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I INNLEDNING  

 

Årsplanen for 2010 er nært knyttet til fakultetets strategiske plan og fakultetets årsplan. 

Fakultetets årsplan er et viktig premiss for utarbeidelse av vår egen årsplan, og fakultetets 

overordnete prioriteringer vil i høy grad også være instituttets. SAI vil likevel måtte ha sine 

egne prioriteringer som på en realistisk måte forholder seg til instituttets personalkapasitet, 

økonomiske ressurser og fagets egenart.   

Mange av målene under er således hentet fra fakultetets årsplan, mens tiltakene er tilpasset vår 

egen virkelighet. 

Hovedmål, Sosialantropologisk Institutt 

SAI’s mål er å være et internasjonalt ledende senter for sosialantropologisk forskning, 

forskerutdanning og undervisning. Kvaliteten på vår forskning, vår samlede kompetanse og 

vår betydelige bredde gjør det rimelig å forvente at vi i særlig grad skal kunne ivareta 

sosialantropologiens særskilte ansvar for global orientering og komparativ forskning 

forankret i langvarige feltarbeid i de fleste av verden regioner. Vi har spesielle forutsetninger 

for å unngå den regionale og tematiske spesialiseringen som kjennetegner mange andre 

institutter i Europa, og dermed for å markere – langt tydeligere – betydningen av vår 

særegne, metodiske kompetanse for studiet av sosialt liv og kulturelle verdener. SAI skal ta 

mål av seg å være en sentral arena for utveksling av ideer og utvikling av 

forskningssamarbeid internasjonalt, og vil ha som ambisjon å rekruttere forskere av 

internasjonal toppklasse i framtidige tilsettinger. Vi skal også videreføre vår tradisjon som et 

relevant og synlig fag og forskningsmiljø i det norske samfunnet.  

 

Hovedprioriteringer 2010 

SAIs hovedprioriteringer i 2010 blir som følger:  

- Fortsette arbeidet med å forbedre gjennomstrømningen på doktorgradsprogrammet. 

- Gjennomføre arbeidet med å innføre et nytt bachelorprogram i sosialantropologi med 

solid faglig kvalitet fra høsten 2010. 

- Jobbe aktivt med å få ekstern finansiering som kan hjelpe oss å nå våre forskninsgmål. 

- Fortsette arbeidet med å utvikle en god seniorpolitikk for den delen av staben som 

nærmer seg pensjonsalderen. Dette arbeidet må også sees i sammenheng med det 

viktige rekrutteringsarbeidet instituttet står overfor i årene som kommer. 

 

II PRIORITERINGER INNEN FORSKNING  

 

Mål 1: Bidra til at flere forskere og forskergrupper når et høyt internasjonalt nivå  

Tiltak  

 Jobbe med å utvikle en søknad om et senter for fremragende forskning knyttet til 

kjerneområdet Natur og Samfunn ved SAI. Spesielt viktig blir arbeidet med å vurdere 

og diskutere de implikasjoner et eventuelt Senter for fremragende forskning vil kunne 

få for SAI’s virksomhet. 

 Utvikle søknader til EU, spesielt det Europeiske forskningsrådet (ERC).  

 Bruke småforskmidlene strategisk til å bygge opp forskningsmiljøer knyttet til 

kjerneområdene ved SAI og stimulere til forsker- og forskningssamarbeid, workshops 

og publiseringsorientert aktivitet. 
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 Jobbe for å gjøre instituttseminarene til faglig møteplass for hele instituttet, så vel som 

for relevante fagmiljø i hovedstadsregionen. 

 Arbeide for at lunjsseminaret blir et aktivt forskningsverksted som stimulerer hele 

fagmiljøet ved SAI.  

 Bidra aktivt til å støtte alle enkeltforskere i deres arbeid for å sikre nok tid til 

forskning, utvikle internasjonale nettverk og forskningssamarbeid, publisere aktivt og 

opprettholde den store bredden i forskningen ved SAI. 

 

Kostnadsvurdering:  

SAI er i en situasjon med god bemanning. Vi har ledig arbeidskapasitet på timeregnskapet i 

forhold til de undervisnings- og veiledningsforpliktelsene vi har for tiden. I 2010 kommer 

denne ledige kapasiteten til å være et viktig redskap i et langsiktig arbeid med å øke den 

eksterne finansieringen ved instituttet. Dette kan skje både i form av frikjøp fra stillinger og 

ved at det gis uttelling på timeregnskapet for å arbeide med søknader. SAI bør dessuten jobbe 

aktivt for å innhente såkornmidler fra SV-fakultetet og UiO sentralt til dette arbeidet.  

