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I INNLEDNING  

 

Årsplanen for 2009 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, økonomiske ressurser og fagets egenart.   

Mange av målene under er således hentet fra fakultetets årsplan, mens tiltakene er tilpasset vår 

egen virkelighet. 

 

2009 vil være et år med stramme økonomiske rammer. SV-fakultetet beskriver situasjonen 

slik i sin årsplan:  

 

Grunnfinansieringen av universitetet er svekket vesentlig de siste årene, noe som også har 

hatt store konsekvenser for SV-fakultetet og instituttene. Grunnet blant annet manglende 

kompensasjon for lønnsøkninger og ekstra pensjonskostnader vil det ikke være mulig for 

fakultetet å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Flere av fakultetets enheter har store 

økonomiske utfordringer, men av hensyn til de langsiktige konsekvensene for fakultetets 

samlede økonomi forventes det at alle enhetene i løpet av 2012/2013 går i balanse.  

Økonomiske kutt går utover ansattes rammebetingelser for forskning og omfanget av 

undervisningen, og fakultetet vil samarbeide med enhetene for å finne ut om det er mulig å 

konsentrere seg om færre oppgaver og opprettholde og øke kvaliteten på det vi velger å satse 

på. 

 

Den trange økonomiske situasjonen vil også påvirke SAIs aktiviteter i 2009. Vi har ikke 

ressurser til å sette i gang noen store og kostnadskrevende aktiviteter i 2009, og det vil heller 

ikke bli aktuelt med noen nytilsettinger. Vi har vært opptatt av at våre hovedprioriteringer i 

2009, i tillegg til å ha en stor faglig betydning, også skal kunne bidra til økte inntekter for 

instituttet på lang sikt.  

SAI er for tiden i en situasjon med god bemanning, og vi har ledig arbeidskapasitet på 

timeregnskapet i forhold til de undervisnings- og veiledningsforpliktelsene vi har for tiden. 

Noe av denne ledige kapasiteten vil vi bruke til å videreføre arbeidet fra 2008 med å 

nedskrive store overskudd på timeregnskapet hos våre ansatte. I tillegg vil vi bruke denne 

ledige kapasiteten til å gjennomføre målene våre for 2009.  

 

SAIs hovedprioriteringer i 2009 blir som følger:  

- Øke gjennomstrømningen på doktorgradsprogrammet. 

- Fullføre gjennomgangen av bachelor- og masterprogrammet, og iverksette 

endringsforslag som kommer ut av denne gjennomgangen. 

- Evaluere tresemestersplanleggingen i forhold til undervisning for å finne ut av om de 

ansatte opplever at de har fått bedre forskningsbetingelser.  

 

Fakultetets to hovedmålsetninger for 2009 er å starte en oppfølging og gjennomføring av 

faglige prioriteringer og å sikre en effektiv og profesjonell forvaltning og sikre etterlevelse av 

lovpålagte krav. SAI vil også delta aktivt i dette arbeidet. 
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II FORSKNING  

 

Hovedmål: Sosialantropologisk Institutt skal være det fremste sosialantropologiske fagmiljø i 

Norge, gi de beste vilkår for å drive forskning og undervisning av høyeste kvalitet, og bidra i 

fremste rekke i videreutviklingen av sosialantropologien nasjonalt og internasjonalt. I tillegg 

vil SAI videreføre sin tradisjon som et relevant og synlig fag og fagmiljø i det norske 

samfunnet.  

 

Mål 1: Bidra til at flere forskere og forskergrupper når 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.). 

 Bruke småforskmidler aktivt for å stimulere forsker- og forskningssamarbeid, 

workshops og publiseringsorientert aktivitet. 

 Jobbe for å gjøre instituttseminarene til faglig møteplass for hele instituttet.  

 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. 

 Oppfordre ansatte til å bruke sin rett til å ha forskningstermin i større grad.  

 Være på banen i forhold til de tverrfaglige prioriteringene og støtte de av våre forskere 

som har fått ansvar innenfor disse områdene. 

 

Mål 2: Styrke forskningsledelse og forskningsadministrativ støtte 

Tiltak  

 Vurdere koordinatorfunksjonen for hvert kjerneområde.  

 Bedre oppfølging av eksternt finansierte forskningsprosjekter med vekt på 

totalkostnader, ressursdisponering og gjennomføring.  

 Delta i det forskningsadministrative nettverket som skal opprettes ved SV-fakultetet 

våren 2009.  

 

Mål 3: 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 4: En forskerutdanning med høy vitenskapelig kvalitet på avhandlingene og økt  

gjennomstrømning 

Tiltak 

 Arbeide videre med å utvikle enn norsk forskerskole i sosialantropologi.  

