
 
 

 

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.  
 
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 28.1.04 og vedtatt av instituttstyret i møte 4.2.04 
 
Årsplanen er inndelt i følgende hovedkapitler: 
 
1. Forskning (vitenskapelig produksjon) 
2. Utdanning (undervisning, veiledning, eksamen) 
3. Eksternt samarbeid 
4. Arbeidsmiljø 
 
Instituttets budsjett for 2004 er lagt inn i årsplanen.  
 
Den vitenskapelige stabens planer er ikke med i årsplanen. 
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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: Instituttets samlede publisering er en del av grunnlaget for fordeling av 

midler fra fakultetet. Instituttet har som målsetning å øke andelen av 
internasjonale publikasjoner (som inngår i fakultetets beregningsgrunnlag) 
med minst 5 % i forhold til 2002. Det utarbeides årlig statistikk over 
publisering ved samfunnsgeografi og sosiologi for å kontrollere at målene 
oppfylles. Instituttleder/nestleder gis fullmakt til å vurdere nødvendige 
virkemidler for å nå målsetningen.  

Gjelder: Samfunnsgeografi/sosiologi 
Ansvarlig: Instituttleder/nestleder  
Frist:  2004 
 
1.2  Tiltak: Instituttet vedtok i 2002 nye fordelingsnøkler for opptjening av drifts- og 

forskningsstøtte. Disse ble iverksatt fra og med opptjeningsåret 2003 og gjøres 
gjeldende i forbindelse med fordelingen for 2004. 

Gjelder: Samfunnsgeografi/Sosiologi  
Ansvarlig: Instituttleder/nestleder/kontorsjef 
Frist:  Vår 2004 
 
1.3 Tiltak: Arrangere faste instituttseminarer der hvert temaområde er ansvarlig for en 

framlegging årlig. En kommentator får i oppdrag å gå gjennom det som 
framlegges. Det som presenteres sendes seminardeltakerne i god tid før 
instituttseminaret. Framleggene som presenteres skal være arbeid i utvikling 
– det vil si prosjektsøknader, artikkel- eller bokutkast o.l. – som presenteres 
for å invitere til konstruktive innspill. Formålet med seminaret og 
presentasjonene er økt ekstern publisering. 

Gjelder: Sosiologi 
Ansvarlig: Temaansvarlige/forskningsansvarlig  
Frist:  Vår 2004 
 
1.4 Tiltak: Grunna avgang for aldersgrensa vil instituttet lyse ut et antall stillinger i løpet 

av 2004. Det vurderes om instituttet også må lyse ut øremerkede stillinger for 
å sikre hensiktsmessig rekruttering i forhold til egne satsningsområder. 

Gjelder: Sosiologi 
Ansvarlig: Instituttleder 
Frist:  2004 

 
1.5 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:  Mars 2004 
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2  Utdanning  
 
Mål:  Bedret studiekvalitet på alle nivå 
 
2.1 Tiltak: Utvikle og iverksette kvalitetssystem for studiene med regelmessig vurdering 

av kvalitet og måloppnåelse og involvering av studentene i vurderingene av 
kvalitet og læringsmiljø 

Gjelder: Sosiologi/Samfunnsgeografi 
Ansvarlig: Instituttleder/nestleder 
Frist:  2004 
 
2.2 Tiltak:  Prøve ut nye datastøttede undervisningsverktøy (Classfronter) som 

supplement til øvrig undervisning. Iverksette et utviklingsprosjekt, i første 
omgang i tilknytning til kvalitativ metode 

Gjelder: Sosiologi 
Ansvarlig: Undervisningsleder sosiologi  
Frist:  2004 
 
2.3 Tiltak: Instituttet tilbyr svært mange ulike emner og under hvert emne er det 

omfattende og svært arbeidskrevende vurdering og evaluering av studentene. 
Instituttet vi gå gjennom instituttets emneportefølje og omfanget av 
eksamens- og vurderingsformer med tanke på en mer hensiktsmessig 
tilpasning til tilgjengelige lærerressurser. 

