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Kunngjøringstekst for utlysning av instituttlederstillinger ved HF 2021-2024 

Sammenstilling av beskrivelser av instituttene 
 

ILOS 

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Det humanistiske fakultet driver 

omfattende forskning, undervisning og samfunnskontakt innen litteratur, områdekunnskap og 

språkvitenskap knyttet til europeiske språk utenom de nordiske.  

ILOS har et levende forskningsmiljø med mange sterke og produktive enkeltforskere og en bred 

internasjonal samarbeidsflate. Samtidig ønsker instituttet å styrke de ansattes evne til å hente inn 

eksternt finansierte forskningsprosjekter. Innen undervisning forvalter instituttet mange hundre 

emner i UiOs største emneportefølje. ILOS ser det som en sentral oppgave å få studentene våre til å 

gjennomføre hele grader.  

Mange av instituttets ansatte bidrar til det offentlige ordskiftet med innsikter fra faget sitt, og 

instituttet har en ambisjon om å utvikle samfunnskontakten sin ytterligere.  

ILOS har ca. 140 ansatte hvorav ca. 80 i faste vitenskapelige stillinger, ca. 30 stipendiater og ti 

postdoktorer og i underkant av 20 personer i administrative stillinger. Den administrative staben 

ledes av administrativ leder. ILOS har til enhver tid omtrent 300 masterstudenter og 1000 

bachelorstudenter. Instituttets studiefag er organisert i åtte fagmiljøer.  

Administrasjon og ledelse går på tvers av fagmiljøene. ILOS har god styring på økonomien sin, og har 

et årsbudsjett på cirka 90 millioner. 

 

IFIKK 

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk består av fire faggrupper: Filosofi, 

idehistorie, kunsthistorie og klassiske språk (gresk og latin), og har rundt 110 tilsatte, hvorav 61 

vitenskapelig ansatte, 32 midlertidige, og 18 administrative. Instituttet er ansvarlig for årsenheter, 

bachelorprogrammer og masterprogrammer innen alle fire fagfelt, samt forskerutdanning av PhD-

kandidater innen våre fag. Vi har i underkant av 700 studenter som følger våre ulike 

studieprogrammer. Instituttet har ansvaret for undervisning og eksamensavvikling i examen 

philosophicum, et emne som er obligatorisk for alle studenter som ønsker å avlegge en bachelorgrad 

ved universitetet i Oslo. Det er ca 4000 studenter som tar exphil årlig.  

IFIKK har flere sterke internasjonalt anerkjente forskergrupper og har vært vertskap for et senter for 

fremragende forskning. For tiden utgjør forskning finansiert av NFR og EU nesten en fjerdedel av et 

samlet årlig budsjett på 98,9 mill. Instituttet er i dag i en anstrengt økonomisk situasjon og ligger an 

til større underskudd i de nærmeste årene. En viktig oppgave for instituttleder er å lede arbeidet 

med å bedre denne situasjonen.  

Instituttstyret er øverste organ og instituttleder leder styret. 

 

IMV 

Institutt for musikkvitenskap tilbyr utdanning på alle nivåer og er Norges fremste 

musikkvitenskapelige forskningsinstitusjon. Instituttet omfatter flere musikkvitenskapelige fagfelt, 

med hovedvekt på musikkhistorie og estetikk, populærmusikk, kulturanalyse, musikkognisjon og 
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musikkteknologi. Instituttet har 65 ansatte, inkludert ph.d.- og postdoktorstillinger, og tar opp 90 

bachelor- og masterstudenter hver høst.  

IMV er vertsinstitutt for et senter for fremragende forskning, RITMO, et samarbeid med Psykologisk 

institutt og Institutt for informatikk i perioden 2018-2028. Eksternfinansiert forskningsvirksomhet er 

et viktig satsningsområde for instituttet, gjennom Norges forskningsråds strategiske programmer, 

ERC, NordForsk og andre programmer.  

Blant utdanningssatsinger på instituttet er et ny masterprogram i «Music, Communication and 

Technology», en fellesgrad i samarbeid med NTNU, og en masterstudieretning i «Nordic Music». 

