av 30. mars 2011



UN IVERS ITETET I OSLO
DET HUMAN IST ISKE FAKULTET

Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk 

godkjenning.

Institutt for musikkvitenskap

ved instituttleder Svein Bjørkås

Humanistiske fakultetssekretariat

Postboks 1079 Blindern

0316 OSLO
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Notat til Institutt for musikkvitenskap om prøveordning for programråd 

for musikkvitenskap

Vi viser til tidligere henvendelse fra Institutt for musikkvitenskap (IMV) om 

muligheten for å legge ansvaret for de oppgavene programrådet ved IMV nå 

har, til instituttstyret ved instituttet. I henhold til normalregler for fakulteter, så 

skal alle program ha et programråd, se: 

http://www.uio.no/admhb/reglhb/orgadm/normalreglerfakulteter.xml Reglene sier at 

programrådene ”skal settes sammen slik at det avspeiler de fagmiljøene som 

deltar i programmet og sikrer studentene representasjon”.

I henhold til i hht § 7 1. ledd i normalreglementet for fakulteter, har 

programrådet følgende oppgaver:

For alle studietilbud som leder fram til en grad skal det opprettes 
programråd som er delegert det koordinerende ansvar for tilbudet. 
Ett programråd kan tillegges ansvar for flere studieprogrammer. 
Programrådet selv skal behandle de faglige rammene, viktige 
prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 
av programmene. Utover dette kan programrådet delegere sine 
oppgaver til programleder. Avgjørelser om den løpende drift skal 
delegeres til programleder.
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Videre kan sakshierarkiet mellom fakultet og programråd beskrives på følgende 

måte:

a) saker fakultetet må søkes om:

 hovedsakelig etablering, endring og nedlegging av studieretninger

 og endringer i programbeskrivelsen, særlig om opptak,

 men også om ekstra penger til et særlig studentrettet tiltak

b) saker programrådet avgjør selv, f.eks.:

 hva man skal svare på henvendelser f.eks. fra fakultetet

 kvalitetssikring - særlig gjennom årsrapporten og egenevalueringen i

periodisk programevaluering

 deltakelse i ulike arbeidslivsrettede tiltak

 retningslinjer for faglig(-sosial)e midler

 masterkandidatmarkering

Fakultetet ser at IMV som et mindre institutt med ett studieprogram (på bachelor 

og master) har gode forutsetninger for å ha færre styringsorganer og ønsker 

derfor å lage en prøveordning hvor programrådets oppgaver legges til 

instituttstyret. I organisering av denne ordningen må instituttet ta hensyn til 

følgende:

 Undervisningsleder må delta med stemmerett i et organ som behandler

programrådssaker

 Programkonsulent må ha møte- og talerett til møter hvor programsaker

behandles

Vi gjør oppmerksom på at programrådet, i motsetning til instituttstyret, ved HF 

har fått delegert ansvaret fra studiedekanen, og er et rådgivende organ som gir 

råd til studiedekanen. Instituttstyret ved IMV skal kun fungere som rådgivende 
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organ i programrådssaker, og instituttledelsen må sørge for klare linjer for styret 

i de tilfeller det skal gjøres forskjell på funksjonen som styre og funksjonen som 

programråd. Programrådet rapporterer til studiedekanen. 

Prøveordningen iverksettes fra og med 1. januar 2010. Fakultetet ønsker at 

referater fra møter sendes til fakultetet slik at vi kan følge prosessen. Videre 

ber vi instituttet om å evaluere ordningen etter endt år og sende en skriftlig 

evalueringsrapport til fakultetet innen 1. februar 2011. 

Vennlig hilsen

Trine Syvertsen

dekan

Anne Ma Eide

fakultetsdirektør

Kopi til:

Gro Bjørnerud Mo, Kyrre Vatsend, Turid Kristensen
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Evaluering av prøveordning for programråd for musikkvitenskap

Vi viser til brev av 14.12.2009 der Institutt for musikkvitenskap fikk anledning til å legge ansvaret 

for programrådets oppgaver til instituttstyret, som en prøveordning. Ordningen skulle evalueres 

etter ett år, og saken ble behandlet i instituttstyret 14. februar. Styret konkluderte med at instituttet 

burde be om at prøveordningen gjøres permanent. Styret legger også vekt på at informasjonen og 

beslutningslinjene ved institutet gjennom tiltaket har blitt åpnere, mer gjennomsiktig og mer 

rasjonell.

Saker fakultetet må søkes om

Instituttet har i løpet av 2010 gjennomført og implementert en revisjon av masterprogrammet i 

musikkvitenskap, og også foretatt en gjennomgripende revisjon av bachelorprogrammet. Disse 

sakene har vært grundig drøftet både i lærerkollegiet og i styret. Studiekvalitetsrapporten ble 

behandlet i styret i samme møte som øvrige årsrapporter ble vedtatt, noe som gav styret mulighet 

til å se rapportene i sammenheng. Andre studierelaterte saker som er blitt tatt opp har fått en 

atskillig bredere drøfting enn de ville ha fått i et mindre programråd. 

I og med at instituttet har en svært enkel programstruktur med kun ett studieprogram (på bachelor 

og master) der emnene i all hovedsak leveres av instituttet, har det vært positivt å ha et 

styringsorgan mindre å forholde seg til. Dette sparer ressurser ved et lite institutt, der en stor andel 

av de ansatte er engasjert for å fylle de nødvendige vervene i instituttstyret. 

Saker programrådet avgjør selv

Den type saker som for øvrig nevnes under dette punktet, tas hånd om av studieadministrasjonen i 

samarbeid med undervisningsleder/programleder. Når det er behov for det, drøftes sakene i 

ledergruppen. Retningslinjer for bruk av faglig-sosiale midler følger tidligere praksis og diskuteres 

med studentenes programutvalg  og ellers i administrasjonen. Vi mener det er feil bruk av 

ressurser å ha et eget organ for saker vi ellers kan løse innenfor ordinære kanaler. Den relativt lave 

møtehyppigheten i det tidligere programrådet kan også tyde på dette. 

Organisering
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Undervisningsleder har deltatt med stemmerett i instituttstyret, og programkonsulent har møtt 

med  talerett i møter hvor programsaker er blitt behandlet.

Vi håper fakultetet vil ha forståelse for instituttets ønske om å gjøre prøveordningen permanent. 

Med hilsen

Svein Bjørkås

instituttleder

Ellen K Sjøstrand Wingerei

adm.leder

Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning.

Saksbehandler:
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Programråd for musikkvitenskap

Vi viser til deres evalueringsrapport datert 15.02.11 hvor prøveordningen med at instituttstyret også 

fungerer som programråd, blir evaluert. 

I evalueringsrapporten står det at ”informasjonen og beslutningslinjene ved instituttet gjennom tiltaket har 

blitt åpnere, mer gjennomsiktig og mer rasjonell”. Med bakgrunn i dette ønsker instituttet å gjøre 

ordningen permanent.  Fakultetet ser at IMV, som et mindre institutt, har gode forutsetninger for færre 

styringsorganer, og ser derfor å kunne innvilge søknaden om å gjøre ordningen varig. 

Vi ønsker imidlertid også å gjøre oppmerksom på at følgende forhold må ivaretas:

1) Når programrådssaker skal behandles, må instituttstyret konstituere seg som programråd, og

undervisningsleder må delta med stemmerett i behandlingen av programrådssaker.

