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Årsplan 2017-2019 – Sosialantropologisk institutt 
 
INNLEDNING 
Årsplanen er treårig og rullerende og blir revidert årlig. Årsplanen er nært knyttet til 
fakultetets årsplan, samt UiOs årsplan. Årsplanen skal gi en strategisk retning for 
instituttet, samtidig som den fungerer som en konkret handlingsplan for de neste tre 
år. 
 
For instituttet vil hovedfokus i 2017 være studentrekruttering.  
 
 

Utdanning 
 
Tiltak 1: Rekruttering til studieprogram. 
Aktivitet: 
Revidere rekrutteringsplanen fra 2013, utvikle nye konkrete mål og 

rekrutteringstiltak for å sikre god rekruttering til våre programmer.  

Forventede resultater 2017-2019: 
Økt inntakskvalitet på instituttets studieprogram, flere søkere. 

Milepæler for gjennomføring: 
- Videreføre Thorgeirs arbeid med rekruttering gjennom å finne en ny person som 
tar hovedansvar for prosjektet 
- Gjennomføre skolebesøk, og evaluere besøksordninga i 2017  
-Revidere programsidene på nett i 2017 
- Revidere emnesidene på nett, samt utvikle informasjon om 40-gruppe i 2017 
-Lage flere filmer og intervjuer til nettsidene som presenterer faget på en god måte 
(intervjuer med tidligere studenter, med forelesere etc.) Formidle filmer som 
allerede er laget. 2017-2018. 
-Jobbe for økt bruk av nye vurderingsformer og digitale verktøy i undervisning. Øke 
andel digitale eksamener fram mot 2018. 
- Gjennomgå hvilke emner som skal gis på engelsk, for å sikre kvalitet og 
sammenheng. Tenke strategisk om hvilke kurs som skal gis på engelsk. 
- Ha prosjektmesse årlig (særlig relevant for 3090-studenter) 
- Lage kurs i anvendt antropologi på BA 
Ansvar: 
Instituttleder, studieadministrasjon 

Frist for gjennomføring: 
2018 
 
Status:  
Ny undervisningsleder fra høsten følger opp temaet videre. 
Skolebesøk er gjennomført, skal evalueres i høst? 
Arbeidet med nettsider pågår, men er forsinket. Fakultetet leder arbeidet. 
Antall digitale eksamener øker for hvert år. 
Nye vurderingsformer er ikke innført nylig 
Engelsk i undervisningen – forslag om endringer drøftes på stabsmøtet 
Prosjektmesse gjennomføres hvert år 
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Anvendt antropologi tilbys fra i høst 
 
 
Tiltak 2: Revidere masterprogrammet 
Aktivitet:  
Gjennomgå masterprogrammet i sin helhet for å heve kvaliteten på programmet, og 
se på tilpassing til PhD og BA. Vurdere tematiske spesialiseringer. Se på muligheten 
for å øke fleksibiliteten i programmet. 
Forventede resultater 2017:  
Ny plan for Masterprogram 
Forventede resultater 2019:  
Økt inntakskvalitet på instituttets studieprogram, flere søkere. Et mer ettertraktet 

program. 

Milepæler for gjennomføring:  
- Utrede muligheten for spesialisering(er) på masterstudiet 
- Utrede mulighet til å endre språk til engelsk 
- Se etter andre måter å rekruttere flere til programmet 
- Formidle hva graden kan brukes til, bedre formidling av arbeidslivsrelevans. 

Tema på stabsmøte. 
 
Ansvar:  
Programleder på master, instituttleder, studieadministrasjon 

Frist for gjennomføring: 2018 
 
Status: Arbeider fortsetter med ny undervisningsleder, saken diskuteres på stabsseminar i 
september. 
 
 
 
Tiltak 3: Fortsette fokus på gjennomstrømming på phd, og sikre god 
kvalitet på phd-programmet 
Aktivitet: 

- Ha fokus på oppstart, raske tilsettingsprosesser, og etterstrebe kullfølelse 
ved oppstart.  

