
 
 

 

Innledning 
 
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi skal være det fremste forsknings- og utdanningsmiljø i 
Norge innen sosiologi og samfunnsgeografi. 
 
Instituttets hovedoppgave er å drive langsiktig disiplinbasert grunnforskning. Instituttet ser dette som  
en forutsetning for vedlikehold og utvidelse av den kunnskapsbase som all vår øvrige virksomhet  
springer ut av. 
 
Arbeidet med studiekvalitet og iverksetting av Studiekvalitetsreformen vil ha høyeste prioritet i  
planperioden. Et attraktivt læringsmiljø skal danne grunnlaget for å rekruttere og beholde gode  
studenter og øke gjennomstrømningen. 
 
Samspill med eksterne miljøer  - nasjonale og internasjonale - er viktig for instituttets faglige  
fornyelse. Det styrker dessuten kjennskapen til og kunnskapen om instituttets virksomhet. Det er  
viktig både for rekruttering av studenter og ansatte, og for innhenting av eksterne midler.  
 
Instituttet skal i løpet av året samlokaliseres i C-blokken. Et godt arbeidsmiljø har stor betydning  
både for rekrutteringen til instituttet og for kvaliteten på forskning og undervisning. Både  
studentene, den vitenskapelige og den tekniske og administrative staben skal tilbys et arbeidsmiljø  
som stimulerer til innsats og kvalitet.  
 
Årsplanen for sosiologi og samfunnsgeografi, ble behandlet i fagstyrene på sosiologi og 
samfunnsgeografi i møter 5. mars 2003 og vedtatt av instituttstyret 11. mars 2003.  
 
Årsplanen er inndelt i følgende hovedkapitler: 
 
1. Forskning (vitenskapelig produksjon) 
2. Utdanning (undervisning, veiledning, eksamen) 
3. Eksternt samarbeid 
4. Arbeidsmiljø 
 
Instituttets budsjett for 2003 er lagt inn i årsplanen.  
 
Den vitenskapelige stabens planer er ikke med i årsplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSITETET I  OSLO 
 
 
 

Side 2 av 5 

1 Forskning 
 
Mål:  Instituttet skal være en drivkraft innen norsk sosiologisk og samfunnsgeografisk  

grunnforskning og ha spissmiljøer som ligger i forskningsfronten internasjonalt 
 
1.1  Tiltak: Fra og med 1.1. 2003 inngår instituttets samlede publisering som en del av 

grunnlaget for fordeling av midler fra fakultetet. Instituttet vil øke andelen av 
internasjonale publikasjoner (som inngår i fakultetets beregningsgrunnlag) 
med minst 5 % i forhold til året før. Det utarbeides årlig statistikk over 
publisering ved samfunnsgeografi og sosiologi for å kontrollere at målene 
oppfylles. Bestyrer/visebestyrer gis fullmakt til å vurdere nødvendige 
virkemidler for å nå målsetningen.  

Gjelder: Samfunnsgeografi/sosiologi 
Ansvarlig: Bestyrer/Visebestyrer  
Frist:  2003 
     
1.2  Tiltak: Ordningen med stimuleringsmidler faller bort fra og med 1.1.2003.  
  Lage nye fordelingsnøkler for drifts- og forskningsstøtte med virkning for 

budsjettåret 2003 (fra og med 1.1.03). 
  Lage nye satser for undervisningsregnskapet med virkning fra og med høsten 

2003. 
Gjelder: Samfunnsgeografi/Sosiologi  
Ansvarlig: Bestyrer/visebestyrer/kontorsjef 
Frist:  Instituttstyremøtet 9. april 2003 
 
1.3 Tiltak: Holde faste seminarer for ansatte der alle forventes å presenterer paper 

(støtte til faglige reiser gis under forutsetning av presentasjon av paper på 
konferanser), artikkelutkast, bokutkast relatert til egne prosjekter. Formålet 
med seminaret og presentasjonene er økt ekstern publisering. 