Programkonsulent har møte- og talerett til møter hvor programsaker behandles.

2) Programrådet er et rådgivende organ for programleder. Når instituttstyret ved IMV fungerer som

programråd, er det bare som rådgivende, ikke vedtaksfattende organ.

Med hilsen

Trine Syvertsen

dekan

Anne Ma Eide

fakultetsdirektør

Kopi til: Gro Bjørnerud Mo, Kyrre Vatsend

Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk 
godkjenning.
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Møtedato: 14. november 2016 

Notatdato: 8. november 2016 

Arkivsaksnr.: 2016/442 

Saksbehandler: Målfrid Hoaas 

Utvikling av internasjonale mastergrader ved IMV 

Instituttledelsen vurderer muligheten av å søke om å få opprette to nye internasjonale 
mastergrader: 

 International Joint Master Programme in Music, Cognition and Technology

 International Master Programme in Nordic Music

Det følgende notatet vil forklare bakgrunnen for dette forslaget og hva det evt. vil kreve å gå 
videre med en slik idé. Styret bes om å komme med innspill til ideen(e). 

Bakgrunn for forslaget om en mastergrad i musikkteknologi 

Det er tre konvergerende ideer som ligger til grunn for dette forslaget: 

 I perioden 2013-2015 hadde vi en SAK-prosess i det nasjonale musikkteknologimiljøet,
inklusive en kartlegging av eksisterende musikkteknologiutdanninger. En konklusjon
fra denne prosessen var at det i Norge mangler en mulighet til studiefordypning
innenfor den mest teknologisk orienterte musikkteknologien, det som internasjonalt
nå ofte kalles «Sound and Music Computing».

 Kunnskapsdepartementet har hatt et politisk ønske om at det opprettes fellesgrader
mellom ulike institusjoner i Norge. Dette har vært fulgt opp av et ønske fra HF-
dekanene ved UiO og NTNU om å se på muligheten av felles mastergrader mellom de to
fakultetene.

 Musikkteknologimiljøene ved NTNU og UiO har hatt nær kontakt i en årrekke, og
begynte uttesting av samundervisning høsten 2015.

Med utgangspunkt i dette tok IMVs instituttleder Alexander Refsum Jensenius og 
programrådsleder i musikkteknologi ved NTNU Sigurd Saue initiativ til et møte med de to HF-
dekanene i april 2016. De to dekanene likte ideen og ba om å få presentert en mer utarbeidet 
skisse til hvordan et slikt program kunne se ut. 
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De to instituttene samlet en gruppe med medlemmer fra de to fagmiljøene til et arbeidsmøte i 
juni 2016, som resulterte i en skisse om en grad i "Music, Cognition and Technology" som ble 
sendt til dekanene i august 2016. 

Etter å ha vurdert skissen har de to dekanene nå gitt klarsignal til å utarbeide en søknad om 
opprettelse av graden, med tanke på oppstart høsten 2018. Dette vil kreve et vedtak i 
instituttstyret i mars, i fakultetsstyret i april og i universitetsstyret i juni 2017. 

Ressursbehov for utvikling av ny mastergrad 

Det er to ressursspørsmål knyttet til det videre arbeidet: 

1. Kostnadene knyttet til vanlig drift av programmet

2. Kostnadene knyttet til utvikling av søknaden og evt. utvikling av selve programmet

Førstnevnte er fremdeles uavklart, og vil være en viktig del av det kommende 
utredningsarbeidet. Vi må uansett ta som utgangspunkt at det kommer noen friske midler for 
å kunne opprette programmet. Utviklingen av søknad og program vil derimot være en 
engangskostnad som vil måtte tas som et spleiselag mellom de to instituttene og fakultetene. 

Veldig grovt estimert, ser vi at det er behov for følgende ressurser til IMVs del av arbeidet i 
2017: 

 faglig ledelse – 20 % (IMV)

 it-strategi og -testing – 20 % (HF-IT)

 pedagogikk-strategi og uttesting – 20 % (USIT)

 studieadministrasjon - 60 % (IMV)

De tre øverste krever forankring i de respektive miljøer, mens den fjerde 
(studieadministrasjon) ikke kan løses innen eksisterende rammer. 

Bakgrunn for forslaget om en mastergrad i nordisk musikk 

En ny delt mastergrad i musikkteknologi vil måtte ses som del av en større helhet ved IMV, og 
vil antagelig aktualisere noen justeringer på det eksisterende masterprogrammet i 
musikkvitenskap. Hvis vi allikevel må revurdere vårt nåværende mastertilbud, inklusive 
opptakskrav, innpasning, osv., og vi må ansette en person som kan jobbe med et slikt 
utredningsarbeid, kan det være verdt å vurdere om vi evt. bør utvikle en mastergrad til. Dette 
sammenfaller også med: 

1. et fakultetsønske om at vi skal utvikle emne/programtilbud som passer til UiO:Norden.

2. et politisk ønske om mer internasjonalisering av studieporteføljen vår, inklusive
engelskspråklige mastertilbud.

3. behovet for å rekruttere nye studentgrupper til instituttet.

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) har hatt stor suksess med sin internasjonale, 
engelskspråklige mastergrad i "Nordic Media", og det er også andre engelskspråklige 
studieprogrammer som har en norsk/nordisk profil og som er rettet mot internasjonale 
studenter. Det kan være aktuelt å ta opp gamle ideer om å bygge opp et internasjonalt 
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masterprogram i "Nordic Music". Dette vil være med på å samle de ulike fagpersonene som 
dekker dette feltet ved IMV, både innenfor klassisk og populær musikk, og vil gi oss 
muligheten til å rekruttere fra andre studentgrupper enn vi vanligvis gjør, både nasjonalt og 
internasjonalt. 

Hvis vi ønsker å gå videre med denne ideen, blir det enda mer aktuelt å øke den 
studieadministrative kompetansen midlertidig. Med tanke på å kunne rekruttere en dyktig 
person, kan det være aktuelt å tilsette i en ettårig midlertidig stilling som 100% 
studiekonsulent. Denne personen vil da kunne jobbe systematisk med utredning og 
koordinering av de to nye mastergradene. 



Notat om felles NTNU-UiO-mastergrad i 
"Music, Cognition and Technology"

Av: Alexander Refsum Jensenius (UiO) & Sigurd Saue (NTNU)
Dato: 2016-08-22

1. Innledning

Visjon
Målet er at NTNU og UiO i fellesskap skal opprette en internasjonal, forskningsnær, 
pedagogisk nyskapende, og innovasjonsrettet mastergrad i grenselandet mellom 
musikkteknologi og musikkognisjon. Masterprogrammet er ment å svare på flere politiske 
utfordringer og føringer fra forskjellige nivåer: 

KD NTNU/UiO HF

elitepreget masterutdanning bilateral mastergrad humanistisk innovasjon

delte masterprogram internasjonalisering digital humaniora

fokus på utdanningskvalitet tverrfaglighet flerfaglig kompetanse

muliggjørende teknologier innovasjon forskningsbasert/nær

Tanken er å skape en faglig smeltedigel med musikk som hovedfokus, men med forskjellige 
faglige disipliner som utgangspunkt. Alle studentene forutsettes å være glødende opptatt av 
musikk, men de vil også ha en eller flere andre interesser: informatikk, elektronikk, psykologi,
akustikk, nevrovitenskap, filosofi, medievitenskap, m.m. Ettersom gruppebasert 
problemløsning vil være en kjernekomponent i programmet, vil det være viktig å rekruttere en
bredt sammensatt og komplementær studentgruppe. 

