Årsplan for Institutt for statsvitenskap 2006
Vedtatt i instituttstyret 25.01.2006
Formålet med en årsplan er å gjøre det klart hvilke mål instituttet skal prioritere. Målene skal
være retningsgivende for ledelsen ved instituttet.

Forskning
Institutt for statsvitenskap har som hovedmål å være det beste statsvitenskapelige
miljøet i Norge, innenfor både bredde og dybde. Instituttet ønsker også å hevde seg på
internasjonalt nivå.
Delmål:

Institutt for statsvitenskap har som mål å synliggjøre og tydeliggjøre
instituttets forskningsaktivitet nasjonalt og internasjonalt.

Tiltak:
- Utpeke instituttets kjerneområder
- Invitere flere internasjonale forskere til instituttet, som gjesteforelesere, i forbindelse
med seminarer og samarbeidsprosjekter samt for evt. lengre opphold.
- Arrangere State of the Art-seminar i samarbeid med Nasjonalt fagråd høsten 2006.
- Forbedre instituttets forskningsformidling på web
- Konsolidere instituttprosjektet: ”Politikkens vilkår i det ny-liberale samfunn”.
Opprette en redaksjonskomité for å forberede utgivelse av bok i 2008.
Delmål:

Institutt for statsvitenskap har som mål å bedre forskningsvilkårene for
vitenskapelig ansatte, spesielt for de som har potensial for å drive
forskning av internasjonal kvalitet.

Tiltak:
- Gi de ansatte bedre administrativ og faglig støtte ved utarbeidelse av søknader til
NFR, EU, osv.
- Tildele småforskmidler til ansatte som har potensial for å drive forskning av høy
kvalitet
- Arbeide for å få ned overskuddet i timeregnskapet, samt utarbeide
kvalitetssikringsrutiner for timeregnskapet.
- Få flere postdoc-stillinger til instituttet. Fortrinnsvis ved å legge inn postdocstillinger i søknader om eksterne midler
Delmål:

Institutt for statsvitenskap ønsker å øke publisering av bøker, antologier
og artikler ved instituttet. Både for å synliggjøre instituttets forskning
nasjonalt og internasjonalt, samt for å forbedre instituttets økonomi. For
å få til dette er det viktig å øke de ansattes kunnskap om publisering og
finansieringsmodeller.

Tiltak:
- Vurdere om og eventuelt hvordan insentivordninger for publisering skal brukes på
instituttet.
- Fortsette arbeidet med å bearbeide nivå 1 og nivå 2 (publiseringsnivåer).
- Arrangere publiseringsseminar for de ansatte høsten 2006.
- Synliggjøre og annonsere universitetets tilbud om skrivekurs, engelskkurs, etc.

Forskerutdanning og instituttets ph.d.-stipendiater
Institutt for statsvitenskap har som hovedmål å sikre best mulig kvalitet og
gjennomstrømning i forskerutdanningen
Tiltak:
- Sikre at instituttets måltall for stipendiater til enhver tid holdes
- Bedre finansieringen av stipendiatenes utenlandsopphold, blant annet gjennom bruk
av småforskmidler og opprettelse av en ”internasjonaliseringspott”
- Få ned tiden fra stipendiatene leverer oppgaven til disputas holdes.
- Arbeide med å integrere de eksterne phd-studentene
- Gjennomgå og oppgradere instituttets hjemmesider om forskerutdanningen.
- I samarbeid med fakultetet utarbeide retningslinjer for bruk av FS (Felles
Studentsystem) for registrering av Phd-kurs og stipendiater

Utdanning
Institutt for statsvitenskap har som hovedmål å sikre at våre studenter får den
kompetansen vi lover, at uteksaminerte studenter er attraktive på arbeidsmarkedet og
at våre emner og studieprogram er populære blant universitetets studenter.
Delmål:

Sikre god kvalitet og ressursstyring på studieprogrammene

Tiltak:
- Gjennomgå eksisterende programinformasjon for å tydeliggjøre læringsmål for
studenter og potensielle arbeidsgivere
- Arbeide for å få til ensartet bruk av karakterskalaen nasjonalt
- Implementere bruk av verktøy for ressursstyring ved planlegging av emneporteføljen
for kommende semestre.
- Bistå fakultetet i arbeidet med å evaluere masterprogrammet Peace and Conflict
Studies.
Delmål:

Instituttet har som mål å få flere studenter på bachelor- og masterstudiet
gjennom på normert tid.

Tiltak:
- Arbeide med økt kullfølelse hos programstudentene. Fokus på:
o Studiestart
o Kullskapende tiltak utover i programmene
o Tett samarbeid mellom administrasjon, vitenskapelig ansatte og fagutvalg og
evt. andre studentorganisasjoner
o Igangsetting av alumni våren 2006
- Forbedre masterstudiets organisering ytterligere, etter evalueringer fra studenter og
tilbakemeldinger fra vitenskapelig og administrativt ansatte.
Delmål:

Institutt for statsvitenskap ønsker å synliggjøre og tydeliggjøre
instituttets undervisningsvirksomhet og utdanningstilbud, både nasjonalt
og internasjonalt

Tiltak:
- Foreta en helhetlig vurdering av det engelskspråklige tilbudet på bachelor- og
masternivå og samtidig sikre et faglig godt tilbud til innreisende studenter.

-

Utarbeide retningslinjer for spesialisering/fordypning på mastergraden
Økt fokus på etter- og videreutdanning, blant annet utarbeide en langsiktig plan for
EVU-tilbudet på instituttet
Arrangere etterutdanningskonferanse april 2006

Organisasjon
Institutt for statsvitenskap har som hovedmål å få til en best mulig fungerende
organisasjon, der både administrativt og vitenskapelig ansatte, studenter og besøkende
trives, utvikles og får inspirasjon.
Delmål:
Bedre ressursstyring og økt samarbeid
Tiltak:
- Innføre felles ekspedisjon med TIK-senteret
- Oppfordre ansatte til å delta i fakultets- og instituttinitierte prosjekter
- Støtte samarbeidstiltak, som for eksempel Stipendiatrådet, tverrfaglige prosjekter,
samarbeid med instituttsektoren, internasjonalt samarbeid. Støtte kan gis som
småforskmidler, gjennom ordinære driftsmidler, som pliktarbeid eller på andre måter
som fremmer samarbeidet.
- Seniorpolitikk: Utrede hvilke muligheter som finnes for ansatte som ønsker AFP
Delmål:

Synliggjøre instituttet nasjonalt og internasjonalt

Tiltak:
- Kvalitetssikre informasjonen som ligger på instituttets hjemmesider, blant annet
gjennom å innføre redaksjonsmøter hvert semester
- Utvikle nye, vortex-baserte nettsider for instituttet
- Synliggjøre instituttets kjerneområder, blant annet på instituttets hjemmesider
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