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Institutt for musikkvitenskap 

Universitetet i Oslo 
 

Vedtatt i instituttstyret 11. februar 2008 
 

Innledning 
Årsplanen viser hvilke mål instituttet prioriterer i 2008. 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 2008. 
 
I årsplanen for 2008 har instituttledelsen, som i 2007, fortsatt 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 2008 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. Dette innebærer også en 
gjennomgang av studieprogrammet med henblikk på konsentrasjon og progresjon. Oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen vil også være en prioritert oppgave i 2008. Det vil spesielt være viktig 
å videreføre arbeidet med internasjonalisering av forskningen ved instituttet. En spesiell innsats vil 
bli gjort med sikte på å profilere og markedsføre studiet i relevante rekrutteringsmiljøer. 
 
 
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  
• reaktivere instituttseminaret hvor forskerne presenterer forskning for hverandre 
• foreta jevnlig evaluering av instituttets forskning og forskningsrelaterte aktiviteter 
• arrangere seminar om internasjonal publisering for ph.d.-studenter og postdokorer 
• videreføre arbeidet med å internasjonalisere forskningen ved IMV 

 
Styrke forskningsledelse og forskningsadministrativ støtte 

• følge opp fakultetets initiativ for å drive aktiv kompetanseoppbygging med særlig vekt på 
internasjonal forskningsfinansiering 

 
Styrke forskerutdanningen 

• spesiell oppfølging (seminar) for kvinnelige kandidater som ønsker å søke dr. stipend 
• legge til rette for og oppfordre til økt bruk av medveiledere utenfor Norge, i samarbeid 
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med fakultetet 
 

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

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

universitet  
• legge til rette for videreutvikling av gode forskningsprosjekter med tanke på å nå opp i 

konkurransen om eksterne forskningsmidler 
 
 
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.  
 
Sette læringsutbytte og kandidatenes kompetanse i sentrum 

• klargjøre emnegruppenes lærings- og kompetansemål, med særlig fokus på faglig 
progresjon og fordypning 

• sikre at undervisnings- og vurderingsformene er effektive bidrag til å nå lærings- og 
kompetansemålene 

 
Gjøre internasjonal eksponering til en integrert del av studiene 

• gjennomgå instituttets avtaleportefølje 
• opprette avtaler for studentgrupper med universiteter av høy faglig kvalitet 
• arbeide for at flere masterstudenter gjennomfører et utenlandsopphold 
• opprette flere attraktive engelskspråklige undervisningstilbud for innreisende studenter 

 
Videreutvikle utdanningstilbudet gjennom dialog og samarbeid 

• foreta endringer i emneporteføljen i den hensikt å unngå overlapping og bidra til bedre 
progresjon i bachelorprogrammet 

• fortsette med fase II og III av faglige prioriteringer 
• følge opp resultatene fra evalueringen av fakultetets utdanningsportefølje i fase II 

 
Oppsøke arenaer for å nå flere potensielle studenter  

• synliggjøre instituttets fagtilbud på arenaer som "Åpen dag" og ved besøk til aktuelle 
skoler, bl.a. i forbindelse med emnet "Musikkformidling" 

• vurdere annonser på aktuelle nettsteder 
 
 
 
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. 
 
Videreutvikle samarbeidet med skolen 

• Gjennomføre kurs for lærere på ungdomstrinnet i regi av Oslo kommune (Kunnskapsløftet) 
• Bygge videre på samarbeidet med Oslo kommune om EVU-kurs på ungdomstrinnet og 

søke å få i stand samarbeid omkring musikk i videregående skole 
• Bidra til det påbegynte arbeidet med PPU-utdanning i musikk 

 
Ta et mer samlet grep om IMVs samfunnskontakt 

• 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 

• synliggjøre instituttets virksomhet på formidlingsarrangementer som for eksempel "Faglig-
pedagogisk dag" , "Åpen dag" og "Forskningstorget" 

 
Utvikle IMVs nettsider slik at de gjenspeiler UiOs ambisjon om å være et forskningsuniversitet 
på høyt internasjonalt nivå 

• Utbedre instituttets engelskspråklige nettsider om forskning, utdanning, administrasjon og 
organisasjon, for å styrke internasjonalt samarbeid, rekruttering og utveksling 

• Delta i utforming og implementering av prosjekt NY-UiO-web 
• Følge op NetLifes brukerundersøkelse og iverksette forbedringstiltak på instituttnettsidene 

ut fra funnene i undersøkelsen 
 
Bedre tilgangen til viktige kunnskapskilder 

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

 
 

Ressursene 
 
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. 
 
Operasjonelt mål: Medarbeidersamtaler og undersøkelser av det sosiale fagmiljøet gjennomføres 
kontinuerlig. 
 
Delmål: Kombinere høye krav med god støtte og muligheter for videre utvikling 

• følge opp medarbeiderundersøkelsen 
• styrke engelskkompetansen i organisasjonen for bedre å kunne nå fakuletets 

internasjonaliseringsmål  
 

Videreutvikle IMV som en arbeidsplass preget av likeverd, respekt, engasjement og deltakelse. 
• ferdigstille handlingsplan for likestilling på instituttnivå, i samarbeid med fakultetet  
• gjennomføre instituttseminar  
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• følge opp medarbeiderundersøkelsen 
• arbeide for å øke rekrutteringen av kvinner 
• gjennomføre allmøter for informasjons- og meningsutveksling 
• videreutvikle lokalt nyhetsbrev 

 
 
ORGANISASJONEN 
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. 
 
Bedre effektivitet og handlingsdyktighet 

• sørge for at medarbeidere deltar på kurs i nye verktøy 
• implementere nødvendige nye rutiner 
• 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. 
 
Forvalte egne ressurser målrettet og effektivt 

• arbeide for å styrke finansieringen av faget musikkvitenskap i samarbeid med fakultetet 
• drive målrettet innsats for å identifisere disipliner/områder med særlige forutsetninger for å 

hente inn ekstern finansiering 
• forbedre interne rutiner ved søknad om og oppretting av eksternt finansierte prosjekter 
 

 


