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ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2007 
 
1.   FORSKNING OG FORSKERUTDANNING 
 
MÅL:  Opprette et Senter for fremragende forskning. og opprettholde nivået 

på den vitenskapelige produksjonen på et høyt nivå både innenfor 
senteret og for øvrig. 

 
Tiltak 1.1 Opprette Senter for fremragende forskning basert på bevilgning fra 

Norges forskningsråd.  Tilsette senterleder og administrativ leder.  Tilsette 
et antall stipendiater, postdoktorer og professor II.  Bruke de 
internasjonale markedene i USA og Storbritannia til å rekruttere 
postdoktorer.  Annonsere stipendiatstillinger i de nordiske landene 

 Ansvarlig:  Senterleder og instituttleder 
 
Tiltak 1.2 Gi ansatte med stort overskudd i timeregnskap/timebank mulighet til å ta 

ut tid til forskning. 
 Ansvarlig: Instituttleder 
 
Tiltak 1.3 Støtte forskningsprosjektet under YFF-ordningen gjennom midler til 

forskningsseminarer og frikjøp av plikter, og 50% av reiseutgifter for 
professor II knyttet til prosjektet. 
Ansvarlig: Instituttleder 

 
Tiltak 1.4 Videreføre samarbeidet i HERO med Frischsenteret og HELED.  
 Ansvarlig: styret/instituttleder 
 
Tiltak 1.5 Stimulere til danning av flere interne forskergrupper ved instituttet. 
 Ansvarlig: Instituttleder 
 
Tiltak 1.6 Legge til rette for fagevaluering i regi av NFR (oppstart mars 2006).  Avgi 

egenevaluering og diverse informasjon. 
 Ansvarlig: Styret/instituttleder 
 
Tiltak 1.7 Følge opp ordningen med startpakker hvis det blir nyansettelser i faste  
  stillinger, slik at startpakken inneholder en stipendiatstilling. 
 Ansvarlig: Instituttleder/kontorsjef 
 
Tiltak 1.8 Følge opp vedtatte tiltak for å bedre rekrutteringen av kvinner til  

instituttet.  
Ansvarlig: Instituttleder/kontorsjef 

 
Tiltak 1.9 Delta i samarbeidet om forskerskole i arbeidslivsforskning ved fakultetet.  

Ansvarlig: Instituttleder/leder for dr.gradsutvalget 
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Tiltak 1.10 Delta som medarrangør for konferansen i 2007 for European Association 
for Labour Economics. 

 
Tiltak 1.11 Etablere et nytt seminarkrav til alle phd-kandidater slik at alle som tas opp 

på programmet må presentere et (uferdig) arbeid ved et seminar tidlig i 
opptaksperioden.  

 Ansvarlig:  Doktorgradsutvalget 
 
Tiltak 1.12 Instituttet vil følge opp fakultetets arbeid med å tilpasse 

kvalitetssikringssystemet til phd-programmet, og melde fra til fakultetet 
dersom systemet ikke fungerer. 

 Ansvarlig:  Doktorgradsutvalget 
 
Tiltak 1.13 Vurdere rutiner for hvordan instituttet skal håndtere kandidater som ikke 

lenger er aktive på phd-programmet. 
 Ansvarlig: Doktorgradsutvalget 
 
Tiltak 1.14 Følge opp fakultetets arbeid med å ta i bruk Felles Studentsystem (FS) for 

registrering av alle deler av forskerutdanningen, inklusive 
opplæringsdelen. 

 Ansvarlig:  Administrasjonen 
 
 
 
2.   UTDANNING 
 
MÅL:   Heve kvaliteten på instituttets studietilbud og undervisning 
 
Tiltak 2.1:  Videreutvikle kvalitetssikringssystemet for program og emner. Lage en 

tidsplan for periodisk emneevaluering og emner som skal vurderes av 
tilsynssensorene. Tilpasse spørreskjemaet for emneevaluering blant 
studenter til kvalitetssikringssystemet. 

 Ansvarlig: Programrådet 
 
Tiltak 2.2:  Tydeliggjøre læringsmål og forkunnskapskrav for emnene. 
 Ansvarlig: Programrådet/emneansvarlige 
 
Tiltak 2.3: Øke seminartilbudet ved at det tilbys seminarer gjennom hele semesteret. 

