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IMVs årsplan for perioden 2015-2017 er ment å supplere UiOs strategiske plan 2011–2020 og 
UiOs årsplan for 2015-2017,  HFs strategiske plan 2011-2020 og årsplan 2015-2017 og IMVs 
strategiske plan for 2011-2020. Det er derfor kun IMV-spesifikke punkter for perioden 2015-
2017 som nevnes i denne årsplanen, og det henvises til de andre planene for generelle punkter. 

Et grensesprengende universitet 
UiO 2020: Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning, utdanning og 
formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner. 

Tiltak 1: Spisse forskningsinnsatsen  

Målet er at alle områdene ved instituttet sikres gode arbeidsvilkår for å utvikles faglig, og da 
særlig med tanke på publisering og posisjonering for å hente inn ny, ekstern finansiering. Det 
brukes forskjellige virkemidler, spisset mot behovene som er identifisert i hvert av miljøene: 

 Populærmusikkstudier. Fagmiljøet mottar allerede ekstra støtte direkte fra fakultetet, 
som i første omgang går med til å tilsette to postdoktorer fra 2015. Siden støtten fra 
fakultetet bare dekker tre-årige forskningsstillinger, legger IMV til 25% ekstra årlig på 
hver av stillingene, slik at de to postdoktorene også kan benyttes i undervisning og 
veiledning.  

 Musikkhistorie. For å stimulere til økt publisering, vil to av professorene ha 
forskningstermin i 2015. En postdoktorstilling utvides med 25% undervisningsplikt fra 
2015. Dette vil sikre kompantseutvikling, samt bidra til mer forskningstid for 
professorene. Norsk musikkarv støttes videre også i 2015, med en 30% 
forskningsadministrativ ressurs samt ekstra midler for å ferdigstille Svendsen-prosjektet. 

 Kognitiv musikkvitenskap. Miljøet styrkes med en midlertidig bistilling i statistikk, som 
skal brukes til å kvalitetssikre publikasjoner. Det er også planlagt at IMV dekker 
egenandelen i et nasjonalt video-infrastrukturprosjekt, hvis det får støtte fra Norges 
forskningsråd. 

 Musikklab. For å sikre anledning til faglig oppdatering, skal det gis støtte til deltagelse på 
internasjonale fagkonferanser. 
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Tiltak 2: EU-søknader 

Målet er å få tilslag på minst en EU-søknad i løpet av perioden 2015-2017. 

 Det skal arbeides aktivt for å sende flere EU-søknader fra IMV i 2015, både til ERC og til 
andre programmer under Horisont 2020. Interesserte søkere skal få både faglig og 
administrativ hjelp og støtte. 

 Det innføres «trøstepremier» for å stimulere til flere EU-søknader. Alle som får karakter 
A eller B på søknadene sine skal få tildelt 100 000,- i ekstra driftsmidler, og de som får 
karakter C eller lavere skal få 50 000,-.   

 

Tiltak 3: Forskningsrådssøknader 

Målet er å få tilslag på minst ett nytt NFR-prosjekt årlig. 

 Det skal arbeides aktivt for å sende flere NFR-søknader fra IMV i 2015, og særlig til andre 
programmer enn FRIPRO. Interesserte søkere skal få både faglig og administrativ hjelp 
og støtte. 

 Det innføres «trøstepremier» for å stimulere til NFR-søknader. Alle som får karakter 6 
eller 7 på søknadene sine skal få tildelt 50 000,- i ekstra driftsmidler. 
 

Tiltak 4: Publisering 

Målet er at IMVs forskningsproduksjon skal økes, og ligge over HF-snittet for perioden 2013–
2016.  
 

 Publiseringsprognosen skal oppdateres og brukes som strategisk verktøy. 
 Forskerne skal følges opp med personlig oppfølging og veiledning av forskningsleder og 

Professor 2'ene.  
 Det skal gis støtte til skrivekurs og språkvasking. 

 Alle som får antatt bidrag («paper») på internasjonale, fagfellevurderte konferanser, skal 
få dekket kostnadene med å reise. 

  

Tiltak 5: Program for gjesteforskere 

IMV skal være et attraktivt miljø for internasjonale forskere som ønsker gjesteopphold.  
 

 Det skal settes opp nye arbeidsplasser for gjesteforskere i 3. etasje på ZEB. 

 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.  

  



Læringsuniversitetet 
UiO 2020: Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste 
internasjonale læresteder. 

Tiltak 7: Studiekvalitet og læringsmiljø 

Målet er at instituttet skal synliggjøres mer, slik at søknadstallene til programmene forbedres. I 
tillegg skal frafallet minimeres og gjennomføringsprosenten økes.  
  

 Nettsidene skal utvikles til å bli mer utadrettete, og det skal lages nytt reklamemateriell, 
inlusive videoer. 

 Det skal satses mer på skolebesøk før søknadsfristen, også med bruk av 
studentassistenter.  

