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PLANER OG MÅL FOR VIRKSOMHETEN 
 
 
1.  FORSKNING OG FORSKERUTDANNING 

 
MÅL: Opprettholde omfanget av den vitenskapelige produksjonen på et høyt 

kvalitativt og kvantitativt nivå 
 

Tiltak 1.1 Arbeide for å få opprettet senter for framragende forskning 
 
Ansvarlig: Tor Jakob Klette og Kalle Moene 
 

Tiltak 1.2 Vurdere forbedringer av doktorgradsprogrammet 
 
Ansvarlig: Doktorgradsutvalget 
 

Tiltak 1.3 Bruke eventuelle omstillingsmidler til å styrke det makroøkonomiske 
forskningsmiljøet og fremme det øvrige forskningssamarbeidet ved instituttet 
 
Ansvarlig: AU/bestyrer 
 

Tiltak 1.4 Etablere et laboratorium for eksperimentell økonomi dersom driftskostnadene 
ikke er for store og omstillingsmidler stilles til disposisjon 
 
Ansvarlig: Bestyrer/kontorsjef 
 

Tiltak 1.5 Løpende vurdere bruk av insentiver og sanksjoner (herunder kandidatmidler) i 
forhold til forskning og andre aktiviteter. 
 
Ansvarlig: AU/bestyrer 
 

Tiltak 1.6 Opprettholde ordningen med vitenskapelig forskningsassistentstillinger så langt 
det er økonomisk mulig 
 
Ansvarlig:  AU/kontorsjef 

  
Tiltak 1.7 Holde regelmessig ledelseskontakt mellom instituttet og Frischsenteret 

 
Ansvarlig: Bestyrer 
 

Tiltak 1.8 Sluttføre arbeidet med Haavelmo- og Frisch-arkivet, og overføre dokumenter til 
universitetsbiblioteket og andre institusjoner. 
 
Ansvarlig: Tore Thonstad og Olav Bjerkholt 



 
Tiltak 1.9 Opprette register over kvinner som har doktorgraden og nye kvinnelige kandidater 

for å kunne informere dem direkte om utlysing av stillinger 
 
Ansvarlig: kontorsjef og Hilde Bojer 

Tiltak 1.10 Legge fram for styret forslag til tiltak for å bedre rekruttering av kvinner til 
instituttet, bygd på rapport om dette til Arbeidsutvalget (sak 97/2000) 
 
Ansvarlig: Bestyrer 
 
 

 
2. UTDANNING 
  
MÅL: Heve kvaliteten på instituttets studietilbud og undervisning 

 
Tiltak 2.1 Arbeide videre med å utvikle undervisningsopplegg og eksamensoppgaver som 

gir gode insentiver til studentenes egeninnsats. Det vil bli lagt vekt på å få til 
bedre samspill mellom forelesninger, seminarer, semesteroppgaver og 
eksamensoppgaver.  
 
Rutinene rundt kvalitetssikring av eksamensoppgaver må gjennomgås. 
 
Ansvarlig: bestyrer, undervisnings- og eksamensansvarlig, AU 
 

Tiltak 2.2 Vedta læringsmål for studiet 
 
Ansvarlig: styret/egen komite 
 

Tiltak 2.3 Iverksette ny studiestruktur på 2. og 3. avdeling 
 
Ansvarlig: Fagansvarlige/undervisningsleder 
 

Tiltak 2.4 Vurdere omfanget av undervisningstilbudet på engelsk 
 
Ansvarlig: AU/undervisningsleder 
 

Tiltak 2.5 Evaluering av undervisningen 
 
a) Videreføre og forbedre ordningen med evalueringsskjemaer, nivåansvarlige og 

kontaktpersoner blant studentene 
 
b) Ordningen med at en kollega hører på en forelesning videreføres. De som ikke 

selv gjør avtale om dette, kan få utpekt en kollega som vil overhøre en 
forelesning. 

 
Ansvarlig: undervisningsleder/visebestyrer 
 
c) Det lages videoopptak av forelesninger. 
 