Foreslå tiltak for å få mer aktiv deltakelse fra studentene på seminarene. 
 Ansvarlig: Programrådet/undervisningsleder 
 
Tiltak 2.4:  Følge opp resultatene fra arbeidsgiverundersøkelsen og 

kandidatundersøkelsen. Følge opp arbeidet med kontaktpanelet med 
representanter fra arbeidslivet. Tydeliggjøre programmenes 
arbeidsrelevans gjennom intervjuer med nyutdannede kandidater. 

 Ansvarlig: Programrådet/studiekonsulent 
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Tiltak 2.5:  Vurdere tiltak for å øke andelen som gjennomfører masterprogrammet på 

normert tid. Etablere obligatorisk oppgaveseminar i tilknytning til 
masteroppgaven. 

 Ansvarlig: Programrådet 
 
Tiltak 2.6: Følge opp studentenes tidsbruk på studiene, særlig på bachelor-

programmet, og vurdere om kravene som stilles i emnene er tilpasset 
forventet arbeidsinnsats. 

 Ansvarlig: Programrådet 
 
Tiltak 2.7: Styrke program- og kulltilhørigheten, faglig og sosialt, med særskilt fokus 

på å følge opp førsteårsstudentene. 
  Ansvarlig: Programleder/studiekonsulent 
 
Tiltak 2.8: Foreta en gjennomgang av de obligatoriske mikro- og makroemnene i 

samfunnsøkonomiprogrammene, samt vurdere endringer i 
innføringsemnet i økonometri. 

 Ansvarlig: Programrådet 
 
Tiltak 2.9:  Bidra i utviklingen og etableringen av bachelorprogrammet i Matematikk 

og økonomi som starter opp høsten 2007. 
 Ansvarlig: Instituttleder 
 
 
Tiltak 2.10:  Foreta en gjennomgang av overlapp mellom våre emner og emner ved 

andre institutter, særlig i forhold til emner som tilbys ved Matematisk 
institutt og emner som inngår i det nye bachelorprogrammet i Matematikk 
og økonomi. 

 Ansvarlig: Instituttleder/innpassingskomite 
 
Tiltak 2.11: Øke profileringen av masterprogrammene overfor studenter på de 

tverrfaglige bachelorprogram og våre egne bachelorstudenter, samt 
potensielle søkere fra utlandet. Lage gode overganger fra de tverrfaglige 
bachelorprogrammene til masterprogrammet. Bidra i samarbeidet med de 
andre universitetene om felles markedsføring av bachelorprogrammene. 

 Ansvarlig: Programrådet 
 
Tiltak 2.12:  Følge opp frafallstall på studieprogrammene. 
 Ansvarlig: Programrådet 
 
Tiltak 2.13:  Tydeliggjøre regler for godkjenning av ikke-økonomiske emner i 

masterprogrammene. Kartlegge relevante emner fra andre institutter som 
kan godkjennes i masterprogrammene. 

 Ansvarlig: Programrådet 
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Tiltak 2.14: Sende på nytt tidligere forslag om å begrense muligheten for å ta opp igjen 
emner lavere nivå etter å ha tatt etterfølgende emner. 

 Ansvarlig: Programrådet 
 
Tiltak 2.15: Følge tettere opp regelverket knyttet til progresjonskrav i 1. semester for 

studenter på det toårige masterprogrammet i miljø- og utviklingsøkonomi. 
 Ansvarlig: Programrådet 
 
Tiltak 2.16: Lage informasjon for overgangen fra cand.polit og cand.oecon til hhv. 2-

årig- og 5-årig masterprogram, i og med at de gamle gradene opphører 
våren 2007. 

 Ansvarlig: Programrådet 
 
Tiltak 2.17:  Lage ordninger som begrenser muligheten for å ta fordypningen i 

samfunnsøkonomi i bachelorprogrammet for studenter som ikke har 
opptak på programmet. 

 Ansvarlig: Programrådet 
 
Tiltak 2.18: Følge opp forslag til tiltak i den periodiske programevalueringen av 

masterprogrammene i 2006. 
 Ansvarlig: Programrådet 
 
Tiltak 2.19:  Vurdere om instituttets emnetilbud dekker programmenes behov for 

valgfrie emner i samfunnsøkonomi. 
  Ansvarlig: Programrådet 
 
Tiltak 2.20: Fortsette forsøkene med flervalgsoppgaver til eksamen. 
  Ansvarlig: Programrådet/Eksamensansvarlig 
 
Tiltak 2.21:  Følge opp forslag innsendt til UiO sentralt om endret forskrift om opptak 

til masterprogram, med sikte på at GRE skal kunne brukes som del av 
opptakskriteriene. 