 

 

Mål 2: Styrke forskningsledelse og forskningsadministrativ støtte 

Tiltak  

 Foreta en evaluering av aktiviteten på hvert kjerneområde for å kunne vurdere om vi 

har de riktige kjerneområdene.  

 Bedre oppfølging av eksternt finansierte forskningsprosjekter med vekt på 

totalkostnader, ressursdisponering og gjennomføring.  

 Utvikle de forskningsadministrative tjenestene ved instituttet i samarbeid med FANE-

nettverket ved SV-fakultetet.  

 Arbeide aktivt for å sikre tett kontakt og god informasjonsflyt mellom 

forskningsstøttefunksjoner og forskere. 

 

Kostnadsvurdering 

Når Culcom avsluttes som forskningsprogram i juni 2010 vil kontorsjefen ved SAI etter hvert 

ha noe ledig kapasitet. Tanken er at denne ledige kapasiteten kan brukes til å utføre 

forskningskonsulent-oppgaver ved SAI i større grad enn i dag. SAI har ingen egen 

forskningskonsulent, men det vil trolig være nødvendig med litt mer ressurser på dette 

området for å kunne gjennomføre tiltakene over.  

 

Mål 3: En forskerutdanning med høy vitenskapelig kvalitet på avhandlingene og økt  

gjennomstrømning 

Tiltak 

 Arbeide videre med å utvikle et nasjonalt samarbeid om forskerutdanningen. 

 Rekruttere PhD-studenter til faglige kjerneområder og knytte dem til eksisterende 

forskningsgrupper. 

 Ha møte med nye stipendiater og spesielt informere om arbeidsplaner og 

fremdriftsrapportenes betydning. 

 Sørge for et godt mottak av og opplæring av nytilsatte stipendiater.  

 Lage en individuell plan for avvikling av stipendiatenes pliktarbeid som sikrer at 

undervisningsoppgaver blir en sentral del av pliktarbeidet. 

 Tilby kontorplass/arbeidsplass på SAIs kontorlandskaper til eksterne stipendiater, slik 

at de får en sterkere tilknytning til fagmiljøet på SAI og sin veileder.  
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 Arbeide videre med å følge opp kandidater som er “på overtid” med ferdigstillelse 

som siktemål, blant annet ved å tilby ekstra veiledning til stipendiater som nærmer seg 

innlevering av avhandlingen.  

 Implementere planen om å tilby alle doktorgradsstudenter to veilere, enten ved 

instituttet eller (biveileder) utenfor, og å sikre at kandidat og veileder møtes for 

diskusjon minst en gang i løpet av perioden. 

 

Kostnadsvurdering 

SAI vil jobbe for å skaffe midler fra UiO sentralt til utvikling av nasjonal forskerskole. Utover 

instituttleders, phd-ansvarliges og administrasjonens arbeid, vil det ikke settes av noen midler 

på SAIs budsjett til dette arbeidet.  

En del av tiltakene over vil kreve en større administrativ innsats og en må også vurdere hvor 

mye uttelling phd-ansvarlig skal få på timeregnskapet.  

Ekstra veiledning vil også være en reell kostnad, enten i form av større timebruk hos vår egen 

stab eller innhenting av eksterne veiledningsressurser.  

 

III PRIORITERINGER INNEN UTDANNING   

 

Hovedmål: Gi studenter fagkompetanse på nivå med de beste europeiske universiteter og gi 

studentene et godt grunnlag for videre utvikling som antropologer i arbeidslivet.  

 

Mål 1: Styrking av kvaliteten på bachelorprogrammet 

  

Tiltak 

 Gjennomføre arbeidet med å innføre et nytt bachelorprogram i sosialantropologi med 

solid faglig kvalitet fra høsten 2010.  

 Utvikle et metode- og faghistorieemne innenfor sosialantropologi av høy kvalitet og 

relevans for studentene.  

 Sikre at alle de gode rådene vi har fått i den eksterne programevalueringen fra 2008 og 

av tilsynssensor blir fulgt opp. 

 

Kostnadsvurdering 

Det nye bachelorprogrammet vil kreve økt bruk av undervisningsressurser på 

bachelorprogrammet fra høsten 2010. Det økte ressursbehovet har blitt utredet i forbindelse 

med saksforberedelsene, og skal kunne gjennomføres uten ekstra innleid arbeidskraft.  

 

Mål 2: Gi studentene en bedre kvalifisering for arbeidslivet og tydeliggjøre kandidatenes 

kompetanse etter endt utdanning. 

Tiltak 

 Sørge for at den nyopprettede alumniforeningen blir et aktivt forum for tidligere og 

nåværende studenter. Arrangere et seminar for medlemmene og sørge for at noen av 

medlemmene tar ansvar for de påfølgende arrangementene.  

 Oppfølging av kandidatundersøkelsen fra 2009 (?) med konkrete tiltak.  

