
 
 
Årsplan 2016-2018 – Sosialantropologisk institutt 
 
INNLEDNING 
Årsplanen er treårig og rullerende og blir revidert årlig. Årsplanen er nært knyttet til 
fakultetets strategiske plan og årsplan, samt Universitetsstyrets overordnede 
prioriteringer.  
 
Kvalitet i forsking og utdanning er overordna mål for fakultetet, og Universitets-
styret har vedtatt at lærings- og arbeidsmiljø skal være hovedprioriteringa i 2016. 
 
For instituttet vil hovedfokus i 2016 være studentrekruttering.  
 
 

Utdanning 
 
Tiltak 1: Rekruttering til studieprogram. 
Aktivitet: 
Fortsette med å følge opp rekrutteringsplanen, utvikle nye konkrete mål og 

rekrutteringstiltak for å sikre god rekruttering til våre programmer. 

Forventede resultater 2016-2018: 
Økt inntakskvalitet på instituttets studieprogram, flere søkere. 

Milepæler for gjennomføring: 
-Gjennomføre skolebesøk, og evaluere besøksordninga i 2016-2017  
-Revidere programsidene på nett i 2016-2017 
- Revidere emnesidene på nett, samt utvikle informasjon om 40-gruppe i 2016-2017 
-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. 2016 -2017. 
-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. 
Ansvar: 
Programledere, instituttleder, studieadministrasjon 

Frist for gjennomføring: 
2018 
 
 

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 2016:  
Ny plan for Masterprogram 
Forventede resultater 2018:  
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Økt inntakskvalitet på instituttets studieprogram, flere søkere. Et mer ettertraktet 

program. 

Milepæler for gjennomføring:  
Formidle hva graden kan brukes til, bedre formidling av arbeidslivsrelevans. Tema 
på stabsmøte. 
Ansvar:  
Programleder, instituttleder, studieadministrasjon 

Frist for gjennomføring: 2018 
 
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. Vurdere best tidspunkt for nyansettelser. Bedre kontakt med eksterne 
veiledere. Bedre kontrakter/avtaler med eksterne veiledere. Styrking av kurset 
nyere antropologisk teori, og evaluere kurset etter 2016. Fortsette 
midtveisevalueringene. 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: 
Avholde veiledersamling i 2016 og phd-samling i 2016. 
Krav til skriftlig plan og vurdering før reise i felt. 
Ansvar: PhD-leder 
Frist for gjennomføring: 2018 
 
 
Tiltak 4: Bidra til å styrke PhD-rekrutteringen gjennom internasjonalt 
samarbeid og samarbeid med eksterne forskningsinstitutter 
Aktivitet: 
I samarbeid med Universitetet i Aarhus, Edinburgh og Leuwen søke om EU-støtte 
(Marie Curie) til å utvikle en felles dr. grad.  
Tettere kontakt med (antropologer i) instituttsektoren for å jobbe for flere phd-
studenter herfra. Bl.a. utnytte kontakten som er etablert under arrangeringen av 
NAF-konferansen i Oslo, samt Anthropos-prosjektet. Oppfordre antropologer i 
instituttsektoren til å legge inn stipendiatstillinger når de søker midler. 
Forventede resultater 2016: Sende søknad om fellesgrad (Marie Curie). Avklare 
mulighetene for flere stipendiater fra instituttsektoren. 
Forventede resultater 2018: Etablere fellesgrad dersom vi får bevilgning. 
Ansvar: Instituttleder, Phd-leder, P.W. Geissler 
Frist for gjennomføring: 2018 
 
 

Forskning 
 
Tiltak 5: Legge til rette for å opprettholde gode tall på publisering gjennom 
medarbeidersamtaler, skrivekurs og sammenhengende forskningstid.  
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Aktivitet: Medarbeidersamtaler, skrivekurs, tre-semester-planlegging av 
undervisningen. 
Forventede resultater 2016: Gjennomført medarbeidersamtaler. 
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 
 
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:  
Lage opplæringsopplegg for nye fast vitenskapelig ansatte om eksterne midler og 
mulighetene dette gir, med særlig fokus på EU-midler. I tillegg 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 2016:  
Gode søknadsprosesser for godkjente søknader. Vurdere å opprette en fast stilling 
som forskningskonsulent. 
Forventede resultater 2018:  
Flere nye prosjekter med eksterne midler 
Milepæler for gjennomføring: Tilsetting av forskningskonsulent i fast stilling. 
Ansvar: Instituttleder, Administrativ leder 
Frist for gjennomføring: 2018 
 
 
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: Planlegge felles aktiviteter med fokus på temaet. Presentere arbeidet fra 
etikk-komiteen på ISP Dr-gradsprosjektet. Lage en plan for videre arbeid. 
Forventede resultater 2016: Delta i fakultetets arbeid med sikker datalagring og 
utvikling av IT-redskaper for forskning.  
Forventede resultater 2018: Gode rutiner på etikk. 
Ansvar: Instituttleder, masterleder, administrasjonen 
Frist for gjennomføring: 2018 
 

