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I INNLEDNING  
 
Årsplanen gjør rede for instituttets viktigste prioriteringer for 2007.  
 
SAI fikk ved inngangen til 2007 ny ledelse. Både instituttledervervet, nestledervervet og noen 
av programledervervene er nå besatt med nye personer. 
Instituttledelsen ønsker å videreføre arbeidet som ble startet opp i 2006 med å øke 
aktivitetsnivået ved instituttet. Primært skal dette skje gjennom en fortsatt fokus på 
nyansettelser, slik at vi kommer opp det nivået der vi er tenkt å være, målt i antall fast 
vitenskapelig ansatte. Det er også tenkt at denne økningen i antallet ansatte vil gi en økning i 
aktivitetsnivået også på studiesiden, i form av økt studiepoengsproduksjon på bachelornivå. I 
dag produserer SAI mindre studiepoeng enn det måltallet som er satt for oss, og dette får på 
sikt konsekvenser for instituttets inntekter. Instituttledelsen ønsker å sette i gang et prosjekt 
for å se på tiltak som kan føre til en økt studiepoengsproduksjon på bachelornivå. 
 
Årsplanen for 2007 er i stor grad knyttet opp mot fakultetets strategiske plan og fakultetets 
årsplan. Fakultetets årsplan er et viktig premiss for utarbeidelse av vår egen årsplan, og 
fakultetets overordnete prioriteringer vil i stor grad også være instituttets. SAI vil likevel 
måtte ha sine egne prioriteringer som på en realistisk måte forholder seg til instituttets 
personalkapasitet og fagets egenart.   
Mange av målene under er hentet fra fakultetets årsplan, mens tiltakene er tilpasset vår egen 
virkelighet. 
 

II FORSKNING  
SAI har i løpet av det siste året vært gjennom en stor ansettelsesprosess som har resultert i at 
instituttet har ansatt tre utenlandske forskere med høy kvalitet. Også i 2007 skal SAI tilsette 
en ny førsteamanuensis. Tilsettingsprosessene har vist at SAI er et attraktivt forskningsmiljø 
også for utenlandske forskere.  
SAI har også i 2006 jobbet for å konsolidere og videreutvikle kjerneområdene. Dette arbeidet 
skal fortsette i 2007. I tillegg vil instituttet ha fokus på problematikken rundt forskningstid for 
de vitenskapelig ansatte.  
 
Hovedmål: Sosialantropologisk Institutt skal være det fremste sosialantropologiske fagmiljø i 
Norge og hevde seg sterkt i internasjonal sammenheng.  
 
Mål I: Jobbe med en aktiv og ekspansiv rekrutteringspolitikk 

Tiltak 
• Videreutvikle og kontinuerlig oppdatere langtidsbudsjettet, slik at det kan bli et nyttig 
redskap i de langsiktige planleggingen av nyansettelser.  
• SAI vil om noen år oppleve mange avganger. Dette vil medføre et stort faglig tap for 
instituttet. Instituttet vil ha fokus på å lage gode oversikter/planer for når vi kan forvente 
avganger og når vi må lyse ut stillinger for ikke å bli underbemannet.  
 
Mål 2: Hjelpe flere forskere og forskergrupper til å nå et høyt internasjonalt nivå  



Tiltak  
• Oppmuntre forskere til å søke midler til egeninitierte forskningsprosjekter, både internt 
(småforsk, sentrale UiO-midler) og eksternt (NFR, EU m.m.). 
• Iverksette tiltak som støtter de behov de ulike grupper av ansatte har i forhold til 
kvalifisering og forskning. 
• Sette av en egen pott på budsjettet til utvikling av kjerneområder. 
• Fortsette å arrangere instituttseminarer med høy kvalitet og med attraktive gjester. 
• Sørge for at lunsjseminarene gir et høyt faglig utbytte både for dem som innleder og de som 
deltar på seminarene. 
• Bistå forskere som ønsker å søke ekstern finansiering. 
• Tilrettelegge for at flere publiserer i internasjonale tidsskrifter som kan gi relevant spredning 
av betydningsfulle forskningsresultater. 
• Sammenhengende tid til forskning: Fortsette arbeidet med å finne systemer/modeller som 
legger til rette for mer konsentrert tid til forskning. 
• Oppfordre ansatte til å bruke sin rett til å ha forskningstermin i større grad.  
 
Mål 3: Styrke forskningsledelse og forskningsadministrativ støtte 

Tiltak  
• Oppnevne en koordinator for hvert kjerneområde. 
• Bedre oppfølging av eksternt finansierte forskningsprosjekter med vekt på totalkostnader, 
ressursdisponering og gjennomføring. 
• Kartlegge behovet for mer forskningsstøtte. Vurdere tilgjengelige ressurser til dette arbeidet. 
• Oppfordre til mer bruk av vit.ass til både individuelle prosjekter og til utvikling av 
kjerneområder, samt søknader om eksterne midler.  
 
Mål 4: Styrke samarbeidet med prioriterte partnere nasjonalt og internasjonalt  

Tiltak  
• Stimulere enkeltforskere med gode internasjonale kontakter til å utnytte disse bedre med 
hensyn til å utvikle prosjektplaner som kan konkurrere om forskningsmidler fra EU. 
• Informere om viktige søknadsfrister i forhold til søkning på eksterne midler.  
• Bruke kjerneområdene til å arrangere workshops der man kan invitere utenlandske forskere.  
 
