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Årsplan 2016-2018 – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 
 
Instituttets årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har for 
perioden 2016-2018. Årsplanen er treårig og rullerende og blir revidert årlig. Den er ikke mente å skulle 
være dekkende for alle aktiviteter som finner sted på instituttet. 
 
Universitetsstyret sine overordnede prioriteringer er styrende for prioriteringene på fakultets- og 
instituttnivå. Kvalitet i forsking og utdanning er et overordnet mål for fakultetet, og førende for alle andre 
tiltak og aktiviteter.  
 
Universitetsstyret har vedtatt at lærings- og arbeidsmiljø skal være hovedprioriteringen for 2016. 
 
 

Forskning 
 
Mål 
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi skal være et aktivt og produktivt forskningsmiljø som 
bidrar med forskning og publikasjoner med høy faglig kvalitet, samfunnsmessig relevans og synlighet.  
 
 
Tiltak 1: 
Bidra til en enklere hverdag for forskerne. 
 
Aktivitet: 
Standardisering av administrativ støtte, inkludert forankring av prosjekter i ledelsen og 
kvalitetssikring av prosjekter før søknadsfristen. 
 
Tiltak 2: 
Bidra til utvikling av velfungerende kompetansemiljøer. 
 
Aktivitet: 
Tilrettelegging for videreutvikling av tematiske forskergrupper, inkludert bruk av småforskmidler til 
lunsj-til-lunsjseminarer for flere grupper enn det som er tilfelle i dag. Fellestiltak innenfor 
prosjektutvikling, forskningsseminar og formidling 
 
Tiltak 3: 
Styrke opplæringsdelen til PhD-programmet. 
 
Aktivitet: 
Forbedre PhD-seminaret, blant annet ved inklusjon av veileder og invitasjon av eksterne 
kommentatorer. 
 
Prioritering av PhD-kurs og finansiering av disse, se nærmere på muligheter for nasjonalt samarbeid 
om kurstilbud. 
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Tiltak 4: 
Styrke internasjonalisering av den vitenskapelige staben. 
 
Aktivitet: 
Tilrettelegge for økt mobilitet blant den vitenskapelige staben, blant annet ved å styrke instituttets 
finansieringsordning for forskermobilitet.  
 
Fremme aktiv bruk av instituttets gjesteforskerordninger.  
 
Etablering av en ny årlig gjesteforelesning i samfunnsgeografi.  
 
 

Utdanning 
 
Mål 
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi skal tilby forskningsbasert og samfunnsrelevant 
undervisning med høy internasjonal standard. 
 
Tiltak 5: 
Styrke rekruttering til studieprogrammene. 
 
Aktivitet: 
Aktiv deltakelse i skolebesøksordningen, spredning av rekrutteringsinformasjon om 
studieprogrammer i sosiale medier. 
 
 
Tiltak 6: 
Arbeide for bedre gjennomstrømning og hindre frafall. 
 
Aktivitet: 
Fullføre frafallsstudien, ved å inkludere en kvalitativ del med intervju/nettskjemasurvey blant dem 
som faller fra. 
 
Økt innsats for faglig integrering av studentene. Oppfordre studenter til å invitere fagansatte til deres 
faglige arrangementer. Tutorordning for studenter der de tilbys kontakt med fast faglærer gjennom 
studieløpet. 
 
 
Tiltak 7: 
Styrke studentenes læringsutbytte, gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og 
vurderingsformer.  
 
Aktivitet: 
Styrke erfaringsutveksling mellom forelesere gjennom jevnlige undervisnings- og 
veiledningsseminarer. 
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Utvikle alternative undervisnings- og vurderingsformer. 
 
Iverksette tiltak som skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet. 
 
Oppfordre til bruk av instituttets egne ansatte som seminarledere på 2000-nivå – seminarleder drive 
aktiv tutoring på seminarene 
 
Styrke koordinering og integrering av instituttets tre tverrfaglige programmer.  
 
Tiltak 8: 
Styrke utdanningenes arbeidslivskoblinger 
 
Aktivitet: 
Innføre aktualitets- og arbeidslivsseminar. 
 
Styrke kontakten med tidligere masterstudenter gjennom alumniordninger. 
 
 
Tiltak 9: 
Styrke internasjonalisering av studieprogrammene. 
 
Aktivitet: 
Gjør det enklere å reise på utveksling. 
 
Gjøre det enklere for innreisende studenter å gjennomføre masterstudier ved ISS. 
 
Inkludering av innreisende studenter gjennom tilbud om ulike faglige aktiviteter. 
 
 
 

Samfunnskontakt, formidling og innovasjon 
 
Mål: 
Formidling skal være en naturlig del av forskningsprosessen for ansatte ved ISS 
 
Tiltak 10 
Formidling av nyhetssaker knyttet til vitenskapelige publikasjoner, forskningsfinasiering, 
undervisningsendringer og medieoppslag  
 
Aktiviteter: 
 
Bruke instituttets nettsider samt mandagslunsjen som aktive kanaler for å synliggjøre og feire 
undervisnings- og forskningsaktiviteter ved ISS. Aktiv oppsøking av forskere for formidling av 
nyhetssaker.  
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Revisjon og implementering av nytt mandat for instituttets nettredaksjon. 
 
Utvikle strategi for bruk av sosiale medier. Innføre egen institutt-Facebook-side 
 
Opplæring i «skrive for web» for studieadministrasjonen og for vitenskapelig ansatte. 
 
 

Administrasjon, organisasjon og infrastruktur 
 
Mål: 
Øke kompetansen i instituttstyre, administrasjon og ledergruppe mht. økonomistyring og mandat 
 
Tiltak 11: 
Forankring av formelle prosesser ved ISS, inkluder styrearbeid, økonomiarbeid og 
tilsettingsprosesser. 
 
Aktivitet: 
Innføring av organisert opplæring av nytt styre, ledelse og nye vitenskapelige ansatte. 
 
Evaluering av tilsettingsprosessen: fra kunngjøring av stillinger til styrebehandling. 
 
Revisjon av lite brukte informasjonskilder, som ressurssiden for emneansvarlige. 
 
Utvikle kalender for priser og aktiviteter der ISS må nominere ansatte. 
 
Utvikle oversikt over når ansatte har opptjent rett til forskningsfri 
 
Tiltak 12: 
Styrke samarbeid mellom vitenskapelige og administrative ansatte gjennom felles aktiviteter. 
 
Aktivitet: 
Gjennomgang av oppgavefordeling mellom vitenskapelige og administrative ansatte, avklaring av 
gjensidige behov og forventninger. 
 
Tiltak 13: 
Forberede markering av ISS 20 år i 2016 og samfunnsgeografi 100 år i 2017. 
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