Målet er å utdanne kandidater til næringslivet og segmenter av offentlig sektor som vi ikke 
utdanner til gjennom våre eksisterende grader. Vi vil også ha et høyt fokus på innovasjon og 
entreprenørskap, slik at studentene også forberedes på hvordan de kan skape sine egne 
arbeidsplasser.

Masterprogrammet vil i sin helhet være basert på en "omvendt klasserom"-modell, hvor 
studentene forventes å tilegne seg grunnleggende kunnskap gjennom nettbaserte ressurser 
(MOOCs, m.m.), både våre egne og andres. Campus-undervisningen vil derfor kunne brukes 
utelukkende på intensive workshops og problembasert gruppearbeid med veiledning. Dette vil
være med på å utvikle studentenes evne til (1) kompleks problemløsning, (2) kritisk tenkning, 
(3) kreativitet––tre egenskaper som World Economic Forum anser som viktige for fremtidens 
arbeidstakere, slik det fremgår av rapporten   The     Future     of     Jobs.

Bakgrunn
Musikkteknologi som fag er per definisjon tverrfaglig, og er en møteplass mellom 
humanistiske og teknologiske problemstillinger på den ene siden, og mellom kunstneriske og 
vitenskapelige forskningstradisjoner på den andre. I de senere årene har også betydningen av 
psykologi og nevrovitenskap blitt viktigere for å gi en bedre forståelse og videreutvikling av 
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musikkteknologien. Til sammen er fagområdene som dekkes av denne mastergraden i sterk 
utvikling internasjonalt, både når det gjelder forskningsaktivitet og undervisningstilbud.

I Norge er det særlig fagmiljøene ved Institutt for musikkvitenskap, UiO (IMV) og Institutt 
for musikk, NTNU (IM) som utpreger seg internasjonalt. Ved UiO er det et sterkt miljø 
knyttet til fourMs-lab'en som fokuserer på relasjonen mellom kroppsbevegelser, musikk og 
teknologi, og som delvis overlapper med det sterke miljøet innenfor populærmusikkstudier 
ved instituttet. Dette er også et miljø som nå for andre gang er finalist for å bli et Senter for 
fremragende forskning (SFF). Ved NTNU er det særlig utøvende musikkteknologi, 
verktøyutvikling og akustikk som høster internasjonal anerkjennelse.

UiO- og NTNU-miljøene utfyller hverandre godt faglig, og har hver for seg utviklet studieløp 
som komplementerer hverandre. De eksisterende studieløpene er imidlertid preget av 
rekruttering av studenter med ren musikkbakgrunn, og fokuset ligger i stor grad på de 
analytiske (UiO) eller kunstneriske (NTNU) aspektene ved musikkteknologien. Derfor er 
miljøene ved UiO og NTNU nå interessert i å utarbeide en felles og delt mastergrad. Denne 
skal utdanne særlig høyt kvalifiserte  kandidater til "humanistiske teknologer" eller 
"teknologiske humanister". Dette vil være teknologikyndige kandidater, men med mer estetisk
og kulturell innsikt enn det rene teknologer generelt har. 

Det er både  faglige, nasjonale og internasjonale grunner til  å slå kreftene sammen og 
opprette en delt mastergrad:

● De to fagmiljøene utfyller hverandre godt, og vil dermed kunne tilby en utdanning på
høyt internasjonalt nivå. Et tettere undervisningssamarbeid vil også kunne lede til enda
tettere forskningssamarbeid mellom NTNU og UiO i fremtiden.

● Gitt fagets egenart, med høy teknologikompetanse og eksperimenteringsvilje, faller
det naturlig å prøve ut ulike former for nettbasert (sam)undervisning. I programmets
faglige målsetninger inngår dermed utvikling av den pedagogiske formen og relevante
digitale verktøy. Vi tror dette arbeidet også vil være verdifullt for andre fagmiljøer som
ønsker å prøve ut tilsvarende løsninger, og for institusjonene som helhet.

Begge de involverte miljøene har allerede erfaring med nettbasert undervisning. NTNU-
miljøet har utviklet den digitale læringsressursen "Gehørbasert digital signalprosessering" 
med midler fra Norgesuniversitetet, og har eksperimentert med videobasert undervisning og 
nettbaserte konserter. UiO-miljøet har i flere år benyttet podcasting og videoer i sin 
undervisning og har generelt kommet langt i bruken av nettbaserte ressurser––eksempelvis 
har de nylig utviklet den internasjonale MOOC'en "Music Moves" på FutureLearn-
plattformen.

Pilot
Høsten 2015 ble det gjennomført en pilot med samundervisning i emnene 
MUS  4831/  Lydanalyse ved UiO og   MUST  3053   Gehørbasert     digital     signalprosessering ved 
NTNU. Emnene gikk som vanlig, men ble lagt samtidig slik at det var mulig å teste ut 
videobasert fjernundervisning og interaksjon. Her ble blant annet videosystemet   Lola testet ut 
for å sikre optimal lyd- og videokvalitet. Det var noen tekniske utfordringer, men 
innholdsmessig fungerte det bra. Hovedkonklusjonen fra piloten er at nettbasert undervisning 
er en realistisk undervisningsform, men det vil kreve mer systematisk utprøving, og i større 
skala, for å få på plass en velfungerende teknisk infrastruktur. Det vil også være viktig å 
utvikle løsninger som sikrer gode virtuelle møteplasser som kan kompensere for manglende 
fysisk nærvær. Det er nettopp dette som vil stå sentralt i utviklingen av en ny mastergrad.
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2. Konsept

Involverte:
Det er to store, interdisiplinære fagområder som står bak det foreslåtte programmet:

● UiO
○ Musikkvitenskap: Jensenius, Brøvig-Hanssen, Dahl, Danielsen, Godøy,

Halmrast, Henriksen, Zeiner-Henriksen, + 2 nye delte stillinger med
henholdsvis Informatikk og Psykologi

○ Informatikk: Tørresen, Glette, + ny delt stilling
○ Psykologi: Laeng, Endestad, + ny delt stilling
○ USIT: Havrevold

● NTNU
○ Musikkteknologi: Saue, Bergsland, Waadeland, Brandsegg, Engum
○ Akustikk: Tro, Svensson
○ Datateknikk: Tufte, Jaccheri
○ Læringsteknologi: Støckert

Miljøene er alle internasjonalt orienterte, har bred undervisnings- og veiledningserfaring og 
har verdensledende fasiliteter som vil kunne brukes inn i undervisningen.

Fysisk-virtuell kommunikasjon
Masterprogrammet vil ha fysisk-virtuell kommunikasjon som et sentralt mål og metode. 
Fremtidens samfunn vil i enda større grad enn i dag være basert på at mennesker samhandler 
med og gjennom teknologi. Nettbaserte kommunikasjonsteknologier (Skype, osv.) er i dag 
utbredt, men er fremdeles i en tidlig fase. De færreste opplever nok at opplevelsen av et 
videomøte i dag kan erstatte et fysisk møte, selv om teknologien fungerer og man får snakket 
sammen. Til det er den tekniske lyd- og bildekvaliteten, samt de konseptuelle løsningene ikke 
kommet langt nok. Det vil kreve både teknologiutvikling og erfaringsbygging for å komme 
videre med fysisk-virtuell samhandling i både privat og profesjonell sammenheng.

