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ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 
 
1.   FORSKNING OG FORSKERUTDANNING 
 
MÅL:   Opprettholde omfanget av den vitenskapelige produksjonen på et 

høyt kvalitativt og kvantitativt nivå 
 
Tiltak 1.1 Bidra til etablering av forskerskole i arbeidslivsforskning ved fakultetet 

dersom det blir bevilget midler. 
Ansvarlig: Instituttleder/leder doktorgradsutvalget 

 
Tiltak 1.2 Sende fornyet søknad om etablering av Marie Curie Training Site, der 

også utenlandske institusjoner inngår som samarbeidspartnere. 
Ansvarlig: Instituttleder/Jon Strand 

 
Tiltak 1.3 Støtte et eventuelt forskningsprosjekt under YFF-ordningen gjennom 

midler til forskningsseminarer og frikjøp av plikter. 
Ansvarlig: Instituttleder 

 
Tiltak 1.4 Utlyse to – tre stipendiatstillinger i løpet av 2004, avhengig av tildeling fra 

fakultetet, og derved øke antallet stipendiater med en eller to. 
Ansvarlig: Instituttleder/kontorsjef 

 
Tiltak 1.5 Følge opp vedtatte tiltak (Styret 4.10.01) for å bedre rekrutteringen av 

kvinner til instituttet.  
Ansvarlig: Instituttleder/kontorsjef 

 
Tiltak 1.6 Arrangere en konferanse til minne om Tor Jakob Klette 27. – 28. august. 

Ansvarlig: Instituttleder/Kalle Moene 
 
Tiltak 1.7 Utarbeide en forbedret beskrivelse av forskningsaktiviteten på instituttets 

hjemmeside, og lage rutiner for løpende oppdatering av 
informasjonsbasen. 
Ansvarlig: Instituttleder/kontorsjef 
 

Tiltak 1.8 Vurdere tiltak for å hindre at forlengelsen av semestrene går på bekostning  
  av den tid som skal brukes til forskning. 
  Ansvarlig: styret/instituttleder 
 
2.   UTDANNING 
 
MÅL:   Heve kvaliteten på instituttets studietilbud og undervisning 
 
Tiltak 2.1 Gjennomgå emneporteføljen, spesielt på masternivå, med sikte på 

sammenslåing og annen sanering. 
Ansvarlig: Programutvalget 



 2

Tiltak 2.2 Videreutvikle og justere nye emner i lys av erfaringer (overlapp, uheldige 
valg av lærebøker, misnøye med bestemte ting)  

 Ansvarlig: Programutvalget 
 
Tiltak 2.3 Få en klarere meny av 40-grupper 
 Ansvarlig: Programutvalget 
 
Tiltak 2.4 Avklare hvordan vi viderefører tradisjonen med å tillate studentene å ta 

noen statsvitenskapsemner på hovedfags-/master-nivå. 
 Ansvarlig: Programleder for masterprogrammet i samfunnsøkonomi 
 
Tiltak 2.5 Vurdere praksisen med forkunnskapskrav og bruk av ekstraeksamener (for 

dem som stryker i visse emner). 
 Ansvarlig:  Programutvalget 
 
Tiltak 2.6 Vurdere muligheten for å ta opp igjen emner på lavere nivå etter å ha tatt 

etterfølgende emner (1210 etter 2200, 1220 etter 3610, 1310 etter neste 
makroemne). 

 Ansvarlig:  Programutvalget 
 

Tiltak 2.7 Revurdere frekvens og plassering av emner mellom høst- og vårsemestre 
med sikte på bedre utnyttelse av undervisningsressursene, og en  
hensiktsmessig tilpasning til behovene hos bachelorstudenter på andre 
programmer. 
Ansvarlig: Programutvalget 

 
Tiltak 2.8 Fremme forslag om opptakskrav i matematikk til 5-årig master i  
  samarbeid med Institutt for økonomi ved Universitet i Bergen og 

Nasjonalt fagråd i samfunnsøkonomi. 
Ansvarlig: Instituttleder/kontorsjef 

 
Tiltak 2.9 Tilpasse nytt kvalitetssikringssystem (som kommer fra fakultetet i 2004) 

slik at det blir et nyttig redskap uten å være altfor ressurskrevende. Melde 
fra til overordnet organ hvis systemet ikke fungerer tilfredsstillende. 
Ansvarlig: Programutvalget 