  Ansvarlig: Instituttleder/programledere 
 
Tiltak 2.22: Følge opp pålegg fra departementet om at nasjonalt fagråd skal fungere 

som referansepanel for karakterer, dvs. kvalitetssikre karakterbruken på 
nasjonalt nivå. 
Ansvarlig: Instituttleder/kontorsjef 
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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 Vurdere om vi skal videreføre samarbeidet med Department of 

Economics, University of Zimbabwe. 
Ansvarlig: Harald Goldstein, Styret 

 
Tiltak 3.3 Videreføre samarbeidet med School of Economics, Fudan University, 

Shanghai.  
Ansvarlig: Olav Bjerkholt, Styret 

 
Tiltak 3.4 Videreføre samarbeidet samarbeidet med Department of Economic 

Cybernetics/The Institute of Insurance, University of St. Petersburg.  
Ansvarlig : Styret/instituttleder 

 
Tiltak 3.5 Videreføre samarbeidet med Department of Economics, Mekelle 

University, Etiopia 
 Ansvarlig: Styret/instituttleder 
 
Tiltak 3.6 Arbeide for å få til flere avtaler med utenlandske institusjoner av høy  

kvalitet for studentutveksling på masternivå.  
Ansvarlig:  Programleder for masterprogrammet/studiekonsulent 

 
 
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  
  videregående skole og markedsføre studiet bl.a. via hjemmesidene. 

Ansvarlig: Programleder for bachelorprogrammet/studiekonsulent 
 
Tiltak 4.3 Markedsføre to-årige masterprogrammer aktivt internasjonalt dersom 

GRE-kravet blir gjennomført. 
  Ansvarlig: Programledere for masterprogrammene/studiekonsulent 
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Tiltak 4.4 Sørge for jevnlig oppdatering av instituttets debattside, og synliggjøre 
instituttet på hjemmesiden i forbindelse med ansattes deltagelse i media. 

  Ansvarlig: Kontorsjef/konsulent/instituttleder/alle vitenskapelig ansatte 
 
Tiltak 4.5 Arrangere konferanse for Finanskomiteen, representanter for Regjeringen, 

de politiske partier, offentlig forvaltning, næringslivs- og 
arbeidslivsorganisasjoner, forskere og media. Forberede tilsvarnede 
konferanse i januar 2008. 
Ansvarlig: Instituttleder 

 
 
5.  STYRING, LEDELSE OG ADMINISTRASJON 
 
Tiltak 5.1:  Opprette Senter for fremragende forskning som del av instituttet, med en 

heltidsansatt administrativ leder.  For øvrig la senteret ha felles 
administrasjon med instituttet, men med avtaler om hvilke funksjoner 
administrasjonen skal yte til senteret.  Vurdere å utvide 
instituttadministrasjonen i samsvar med økte oppgaver og økt budsjett.  
Engasjere flere studenter på deltid som assistenter for senteret. 

 Ansvarlig: Instituttleder/kontorsjef/senterleder 
 
Tiltak 5.2:  Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte som ønsker det. 
 Ansvarlig: Instituttleder/nestleder/kontorsjef 
 
Tiltak 5.3:  Utlyse postdoktorstillinger internasjonalt og drive aktiv rekruttering 

gjennom det amerikanske og britiske jobbmarkedet, jfr. styrevedtak 
12.10.06 

 Ansvarlig: Styret/instituttleder 
Tiltak 5.4:  Ta i bruk nytt ressursstyringsverktøy fra fakultetet. Ta sikte på løpende 

timeregnskap med prognose, slik at ansatte kjenner prognoser for egen 
timesaldo for slutten av inneværende semester når undervisning 
planlegges for neste semester. 

 Ansvarlig: Kontorsjef/studiekonsulent 
 
Tiltak 5.5:  Arrangere nasjonalt fagrådsmøte, arbeide videre i fagrådet med liste over 

tidsskrift på nivå 2, med bruk av karakterskalaen, og med nasjonal 
webside med informasjon om samfunnsøkonomistudiene. 

 Ansvarlig: Instituttleder/kontorsjef 
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