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INNLEDNING 
 
Sosialantropologisk institutt (SAI) vil i 2006 stå overfor flere utfordringer. Disse knytter seg 
spesielt til arbeidet med SAIs forskningsprofil, utvikling av kjerneområder, fragmentering av de 
tilsattes forskningstid og gjennomstrømning i forbindelse med ph.d.-studiet. 
 
Årsplanen for 2006 er i likhet med fjorårets årsplan i stor grad knyttet opp mot fakultetets 
strategiske plan og fakultetets årsplan. Dette er et resultat av gjeldende styringsstrukturer ved 
UiO. Hensikten med fakultetets årsplan er å gjøre rede for fakultetets prioriteringer innen 
universitetets tre hovedområder: forskning, utdanning og formidling/samfunnskontakt. 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 instituttet personalkapasitet og fagets egenart.   
 
 
 
 
 
 
 
Aud Talle      Birgitte Bøgh-Olsen 
instituttleder      kontorsjef 
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1.0 UNDERVISNING  

1.1 KVALITETSSIKRING  
Arbeidet med kvalitetssikring av studier etter innføringen av kvalitetsreformen ble intensivert ved 
SAI i 2005. Dette arbeidet vil instituttet jobbe videre med i 2006.  
SAI vil også kvalitetssikre emneporteføljen og undervisningsopplegget gjennom de evalueringer 
og erfaringer som er blitt gjort på bachelor- og masternivå, samt å foreta nødvendig 
endringer/justeringer. 
 
Faglig ansvarlig: Leder for bachelorprogrammet og leder for master- og ph.d.-programmet. 
Administrativt ansvarlig: Kontorsjef og studiekonsulent. 
 

1.2. LÆRINGSUTBYTTE 
Tydeliggjøring av de ulike studieprogrammenes mål om læringsutbytte for å forbedre 
studieprogrammene og utruste våre kandidater med en større bevissthet om hva de kan når de skal 
ut i arbeidslivet. 
 
Faglig ansvarlig: Lederne for studieprogrammene. 
Administrativt ansvarlig: Studiekonsulent. 
 

1.3 STYRING AV UNDERVISNINGSRESSURSER  
Studiereformen har medført en forskyvning med hensyn til bruk av tid. Vi har fått flere 
undervisningstimer og hyppigere undervisning. Konsekvensen har vært at den enkelte 
vitenskapelige tilsattes forskningstid fremfor alt er blitt mer fragmentert med flere 
undervisningstopper i løpet av semesteret. En fornuftig og effektiv styring av instituttets 
undervisningsressurser gjennom semesteret vil derfor være et viktig tiltak. 
 
Ansvarlig: Instituttleder, lederne for studieprogrammene og kontorsjef. 

1.4 UTENLANDSOPPHOLD SOM INTEGRERT DEL AV BACHELORPROGRAMMET 
Instituttets programstudenter på bachelornivå skal ha et tilbud om utenlandsopphold. Gjennom 
samarbeid med Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO og UiO sentralt søkes det å legge til 
rette for gode muligheter for utenlandsopphold. Det vil blant annet si at SAI skal bidra til å få til 
utvekslingsavtaler med utenlandske universiteter.  
 
Faglig ansvarlig: Programleder for bachelorprogrammet. 
Administrativ ansvarlig: Studiekonsulent. 

1.5 ADMINISTRASJON AV STUDIEPROGRAMMENE 
Instituttet vil ha fokus på administreringen og gjennomføring av emnene og studieprogrammene, 
slik at disse blir mest mulig effektive og hensiktsmessige. Instituttet vil jobbe med å få alle til å 
overholde de tidsfrister som gjelder i forhold til planlegging og gjennomføring av undervisning og 
eksamen. 
 
Ansvarlig: Instituttleder, lederne for studieprogrammene og kontorsjef. 
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2.0 FORSKNING 
Publiseringsnivået ved SAI har vært høyt de siste årene. Instituttet har som målsetning å 
opprettholde dette nivået videre fremover. Vi vil fortsette å tilrettelegge for at tilsatte som er i 
intensive skrive/feltarbeidfaser kan ta ut kortere forskningsperioder i løpet av semestrene. 
Instituttet vil bruke undervisningsvikarer for å avlaste vitenskapelig ansatte med høyt overskudd på 
timeregnskapet.  

