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Innledning  
Årsplanen viser hvilke mål instituttet prioriterer i 2007. Instituttets løpende oppgaver omtales ikke 
her. Grunnlaget for prioriteringene i planen er instituttets strategiske plan 2005-2009, vedtatt i  
instituttstyret 12.12.05 og fakultetets årsplan for 2007. 
 
I årsplanen for 2007 har instituttledelsen, som i 2006, et særlig fokus på arbeidet med å bedre 
instituttets økonomi, både ved å øke antall kandidater på masternivå, ved å øke publiseringen i 
tellende kanaler og ved å forsøke å opprettholde inntektsnivået fra eksterne prosjekter. Instituttet 
vil i 2007 også videreutvikle arbeidet med instituttets faglige profil med tanke på å synliggjøre 
virksomheten i forhold til andre undervisnings- og forskingsinstitusjoner på musikkfeltet, samt 
kultur- og samfunnsliv i sin alminnelighet. 
 
 
Forskning 
 
Hovedmål i strategisk plan:IMV skal styrke sin stilling som forskningsinstitusjon, nasjonalt og 
internasjonalt 
Operasjonelt mål:IMV skal øke sin publisering, spesielt med sikte på mer internasjonal publisering 
og økt deltagelse i internasjonale forskernettverk 
 
Hjelpe flere forskere, forskergrupper og fagmiljøer til å nå høyt internasjonalt nivå 

• utlyse forskningsmidler og fordele disse etter forskningsproduksjon og kvalitet 
• legge til rette for bruk av småforskmidler i hht fakultetets tildeling 
• stimulere til økt publisering i renommerte publiseringskanaler  
• reaktivisere instituttseminaret hvor forskerne presenterer forskning for hverandre 
• foreta jevnlig evaluering av instituttets forskning og forskningsrelaterte aktiviteter 

 
Drive mer offensiv rekruttering 
IMV vil føre en aktiv og strategisk rekrutteringspolitikk som går ut på å rekruttere forskere av høyt 
nasjonalt og internasjonalt nivå til ledige stillinger. Spesielt vil det være nødvendig å styrke 
områder hvor instituttet pr. i dag har en betydelig faglig underdekning både hva angår 
forskningsvirksomheten og undervisnings- og veiledningsressurser. Spesielt gjelder dette området 
populærmusikkforskning, men også fagområder som musikkantropologi og musikkpedagogikk. 
 

• ferdigstille prosessen med å tilsette i utlyst professorstilling innen populærmusikkforskning 
• tilsette forskere med internasjonal spisskompetanse i to professor II-stillinger 
• søke likestillingsmidler med sikte på å øke kompetansen hos kvinnelig ansatte  

 
 



Skaffe til veie mer driftsmidler til forskning 
IMV vil legge til rette for bedre rammevilkår for forskningen gjennom å: 

• følge opp strategiprosjektene ”Estetisk fortolkning” og ”Vår tids lydrom” med sikte på 
søknader om ekstern finansiering  

• arbeide for økt ekstern forskningsfinansiering fra nasjonale og internasjonale kilder 
• være aktiv i søknadsprosesser for tildeling av strategiske midler fra eget fakultet og 

universitet  
 
Sikre mer sammenhengende tid til forskning 

• fokusere på skjerming av forskningstiden (i perioder) for vitenskapelig ansatte i nær dialog 
med instituttledelsen.  

• bedre oppfølging av forskningsplikt 
 
Vinne styrke gjennom samarbeid 

• arbeide aktivt i Nasjonalt fagråd for utøvende musikkutdanning og musikkvitenskap 
(NRUM) bl.a. for bedre rapporteringssystemer for kunstnerisk og utøvende 
forskningsarbeid. Spesielt: synliggjøre musikkvitenskapens plass i dette fagrådet 

• fortsette arbeidet innen EU/COST-aksjon 287 ConGAS (Controlled Gestural Audio 
Systems) med fokus på gestikk og musikk (Periode 2003-2007) 

• fortsette arbeidet innen Contemporary Music, Media and Mediation (CMMM) 
http://www.jyu.fi/musica/cmmm/ (Fram til 2009) 

• fortsette det bilaterale forskningssamarbeidet med Music Technology Area, Schulich 
School of Music, McGill University, Montreal. Formalisere en utvekslingsavtale, i første 
rekke for musikkteknologistudenter 

• videreutvikle nyetablert nettverk for populærmusikkforskning 
• gjennomføre seminar i prosjektgruppen ”John Cage, Open Form, a Paradigm for the Arts”. 

