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Årsplan 2010 
Institutt for musikkvitenskap 

Universitetet i Oslo 
 

Vedtatt i instituttstyret 1. mars 2010 
Innledning 
Årsplanen viser hvilke mål instituttet prioriterer i 2010. Instituttets løpende oppgaver innenfor undervisning 
og forskning omtales ikke her. Instituttets strategiske plan utgikk i 2009. Arbeidet med ny strategisk plan 
for perioden 2010 - 2013 er i gang og vil være et viktig arbeid i inneværende år. Endelig forslag vil bli 
behandlet i instituttstyret høsten 2010.  
 
Instituttets årsplan tar utgangspunkt i de prioriteringene som ligger til grunn for virksomheten ved Det 
humanistiske fakultet som helhet. Dokumentet forholder seg særlig til større satsinger ved HF; 
mastersatsing, økt forskersamarbeid, økt samfunnskontakt og en ny fase i internasjonaliseringsarbeidet.  
 
 

FORSKNING 
HF skal ytterligere styrke sin stilling som forskningsinstitusjon, nasjonalt og internasjonalt.  
 
IMV skal styrke sin stilling som internasjonalt forskningsmiljø, samt revitalisere forskningsmiljøet for 
norsk musikk. Arbeidet for å innhente eksterne forskningsmidler og øke publiseringen fortsetter. 
 
Ekstern finansiering 

• Gjennomføre første EU-søknad: ERC (European Research Council) Advanced Grant innenfor feltet 
musikk og helse 

• Fortsette å arbeide fram gode søknader til FRIHUM og andre NFR-utlysninger 
• Følge opp instituttets relativt sett omfattende portefølje av eksisterende eksternfinansierte 

prosjekter  
o Aesthetics and Politics in the 18th Century (NFR-FRIHUM) 
o Rhythm in the Age of Digital Reproduction (NFR-YFF) 
o Sensing Music-Related Actions (NFR-VERDIKT) 
o Music, Motion, and Emotion (NFR-FRIHUM) 
o Contemporary Soundspaces (NFR-KULVER) 
o Musical Expression in Transforming Cultures (NFR-FRIHUM) 
o Popular Music and Gender in a Transcultural Context (NFR-FRIHUM) 
o Nettverket The Bodily Turn (NORDFORSK) 

• Bygge opp Musikkarvprosjektet sammen med nasjonale samarbeidspartnere (Nasjonalbiblioteket, 
Norges musikkhøgskole, UiT, NTNU, UiB) 

 
Publisering 

• Følge opp enkeltforskeres publisering med særlig fokus på å internasjonalisere og øke 
publiseringen hos nasjonalt orienterte forskere/forskere med lav produksjon. Tiltak: 
Stimuleringsmidler og særlig oppfølging fra forskningsleder 

 
Forholdet mellom forskning og undervisning 

• Integrere forskningsvirksomheten i undervisningen. Tiltak: Forskere på prosjekter gir emner i løpet 
av prosjektperioden med grunnlag i den pågående forskningen i prosjektet. 

• Knytte masterstudenter tettere til prosjekter. Tiltak: Vedtak i ledelsen om at alle prosjekter skal ha 
masterstudenter tilknyttet, fordele masterstudenter på alle prosjekter gjennom tildeling av veileder.  



 2 

 
 

UTDANNING 
HF skal bidra til å nå UiOs mål om å utdanne kandidater med fagkompetanse på høyt europeisk nivå 
og gi studentene et godt grunnlag for videre utvikling – både som fagpersoner og samfunnsborgere 
 
IMV skal styrke undervisningstilbudet, studiekvaliteten og studentenes læringsutbytte ved å oppgradere 
studieprogrammene på alle nivåer og ved målrettet arbeid med rekruttering, studentoppfølging og utvikling 
av læringsmiljø.  
 
Studieprogram og emneportefølje 

• Igangsette revisjon av bachelorprogrammet i musikkvitenskap  
• Gjennomgå emner for å sikre at sentrale kunnskaper og ferdigheter er dekket i studentenes 

studieløp 
• Igangsette elektronisk periodisk evaluering ved hjelp av nettskjema 
• Ta i bruk Fronter for innlevering av oppgaver 
• Ferdigstille revisjonen av masterprogrammet og implementere ny master fra høsten 2010 
• Igansette arbeid med videreutvikling av doktorgradsutdanningen i samarbeid med HF og Norges 

musikkhøgskole. 
 
Oppfølging av studentene 

• Følge opp masterstudenter bedre ved gode rutiner som medfører tidligere oppstart og bedre 
gjennomstrømming  

• Forbedre rutinene for å følge opp masterstudenter i permisjon og på deltid 
 
Lærerutdanningen 

• Fortsette samarbeidet med ILS om PPU-utdanningen i musikk. 
• Styrke tilbudet i musikkpedagogikk i samarbeid med Norges musikkhøgskole 

 
Faglig og sosial integrering av nye studenter 

• Gjennomføre igangsettingsseminar for nye masterstudenter 
• Gjennomføre kompetansesamtaler med nye bachelorstudenter 

 
Mobilitet og internasjonal eksponering i utdanningene 

• Tilby flere emner på engelsk 
• Gjennomgå avtaleporteføljen og arbeide for å få flere avtaler som sikrer studentene gode 

studieopphold i Europa og USA 
• Forbedre informasjonen omkring utvekslingsmuligheter og legge til rette for utreise i programmene 
• Arbeide for å få flere innreisende utvekslingsstudenter 
• Igangsette arbeidet med semesterpakker (30 studiepoeng) for engelskspråklige studenter både på 

bachelor og master 
 
Markedsføring av studiet 

• Synliggjøre instituttets fagtilbud på arenaer som "Åpen dag" og besøke aktuelle skoler og 
studiesteder i forkant.  