- Innføre regionalt essay første semester  
- Bedre kontakt med eksterne veiledere.  
- Justering av kurset nyere antropologisk teori fra 10 til 2x5 studiepoeng. 
- Invitere ansatte til å søke om å få lage 5-poengskurs på PhD-nivå  
- Fortsette midtveisevalueringene.  

Tilrettelegge for utenlandsopphold under perioden 
Tilrettelegge for individuelt betinget opptak på programmet 

Oppfordre alle til å delta på skrive- og metodekurs under hele      
skriveperioden 
- Invitere andre med gode resultater til å dele erfaringer (slik som vi hadde i 

2015 med Københavns universitet), samt opprettholde kontakt og utveksle 
erfaringer med UiB, NTNU og UiT om temaet. 

Forventede resultater 2018: Bedre gjennomføringstall på phd, tydeligere rammer 
og forventninger til studieløpet for våre studenter. 
Milepæler for gjennomføring: 
Innføre regionalt essay som anbefalt oppgave i 2017. 
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Krav til skriftlig plan og vurdering før reise i felt. 
Revidere kurset Nyere antropologisk teori sammen med Bergen, 2017 
Ansvar: PhD-leder 
Frist for gjennomføring: 2018 
 
Status:  

- Ha fokus på oppstart, raske tilsettingsprosesser, og etterstrebe kullfølelse ved 
oppstart: OK 

- Innføre regionalt essay første semester: OK  
- Bedre kontakt med eksterne veiledere: Jobbes stadig med 
- Justering av kurset nyere antropologisk teori fra 10 til 2x5 studiepoeng: OK 
- Invitere ansatte til å søke om å få lage 5-poengskurs på PhD-nivå: OK  
- Fortsette midtveisevalueringene: OK 
- Tilrettelegge for utenlandsopphold under perioden: Jobbes med 
- Tilrettelegge for individuelt betinget opptak på programmet: Ikke gjort 

enda 
- Oppfordre alle til å delta på skrive- og metodekurs under hele      

skriveperioden: OK og fortsetter 
- Invitere andre med gode resultater til å dele erfaringer (slik som vi hadde i 

2015 med Københavns universitet), samt opprettholde kontakt og utveksle 
erfaringer med UiB, NTNU og UiT om temaet: Ikke gjort 

 
 
 
 
Tiltak 4: Bidra til å styrke PhD-rekrutteringen gjennom internasjonalt 
samarbeid og samarbeid med eksterne forskningsinstitutter 
Aktivitet: 
Utrede muligheter for internasjonalt samarbeid om phd-utdanningen.  
Milepæler for gjennomføring: 
 Sende ny søknad om samarbeid med Universitetet i Aarhus, Edinburgh og Leuwen 
(EU-støtte/Marie Curie) for å utvikle et samarbeid om dr. grad (Joint Degree).  
Tettere kontakt med (antropologer i) instituttsektoren for å jobbe for flere phd-
studenter herfra. Oppfordre antropologer i instituttsektoren til å legge inn 
stipendiatstillinger når de søker midler. 
Forventede resultater 2017:  
Forventede resultater 2018:  
Ansvar:Phd-leder 
Frist for gjennomføring: 2018 
 
Status: SAI har fått tilsagn på prosjektet Anthusia, ledet av Aarhus, i tillegg til LifeScience-
prosjektet AnthroTox, og begge tilfører ekstra stillinger til instituttet. 
 