Musikkteknologi som fag er basert på å utvikle, utforske, bruke og analysere ny teknologi i 
musikalske sammenhenger. Musikk egner seg godt for grensesprengende 
teknologiutforskning, ettersom musikk er noe av det raskeste, mest detaljerte og mest 
komplekse av menneskeskapte fenomener. Vi ser derfor at musikkutøving og -opplevelse kan 
brukes som utgangspunkt for å oppnå bedre forståelse for hvordan mennesker og teknologi 
fungerer sammen, ikke bare maskinelt, men også som kognitivt objekt og estetisk erfaring.

"UiO-NTNU-Portalen"
For å kunne jobbe aktivt med fysisk-virtuell kommunikasjon ser vi for oss å lage en "UiO-
NTNU-Portal", to fysiske rom på henholdsvis UiO og NTNU som er virtuelt koblet sammen 
med kontinuerlig overføring av lyd, video og andre datastrømmer. Tanken er at Portalen skal 
være et sted for samhandling med personer på begge sider av den virtuelle “veggen”. Den vil 
være på døgnet rundt, og vil kunne oppleves både som et fysisk og et konseptuelt sted. 
Portalen vil dermed skille seg fra andre former for fysisk-virtuell kommunikasjon vi omgir 
oss med, slik som via mobiltelefoner.  Den vil også være et sted man kan oppleve og utvikle 
høykvalitets samhandlingsteknologi som ikke er tilgjengelig andre steder. Dette vil være 
viktig for å bevisstgjøre studentene i de mulighetene (og begrensningene) som ligger i denne 
typen teknologi, og åpne for interessante refleksjoner knyttet til fysisk-virtuell presens, 
stedsbestemt kommunikasjon, m.m.

Portalen vil være en sentral kommunikasjonsplattform i masterprogrammet, ettersom møter, 
undervisning, konserter og sosial omgang vil foregå gjennom den. Den vil også være et 
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laboratorium for å teste ut ulike nye teknologier og metoder, og vil være i kontinuerlig 
endring ettersom masterprogrammet og forskningen utvikler seg. Tanken er at studentene skal
være med på å drifte Portalen, slik at de får praktisk erfaring med å sette opp og vedlikeholde 
et høyteknologisk multimediesystem. Den vil også være et teknologifyrtårn som andre 
UiO/NTNU-miljøer kan teste ut i valg av egne kommunikasjonsløsninger. 

Menneske-maskin
Musikk er kjernen i det planlagte programmet, men med et sterkt innslag av de andre 
representerte disiplinene. Her er relasjonen “menneske-maskin” sentral, men også relasjonen 
“kropp-hjerne”. Disse to relasjonene kan også ses i forhold til hverandre, og noen relevante 
metoder/teknologier, slik skissert i figuren under.  

Figur 1: Skisse av den konseptuelle sammenkoblingen mellom menneske, maskin, kropp og 
hjerne, relevante metoder/teknologier, og med musikk som fellespunkt.

Målet er at studentene skal eksponeres for en rekke ulike teorier, metoder og teknologier fra 
de ulike fagretningene, slik som bevegelsessporing, robotikk, hjernemåling og kunstig 
intelligens, men hele tiden med musikk som hovedfokus. I dette ligger det også kultivering av 
utøvende og kritisk lyttende ferdigheter.

3. Skisse til studieplan
I det følgende presenteres en skisse til en mulig studieplan for en delt mastergrad. Den er laget
med utgangspunkt i en idé om en gruppe på 20 studenter, hvorav 10 vil være fysisk lokalisert 
ved UiO og 10 ved NTNU, men dette antallet kan diskuteres. 

Hvorfor velge dette programmet?
Det internasjonale masterprogrammet i “Music, Cognition and Technology” er et tverrfaglig 
studium som gir en bred innføring i de nyeste teoriene, metodene og teknologiene innen 
musikkteknologi, musikkvitenskap, musikkutøving og musikkognisjon. Programmet 
rekrutterer studenter fra hele verden og undervisningen foregår på engelsk.

Du vil lære om hvordan lyd og musikk påvirker oss, og få erfaring med bruk av lydstudio, 
lydspatialisering, bevegelsessporing, hjernemåling, musikalsk elektronikk, prototyping av 
interaktive musikksystemer, m.m. 
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Masterstudiet vil bygge på en “omvendt klasserom”-modell, hvor du vil benytte nettressurser 
for å tilegne deg teoretisk grunnkompetanse i tilliggende fagområder. Undervisningen vil 
være organisert som intensive workshops hvor du lærer ulike metoder og teknikker i avanserte
studioer og lab’er. Kunnskapen og erfaringen du tilegner deg vil benyttes i problembasert 
gruppearbeid, i tett samarbeid med aktive forskere. Til slutt vil du gjennomføre et selvstendig 
masterprosjekt. 

Hva lærer du? 
Du lærer å: 

● gjøre rede for sentrale forskningsområder i musikkognisjon, akustikk, musikalsk 
signalbehandling og musikkinformatikk

● bruke de nyeste verktøyene innen interaktiv musikk, musikkproduksjon, 
bevegelsessporing, maskinlæring, 3D-printing og robotikk

● benytte avanserte metoder for nettbasert kommunikasjon og drifting av slike systemer
● planlegge og gjennomføre musikkteknologiske forsknings- og utviklingsprosjekter
● presentere, reflektere og argumentere vitenskapelig, både muntlig og skriftlig

Søknadsfrist og opptak
Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

● 15. april

(Her må det kanskje tas høyde for en annen søknadsfrist for internasjonale søkere).

Studieplasser
20 (10 ved UiO og 10 ved NTNU)

Opptakskrav
Opptak til masterstudier krever følgende:

● generell     studiekompetanse
● fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
● en faglig fordypning fastsatt av programmet
● et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for 

tallkarakterer

Krav til faglig fordypning
Fordypning på minst 80 studiepoeng i et fag som er relevant for studiet, slik som 
musikkvitenskap, musikkteknologi, musikkutøving, psykologi, kognitiv nevrovitenskap, 
informatikk, m.m. Søkere uten formell musikkutdanning må dokumentere relevant musikalsk 
kunnskap og erfaring gjennom en portfolio. 

Portfolio og motivasjonsbrev
Alle søkere må sende inn en nettbasert portfolio med informasjon om tidligere prosjekter man
har gjennomført. Søkerne må også sende inn et kort motivasjonsbrev (1 A4-side) der de 
redegjør for sin bakgrunn og hvorfor de ønsker å følge dette masterprogrammet.