 
Styrke forskerutdanningen 

• følge opp fakultetets nye handlingsplan for forskerutdanningen 
• spesiell oppfølging (seminar) for kvinnelige kandidater som ønsker å søke dr. stipend 
• forbedre mottak og integrering av doktorgradskandidatene 
• utarbeide rutinebeskrivelse for mottakssamtale, slik at forventninger til og premisser for 

veiledning avklares tidlig i kandidatenes forskerutdanningsperiode 
 
 
Utdanning 
Hovedmål i strategisk plan: IMV skal utdanne kandidater med fagkompetanse på høyt 
europeisk nivå som gir et godt grunnlag for arbeidslivet og videre faglig fordypning. 
 
Operasjonelt mål:Arbeidsgivere og læresteder i inn- og utland skal anerkjenne faglig 
kompetanse og vitnemål fra IMV og studieprogrammet i musikkvitenskap som 
dokumentasjon på et nivå som kjennetegner de beste humanistiske fakulteter i Europa. 
 
 
Klargjøre kunnskaps- og kompetansemål 

• profilere emner og emnepresentasjoner for alle emner som tilbys fra og med våren 2008 
slik at kunnskaps- og kompetansemål er klart formulert 

• på grunnlag av evalueringer og diskusjoner i fagmiljøene sikre at undervisnings- og 
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vurderingsformer samsvarer med kunnskaps- og kompetansemål 
Videreutvikling av kvalitetssystemet for utdanning 

• bidra til NOKUTS evaluering av kvalitetssystemet ved UiO 
• sikre god forankring av kvalitetssystemet ved instituttet 

 
Videreføre arbeidet med å forbedre læringsmiljøet (Bør ha noen flere punkter her, for eksempel 
omkring utvikling av noen spennende emner og sanering av andre) 
Sikre tett oppfølging av studentene gjennom personlig veiledning og undervisning i mindre 
grupper. IMV har muligens kommet lengre i dette arbeidet enn mange andre fagmiljøer ved UiO 

• fortsette prosessen mot en klarere ansvarsfordeling/oppfølging av masterstudenter mht. 
veiledning  

• samarbeide med Program for musikkvitenskap om markering av ferdige masterstudenter 
• avholde jevnlige kontaktmøter med studentrepresentantene  
• ferdigstille lydstudio i hht plan - avhengig av finansiering 

 
Gjøre internasjonal eksponering til en integrert del av studiene 

• følge opp anbefalingene fra arbeidsgruppen som utreder fakultetets engelskspråklige tilbud 
på masternivå. 

• inngå avtaler om studentutveksling med læresteder med høyt faglig nivå, også i ikke-
europeiske land 

• utvikle nye emner som vil ha spesiell relevans for internasjonale studenter/gjøre IMV mer 
attraktivt som et internasjonalt lærested 

• evaluere og markedsføre emnet ”Scandinavian Music” med sikte på studenter fra andre fag 
som ønsker en innføring i emnet 

• iverksette rutiner for god oppfølging av innreisende studenter 
 
Gi forskningsbasert utdanning 
For å tilby forskningsbasert utdanning vil IMV gi studentene kunnskap om og forståelse av 
vitenskapelige tenkemåter, gjennom nærkontakt med aktive forskere i undervisningen 

• arbeide for å involvere masterstudenter i forskningen ved instituttet, for eksempel som 
forskningsassistenter 

• stimulere flere studenter til å gjennomføre utdanningen på masternivå 
• følge opp forsinkede hovedfags- og masterstudenter med sikte på ferdigstilling 

 
Rekruttere dyktige og motiverte studenter 

• gjennomgå opptaksrutinene med Program for musikkvitenskap og fakultetet med sikte på å 
rekruttere de best kvalifiserte studentene 

 
Etablere tilbud innenfor etter- og videreutdanning. 

• vurdere etter- og videreutdanningsvirksomheten i lys av de organisatoriske og økonomiske 
føringene som legges av universitetets handlingsplan på feltet 

 
 
 
Kunnskap i bruk 
Hovedmål i strategisk plan: IMV vil bidra aktivt til at forskningsbasert kunnskap nyttiggjøres i 
samfunnet og arbeide for å gi allmennheten innsikt i vitenskapelig tenkning og oppdatert kunnskap 
om forskningens resultater. 
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Operasjonelt mål:IMV skal gjennom aktivt kommunikasjonsarbeid i ulike kanaler skape interesse 
for musikkvitenskapelig tenkning og refleksjon i samfunnet, og spre kunnskap om humanistisk 
utdanning og den humanistiske forskningens resultater. 
 
Fremme kvalitet og gjennomslag i allmennrettet formidling 

• arbeide for å gjøre IMV mer synlig i det en kan kalle norsk kulturliv og musikkliv generelt, 
men også blant konkurrerende musikkutdanningsinstitusjoner og skoleverk. 