Forskning 
 
Tiltak 5: Legge til rette for å opprettholde gode tall på publisering gjennom 
medarbeidersamtaler, skrivekurs og sammenhengende forskningstid.  
Aktivitet: Medarbeidersamtaler, skrivekurs, tre-semester-planlegging av 
undervisningen. 
Forventede resultater 2017: Gjennomført medarbeidersamtaler. 
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Forventede resultater 2018: Gjennomført seminar eller andre aktiviteter for å 
fremme publisering. 
Milepæler for gjennomføring: Planlegge skriveseminar, skriveopphold eller andre 
fellesaktiviteter, fokus på publisering i medarbeidersamtaler, planlegge 
undervisning tre semestre frem.  
Ansvar: Instituttleder 
Frist for gjennomføring: løpende 
 
Status: SAI har gode tall på publisering. Fokus fortsetter, med planlagt seminar neste år. 

 
Tiltak 6: Fortsette fokus på å søke eksterne midler fra EU og NFR for 
relevante forskningsprosjekter, og styrke støtten til de ansatte som søker 
midler 
Aktivitet:  

- Fortsette med opplæringsopplegg for nye fast vitenskapelig ansatte om 
eksterne midler og mulighetene dette gir, med særlig fokus på EU-midler.  

- Informere FVA om EUs muligheter, og videreutvikle rutiner for 
forskningsstøtte i flaten mellom prosjektleder, administrasjon og ledelse.  

- -Aktivt oppfordre yngre forskere til å orientere seg mot eksterne midler, og 
hjelpe dem å finne aktuelle muligheter. 

Forventede resultater 2017:  
Ha sendt inn to ERC-søknader, søke og få nye NFR-prosjekt 
Forventede resultater 2018:  
Flere nye prosjekter med eksterne midler fra EU og NFR 
Milepæler for gjennomføring: Tilsetting av forskningskonsulent i fast stilling i 
2017. 
Ansvar: Instituttleder, Administrativ leder 
Frist for gjennomføring: 2018 
 
Status: Milepæler og forventede resultater for 2017 er gjennomført 
 
 
Tiltak 7: Arbeide for økt bevissthet og bedre rutiner på etikkområdet på 
alle nivåer. Fokus på nye medier, datalagring og skjerpede krav fra NSD. 
Arbeide systematisk for økt bevissthet blant studenter og ansatte om etikk 
under feltarbeid og i formidling.  
Aktivitet: Lage en plan innen sommeren 2017for å innføre nye etikk-retningslinjer, 
for å sikre at alle prosjekter er godkjent i Norge og vertsland. 
Forventede resultater 2017: Delta i fakultetets arbeid med sikker datalagring og 
utvikling av IT-redskaper for forskning. Innføre rutiner på Master. 
Forventede resultater 2018: Gode rutiner på etikk. Masterprosjekter skal sjekkes. 
Årlig gjennomgang av alle prosjekter. 
Ansvar: Instituttleder, masterleder, administrasjonen 
Frist for gjennomføring: 2018 
 
Status: Ny rutine etablert for gjennomgang av innmeldte prosjekter hos NSD 1-2 ganger i 
året, og oppfølging av manglende innmelding (for ansatte). Rutine på master vil ses i 
sammenheng med kommende endringer på programmet. 
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Tiltak 8: Utvikle samarbeidet med gode internasjonale forskingsmiljø for å 
fremme forskningskvalitet og mobilitet av studenter og forskere  
Aktivitet: Bruke professor II stillingene aktivt til å fremme kontakt og mobilitet 
mellom miljøer, eksempelvis Manchester og Århus.  Vurdere avtale med et 
universitet i Sør-Afrika.  
Forventede resultater 2017: Avklare planer for kommende professor II-stillinger 
ved SAI 
Forventede resultater 2017: Ha tilsatt 1-2 nye professor II 
Milepæler for gjennomføring:  
Ansvar: Instituttleder 
Frist for gjennomføring: 2017  
Status: 

- Søknad om IntPart med Sør-Afrika sendt, med samarbeid om doktorgradskurs. SAI 
undersøker mulighet for avtale på BA. 