 
Tiltak 2.10 Evaluere og revurdere vurderingsformene på alle emner med sikte på å 

holde ressursbruken under kontroll og samtidig sikre en hensiktsmessig 
formativ og summativ vurdering. 
Ansvarlig:  Programutvalget/eksamensansvarlig 

 
Tiltak 2.11 Sette i verk de interne retningslinjene for bruk av sensorer (fra fakultetet, 

8.01.04) slik at de blir et nyttig redskap uten å være altfor ressurskrevende. 
Melde fra til overordnet organ hvis ordningene ikke fungerer. 
tilfredsstillende. 
Ansvarlig: Programutvalget/eksamensansvarlig 
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Tiltak 2.12 Utrede videre om de to-årige masterprogrammene bør samordnes eller 

endres, dels for å forenkle studieordningen, dels for å ivareta behovet for 
at studenter med to-årig mastergrad uten for store problemer skal ha 
mulighet til opptak på PhD-programmet. 
Ansvarlig: Programutvalget 

 
  

3.   INTERNASJONALT SAMARBEID 
 
MÅL:   Videreutvikle instituttets internasjonale samarbeid 
 
Tiltak 3.1 Videreføre medarbeidernes omfattende forskningssamarbeid med 

utenlandske forskere og deltagelse i det internasjonale fagmiljøet i form av 
redaksjonsverv, programkomiteer, konferansedeltagelser osv. gjennom å 
legge til rette for medarbeidernes muligheter til internasjonale aktiviteter. 
Ansvarlig:  Instituttleder/Styret/alle vitenskapelig ansatte 

 
Tiltak 3.2 Videreføre og evaluere samarbeidet med Department of Economics, 

University of Zimbabwe for perioden 2001 – 2005, finansiert av NUFU. 
Arrangere workshop i Zimbabwe i februar-04. 
Ansvarlig: Harald Goldstein, Styret 

 
Tiltak 3.3 Videreføre og evaluere samarbeidet med Population Research Institute og 

School of Economics, Fudan University, Shanghai. Arrangere konferanse i 
Shanghai i mai-04. 
Ansvarlig: Olav Bjerkholt, Styret 

 
Tiltak 3.4 Videreføre og evaluere samarbeidet med Department of Economic  
  Cybernetics/The Institute of Insurance, University of St. Petersburg.  

Søke å skaffe midler til et utvidet samarbeid.   
Ansvarlig : Hilde Bojer, Olav Bjerkholt, Sheetal Chand, Styret 

 
Tiltak 3.5 Arbeide for å få til flere avtaler med utenlandske institusjoner for 

studentutveksling på masternivå.  
Ansvarlig:  Programleder for masterprogrammet 

 
 
4.  FORMIDLING, UTADRETTET VIRKSOMHET OG 

INFORMASJON 
 

Tiltak 4.1 Forbedre informasjonen på web-sidene til studentene, bl.a. for å redusere 
behovet for individuell studieveiledning. 

  Ansvarlig: Programutvalget/studiekonsulent 
 
Tiltak 4.2 Synliggjøre instituttets studieprogrammer på arrangementer for elever i  



 4

  videregående skole og markedsføre studiet bl.a. via hjemmesidene og 
skoleorienteringer. 
Ansvarlig: Programleder for bachelorprogrammet/studiekonsulent 

 
Tiltak 4.3 Markedsføre instituttets studietilbud overfor studenter ved høgskoler med 

økonomisk-administrativ utdanning, spesielt de studentgrupper det er laget 
innpassingsordninger for (Høyskolen i Oslo, BI).  
Ansvarlig:  Programutvalget/studiekonsulent 

 
 
5.   STYRING, LEDELSE OG ADMINISTRASJON 
 
Tiltak 5.1 Bygge en felles forståelse  av instituttets situasjon og prioriteringer 

etter studiereformen i år 2003.  Avholde personalseminar i mai/juni 2004. 
 Ansvarlig: styret/instituttleder/kontorsjef 
 
Tiltak 5.2 Forberede samlokalisering med Frischsenteret i Eilert Sundts hus. 
  Ansvarlig: Instituttleder/kontorsjef/Samarbeidsutvalget 
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