Gjelder: Samfunnsgeografi/sosiologi 
Ansvarlig: Oppnevnt koordinator for sosiologi er professor Per Otnes  
Frist:  Vårsemesteret 2003 
 
1.4 Tiltak: Utnytte forskningsledelse, tematiske fellesskap, spesialisering og 

finansieringsmuligheter til å danne sterkere forskningsenheter ved instituttet 
Gjelder: Sosiologi/Samfunnsgeografi  
Ansvarlig: Bestyrer/visebestyrer og kontorsjef 
Frist:  2003 
 
1.5 Tiltak: Stimulere forskning innen (f.eks.) fakultetets tematiske satsninger og til økt 

samarbeid med andre fagmiljøer og økt deltakelse i internasjonalt 
forskningssamarbeid. Gjøre instituttet gjeldende ved tildeling av øremerkede 
ressurser, herunder nye rekrutteringsstillinger  

Gjelder: Sosiologi/Samfunnsgeografi  
Ansvarlig: Bestyrer/visebestyrer og kontorsjef 
Frist:  2003 
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1.6 Tiltak: Utvikle en samlet oversikt over instituttets forskning og en langsiktig 

forskningsstrategi (herunder institutt CV) 
  Alle ansatte forventes å levere kort omtale av forskingsvirksomheten 

foregående år i forbindelse med instituttets årsrapportering.  
Gjelder: Sosiologi/samfunnsgeografi 
Ansvarlig: Forskningsansvarlig/visebestyrer og kontorsjef 
Frist:  Vårsemesteret 2003 
   
1. 7 Tiltak: Iverksette vedtatte tiltak (fagstyret for Sosiologi , sak 40/01) i forhold til  
 problemfeltet underkjente doktorgrader på sosiologi. Det forutsettes at  

tiltakene og virkningen av disse evalueres innen utgangen av 2004 
(inneværende styreperiode). 
 
Alle stipendiater som ikke har hovedveileder eller biveileder ved instituttet får 
oppnevnt en instituttintern kontaktperson. 
 
Det arrangeres samling for samtlige veiledere der veiledningsspørsmål tas 
opp.  
Veiledere forventes å delta på designseminar når veiledet student presenterer  
eget prosjekt. Alle veiledere mottar brev fra instituttet der disse forventninger  
klargjøres. 
 
Det avholdes doktorgradsforum forinstituttets egne stipendiater. De treffes en 
gang i måneden for å presentere prosjekter og diskutere progresjonen. 
Forumet ledes av stipendiat som gis uttelling for innsatsen i timeregnskapet. 
 
Forskingsansvarlig deltar på doktorgradsforums møter. Hvis det er ønske om 
deltakelse fra andre vitenskapelige ansatte kan dette godtgjøres som del av 
plikt. 

Gjelder: Sosiologi  
Ansvarlig: Forskningsansvarlig 
Frist: 2003 

 
1.8 Tiltak: Utarbeide og formidle nye rutiner for innkjøp av bøker til biblioteket.  
Gjelder: Sosiologi 
Ansvarlig: Biblioteksansvarlig på sosiologi og forskningskonsulent, i samarbeid med 

fagreferent på HumSam/UB 
Frist:  1. mai 2003 
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2  Utdanning  
 
Mål:  Bedret studiekvalitet på alle nivå 
 
2.1 Tiltak:  Prøve ut nye datastøttede undervisningsverktøy (Classfronter) som 

supplement til øvrig undervisning 
Gjelder: Sosiologi/Samfunnsgeografi  
Ansvarlig: Undervisningsleder sosiologi og fagstyrer samfunnsgeografi 
Frist:  2003 
 
2.2 Tiltak: Kompetanseutvikling for vitenskapelige ansatte i bruk av enkle IT-verktøy 

(ppt,word,classfronter, mm) 
Gjelder: Sosiologi/Samfunnsgeografi  
Ansvarlig: Bestyrer/visebestyrer og kontorsjef 
Frist:  Det arrangerer kurs i PowerPoint i vårsemesteret 2003  
 