• Distribuere brosjyrer til aktuelle skoler 
 
Arbeidslivsrelevans 

• Arrangere møteplasser og dialogmøter mellom IMV og aktører i arbeidslivet 
• Utvikle et 20- studiepoengs emne i musikkpedagogikk/musikkformidling på bachelornivå og et 10 

studiepoengs tilbud på master 
• Arrangere seminar om de institusjonelle forutsetningene for kjønnsmessig rekruttering til 

posisjoner i musikkfeltet 
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KUNNSKAP I BRUK 
HF 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. 
 
IMV skal i de kommende årene bli en mer aktiv samfunnsaktør og samarbeidspartner både i nasjonale og 
internasjonale kunnskapsfelt  
 
Ny UiO.no 

• Sanere, oppgradere og utvikle nytt innhold på nettsidene i samarbeid med fakultetet 
 
Samfunnskontakt og forskningsformidling 

• Gjennomføre seminarer i samarbeid med MIC Norsk musikkinformasjon og andre, der målgruppen 
er aktører i musikkfeltet og den interesserte offentlighet. 

• Samarbeide med Nasjonalbiblioteket og aktørene i musikklivet om vern, forskning, editering og 
publisering i forbindelse med Musikkarvprosjektet. 

 
 
RESSURSENE 
 
Medarbeiderne 
HF skal søke, og selv bidra til å utvikle, medarbeidere som kombinerer kompetanse, engasjement, 
selvstendighet og ansvarsbevissthet. Som arbeidsplass skal HF preges av likeverd, respekt, deltakelse 
og medbestemmelse.  
 
IMV må bli aktivt, tydelig og mer synlig som kollektiv aktør både internt og eksternt. Dette vil innebære en 
bedre samordning og koordinering av enkeltindividenes beslutninger og innsats med sikte på å oppnå bedre 
resultater i forhold til felles mål  
 
Videreutvikle IMV som en arbeidsplass preget av likeverd, respekt, engasjement og deltakelse. 

• Implementere handlingsplan for likestilling på instituttnivå 
• Gjennomføre instituttseminar  
• Gjennomføre medarbeidersamtaler 
• Gjennomføre møter for informasjons- og meningsutveksling 
• Videreutvikle lokalt nyhetsbrev 
• Følge opp tiltakene fra medarbeidsundersøkelsen, med bl.a. videreføring av faglig-sosialt forum   

 
 
Organisasjonen 
HF skal være et utviklings- og handlingsdyktig fakultet som aktivt søker impulser fra samfunnet, 
nyttiggjør seg ideer og innspill fra medarbeidere og studenter, og evner å prioritere for å innfri 
faglige ambisjoner. 
 
Styrings- og ledelsesfunksjonene ved IMV bør konsolideres slik at alle beslutninger som tas, bygger på 
tilstrekkelig informasjon om helheten i virksomheten. Medvirkning og bred involvering må gis høy 
prioritet slik at beslutninger oppfattes som legitime.  
 

• Alle viktige saker som gjelder forskning, undervisning, formidling og økonomi skal behandles av 
instituttstyret – også fordeling av forskningsmidler av en viss størrelse. 

• Som en prøveordning nedlegges programrådet ved IMV og programrådets oppgaver legges til 
instituttstyret 
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Økonomi 
HF skal styrke det økonomiske grunnlaget for å realisere egne faglige ambisjoner. Fakultetet skal 
utnytte sine økonomiske ressurser målrettet og effektivt. 
 
Gjennom planlegging, styring og klar prioritering skal IMV styrke tilgangen på økonomiske ressurser og 
sikre effektiv forvaltning av de ressursene instituttet til enhver tid rår over.  
 

• Styrke forutsetningene for resultatbasert inntjening 
• Opprettholde et høyt nivå på ekstern finansiering, herunder arbeidet med søknader om EU-midler 
 

 
Infrastruktur 
Infrastrukturen skal holde en standard som ivaretar dagens krav innen undervisning og forskning og sikrer 
ansatte og studenter et godt og funksjonelt arbeidsmiljø. 
 

• Ferdigstille studio og utarbeide gode rutiner for bruk 
• Arbeide langsiktig for å integrere bevegelseslaboratorium med lydstudio med sikte på bedre 

utnyttelse i forsknings- og undervisningsøyemed 
• Søke midler til utstyr fra HFs og UiOs pott for avansert vitenskapelig utstyr 
• Arbeide for bedre kontroll over instituttets IT-ressurser, spesielt med henblikk på utstyr til 

forskning 
 
Arbeids- og læringsmiljø 
Arbeidet med videreutvikling av et godt arbeids- og studiemiljø må følges opp. Dette bør skje på bakgrunn 
av fortløpende dialog mellom ansatte, studenter og ledelse.  
 

• Videreføre systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
• Videreføre og stadig revidere tiltakene som ble satt i gang etter medarbeiderundersøkelsen i 2008 

 
 
 
 