Rangering av søkere
Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen, samt vurdering av 
portfolio og motivasjonsbrev. 
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Oppbygging og gjennomføring
Masterprogrammet er et toårig studium (120 studiepoeng) og består av følgende 
komponenter: 

● Generelle aktiviteter (30 studiepoeng)
● Intensive workshops (30 studiepoeng)
● Problembasert prosjektarbeid (30 studiepoeng)
● Masterprosjekt (30 studiepoeng)

Vi må finne en praktisk og administrativ løsning på utfordringen med at UiO og NTNU 
benytter forskjellig studiepoengsenheter. En mulighet er å benytte en grunnenhet på 2,5 
studiepoeng. Da UiO-studentene kunne bytte ut fire workshops med et 10-poengs-emne, og 
NTNU-studentene tre workshops med et 7,5-poengs-emne. Det vil også gjøre det mulig for 
andre studenter å ta workshops, og muliggjøre utveksling til andre programmer med andre 
studiepoengsenheter. 

Generelle aktiviteter

Vi ser for oss noen aktiviteter som vil løpe gjennom hele studiet, og hvor det forventes at 
studentene er aktive/ansvarlige i en av hver av aktivitetene hvert semester:

● Samlinger: For å sikre sosial og faglig samkjøring planlegger vi en samling på hvert
av studiestedene i begynnelsen av det første og andre semestret.

● Drift av Portalen: studentene vil ha ansvar for å holde Portalen i gang, det vil si å
sørge for at nettverk, lyd, video, osv. fungerer. Dette vil gi dem erfaring med å sette
opp og drifte et komplekst system, og vil alternere hver uke.

● Lunsjkonserter: vi planlegger en serie med lunsjkonserter som benytter mulighetene
som ligger i Portalen til nettbasert musisering (med musikere på begge steder, og evt.
også fra andre steder). Studentene skal selv være ansvarlige for planlegging, spilling
og gjennomføring av konsertserien. Konsertene vil være åpne for alle interesserte.

● Dokumentasjon: konserter og annen aktivitet i Portalen tas opp, redigeres/mikses og
publiseres/arkiveres. Dette vil gi studentene praktisk erfaring med relevante
teknologier og metoder, og vil også sikre et rikt datagrunnlag for prosjektarbeid og
forskningsaktiviteter.
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Workshops
Mye av undervisningen vil være organisert rundt intensive workshops rettet mot å lære 
studentene spesialteknologier og metoder i lab'er og studioer:

● Lydopptak og -redigering
● Videoopptak og -redigering
● Miks og etterarbeid av lyd og bilde
● Bevegelsessporing
● Lyd i rom (spatialisering)
● Prototyping (3D-printing)
● Interaktive musikksystemer
● Hjernemåling (EEG)
● Sonifikasjon og lyddesign
● m.m.

Workshopene vil gå over en uke, med en intensiv introduksjon til metodene de første dagene, 
etterfulgt av utprøving og testing. Målet er at studentene i løpet av en workshop skal ha lært 
det som trengs for å kunne benytte metodene i konkret prosjektarbeid. Fordelen med å kjøre 
intensive workshops er at studenter relativt enkelt kan velge å delta på en workshop på det 
andre stedet. Det sikrer dermed nasjonal mobilitet i programmet. Det sikrer også optimal 
utnyttelse av spesialrom og ansatte med spesialkompetanse. 

Problembasert prosjektarbeid
Problembasert prosjektarbeid er en viktig del av masterprogrammet. Vi ser for oss at disse er 
tematisk styrt, med fokus på viktige samfunnsutfordringer, slik som utfordringene definert i 
Langtidsplanen     for     forskning og EUs Horisont   2020. Noen eksempler på slike prosjekter kan 
være: 

● Medisin: Utvikle et interaktivt, vibroakustisk system for å hjelpe personer med nedsatt
funksjonsevne til å bevege seg bedre gjennom hørbar og følbar lyd.

● Helse: Utvikle en trenings-app for å lage spesialtilpassede spillelister som
optimaliserer pulsen under en joggetur.

● Velvære: Utvikle programvare for å hjelpe DJer med å spille dansemusikk basert på
preferansene til de tilsedeværende på en klubb.

● Matsikkerhet: Utvikle et særpreget lyddesign for emballasjen til økologisk og kortreist
mat, slik at forbruker gjenkjenner og får gode assosiasjoner til disse produktene
gjennom lyden av forpakningen.

● Havforskning: Utvikle et lydbasert varslingssystem til signalanlegg for storm og
tsunami, som på en mest mulig effektiv måte kommuniserer faren til relaterte steder
og personer.

● Miljø: Gjennom erfaring med musikalsk, nettbasert samkommunikasjon i Portalen,
utvikle samhandlingsstrategier for multimediemøter som dramatisk kan redusere
reisebehovet.

● Transport: Utvikle et interaktivt system for lastebiler, som hjelper sjåfører til å
navigere i vanskelig trafikk gjennom tilpasning av lyd og musikk i bilen.

● Migrasjon: Lage stedsbestemt virtuell presens i Portalen hvor man kan oppleve
bestemte steder med høyoppløselig lyd og video. Dette kan brukes til egenrefleksjon
og til å kommunisere med venner og familie spredd på forskjellige steder rundt
omkring i verden.

● Urbanisering: Skape scenarier for hvordan lyd og musikk kan brukes (eller ikke
brukes) i fremtidens byer.

● Historie: Utvikle nye, interaktive måter å navigere i de store musikkarkivene til NRK
og Nasjonalbiblioteket.

7

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-7-20142015/id2005541/?ch=1&q=
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-7-20142015/id2005541/?ch=1&q=
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-7-20142015/id2005541/?ch=1&q=


● Oppvekst: Utvikle nye instrumenter for musikkutøving og -produksjon, hvor grensene 
mellom musikere og utøvere viskes ut. 

Tanken er at studentene må velge et prosjekt innrettet mot en samfunnsutfordring, og benytte 
seg av de metoder og teknologier de har tilegnet seg gjennom workshopene for å utvikle en 
løsning. Arbeidet vil foregå i nært samarbeid med de involverte forskningsgruppene og evt. i 
partnerskap med andre forskningsmiljøer. Det kan også være aktuelt å spisse de tematiske 
oppgavene mot konkrete bedrifter eller offentlige institusjoner som vi inngår partnerskap 
med. 

Masteroppgaven
Det endelige masterprosjektet skal vise at studentene kan jobbe selvstendig med en 
musikkteknologisk forsknings- og utviklingsoppgave. Det forventes oppgaver som er kreative
og eksperimentelle, både i form og innhold.

Jobb og videre studier
De viktigste jobbmulighetene for kandidatene er:

● Den utvidete musikk- og kulturbransjen
● Kreative næringer og innovasjon
● IKT og programvareutvikling
● System- og interaksjonsdesign
● m.m.

4. Ressursvurdering
Vi ser for oss følgende ressursbehov for å sette opp og kjøre programmet: 

● Lokaler: Slik vi har tenkt programmet nå kreves det noen grunninvesteringer i lokaler 
og utrustning for å sette opp Portalen. Disse kostnadene må ses i sammenheng med 
andre investeringer ved de aktuelle enhetene, men kan anslås å være i størrelsesorden 
ca 1 million kroner per sted. Her vil det være aktuelt å søke midler fra eksisterende 
støtteordninger. 