- Professor II-stilling kommer 
- Anthusia starter opp 

 
 
 
Tiltak 9: Legge til rette for deltagelse i de tre strategiske, tverrfakultære 
satsingsområdene: Livsvitenskap, UiO:Energi og UiO:Norden. 
Aktivitet:  
Forventede resultater 2018: SAI er representert i de tverrfakultære satsingene 
Milepæler for gjennomføring:  

- Følge opp søknad sammen med Livsvitenskap. 
- Starte opp prosjekt på UiO Norden 
- Orientere alle nyansatte om muligheter 

Ansvar: Instituttleder 
Frist for gjennomføring: Løpende 
 
Status: SAI deltar nå på prosjekter innen både UiO Norden (NORDHOST) og Livsvitenskap 
(AnthroTox). 
 

Samfunnskontakt, formidling og innovasjon 
 
Tiltak 10: Økt fokus på formidling på web. Fokus på Open Access-
publisering. Utnytte mulighetene bedre for publisering på Forskning.no og 
tilsvarende websider, tettere samarbeid med fakultetets 
kommunikasjonsavdeling, være aktiv på sosiale medier.  
Aktivitet:  

- Følge UiOs politikk på å gjøre forskning tilgjengelig 
- Nettsider som tema på stabsmøte 

Forventede resultater 2017: Ha laget en strategi for formidling på nett 
Forventede resultater 2019: Bedre synlighet av vår forskning på nett 
Milepæler for gjennomføring:  
Ansvar: Instituttleder, Administrativ leder, Informasjonskonsulent 
Frist for gjennomføring: 2019 
 
Status: Stabsmøte gjennomført, Gro og ledergruppa jobber videre med strategi for SAI.  
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Tiltak 11: Arrangere markeringer og boklanseringer, samt delta i offentlige 
debatter (slik som På Flukt-serien). 
Aktivitet: Boklansering ved nye monografier 
Forventede resultater 2019: Ha gjennomført flere arrangementer som viser de 
ansattes forskning 
Milepæler for gjennomføring: Eilert Sundt jubileumsår i 2017 
Ansvar: Instituttleder 
Frist for gjennomføring: Løpende 
 
Status:  

- Eilert Sundt-jubileet foregår i høst,  
- Overheatings avslutningskonferanse på Litteraturhuset 
- Wenzel Geisslers boklansering og fotoutstilling på Litteraturhuset 
- Maria Guzman-Gallegos hadde en boklansering i sitt felt i Peru 
- Thomas Hylland Eriksens boklansering under EASA i Milano 

 
 
Tiltak 12: Fortsette å samarbeide med og støtte alumnus- nettverket 
Aktivitet: Se på behov for å justere fokus eller aktiviteter etter brukerundersøkelse i 
2016. Økt samarbeid med alumner ved å invitere dem som gjesteforelesere til kurset 
i anvendt antropologi. 
Forventede resultater 2017: 2 samlinger avholdt 
Forventede resultater 2018:  
Milepæler for gjennomføring:  
Ansvar: Instituttleder, studieadministrasjonen 
Frist for gjennomføring: Løpende 
 
Status: Alumnisamling gjennomført, og resultatene fra brukerundersøkelsen tas med i 
planleggingen av videre arrangementer. Alumner brukes bl.a. til foredrag i 
semesterstarten.  
 

Administrasjon, organisasjon og infrastruktur 
 
Tiltak 13: Fokus på opplæring og god bruk av instituttstyret  
Aktivitet: Utvidede styremøter ved behov, evt styreseminarer 
Forventede resultater 2017: Styrke økonomikompetansen til styret gjennom gode 
saksframlegg i økonomisaker 
Ansvar: Instituttleder, administrativ leder 
Frist for gjennomføring: Løpende 
 