Ansvarlig: studiekonsulent 



 
Tiltak 2.6 Revidere pensum på mellomfagstillegget i lys av evalueringen av 

mellomfagsreformen 
 
Ansvarlig: Fagansvarlig/AU 

Tiltak 2.7 Utarbeide innhold i nytt kurs på 3. avdelings-/doktorgradsnivå: “The probability 
approach to economics” 
 
Ansvarlig. Klette/Schweder/S. Strøm 
 

Tiltak 2.8 Evaluere ordningen med ekstra eksamener i semesteremnet i matematikk og 
statistikk 
 
Ansvarlig: eksamensansvarlig/AU 
 

 
Tiltak 2.9 Delta aktivt i arbeidet med å få en hensiktsmessig karakterskala og bedre nasjonal 

samordning av karaktersetting 
 
Ansvarlig. Bestyrer og eksamensansvarlig 
 

  
  
3. INTERNASJONALT SAMARBEID 

 
MÅL: Videreutvikle instituttets internasjonale samarbeid 

 
Tiltak 3.1 Søke NUFU om midler for videreføring av samarbeidet med Department og 

Economics, University of Zimbabwe for perioden 2001 – 2005. 
 
Ansvarlig: Harald Goldstein 
 

Tiltak 3.2 Videreføre samarbeidet med Fudan University, Shanghai  ved: 
- fortsatt å ta opp studenter  fra Fudan på Masterprogrammet  
- forskningssamarbeid (det er søkt om midler fra NFR for forskningssamarbeid 

2001-2003) 
 
Ansvarlig: Olav Bjerkholt 
 

Tiltak 3.3 Videreføre samarbeidet om studentutveksling med University of Essex og 
University of Toulouse. 
 
Ansvarlig: bestyrer/studiekonsulent 
 

Tiltak 3.4 Knytte nærmere faglig kontakt med University of Essex 
 
Ansvarlig: bestyrer 

 
Tiltak 3.5 Videreutvikle samarbeidet med Institutt for økonomisk kybernetikk ved 

Statsuniversitetet i St. Petersburg, bl.a. ved: 
- fortsatt å ta opp studenter fra St. Petersburg på Masterprogrammet 



- arrangere felles workshop i St. Petersburg sommeren 2001 
- videreutvikle de faglige kontakter mellom ansatte ved de to institusjoner 
 
Ansvarlig: bestyre/Olav Bjerkholt 
 

4.  FORMIDLING, UTADRETTET VIRKSOMHET OG INFORMASJON 
 

MÅL: Informere om faget og instituttet, spesielt med sikte på rekruttering av 
studenter 
 

Tiltak 4.1 Synliggjøre faget på arrangementer for elever i videregående skole (Ung-messen, 
videregående skoles dag mv.) og videreutvikle instituttets samarbeid med 
videregående skole. Utarbeide en database med e-postadresser til lærere i 
samfunnsøkonomi for utveksling av informasjon. 
 
Ansvarlig: undervisningsleder/studiekonsulent 
 

Tiltak 4.2 Arbeide aktivt i forhold til studieveiledere på fakultetet slik at informasjon til 
potensielle studenter blir bedre. 
 
Ansvarlig: undervisningsleder/studiekonsulent 
 

Tiltak 4.3 Forbedre instituttets hjemmesider. Engasjere en forskningsassistent i arbeidet 
dersom budsjettet gir rom for dette. 
 
Ansvarlig:  Redaktøren for hjemmesidene 
 

Tiltak 4.4 Vurdere instituttets informasjonsmateriell 
 
Ansvarlig:  visebestyrer 
 
 

5. AMINISTRASJON 
 

Mål: Videreutvikle administrasjonen som støtteapparat for den faglige 
virksomheten 
 

Tiltak 5.1 Instituttet vil bidra til den institusjonsevaluering som skal skje ved Universitetet 
 
Ansvarlig: bestyrer/AU 
 

Tiltak 5.2 Instituttet vil være vertsinstitusjon for det nasjonale forskermøte i januar 2002. 
 
Ansvarlig: arrangementskomite/kontorsjef 

  
Tiltak 5.3 Løpende vurdere prioritering av arbeidsoppgaver  

 
Ansvarlig: kontorsjef 

 
Tiltak 5.4 Sikre den faglige utvikling blant det administrative personale 

 



Ansvarlig: kontorsjef 
 

Tiltak 5.5 Gjennomføre innsparingsmål til effektiviseringsprosjektet for administrasjonen 
 
Ansvarlig: kontorsjef 
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