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Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion (RITMO) - 

nytt Senter for fremragende forskning (SFF) 

Sakssammendrag 
15. mars kunngjorde Forskningsrådet tildeling av ti nye sentre for fremragende forskning.  HF hadde to 
miljøer med i siste runde, og det var Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion 
(RITMO) ved  Institutt for musikkvitenskap (IMV) som fikk status som SFF.  
 
Senteret skal ledes av Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius og er et samarbeid med Institutt for 
informatikk og Psykologisk institutt.  
 
Fakultetet og IMV arbeider nå tett med å finne rom til lokalisering av senteret, og legge planer for en rekke 
nyansettelser. UiO forsterker SFFene med to millioner kroner årlig. Fakultetets bidrag til egenandelen er 
stipendiat og postdoktorstillinger.  
 
I tillegg til at det gir mulighet til å utvikle verdensledende miljøer, er SFF økonomisk gunstig for instituttet.  
Tildelingen betyr en grunnfinansiering på 15 millioner per år, i ti år. Sammen med egenandelen gir dette 
selvfølgelig gode rammevilkår for forskningsaktivitetene. I tillegg viser erfaring at status og finansiering som 
SFF gir økt tilslag på andre eksterne forskningsmidler.  
 
Å lykkes med SFF-søknader er svært viktig for HF. Det ligger et langvarig og grundig arbeid bak søknadene. 
Dette er et arbeid som først og fremst har blitt utført ved institutt og i fagmiljø. Fakultetet har bidratt med 
økonomisk bistand, kritisk lesning og rådgivning allerede fra våren 2015 
 
Av totalt ti nye SFF, fikk UiO tildelt fem. RITMO er det eneste HUMSAM-miljøet ved UiO som fikk tildeling 
denne gang. HF ved UiB fikk også tildelt et SFF. HF ved UiO har vært, og kommer fortsatt til å være, det 
eneste humanistiske fakultetet med flere SFF.  
 
Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling (CSMN), ved IFIKK, ble opprettet som SFF i 2007 
og avsluttes i løpet av 2017. Senter for flerspråklighet (MultiLing), ved ILN, ble opprettet som SFF i 2013. 
Senteret avsluttes i 2023 og blir nå midtveisevaluert.  
 
 

http://www.hf.uio.no/csmn
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Vedlegg: 

Om SFF-tildelingen i HF-aktuelt  

Forskningsrådet om SFF-tildelingen 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/aktuelt/saker/2017/vaar-2017/150-millioner-til-nytt-sff.html
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Ti_nye_sentre_for_fremragende_forskning/1254025392105/p1174467583739?WT.ac=forside_nyhet