 Alle åpne emner skal tilrettelegges for å rekruttere ikke-programstudenter.  
 Det skal lages et opplæringsprogram for studenter som er seminarledere. 

 

 Tiltak 8: Omstilling av studier 

Målet er at instituttet til enhver tid skal tilby relevante emner og programmer. 
 

 Mastergraden skal justeres basert på anbefalingene fra den eksterne evalueringen 
gjennomført i 2013. Dette inkluderer blant annet muligheten til å ta 30-stp 
masteroppgave. 

 Nytt bachelorprogram skal settes i gang fra høsten 2015, med utgangspunkt i 
anbefalingene fra den eksterne evalueringen gjennomført i 2014. 

 De forskningsstrategiske satsningene skal være synlige i studietilbudet, både i 
obligatoriske emner og valgemner. 

 IMV skal være med på, og utvikle egne, tverrfakultære emnetråder. 
  

Tiltak 9: Langsiktig undervisningsplanlegging  

Målet er å ha administrative rutiner som åpner for samarbeid med eksterne aktører. 
  

 Det skal utvikles en undervisningsplan med en planleggingshorisont på to år for 
emnetilbud og -ansvar. Dette vil gjøre det enklere å planlegge lærerbehovet, samt gjøre 
det enklere for både interne og eksterne studenter å planlegge hvilke emner de skal ta. 

 Alle nye emner skal forankres hos minst to fast-vitenskapelig ansatte, for å sikre faglig 
bredde og styrke, samt robusthet i forhold til timeplanlegging. 
 

Tiltak 10: Internasjonalisering av utdanning 

Målet er å øke antall innreisende og utreisende studenter. 
 

 Det skal tilbys minst tre engelskspråklige emner hvert semester, for å sikre innreisende 
studenter et helhetlig studietilbud. 

 Alle studenter skal oppfordres til å ta minst ett engelskspråklig emne i bachelorgraden. 
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Dette vil sikre studenter til de engelskspråklige emnene, og forberede studenter på 
utenlandsopphold.  

 Programmene skal gjennomgås for å sikre rom for utreise i studieløpet.  

 Lærerne skal også oppfordres til å dra på Erasmus-utveksling hos relevante 
partnerinstitusjoner. 
 

 Tiltak 11: Forskerutdanning 

Målet er at alle stipendiater skal levere avhandling på normert tid, få gjennomføringsstipend og 
disputere innen utgangen av sin tilsetting. 
  

 Forskerskolen i musikk sammen med NMH skal konsolideres og styrkes slik at den er på 
et høyt, europeisk nivå. 

 De administrative rutinene skal forbedres, slik at tiden fra innlevert avhandling til ferdig 
disputas er innenfor de forventede rammer. 

 IMV-kandidater skal være med i konkurransen om de nye offentlige Ph.d.-stipendene. 

Et samfunnsengasjert universitet 
UiO 2020: Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til at 
forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å løse det 21. århundrets store 
samfunnsutfordringer. 

Tiltak 12: Kunnskapsutveksling med eksterne aktører 

Målet er at instituttet skal samarbeide med relevante, eksterne aktører.  
 

 Samarbeidsavtalen med NMH skal følges opp og de anbefalte forslagene skal 
implementeres. 

 Samarbeidet med Ultima skal utvikles videre til Ultima Academy 2015. 

 Samarbeidet med Den norske opera skal utvikles med tanke på å opprette et eget 
operaemne fra høsten 2015. 

 Det skal oppmuntres til langsiktig samarbeid med eksterne aktører gjennom et eget råd 
med en årlig møteplass. 

 Det skal opprettes en alumnigruppe, med et årlig faglig-sosialt treff. 
 Inven2 skal benyttes for å øke innovasjon og entreprenørskap. 

  

Tiltak 13: Digital formidling 

 ”YouTube-prosjektet” skal videreføres slik at alle IMVs fast ansatte og 
forskningsprosjekter blir dokumentert. 

 Det skal utvikles en løsning og strategi for opptak og formidling av huskonserter, 
disputaser og forelesninger med utgangspunkt i det nye AV-systemet. 

  



Et handlekraftig universitet 
UiO 2020: Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt slik at de bidrar til 
å understøtte kjerneaktivitetene. 

Tiltak 14: Rekruttering 

Målet er å rekruttere vitenskapelig personale som kan bidra til å gjøre IMV til et internasjonalt 
fremragende institutt. 

 
 Ny stillingsplan skal utvikles våren 2015. 

 Det skal arbeides målrettet for å sikre en høyere andel fast ansatte kvinner, ved bruk av 
stimuleringsmidler og et eget mentorprogram. 

Det gode universitetet 
UiO 2020: Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter og ansatte skal realisere sitt 
potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø 

Tiltak 16: Utvikling av evalueringer og medarbeidersamtaler 

Målet er å sikre best mulig faglig utvikling for alle ansatte. 
 

 IMV skal være HF-pilot for en ny form for medarbeidersamtaler basert på evaluering og 
selvevaluering.  