● Undervisning: Med de pågående nyansettelsene estimerer vi at det i utgangspunktet vil
være nok undervisningsressurser til å drive programmet ved UiO. Ved NTNU vil det 
være behov for en styrking av staben for å kunne ivareta undervisningsbehovet: Minst 
én ny stilling ved Musikkteknologi (eventuelt delt med andre institutt, som f.eks. 
Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap). I tillegg forutsettes det at en 
stilling ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon rettes inn mot programmet.
Dette kan gjøres som en videreføring av stillingen som førsteamanuensis Jan Tro 
innehar i dag.

● IT/AV-støtte: Det vil måtte påregnes noe ekstrakostnader til drift og teknisk assistanse,
men relativt lite tatt i betraktning at studentene selv blir tett involvert i driften av 
Portalen. 

● Drift: Det må påregnes noen løpende kostnader til samlinger og oppgradering av 
utstyr. 

Programmet vil antagelig være noe dyrere i drift enn rene forelesningsbaserte programmer, 
men vil også fungere som et faglig og pedagogisk fyrtårn som kan ha positive ringvirkninger 
langt utover de aktuelle fagene. Det vil også være aktuelt å søke relevante eksterne midler for 
å dekke inn ekstrakostnader, som fra Norgesuniversitetet. Vi har også ambisjoner om å søke 
om å bli et Senter for fremragende utdanning (SFU) i neste runde. 
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5. Aktuelle samarbeidspartnere

Akademiske partnere
Det er aktuelt å legge inn et obligatorisk utvekslingsopphold som del av masterprogrammet, 
og da særlig til:

● Music     Mind     Technology, Jyväskylä
● Sound     and     Music     Computing, Aalborg Universitet, avdeling København
● Sound     and     Music     Computing, KTH, Stockholm

Disse tre utdanningene inneholder en del av de samme komponentene som vi legger opp til, 
og vi har allerede tett faglig kontakt med miljøene. Det vil dermed være enkelt å få til 
utvekslingsavtaler med dem. 

Det er også flere andre aktuelle samarbeidspartnere rundt omkring i Europa, Nord-Amerika 
og Australasia, som det kan være aktuelt å sette opp bilaterale avtaler med. 

Næringslivspartnere
Det vil være aktuelt å ha tett kontakt med relevant næringsliv, f.eks.:

● Telenor: samhandlingsløsninger slik som appear.in
● Cisco: videokonferanse og telepresens
● Qualisys: bevegelsessporing
● SoundCloud: lydlagring og -søk
● Grieg Music: lyddatabaser og musikkpedagogikk
● Spotify/Tidal: musikkstrømming
● NRK, Popsenteret, Rockheim: musikkarkiver
● m.m.

Målet er at flere av disse kan bli formelle partnere som foreslår prosjektoppgaver til 
studentene. Vi vil også benytte ressursene hos de lokale kommersialiseringskontorene:

● NTNU TTO
● UiO Inven2

Gjennom introduksjonsforelesninger til innovasjon og entreprenørskap satser vi på å sikre 
flere oppstartsbedrifter per studentkull.

6. Forskjell fra lignende programmer
Det foreslåtte programmet minner om   MMT  -  programmet i Jyväskylä og   SMC  -  programmet i 
Aalborg, men med noen tydelige forskjeller:

● Vi planlegger en større blanding av kognisjon og teknologi. Aalborg-programmet er 
mer teknologiorientert, mens Jyväskylä-programmet er mer kognisjonsorientert. Vi 
tenker å legge oss på en blanding av de to.

● Et tydelig fokus på nettverk og interaktivitet. Dette gjør ingen av de andre 
programmene. 

● Nyskapende pedagogisk opplegg. Ingen av de nevnte programmene benytter 
“omvendt klasserom”.
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Årsplan 2017-2019 (utkast)

Årsplanen er Institutt for musikkvitenskaps (IMVs) viktigste styringsdokument. Den 
viser hvordan IMV skal realisere UiOs og HFs strategiske planer frem mot 2020. 
Årsplanen har et treårig perspektiv, og den er rullerende med årlig oppdatering 
gjennom vedtak i Instituttstyret. Årsplanen inneholder aktiviteter som utvikler 
kjernevirksomheten – forskning, undervisning og formidling– slik at de strategiske 
målene kan nås. 

IMV er inne i en periode med betydelig vekst og omstilling. For å opprettholde den gode 
utviklingen er det fortsatt behov for å øke forskningsaktiviteten og videreutvikle 
studiekvaliteten. Omstillingen gjelder også posisjoneringen av de musikkvitenskapelige 
delområdene i en bredere nasjonal og internasjonal kontekst. I stadig større grad 
forventes det også at samfunnsbidragene av aktiviteten vår tydeliggjøres. 

For å realisere omstillingene vil IMV arbeide langs disse linjene: 

 Utdanning: IMVs studenter skal møte et studiested som tilbyr et meget høyt
faglig og pedagogisk nivå. Studentene skal utvikle kompetanser og ferdigheter
som gjør dem til kvalifiserte borgere og arbeidstakere.

 Forskning: IMV skal fortsatt søke nasjonale forskningsmidler, men det er viktig
å videreutvikle arbeidet med å søke EU-midler, samt bygge opp
samarbeidsarenaer rettet mot samfunnsutfordringene i Horisont 2020.

 Samfunnsbidrag: IMV skal styrke og synliggjøre musikkvitenskapens plass i
samfunnet gjennom flere samarbeidsprosjekter med relevante eksterne aktører.

 UiOs tverrfaglige satsinger: IMV skal jobbe aktivt for å delta i UiOs tre
tverrfaglige satsinger: UiO:Energi, UiO:Livsvitenskap og UiO:Norden. Det vil gis
støtte til tverrfaglige forsknings- og undervisningsinitiativer som faller inn
under en eller flere av satsningene, og det oppfordres til å benytte de
mulighetene som satsningene gir for internasjonalt samarbeid.
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Virksomhetsovergripende tiltak

UiO-tiltak
Arbeidsmiljøutvikling: Videreføre arbeidet med systematisk og strukturert 

arbeidsmiljøutvikling gjennom ARK, Arbeids- og klimaundersøkelse.  

IMV-tiltak 1: Arbeidsmiljø  
Mål: Sikre et trygt, godt og profesjonelt arbeidsmiljø ved IMV. 

 2017-2019: Følge opp tiltakene fra ARK-undersøkelsen.
 2017: Gjennomgå rutiner for føring av timeregnskapet.
 2019: gjennomføre ny ARK-undersøkelse.

UiO-tiltak 
Karrierepolitikk: Etablere et mer systematisk og helhetlig grep om karrierepolitikk og 

karriereutvikling ved egen institusjon, herunder karriereveiledning for ph.d.-kandidater og 

postdoktorer. 

IMV-tiltak 2: Karrierebygging for midlertidige ansatte 

Mål: Sikre at alle midlertidige ansatte får en strukturert karriereutvikling. 

 Utvikle en systematisk plan for karrierebygging for alle midlertidig
ansatte.

 Sette av midler til relevante kurs i generiske ferdigheter (IKT,
økonomi, ledelse, presentasjonsteknikk, m.m.) for midlertidig ansatte.

IMV-tiltak 3: Faglige prioriteringer  

Mål: Styrke IMVs utvikling som internasjonalt ledende innen 
musikkvitenskapelig forskning og utdanning. 

Følge opp: 
 HFs nye prosess for faglig prioritering.
 Humanioraevalueringen fra Norges forskningsråd.
 Humaniorameldingen fra Kunnskapsdepartementet.
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IMV-tiltak 4: Vedlikehold  
Mål: Sørge for at IMVs lokaler og utstyr er tidsriktige og funksjonelle.  
 