• arbeide videre for å profesjonalisere kontakten med media og øke bruken av målrettet PR 
på prioriterte områder 

 
Bedre tilgangen til viktige kunnskapskilder 

• videreføre arbeidet med å bygge opp, ivareta, digitalisere og gjøre tilgjengelig samlinger 
ved Norsk Folkemusikksamling  

 
Videreutvikle samarbeidet med skolen 

• utvikle tilbud spesielt rettet mot lærere i grunnskolen 
• utvikle en aktiv tenkning om mulige EVU-strategier som drar veksler på fagkompetanse 

som allerede finnes ved instituttet 
 
 
Medarbeiderne 
Hovedmål i strategisk plan: IMV skal søke, og selv bidra til å utvikle, medarbeidere som 
kombinerer kompetanse, engasjement, selvstendighet og ansvarsbevissthet. Som arbeidsplass skal 
instituttet preges av likeverd, respekt, deltakelse og medbestemmelse. 
 
Delmål: Kombinere høye krav med god støtte og muligheter for videre utvikling 

• sikre tett oppfølging av den enkelte medarbeider bl.a. gjennom regelmessige 
medarbeidersamtaler 

• arbeide for å legge til rette for sammenhengende forskningstid 
 
Sikre fornyelse av kompetanse. 

• være en faglig attraktiv arbeidsplass med en lønns- og personalpolitikk som sikrer 
rekruttering av de dyktigste forskerne 

• utarbeide samlet oversikt over rekrutteringsbehov basert på forventet avgang og faglige 
priorieringer  

 
Videreføre systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Styret vedtok i 2006 nye mål for HMS-arbeidet ved UiO. Det er satt i gang et arbeid for å utvikle 
kommunikasjon og rapportering av forventninger, ressurser, aktivitet og resultater. 

• Gjennomføre vernerunder ved instituttet 
 
Videreutvikle IMV som en arbeidsplass preget av likeverd, respekt, engasjement og deltakelse. 

• Gjennomføre instituttseminar med siktemål å bedre det faglig-sosiale miljøet ved IMV 
• Arbeide for å øke rekrutteringen av kvinner 
• Gjennomføre allmøter for informasjons- og meningsutveksling 

 
 
Organisasjonen 
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Hovedmål i strategisk plan: IMV skal være et utviklings- og handlingsdyktig institutt som aktivt 
søker impulser fra samfunnet, nyttiggjør seg ideer og innspill fra medarbeidere og studenter, og 
evner å prioritere for å innfri faglige ambisjoner. 
 
Styrke faglig ledelse 

• delta på lederopplæringstiltak initiert av UiO og HF 
• evaluere roller og samarbeidsformer mellom instituttleder/forskningsleder, 

undervisningsleder og programleder 
 
Bedre samspillet mellom alle deler av organisasjonen 

• arbeide videre med å styrke kultur og rutiner for intern kommunikasjon, bla gjennom tiltak 
for å forankre det nye styringssystemet for budsjetterings-. plan- og rapportarbeid 

• sørge for at studentene er tilstrekkelig representert i instituttets organer 
• arbeide for å etablere flere arenaer der ansatte og studenter kan delta i å utforme 

beslutningsgrunnlaget 
• synliggjøre tilsettingsprosedyrer og beslutningsstrukturer 

 
Bedre effektivitet og handlingsdyktighet 
Ledelse og administrasjon skal preges av høy kompetanse, effektive arbeidsprosedyrer og evne og 
vilje til å fremme institusjonens felles mål og ambisjoner.  

• gjennomføre kurs i nødvendige dataverktøy for det adm. personalet 
• arbeide for kompetanseheving hos den enkelte ansatte, spesielt med henblikk på nye 

støttesystemer for undervisning (deriblant Vortex) 
• utrede om Classfronter bør innføres i enkelte emner 

 
 
Økonomien 
Hovedmål i strategisk plan: IMV skal styrke det økonomiske grunnlaget for å realisere egne 
faglige ambisjoner. Instituttet skal utnytte sine økonomiske ressurser målrettet og effektivt. 
 
Hente inn mer ekstern forskningsfinansiering 
IMV har som mål å stimulere til å opprettholde en høy andel ekstern forskningsfinansiering 

• styrke kompetanse og støtte ved utforming av søknader 
• utnytte eksisterende finansieringsmuligheter bedre, særlig når det gjelder europeiske midler 
• benytte småforskmidler i hht fakultetets retningslinjer for bl.a. å forbedre gode søknader til 

NFR og andre finansierende institusjoner 
• gjennomføre informasjonsmøte om søknadsmuligheter for EU-midler og søknader til NFR 

 
Forvalte egne ressurser målrettet og effektivt 

• videreutvikle og forbedre den påbegynte langtidsbudsjetteringen 
• sørge for at alle vit. ansatte kjenner rutinene for rapportering i FRIDA 
• dreie større deler av publiseringen mot publiseringskanaler som gir uttelling 
• vurdere nye tiltak for økning i studiepoengsproduksjon 
• prøve ut ulike EVU-modeller i dialog med relevante interessenter 
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