2.1. UTVIKLING AV KJERNEOMRÅDER 
Sosialantropologisk institutt (SAI) har gjennom en demokratisk prosess utpekt fire kjerneområder 
for strategiperioden 2006-2009. Disse er: 1) Natur og samfunn, 2) Komparativ nordisk etnografi, 3) 
Politikk, kultur og identitet og 4) Minoriteter i en global verden: kontinuitet og endring. Alle de 
foreslåtte kjerneområdene springer ut av og bygger videre på pågående forskingsinteresser og -
aktiviteter ved SAI. Dette gjør områdene særdeles bærekraftige, og instituttet forventer seg en høy 
aktivitet innenfor alle områdene. Instituttet har avsatt midler til å styrke og utvikle kjerneområdene. 
 
Ansvarlig: Instituttleder og kontorsjef. 

2.2 STIMULERE TIL ØKT INTERNASJONAL PUBLISERING 
Instituttet har som mål å opprettholde instituttets høye andel av internasjonale publikasjoner (som 
inngår i fakultetets beregningsgrunnlag). Instituttet vil oppmuntre og tilrettelegge for at 
stipendiatene skal publisere internasjonalt, for eksempel ved målrettede artikkelseminarer for 
stipendiater.  
 
Ansvarlig: Instituttleder og kontorsjef. 

2.3 FORSKNINGSFORMIDLING 
Instituttet vil fortsette å informere om forskningsaktivitetene ved instituttet. I første rekke vil det 
bety at vitenskapelige tilsatte ved instituttet får hjelp til å legge inn informasjon om sin forskning i 
FRIDA og Kompetansekatalogen. Videre vil innhold og form i årsrapporten som en mulig kanal 
for formidling av de ansattes forskningsaktiviteter bli gjennomgått. 
 
Instituttet ønsker også å oppmuntre og tilrettelegge for at staben aktivt kan delta i den offentlige 
debatt med henblikk på å effektivt formidle den forskning som utføres på instituttet. 
 
Ansvarlig: Instituttleder og kontorsjef. 

2.4 INDIVIDUELLE FORSKNINGSPROSJEKTER 
Sosialantropologisk institutt vil tilrettelegge for at instituttets tilsatte skal kunne ha best mulige 
betingelser med hensyn til individuelle forskningsprosjekter, blant annet gjennom bruk av 
småforskmidler. 
 
Ansvarlig: Instituttleder og kontorsjef. 

2.5 FORSKERUTDANNINGEN 
SAI tar sikte på å aktivt øke volumet og å bedre gjennomstrømming i forskerutdanningen. 
Doktorgradskandidater som ikke har arbeidsplass ved SAI, og som har vært registeret på 
doktorgradsprogrammet i mer enn 4 år, skal kontaktes. Instituttleder og leder av master- og ph.d.-
programmet skal i dialog med kandidaten iverksette tiltak for å få avsluttet studiet. 
Rutiner for bedømming av doktoravhandlinger skal gjennomgås.  
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Faglig ansvarlig: Leder for master- og ph.d.-programmet. 
Administrativ ansvarlig: Studiekonsulent. 

3.0 ADMINISTRASJON 
Sikre den faglige utvikling blant den administrative staben. 
Ansvarlig: Kontorsjef. 

4.0 ORGANISASJON OG PERSONAL 
Instituttleder skal individuelt tilrettelegge arbeidsforholdene for den tilsatte og de tilsatte skal i den 
grad det er mulig gjøre det de er best til, men instituttets samlede behov må prioriteres. 
Videre skal alle tilsatte følges opp individuelt gjennom blant annet medarbeidersamtaler. 
 
Ansvarlig: Instituttleder og kontorsjef. 

4.1 GJENNOMGÅ RUTINER FOR ANSETTELSER AV VITENSKAPELIG PERSONALE. 
Ansvarlig: Instituttleder og kontorsjef. 
:  

4.2 HOLDE TILSATTE INFORMERT GJENNOM MØTER 
Praksisen med å avholde regelsmessige stabs- og allmøter for instituttets tilsatte opprettholdes. 
 
Ansvarlig: Instituttleder og kontorsjef. 
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