 Lage en oversikt over alle instrumenter ved IMV, og sørge for en god forvaltning 
og oppussingsplan.  

 Ferdigstille videorom. Gjøre en utredning av behovene for oppgradering av 
undervisningsrommene IMV disponerer, inkludert nye bord og stoler til Salen, 
slik at behovet blir synliggjort for og prioritert av HF og Eiendomsavdelingen.  
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Utdanning 

 

UiO-tiltak 1 
Fakultetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis 
i studiene. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 Fakultetene har styrket introduksjonsopplegg og mottak. 
 Fakultetene har bidratt til erfaringsdeling og spredning av god praksis. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Frafallet etter to semester er redusert. 
 Vurdering av studenttilfredshet er innarbeidet i programevalueringene. 
 Økt andel bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid. 

 
 
Status IMV 
IMV har generelt hatt god gjennomføring på bachelornivå, men det er fremdeles rom for 
forbedringer. Et særlig fokus på førsteårsstudentene og på gode og jevnlige 
tilbakemeldinger i løpet av studiet skal demme opp for frafall og bedre studiekvaliteten. 
På master er det en utfordring at studentene bruker for lang tid på å bli ferdige. Veileder 
er sammen med studenten den viktigste personen som kan påvirke gjennomføring av 
masteroppgaven. 
 
IMV-tiltak 5: Rekruttering 
Mål: Sikre fortsatt god søkning til programmene, samt flere studenter til enkeltemner. 
 

 Forbedre nettsider, reklamemateriell, YouTube-videoer og skolebesøk.  
 Alle åpne emner skal tilrettelegges for å rekruttere flere ikke-programstudenter.  
 Gjennomgå opptaksrutinene for å sikre bredest mulig rekrutteringsgrunnlag. 

 
IMV-tiltak 6: Gjennomstrømming 
Mål: Gjennomføringsnivået skal økes på både bachelor og master. 
 

 Styrke gjennomføringen av studiestart med større faglig eierskap og innhold i 
mottaksuken. 

 Arrangere flere faglig-sosiale møter mellom studenter og ansatte gjennom året, 
blant annet ved semesterstart i januar, i samarbeid med programutvalget. 

 Evaluere bachelorreformen og justere program/emner med utgangspunkt i 
funnene.  

 Styrke veilederkompetansen og veilederrollen ved hjelp av blant annet 
forventningsavklaring, klarere rollebeskrivelse og opplæring. 
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IMV-tiltak 7: Langsiktighet 
Mål: Skape forutsigbarhet for program- og emnetilbud, for enklere å kunne planlegge 
lærerbehov og sikre samarbeidsmuligheter med andre institusjoner. 
 

 Det skal utvikles en undervisningsplan med en planleggingshorisont på to år for 
emnetilbud og -ansvar.  

 Det skal gjøres en analyse av det langsiktige undervisningsbehovet og – 
kapasiteten, for å sikre at vi utnytter den utvidete arbeidskapasiteten i staben 
når antall ansatte øker som følge av nytilsettinger. Hvis det ikke er nok 
undervisning tilgjengelig til å fylle timeregnskapet, vil evt. overskytende timer 
brukes til strategisk viktige prosjekter, f.eks. rettet mot eksterne partnere. 

 
 

UiO-tiltak 2 
Fakultetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å 
styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 Økt andel digital eksamen. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Fakultetene har styrket utdanningenes arbeidslivsrelevans. 
 
Status IMV 
Mye har blitt gjort på dette feltet de siste årene, gjennom endringer i både bachelor- og 
masterprogrammet, og eksperimentering med nyskapende lærings- og vurderings–
former. Det er viktig å evaluere disse tiltakene, videreføre de tiltakene som fungerer 
godt og revidere de andre tiltakene.  
 
IMV-tiltak 8: Lærings- og vurderingsformer 
Mål: Studentene skal få erfaring med flere forskjellige lærings- og vurderingsformer 
gjennom studiet. 
 

 Gjennomgå studieprogrammene og sørge for bredde i lærings- og 
vurderingsformer gjennom studieløpet. 

 Gi ekstra støtte til emner hvor det eksperimenteres med nye lærings- og 
vurderingsformer. 

 
IMV-tiltak 9: Digitale utdanningsressurser 
Mål: Utnytte teknologiske verktøy på alle nivåer i utdanningsløpet. 
 

 Fortsette arbeidet med innføring av digital opptaksprøve og eksamen. 
 Gi støtte til utprøving av digitale undervisningsressurser. 
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IMV-tiltak 10: Nye mastergrader 
Mål: Utvikle IMVs internasjonale utdanningsprofil gjennom forskningsbaserte 
mastergrader. 
 

 Utvikle og søke om opprettelse av en ny, internasjonal, delt mastergrad med 
NTNU i «Music, Cognition and Technology». 

 Utvikle og søke om opprettelse av ny, internasjonal mastergrad i «Nordic Music». 
 
IMV-tiltak 11: Forskningsbasert utdanning 
Mål: IMVs utdanning skal være forskningsnær og forskningsbasert.  
 

 Sikre at forskningsstrategiske satsninger er synlige i emnetilbudet.   
 Sikre at alle emner, også de praktiske, er forskningsbaserte.  
 Alle faste emner bør forankres hos minst to fast-vitenskapelig ansatte, for å sikre 

faglig bredde og styrke, samt robusthet i forhold til timeplanlegging. 
 
IMV-tiltak 12: Internasjonalisering av utdanning 
Mål: Øke andelen inn- og utreisende studenter.  
 

 Det skal være minst 30 sp emner tilgjengelig på engelsk hvert semester, på både 
bachelor- og masternivå, for å sikre innreisende studenter et relevant 
musikkfaglig tilbud. 

 Programmene skal gjennomgås for å sikre rom for utreise i studieløpet.  
 
IMV-tiltak 13: Tverrfaglighet 
Mål: Bidra til utvikling av utdanningstilbud knyttet til UiOs tematiske satsninger 
UiO:Energi, UiO:Livsvitenskap og UiO:Norden. 
 

 Det skal gis støtte til utvikling av emner og/eller emnetråder som kan knyttes 
opp mot en av de tre satsingene. 
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Forskning 

 

UiO-tiltak 3 
Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet. 
 
Forventede resultater for perioden 2017-2019: 

 Årlig økning i antall søknader og gjennomslag innenfor de tematiske områder i 
Horisont 2020. 

 Opprettholdt antall søknader og tilslag innenfor European Research Council i 
Horisont 2020.   

 
Status IMV 
Det har vært arbeidet jevnt godt med søknader til både NFR og ERC de siste årene, og 
dette arbeidet må styrkes ytterligere for å sikre mer ekstern finansiering i årene 
fremover.  
 
IMV-tiltak 14: Administrative støttefunksjoner 
Mål: Bygge opp administrative støttefunksjoner for å bistå forskerne med alle deler av 
søknadsprosesser og prosjektstyring.  
 

 Sette av tid og ressurser til kompetansehevingstiltak for søknadsarbeid, særlig 
for programmer som vi ikke tidligere har så mye erfaring med (Horisont 2020, 
etc.). Åpne for hospitering hos andre enheter/institusjoner som har mer erfaring 
og kompetanse enn IMV. 

