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Stillingsplan for IMV 2017-2021  

Bakgrunn for saken 

Instituttstyret vedtok 24. november 2016 stillingsplan for IMV for 2017-2021 (se vedlegg), 

etter at alle stillinger i stillingsplanen for 2016-2020 enten var tilsatt i eller kunngjort. 

Arbeidet med ny stillingsplan pågikk fra februar til november 2016, og ble gjennomført etter 

følgende plan: Ny stillingsplan for IMV 2017-2021. Stillingsplanen ble godkjent av dekanatet 

6. desember 2016 (se vedlegg). 

De to første stillingene i den nye stillingsplanen «Music and Contemporary Media» og «Music 

of the Nordic Regions» ble kunngjort 1. mars 2017, og er under tilsetting. 

Etter at stillingsplanen ble godkjent har en rekke større endringer funnet sted: 

 Instituttet er tildelt et SFF (RITMO) for perioden 2017-2027 
 Fakultet har kunngjort en tredje runde med faglige prioriteringer (FP III) for 

forsknings- og utdanningssatsinger 
 Instituttet har opprettet en engelskspråklig studieretning i nordisk musikk på 

masterprogrammet i musikkvitenskap. Ti av 40 studieplasser på masterprogrammet er 
omdisponert til studieretningen 

 Instituttet har søkt om 10 nye studieplasser med finansiering til opprettelse av et 
masterprogram i «Music, Communication and Technology» som er en fellesgrad med 
NTNU. Universitetsstyret fatter endelig vedtak 20. juni 

 Professor Ståle Wikshåland gikk plutselig og uventet bort i januar i år 

Stillingsplanen for 2017-2021 tar ikke høyde for disse forholdene. 

Hovedproblemstillinger til diskusjon 

Hovedproblemstillinger som instituttledelsen ønsker styrets innspill til: 

 Gitt endringene, er det områder instituttet har/vil få problemer med å gi 
undervisningen instituttet er forpliktet til å tilby? 

http://www.hf.uio.no/imv/om/tilsettinger/stillingsplan-2017-2021/index.html
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 Fra 2024 må instituttene overta forpliktelsene for satsninger som får finansiering i FP 

III, og faste stillinger i satsninger må derfor legges inn i instituttets stillingsplan. 
Ønsker styret dette? 

 Gitt instituttets mål og forpliktelser for de neste 10 årene og rekkefølgen på stillingene 
i stillingsplanen for 2017-2021, er det behov for en revidering av stillingsplanen før 
nye stillinger kunngjøres? 
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