2.2 Tiltak: Vedta pensum for Bachelor og Master i Samfunnsgeografi og Sosiologi 
Gjelder: Sosiologi/Samfunnsgeografi  
Ansvarlig: Bestyrer/visebestyrer og kontorsjef 
Frist:  9. april 2003 
 
2.3 Tiltak: Delta på Videregående skoles dag 6. mars 
Gjelder: Sosiologi/Samfunnsgeografi  
Ansvarlig: Undervisningsansvarlig sosiologi/visebestyrer 
Frist:  6. mars 2003 
 
Mål:  Utvidet nasjonalt og internasjonalt faglig samarbeid  
 
2.4 Tiltak: Gi et bredere engelskspråklig undervisningstilbud og legge til rette for økt 

utveksling med utenlandske læresteder. Herunder lage godkjenningsregler 
som letter innpassing av utenlandsk utdanning i instituttets bachelor og 
masterprogram 

Gjelder: Sosiologi/Samfunnsgeografi  
Ansvarlig: Bestyrer/visebestyrer og kontorsjef 
Frist:  2003 
 
2.5 Tiltak: Utarbeide samlet oversikt for utvekslingsavtaler som gjelder for sosiologi og 

samfunnsgeografis studenter 
Gjelder: Sosiologi/Samfunnsgeografi  
Ansvarlig: Bestyrer/visebestyrer og kontorsjef 
Frist:  1. april 2003  
 
2.6 Tiltak: Vurdere instituttets bruk av professor II i forhold til interne satsninger 
Gjelder: Sosiologi/Samfunnsgeografi  
Ansvarlig: Bestyrer/visebestyrer og kontorsjef 
Frist:  5. mars 2003 
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3  Eksternt samarbeid 
 
3.1 Tiltak: Utarbeide instituttbrosjyre. Enkel folder med informasjon om instituttet med  
  vekt på forskningsvirksomheten. 
Gjelder: Sosiologi/Samfunnsgeografi 
Ansvarlig: Forskningsansvarlig/Forskningskonsulenten 
Frist:  1. april 2002 
Kostnad: 10.000,- 
 
3.2 Tiltak: Gjennomgå informasjonsarkitekturen på instituttets websider 
Gjelder: Sosiologi/Samfunnsgeografi  
Ansvarlig: Arbeidsgruppe nedsatt av bestyrer 
Frist:  Studierelevant informasjon 15. mars 2003 
  Øvrig informasjon 1. juni 2003 
 
3.3 Tiltak: Arrangere Aubertforelesning i samarbeid med Institutt for 

samfunnsforskning i slutten av oktober. Forelesningen dokumenteres av 
Intermedia. Foreleser blir Richard Swedberg, professor ved Cornell 
University, USA, som særlig har befattet seg med økonomisk sosiologi og 
sosiologisk teori. 

Gjelder: Sosiologi 
Ansvarlig: Aubert-komiteen (Engelstad/Kalleberg) 
Frist:  Oktober 2003 
Kostnad: 15.000,- 
 
3.4 Tiltak: Videreføre arbeidet med profilering av instituttets forskning på instituttets  
  hjemmesider. 
Gjelder: Sosiologi/Samfunnsgeografi 
Ansvarlig: Forskningsansvarlig/Visebestyrer/Kontorsjef 
Frist:  Vårsemesteret 2003. Se tiltak 3.2. 
 
4 Arbeidsmiljø 
 
4.1 Tiltak: Samlokalisering av hele instituttet i lokaler tilrettelagt for godt arbeids- og 

læringsmiljø i C-blokka 
Gjelder: Sosiologi/Samfunnsgeografi  
Ansvarlig: Bestyrer/visebestyrer og kontorsjef 
Frist:  Oktober 2003 
 
4.2 Tiltak: Arrangere felles juleseminar med et senere angitt tema.  
Gjelder: Sosiologi/Samfunnsgeografi  
Ansvarlig: Bestyrer/visebestyrer og kontorsjef 
Frist:  Desember 2003 
Kostnad: 70.000,-  
 
 