 
IMV-tiltak 15: Infrastruktur 
Mål: Sikre at IMV har en verdensledende forskningsinfrastruktur som støtter opp under 
forskning og utdanning. 
 

 Lage en investeringsplan for infrastruktur, herunder e-infrastruktur, og 
planlegge søknader til relevante kanaler. 

 Utvikle og vedlikeholde datahåndteringsplaner for aktuelle pågående prosjekter 
og alle nye prosjekter. 

 Lage et system for håndtering av NSD-meldeskjemaer fra studenter og ansatte. 
 
IMV-tiltak 16: Prosjektlederutvikling 
Mål: Styrke kompetansen hos forskere som i dag har et nivå der de på kort sikt vil være 
aktuelle ledere for EU-prosjekter (ERC og andre), og mot bygging av 
prosjektlederkompetanse på litt lenger sikt. 
 

 Benytte strategiske frikjøp for å utvikle prosjektsøknader. 
 Støtte forskere som ønsker prosjektlederkurs.  
 Evaluere søknads- og utvelgelseskriteriene for å reise på konferanser. 
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IMV-tiltak 17: Trøstemidler 
Mål: Motivere til flere søknader om eksterne forskningsprosjekter. 
 

 Ordningen med “trøstepremier” videreføres. Alle som får karakter A eller B på 
EU-søknader får tildelt 100 000,- i ekstra driftsmidler, og de som får karakter C 
eller lavere får 50 000,-. Alle som får karakter 6 eller 7 på søknader til 
Forskningsrådet får tildelt 50 000,- i ekstra driftsmidler.  

 
IMV-tiltak 18: Forskerutdanning 
Mål: alle stipendiater skal levere avhandling på normert tid, få gjennomføringsstipend 
og disputere innen utgangen av sin tilsetting. 
 

 Fortsette med å forbedre og styrke kommunikasjon og administrasjon, blant 
annet skal informasjon om forskerutdanningen være lett tilgjengelig fra IMVs 
nettsider. 

 
 
 

UiO-tiltak 4 
Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.  
 
Forventede resultater innen 1. april 2017: 

 Kartlegge gjennomsnittlig rekrutteringstid for vitenskapelige stillinger. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 Utarbeide og implementere rutiner som sikrer raskere tilsetting. 
 Identifisere og utbedre virksomhetsovergripende hindringer for en forbedret 

rekrutteringsprosess. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Fakultetene har redusert gjennomsnittlig tid for rekruttering av vitenskapelige 
ansatte, samt skissert konkrete aktiviteter i sine årsplaner for å nå dette målet. 

 Følge opp og iverksette tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi. 
 
 
Status IMV 
IMV har jobbet systematisk med å forbedre tilsettingsprosessene, og har i det siste klart 
å holde et høyt tempo i alle tilsettingene.  
 
IMV-tiltak 19: Rekrutteringsprosesser 
Mål: Rekruttere best mulig kandidater. 
  

 Benytte eksterne fagkomiteer ved alle faste tilsettinger, som oppnevnes (med 
forbehold om habilitet) ved utlysning.  
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 Vurdere kallelse av kandidater som nylig har fåttERC-midler. 
 
IMV-tiltak 20: Program for gjesteforskere  
Mål: IMV skal være et attraktivt miljø for internasjonale forskere som ønsker kortere 
eller lengre gjesteopphold.  
 

 Det skal utvikles et enkelt søknadssystem for gjesteforskere, og settes av midler 
til en incentivordning for å tiltrekke relevante internasjonale forskere, inklusive 
stipendiater og postdoktorer.  

 Forskningsforum skal videreutvikles til å inkludere presentasjoner av nasjonale 
og internasjonale gjester i tillegg til instituttets egne ansatte.  
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Samfunnskontakt, formidling og innovasjon 

 

UiO-tiltak 5 
Fakultetene skal utarbeide konkrete tiltak innen prioriterte innsatsområder for 
innovasjon, og sikre hensiktsmessig interaksjon og synergier med UiOs tverrfakultære 
satsinger og toppforskningsmiljøer. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

● En bred institusjonell forståelse av hvordan innovasjon oppstår og kan utnyttes i 
de forskjellige fagene. 

Forventede resultater ved utgangen av 2019: 
● Forankre samarbeid med næringslivet og sikre målbar, økt aktivitet ved alle 

fakulteter. Økt samfunnsmessig effekt og anvendelse av ny kunnskap i form av 
produkter, aktiviteter og tjenester. 

● Økt antall ideer med høyere innovasjonspotensiale og økt verdiskapning. 
● Styrket utdanningstilbud både som særskilte tilbud i innovasjon og 

entreprenørskap og integrert i øvrige utdanninger. 
 

 
 
Status IMV 
Det har vært jobbet noe med synlighet de siste årene, særlig gjennom ”YouTube-
kampanjen”. Mange ansatte er synlige i samfunnet, men ofte i andre roller enn som IMV-
ansatte. IMV har som institusjon potensial til å bli mer synlig for offentligheten. 
 
IMV-tiltak 21: Institusjonskontakt 
Mål: Sikre tettere og mer langsiktig kontakt med sentrale musikkinstitusjoner, både for 
større synlighet, men også for å få tilgang til relevant forskningsmateriale 
 

 Det øremerkes midler til masterstipender og/eller vitenskapelige assistenter i 
størrelsesorden 50-100 000,- for 2017 for å styrke pågående samarbeid med 
følgende institusjoner:  

o Ultima 
o Nasjonalbiblioteket 
o Popsenteret 

 
 
 

UiO-tiltak 6 
UiOs tverrfaglige satsinger skal kommuniseres for å øke kjennskap og oppslutning hos 
prioriterte målgrupper. Innsikt fra UiOs toppforskningsmiljøer skal nå samfunnet gjennom 
aktiv dialog og samfunnskontakt. 
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Forventede resultater ved utgangen av 2017: 
● UiOs tverrfaglige satsinger skal oppfattes som attraktive og innovative for

relevante forskere.
● Nettsidene til UiOs satsinger og toppforskningsmiljøer skal holde god kvalitet og

være tilpasset norske og internasjonale målgrupper.
● Fakultetene skal iverksette konkrete tiltak for å kommunisere kunnskap og innsikt

fra egne toppforskningsmiljøer.

Forventede resultater ved utgangen av 2019: 
● UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes som den ledende leverandøren av

relevant og ny kunnskap om energi, Norden og livsvitenskap.
● UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes som Norges ledende universitet på

grunnforskning av fremragende kvalitet, og forskningsbasert utdanning.

Status IMV 
IMV har til nå ikke hatt aktiviteter direkte knyttet til noen av de tre tverrfaglige 
satsingene, men ser det som strategisk viktig å få dette i tiden fremover.  

IMV-tiltak 22: Kobling mot UiOs tverrfaglige satsninger 
Mål: Utvikle ideer og kandidater slik at IMV kan være med å konkurrere om midler fra 
de tre satsningene.  

Det øremerkes midler til masterstipender og/eller vitenskapelige assistenter i 
størrelsesorden 50-100 000,- for 2017 hver av de tre satsningene UiO:Energi, 
UiO:Livsvitenskap og UiO:Norden. 
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