 Arbeide med å utvikle skrive og metodekurset. 

 Følge opp stipendiatenes seminar/workshop med invitert forsker utenfra. 
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 Rekruttere PhD-studenter til faglige kjerneområder og knytte dem til eksisterende 

forskningsgrupper. 

 Ha møte med nye stipendiater og spesielt informere om arbeidsplaner og 

fremdriftsrapportenes betydning. Veiledere trekkes også inn i dette arbeidet.  

 Lage en individuell plan for avvikling av stipendiatenes pliktarbeid som sikrer at 

undervisningsoppgaver blir en sentral del av pliktarbeidet. 

 Stimulere fast ansatte til å søke midler til eksternt finansierte prosjekt der PhD-

studenter og post.doc inngår. 

 Trekke ”gamle” stipendiater  inn med tanke på ferdigstillelse av avhandlingen. Sette 

opp en arbeidsplan for ferdigstilling av avhandlingen.  

 Tilby kontorplass/arbeidsplass på SAIs kontorlandskaper til eksterne stipendiater, slik 

at de får en sterkere tilknytning til fagmiljøet på SAI og sin veileder.  

 Ta direkte kontakt med de stipendiatene som i sin fremdriftsrapport oppgir at de 

nærmer seg innlevering for å diskutere fremdriften for den siste fasen før innlevering. 

 

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 1: Styrking av studiestruktur og rekruttering på bachelornivå 

  

Tiltak 

 I 2008 ble det nedsatt en komité ved SAI som skal gjennomgå bachelorprogrammet 

med sikte på forenklinger og forbedringer og økt gjennomstrømning på programmet. I 

2009 vil dette arbeidet fullføres og endringsforslagene vil bli satt ut i livet.  

 

Mål 2: Styrking av rekruttering og studiekvalitet på masternivå 

Tiltak  

 I 2008 ble det nedsatt en komité ved SAI som skal gjennomgå masterprogrammet med 

sikte på å foreta en revisjon av opplegget på første semester på masternivå. I 2009 vil 

dette arbeidet fullføres og endringsforslagene vil bli satt ut i livet. 

 Mer og bedre informasjon om masterprogrammet ut til bachelorstudentene.  

 

Mål 3: Gi studentene en bedre kvalifisering for arbeidslivet og tydeliggjøre kandidatenes 

kompetanse etter endt utdanning. 

Tiltak 

 Delta i utviklingen av en arbeidslivsportal på SV-fakultetet. Formålet er å nå ut til 

arbeidsgivere med informasjon om våre kandidater og bevisstgjøre våre kandidater om 

deres kompetanse.  

 Jobbe med opprettelsen av en alumniforening for studenter og tidligere studenter ved 

Sosialantropologisk Institutt.  

 

Mål 4: Økt internasjonalisering av studiene 
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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.  

 

IV ORGANISASJON, MEDARBEIDERE OG ØKONOMI  

 

Hovedmål: SAI skal være et attraktivt og konkurransedyktig fagmiljø med godt arbeidsmiljø 

for studenter og ansatte.  

 

Mål 1: Evaluere tresemestersplanleggingen i forhold til undervisning for å finne ut av om de 

ansatte opplever at de har fått bedre forskningsbetingelser.  

Tiltak  

 Bruke timeregnskapet til å jobbe systematisk med de ansattes arbeidsplaner.  

 

Mål 2: Delta aktivt i arbeidet med å sikre god ressurs- og økonomistyring ved SV-fakultetet 

og instituttet.  

Økonomistyring skal vektlegge langtidsbudsjettering og prognosearbeid. I arbeidet skal 

vurdering av økonomisk utvikling og fleksibilitet stå sentralt.  

Tiltak  

 Gjennomgå ressursbruken på undervisning, vurdering og sensur for å finne løsninger 

for optimalisert ressursbruk 

 Lage rutiner for økt kontroll og oppdatering og informasjon i forhold til bruken av de 

ansattes drifts- og stimuleringsmidler. 

 Bruke langtidsbudsjettet aktivt som et planleggingsverktøy. 

 

Mål 3: Sikre fornyelse av kompetanse 

Tiltak  

 Utarbeide plan for seniorpolitikk. 

 Videreutvikle plan for mottak av stipendiater. 

 Inkludere utenlandske ansatte i staben. 

 Fortsette arbeidet med utvikling av en modell for deling av administrativ personale 

med andre enheter ved SV-fakultetet for å optimalisere resurs- og 

kompetanseutnyttelse.  I første omgang gjelder dette stillinger knyttet til IT, økonomi 

og informasjon. 

  