Gjelder: Sosiologi/Samfunnsgeografi  
Ansvarlig: Komite nedsatt på sosiologi under ledelse av undervisningsansvarlig Dag Album, i 

brev av 20.11.04 
Frist:  1. mars 2004 
 
2.4 Tiltak: Foreslå og få vedtatt felles regler for og praktisering av karakterfastsettelse i 

Nasjonalt fagråd for sosiologi 
Gjelder: Sosiologi 
Ansvarlig: Undervisningsansvarlig sosiologi og instituttleder 
Frist:  Mars 2004 
 
Mål:  Utvidet nasjonalt og internasjonalt faglig samarbeid  
 
2.5 Tiltak: Utarbeide en strategi/plan for instituttets satsning på studentutveksling. 
Gjelder: Sosiologi/Samfunnsgeografi  
Ansvarlig: Kaffimøtet 
Frist:  Vår 2004 
 
2.6 Tiltak: Vurdere instituttets bruk av professor II/førsteamanuensis II i forhold til 

interne satsninger og undervisningsbehov 
Gjelder: Sosiologi  
Ansvarlig: Instituttleder 
Frist:  Vår 2004 
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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:  2004 
 
3.2 Tiltak: Lage opplegg og organisering for rutinemessig oppdatering og oppfølging av 

instituttets nettsider 
Gjelder: Sosiologi/Samfunnsgeografi  
Ansvarlig: Kontorsjef 
Frist:  Vår 2004 
 
3.3 Tiltak: Arrangere Aubertforelesning i samarbeid med Institutt for 

samfunnsforskning. Forelesningen dokumenteres av Intermedia.  
Gjelder: Sosiologi 
Ansvarlig: Aubert-komiteen (Engelstad/Kalleberg) 
Frist:  Høst 2004 
Kostnad: 20.000,- 
 
1.7 Tiltak: Videreføre arbeidet med profilering av instituttets forskning på instituttets  
  hjemmesider. Bedre instituttets presentasjon av egen forskning på nettsidene  
  med blant annet presentasjon av eksternfinansierte prosjekter. Se på  
  muligheter for utnyttelse av FRIDA og eventuelle andre forskningsrelaterte  
  databaser  
Gjelder: Sosiologi/Samfunnsgeografi 
Ansvarlig: Instituttleder oppnevner hurtigarbeidende komite 
Frist:  Våren 2004 
 
4 Arbeidsmiljø 
 
4.1 Tiltak: Kompetanseutvikling for vitenskapelige ansatte i bruk av enkle IT-verktøy 

(ppt,word,classfronter, vortex mm). Det utarbeides et pakketilbud til 
instituttets ansatte. 

Gjelder: Sosiologi/Samfunnsgeografi  
Ansvarlig: Instituttleder/nestleder og kontorsjef 
Frist:  Det arrangerer kurs i vortex (program for publisering på nett under studentweb) og 

PowerPoint i vårsemesteret 2004. Ansattepakke klar i løpet av vår 2004.  
 
4.2 Tiltak: Utarbeide "årshjul" for egne ansatte med oversikt over viktige datoer og 

frister 
Gjelder: Sosiologi 
Ansvarlig: Kontorsjef/studiekonsulent sosiologi 
Frist:  Februar 2004 
 
 
 



UNIVERSITETET I  OSLO 
 
 
 

Vedtatt i instituttstyret 2. februar 2004    Side 5 av 5 

4.3 Tiltak: Arrangere felles juleseminar med et senere angitt tema.  
Gjelder: Sosiologi/Samfunnsgeografi  
Ansvarlig: Instituttleder/nestleder og kontorsjef 
Frist:  Desember 2004 
Kostnad: 80.000,- 
 
4.4 Tiltak: Kompetanseutvikling administrasjon  
Gjelder: Sosiologi/Samfunnsgeografi  
Ansvarlig: Instituttleder/Kontorsjef 
Frist:  2004 
Kostnad: 130.000,-  
 
 