 
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 2016: Avklare planer for kommende professor II-stillinger 
ved SAI 
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Forventede resultater 2018: Ha tilsatt ny professor II 
Milepæler for gjennomføring: Vurdere ny(e) professor II-stilling(er) i løpet av 
2016 
Ansvar: Instituttleder, BA-leder, studieadministrasjonen,  
Frist for gjennomføring: 2018  
 
 
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: Deltagelse på arrangementer, vurdere hvilke 
områder våre forskere kan koble seg til. 
Ansvar: Instituttleder 
Frist for gjennomføring: Løpende 
 

Samfunnskontakt, formidling og innovasjon 

 

Tiltak 10: Økt fokus på formidling på web. Utarbeide en strategi for Open 
Access-publisering, vurdere videre støtte til HAU-net. Utnytte mulighetene 
bedre for publisering på Forskning.no og tilsvarende websider, tettere 
samarbeid med fakultetets kommunikasjonsavdeling, være aktiv på sosiale 
medier.  
Aktivitet:  
Forventede resultater 2016: Ha laget en strategi for formidling på nett 
Forventede resultater 2018: Bedre synlighet av vår forskning på nett 
Milepæler for gjennomføring:  
Ansvar: Instituttleder, Administrativ leder 
Frist for gjennomføring: 2018 
 
Tiltak 11: Arrangere markeringer og boklanseringer, samt delta i offentlige 
debatter (slik som På Flukt-serien). 
Aktivitet: Boklansering i 2016 (THE) 
Forventede resultater 2018: Ha gjennomført flere arrangementer som viser de 
ansattes forskning 
Milepæler for gjennomføring:  
Ansvar: Instituttleder 
Frist for gjennomføring: Løpende 
 
Tiltak 12: Fortsette å samarbeide med og støtte alumnus- nettverket 
Aktivitet:  
Forventede resultater 2016: 2 samlinger avholdt 
Forventede resultater 2018:  
Milepæler for gjennomføring:  
Ansvar: Instituttleder, studieadministrasjonen 
Frist for gjennomføring: Løpende 
 
 



Vedtatt av instituttstyret 09.02.2016 
 

 

Administrasjon, organisasjon og infrastruktur 
 
Tiltak 13: Fokus på opplæring og god bruk av instituttstyret  
Aktivitet: Styreseminar 
Forventede resultater 2016: Minst ett seminar avholdt med nytt styre 
Ansvar: Instituttleder, administrativ leder 
Frist for gjennomføring: Løpende 

  
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. 
Forventede resultater 2016: Gjennomføre medarbeidersamtaler. 
Forventede resultater 2018: Økt fokus på personlig og faglig utvikling, flere ansatte 
på kurs. 
Ansvar: Instituttleder og administrativ leder 

Frist for gjennomføring: 2018 
 

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 2016: Tilsetting i to faste stillinger. 
Forventede resultater 2018: Bedre kjønnsbalanse i faste stillinger. 
Ansvar: Instituttleder og administrativ leder 
Frist for gjennomføring: 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedtatt av instituttstyret 09.02.2016 
 

 
 
VEDLEGG: UiOs resultatindikatorer, tall for SAI  
 
Indikator Fakultetes mål 16 
1. Antall publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk  1,4 publikasjonspoeng 

2. NFR-tildeling – volum  70 000 000  

3. EU-tildeling - volum 20  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 2016 = 1,4)  
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
SAI 2,25 1,71 1,61 2,94 2,00 1,57 
 
Publisering og vitenskapelig årsverk (fra DBH/Styringskartet) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Årsverk 34 31 28 29 32 33 
Publ.poeng 76,0 53,6 44,8 84,9 64,2 52,1 
 
NFR-tildeling 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
SAI -1098 -5011 -5672 -4350 -4168 -3398 
 
EU-tildeling 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
SAI NA NA NA -6556 NA -4268 
 
Gjennomføringstid netto phd (Mål SV 2016 = 3,7) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
SAI 7,1 6,5 5,61 5,06 7,1 4,73 
 
Studiepoeng per heltidsekvivalent  (Mål SV 2015 = 43) 
  2010 2011 2012 2013 2014 
SAI  40,8 41,4 45,3 39,8 40,3 
Fra og med 2011 er også 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 
SAI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ut/Inn 3 2 6 9 10 11 9 11 
 

Andel utvekslingsstudenter av reg. studenter  (Mål SV 2015 = 10,5%) 
  2010 2011 2012 2013 2014 
SAI  2,5% 3,0% 4,0% 3,7% 4,4% 
 