Mål 5: En forskerutdanning med økt grad av gjennomføring og høy vitenskapelig kvalitet på 
avhandlingene 

Tiltak  
• Starte arbeidet med å styrke forskerutdanningen med tanke på rekruttering, kvalitet, faglig 
integrering og gjennomføring.  
• Stimulere fast ansatte til å søke midler til eksternt finansierte prosjekt der PhD-stipendiater 
og post.doc-stillinger inngår. 
• Faglig oppfølging av både interne og eksterne PhD-kandidater med sikte på at flere kan 
gjennomføre innenfor sin tilmålte arbeidsperiode  
• Rekruttere stipendiater til faglige kjerneområder og knytte dem til eksisterende 
forskningsgrupper. 
• Som vedtatt på et styremøte høsten 2006 skal det lages en individuell plan for avvikling av 
stipendiatenes pliktarbeid som sikrer at undervisningsoppgaver blir en sentral del av 
pliktarbeidet. 
 



III UTDANNING  
 
Hovedmål: Gi studenter fagkompetanse på nivå med de beste europeiske universiteter og gi 
studentene et godt grunnlag for videre utvikling som antropologer i arbeidsliver.  
 
Mål I: Økt læringsutbytte og bedre studiekvalitet  
 

Tiltak  
• Følge opp arbeid med læringsmål med sikte på at pensum, undervisning og eksamen i 
programmet som helhet skal understøtte læringsmålene.  
• Sørge for at den positive trenden i forhold til gjennomstrømning på master fortsetter.  
• Foreta en gjennomgang av metodekurset på masternivå. 
 
Mål II: Bedre koblingen mellom utdanning og arbeidsmarked, og å bevisstgjøre studentene i  
forhold til egen kompetanse og relevansen av den  
 

Tiltak  
• Videreutvikle samarbeidet med Norsk Antropologisk Forening om kobling mellom 
utdanning og arbeidsmarked, i samarbeid med studentene.  
• Delta i arbeidslivsgruppe på tvers av enhetene/programmene for å koordinere arbeidet med 
arbeidslivsrelevans på fakultetet, i samarbeid med studentene.  
• Utvikle alternative undervisnings- og vurderingsformer for å stimulere enhetene til å lære av 
hverandre og å tenke nytt.  
  
Mål III: Bedre rekrutteringsgrunnlaget for masterstudiet i Sosialantropologi 

Tiltak  
• Masterprogrammene skal gjøres attraktive for studenter fra tverrfaglige bachelorprogram til 
disiplinære masterprogram.  
• Mer informasjon om masterprogrammet ut til bachelorstudentene.  
 
Mål IV: Økt internasjonalisering av studiene 

Tiltak  
• Videreutvikling av avtaleporteføljen, bedre utnytting av eksisterende avtaler og 
markedsføring av muligheter for utveksling.  
• Inngå flere avtaler med utenlandske universiteter basert på de kontakter som våre 
vitenskapelig ansatte har.  
 
Mål V: Sikre kvaliteten ved studieprogrammene og emneporteføljen  

Tiltak 
• Utvikle gode program- og kulltiltak for studenter på bachelor- og masterprogrammene, og 
tydeliggjøre ansvaret for oppfølgingen av studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø.  
• Sette i gang et arbeid for å forbedre deler av bachelorprogrammet (40-gruppen, utveksling, 
semesterstartsuke). Formålet med arbeidet er økt kvalitet, bedre rekruttering (mindre frafall) 



og høyere studiepoengsproduksjon. Vurdere å opprette en prosjektstilling i administrasjonen 
som kan koordinere dette.  
 
 

IV ORGANISASJON, MEDARBEIDERE OG ØKONOMI  
 
Hovedmål: SAI skal være et attraktivt og konkurransedyktig fagmiljø med godt arbeidsmiljø 
for studenter og ansatte.  
 
Mål I: Sikre fornyelse av kompetanse 

Tiltak  
• Styrke rekrutteringsarbeidet og stimulere til overlapp i stillinger for å sikre kontinuitet i  
primærvirksomheten. 
• Utarbeide plan for seniorpolitikk. 
• Utarbeide plan for mottak av utenlandske nyansatte, i samarbeid med fakultetet. 
• Videreutvikle plan for mottak av stipendiater. 
• Aktiv bruk av post.doc.-stillinger for kvalifisering til førstekompetanse. 
• Kompetanseheving av administrativt personale i forbindelse med implementering av nye 
administrative systemer. 
• Jobbe bevisst med rekruttering. 
• Inkludere utenlandske ansatte i staben. 
• Redusere saksbehandlingstiden i tilsettingssaker. 
• Jobbe med motivasjon og god informasjon overfor de administrativt ansatte i forhold til 
innføringen av nye administrative systemer som e-faktura og e-sak. 
• Sikre bredden i faget.  
 
Mål II: Forvalte egne ressurser målrettet og effektivt  
 
Økonomistyring skal vektlegge langtidsbudsjettering og prognosearbeid. I arbeidet skal 
vurdering av økonomisk utvikling og fleksibilitet stå sentralt.  

Tiltak  
• Sikre tidligere rekruttering gjennom ekspansiv budsjettering. 
 
 