Instituttet har en bred og omfattende kontaktflate med samarbeidspartnere i musikklivet i Norge, 

både innen privat og offentlig virksomhet. Arbeidslivsrelevans er et hovedfokus i 

studieprogrammene, med praksisplasser og samarbeid med en rekke eksterne aktører integrert i 

studietilbudet.  

IMV har god styring på økonomien. Årsbudsjettet er på cirka 55 millioner kroner, hvorav 

basisbevilgningen utgjør cirka 30 millioner og cirka 25 millioner er inntekter fra eksternt finansiert 

virksomhet. 

 

ILN 

Virksomheten ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier befinner seg i spenningsfeltet mellom 

rike tradisjoner og grensesprengende nyskaping, og mellom det nasjonale og det internasjonale. 

Instituttet er en sentral bidragsyter til norsklektorutdanningen ved UiO og er vertskapsinstitutt for 

Senter for Ibsen-studier. Instituttet huser et Senter for fremragende forskning, Multiling - senter for 

flerspråklighet, som er inne i sin andre senterperiode. Flerspråklighet er etablert som et eget 

fagområde, i tillegg til de tradisjonelle feltene lingvistikk og nordisk språk, som inkluderer norsk som 

andrespråk. 

Instituttet har en egen språkteknologisk enhet - Tekstlaboratoriet, og det er opprettet et sosio-

kognitivt laboratorium ved instituttet der flere forskere er engasjert i eksperimentell og nyskapende 

metodeutvikling. Samtidig er fortiden en viktig bærebjelke, der et aktivt middelalderforskningsmiljø 

kan stå som et tydelig eksempel. Nordisk litteraturvitenskap favner både om eldre tider og om 

samtidslitteraturen og tverrestetiske uttrykksformer. Retorikk og språklig kommunikasjon inngår 

også i instituttets portefølje, og et nyopprettet studietilbud i klarspråk er et av flere eksempler på 

samfunnsrelevansen av instituttets forsknings- og studieprofil. 

Instituttet er også basen for en viktig del av UiOs tilbud til internasjonale studenter, med egne 

kurstilbud i norsk språk og litteratur skreddersydd for denne gruppa. 

Nøkkeltall ILN: 

144 ansatte hvorav 56 fast vitenskapelige ansatte, 63 midlertidig vitenskapelige ansatte (hvorav 26 

doktorgradsstipendiater og 19 postdoktorer og forskere) og 25 teknisk/administrativt ansatte. 

Årsbudsjett 2020: 128 MNOK (hvorav 43 MNOK fra eksternt finansiert virksomhet) 

Prosjektansvar for ca. 20 eksternt finansierte prosjekter (finansieringskilder NFR, EU, Kulturrådet, 

Riksbankens jubileumsfond og NORAD) 

Ca. 1500 studenter 
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Tre BA-programmer (klart språk, lingvistikk, nordiske studier) og fire MA-programmer (Lingvistikk, 

Ibsen studies, Viking and Medieval Norse Studies, Viking and Medieval Studies og nordiske studier). 

Nordiske studier har studieretningene Litteraturformidling, Nordisk litteratur, Nordisk språk, Norsk 

som andrespråk, Retorikk og språklig kommunikasjon. I tillegg bidrar nordiske studier med emner til 

lektorprogrammet, som administreres fra UV-fakultetet, og ILN administrerer et tverrfakultært 

honours-program. 

 

IAKH 

Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) har rundt hundre ansatte, herav ca. halvparten 

fast vitenskapelig ansatte. Over fire hundre nye studenter tas opp på instuttets studieprogrammer 

hvert år. IAKH har ansvaret for en årsenhet (i historie), to bachelorprogrammer (i arkeologi og 

konservering og i historie) og tre masterprogrammer (i arkeologi og konservering, i historie og det 

engelskspråklige Modern International and Transnational History), og samarbeider med andre 

enheter på UiO om det tverrfaglige bachelorprogrammet Internasjonale studier, det engelskspråklig 

masterprogrammet Viking and Medieval Studies, og profesjonsstudiet Lektorprogrammet. Instituttet 

driver forskerskoler i både arkeologi og historie. Arkeologi har i lengre tid vært et faglig prioritert felt 

ved HF, konserveringsstudiet ved IAKH er landets eneste, og historie er fakultetets største fag. 