 Arrangere masteroppgavens uke for våre masterstudenter, der de får anledning til å 

presentere prosjektet sitt for medstudenter og ansatte og få tilbakemeldinger som de 

kan ta med seg i det videre arbeidet. Vi vil vurdere å gjøre Masteroppgavens uke 

obligatorisk, og på den måten gi alle en mulighet til å presentere sin arbeid ”offentlig”. 

 Arbeide videre med å utvikle gode nettsider med arbeidslivsrelevant informasjon.  
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Kostnadsvurdering 
Det kreves noe administrativ innsats i arbeidet med alumniforeningen, og det er også satt av 

noe midler til arrangementer i alumniforeningens regi.  

Hvis masterppgavens uke gjøres obligatorisk vil dette kreve noe ekstra innsats fra veilederne.   

 

Mål 3: Økt internasjonalisering av studiene 

Tiltak  

 Lage god informasjon til studentene om våre avtaler, blant annet gjennom 

orienteringsmøter og gode nettsider for hver enkelt avtale.  

 Delta i arbeidet med å utvikle flere avtaler på fakultetsnivå som også våre studenter 

kan benytte seg av.  

 Fullføre arbeidet med å opprette flere utvekslingsavtaler utenfor Europa (Bolivia og 

Hong Kong) 

 

Kostnadsvurdering 
Det kan være aktuelt med en reise til Bolivia for å bli bedre kjent med vår samarbeidspartner i 

La Paz. 

 

IV KUNNSKAP I BRUK 

Hovedmål: Sosialantropologisk Institutt skal levere sosialantropologisk kunnskap og innsikt 

av høy relevans og kvalitet til samfunnet rundt oss. Vi skal være synlige, og bidra gjennom 

utdanning av kandidater, arbeidet med alumniforeningen og i samarbeidet med NAF til at 

operasjonaliseringen av sosialantropologisk kunnskap blir aktivt tematisert og videreutviklet.   

 

Mål 1: Forskningsformidling på nye web-sider 

 

Tiltak:  

 Ny UiO-web, som skal innføres på SV-fakultetet i løpet av vårsemesteret, legger i 

større grad enn tidligere vekt på formidling av instituttenes forskningsaktiviter. SAI vil 

bruke våre nye nettsider til å aktivt vise frem hva våre forskere jobber med.  

 

Kostnadsvurdering 
I perioden når ny UiO-web skal innføres ved SV-fakultetet vil det være nødvendig med ekstra 

ressurser i administrasjonen for å kunne gjennomføre dette. Vi vil vurdere å kjøpe en større 

andel av informasjonskonsulenten vi deler med Arena i denne perioden. 

En annen kostnad er innkjøp av artikler til våre nettsider som formidler forskningen ved SAI.  

 

Mål 2: Heve kompetansen og innsatsen med hensyn til formidling 

 

Tiltak: 

 Deltakelse på kronikk-kurs med mer 

 Tenke formidling i planleggingen og gjennomføringen av forskningsprosjekter. 

 Gjennom deltakelse i FANE-nettverket ved SV-fakultetet skal forsknings- og 

informasjonskonsulentenes kompetanse om formidling og samfunnskontakt heves.  
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V ORGANISASJON, MEDARBEIDERE OG ØKONOMI  

 

Hovedmål: SAI skal være et attraktivt og konkurransedyktig fagmiljø med godt arbeidsmiljø 

for studenter og ansatte.  

 

 

Mål 1: Delta aktivt i arbeidet med å sikre god ressurs- og økonomistyring ved SV-fakultetet 

og instituttet.  

Tiltak  

 Bruke langtidsbudsjettet aktivt som et planleggingsverktøy. 

 Jobbe med utvikling av de administrative tjenestene, spesielt med fokus på IT og 

økonomi.  

 

Kostnadsvurdering 
På dette området vil det være snakk om en innsparing snarere enn en kostnad. Hensikten med 

arbeidet som blir gjort både innenfor IT- og økonomiadministrasjonen er drive mer effektivt, i 

tillegg til å tilby bedre tjenester. SAI har allerede redusert ressursbruken innenfor både IT og 

økonomi ved å selge tjenester til andre institutter.  

 

Mål 2: Sikre fornyelse av kompetanse 

Tiltak  

 Fortsette arbeidet med å utvikle en god seniorpolitikk for den delen av staben som 

nærmer seg pensjonsalderen. Dette arbeidet må også sees i sammenheng med det 

viktige rekrutteringsarbeidet instituttet står overfor i årene som kommer. 

 Lyse ut postdoktorstilling med tanke på tilsetting høsten 2010.  

 

Kostnadsvurdering 

Lønnsmidler til postdoktor.  