Status: Gjennomført og fortsetter 
 

  
Tiltak 14: Alle tilsatte skal ha tilbud om personlig og faglig utvikling 
Aktivitet: Behovet for kompetanseutvikling skal være tema i medarbeidersamtaler. 
Sette av ressurser til kompetanseutvikling. Fokus på kompetanse og karriereutvikling for 
phd, postdoktorer og andre midlertidig ansatte. Seminar for administrasjonen i 2017, 
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planlegge seminar for hele staben i 2017 eller 2018. Bedre oppfølging av nyansatte, 
sørge for godt mottak og solid opplæring av nye ansatte. Videreutvikle mentorordning 
for alle nye ansatte. 
Forventede resultater 2017: Gjennomføre medarbeidersamtaler. 
Forventede resultater 2018: Økt fokus på personlig og faglig utvikling, felles seminar 
for hele staben i 2017 eller 2018. 
Ansvar: Instituttleder og administrativ leder 
Frist for gjennomføring: 2018 
 

Status: Adminseminar V17 gjennonmført, stabsseminar hele staben gjennomføres i 
september. Nyansatte gjennomfører en rekke oppstartsmøter med mye informasjon. SAI 
har utviklet en egen sjekkliste og en presentasjon for nye vitenskapelig ansatte. 
(Administrativt ansatte ivaretas i større grad gjennom opplæring med sin forgjenger eller 
kolleger.) Alle nyansatte får en mentor. 
 

 

Tiltak 15: Fokus på gode ansettelsesprosesser, og på likestilling. 
Aktivitet: Lage tidsplaner og tydelige prosesser rundt ansettelser, fokus på at begge 
kjønn er representert i alle sammenhenger, jobbe for rekruttering av kvinner til faste 
stillinger. 
Forventede resultater 2017: Oppstart i nye faste stillinger 
Forventede resultater 2019: Bedre kjønnsbalanse i faste stillinger. 
Ansvar: Instituttleder og administrativ leder 
Frist for gjennomføring: 2019 
 
Status: Gjennomført og fortsetter 

 
 



8 
 

VEDLEGG: UiOs resultatindikatorer, tall for SAI  
 
Indikator Fakultetets mål 17 
1. Antall publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk  1,4 publikasjonspoeng 

2. NFR-tildeling – volum  70 000 000  

3. EU-tildeling - volum 22  000 000 

4. Gjennomsnittlig gjennomføringstid (netto) for doktorgrader 3,7 år 

5. Studiepoeng per heltidsekvivalent 43 studiepoeng 

6. Studentmobilitet - Andel utvekslingsstudenter (inn/ut) av alle 11,3 % 

 
Publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk (Mål SV 2017 = 1,4)  
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SAI 2,25 1,71 1,61 2,94 2,00 1,57 2,44 
 
Publisering og vitenskapelig årsverk (fra DBH/Styringskartet) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Årsverk 34 31 28 29 32 33 30 
Publ.poeng 76,0 53,6 44,8 84,9 64,2 52,1 71,9 
 
NFR-tildeling  
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
SAI -1098 -5011 -5672 -4350 -4168 -3398 -2373 
 
EU-tildeling  
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
SAI NA NA -6556 NA -4268 -5120 
 
Gjennomføringstid netto phd (Mål SV 2017 = 3,7)  
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
SAI 7,1 6,5 5,61 5,06 7,1 4,73 4,2 NA 
 
Studiepoeng per heltidsekvivalent  (Mål SV 2017 = 43) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
SAI 40,8 41,4 45,3 39,8 40,3 38,4 
Fra og med 2011 er alle enkeltemnestudenter registrert som deltidsstudenter – dvs med 
bare 1/3 krav til progresjon. Økningen fra 2010 til 2011 må i all hovedsak tilskrives 
denne tekniske endringen. 
 
Utvekslingsstudenter (inn- og utreisende på SAIs avtaler) 
SAI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ut/Inn 2 6 9 10 11 9 11 17 
 

Andel utvekslingsstudenter av reg. studenter  (Mål SV 2017 = 11,3%) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
SAI 2,5% 3,0% 4,0% 3,7% 4,4% 6,4% 
 