IAKH har en ambisjon om å tilføre samfunnet vitenskapelig fundert innsikt i historie, kulturhistorie og 

kulturarv, kort sagt tilføre samfunnet tidsdybde, gjennom forskning, undervisning og formidling – det 

siste ikke minst gjennom nettstedet og podcastprodusenten norgeshistorie.no. I en tid der 

informasjonsflommen er overveldende, oppmerksomhetsspennet kort og ressurstilgangen 

begrenset,  er oppgaven både mer utfordrende og viktigere enn noen gang. 

IAKH er for tiden organisert i fem faggrupper: en i arkeologi, en i konservering og tre i historie, med 

tilhold på tre adresser: arkeologi i Blindernveien 11, konservering i Frederiks gate 3 i sentrum, og 

historie i Niels Treschows hus på øvre Blindern. Samlokalisering er en ambisjon. Instituttets øverste 

organ er instituttstyret, som ledes av instituttleder. Instituttlederen leder dessuten et team som 

normalt består av undervisningsleder, forskningsleder og administrativ leder. 

IAKH utdanner kandidater til skoleverket, museer og offentlig forvaltning og kulturinstitusjoner, og 

også til organisasjonslivet og privat næringsliv. Instituttet samarbeider med partnere både innenfor 

og utenfor UiO, ikke minst i arkiv-, museums- og kulturminnesektoren, blant annet gjennom det HF-

prioriterte feltet The Heritage Experience Initiative (HEI). Instituttet deltar også i det HF-prioriterte 

Oslo School of Environmental Humanities. IAKH er vert for landets første ERC-CoG-prosjekt i historie 

og deltar i et EU-finansiert forskerutdanningsnettverk (ITN) i konservering. Den eksternfinansierte 

virksomheten utgjør en betydelig del av instituttet, og omfatter også et mangeårig prosjekt om 

Equinors historie. 

 

IKOS 

Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) har ca. 100 ansatte, hvorav 50 i faste 

vitenskapelige stillinger, ca. 30 stipendiater og 5 postdoktorer og 15 i administrative stillinger. 

IKOS driver forskning og undervisning innen kulturhistorie, religionsvitenskap og språkbaserte 

områdestudier rettet mot Asia og Midtøsten. Virksomheten er organisert i seks faggrupper som 

samarbeider om forskning, utdanning, og formidling innen sine respektive felt: Kina- og Korea-

studier, Japan-studier, Sør-Asia-studier, Midtøsten-studier, Religionsvitenskap, og Kulturhistorie og 

http://norgeshistorie.no/
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museologi. Innen hvert av disse feltene ønsker IKOS å være ledende i Norge, og å ligge i frontsjiktet 

internasjonalt. IKOS er vertskap for den nystartede Oslo School of Environmental Humanities, en 

tverrfaglig satsning finansiert av Det humanistiske fakultet i perioden 2019-2023. Instituttet driver 

også sammen med Institutt for arkeologi, konservering og historie den tilsvarende satsningen 

Heritage Experience Initiative. 

Det er for tiden 820 programstudenter knyttet til våre studietilbud, 670 på bachelornivå og 150 på 

masternivå. En viktig oppgave for IKOS er å få studentene våre til å gjennomføre hele grader. Våre 

ferdige kandidater er sysselsatt i en rekke ulike sektorer: i museer og i kultursektoren ellers, i skolen, 

i media, i innvandrings- og bistandsrelaterte yrker og i utenrikstjenesten. Disse sektorene er også mer 

generelt vår viktigste kontaktflate utad. I sær har vi utviklet et tett samarbeid med 

museumssektoren. 

Instituttet har de siste årene hatt en betydelig økning i eksternt finansiert forskningsaktivitet. Vi har 

for tiden 10 større forskningsprosjekter i gang, hvorav 3 er finansiert av European Research Council. 

Totalinntektene til eksternt finansierte prosjekter var i 2019 på ca. 27 millioner, og ga et nettobidrag 

til instituttet på 9 millioner. Instituttets basisvirksomhet har et budsjett på ca. 80 millioner. Målrettet 

faglig utviklingsarbeid og økonomistyring vil være viktig å videreføre i kommende periode. 

Instituttets øverste organ er instituttstyret, som ledes av instituttleder. Instituttlederen leder 

dessuten et team som normalt består av undervisningsleder, forskningsleder og administrativ leder. 


