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INNLEDNING 

Året 2003 ved TIK kan kort oppsummeres som et år preget av implementering av endringer og rutiner, og 

videreføring av etablerte strukturer. Kvalitetsreformen som innledet året førte til endringer av rutiner og 

strukturer for både utdanning og forskerutdanningen ved TIK. Presentasjonen og planleggingen av alle 

utdanningstilbud og forskerutdanningen bærer nå mer preg av UiOs standardprofilering, og TIK følger nå de 

rutiner UiO har innført rundt alle utdannings- og forskerutdanningstilbud. På sikt vil det ekstra løftet TIKs 

ansatte har utført i 2003, gjøre planlegging og gjennomføring enklere i årene fremover. På forskersiden har 

TIKs styrket seg som forskningsorganisasjon ved at det månedlige TIK-seminaret er etablert som en rutine, 

og forskningsgruppene rundt TIKs tre satsingsområder er etablert. 

Økonomi og regnskap 

Totalregnskapet for 2003 var på 32,2 millioner, hvorav ekstern forskningsfiansiering utgjorde 15 millioner. 

De største prosjektene hadde en omsetning på omlag to millioner i 2003, og TIK hadde fire prosjekter i 

denne størrelsen: 

 Globalisering og internasjonalisering (2,2 millioner) 

 Norsk hydros historie (2,2 millioner). 

 KUNI (2 millioner) 

 HMS kultur (1,8 millioner)  

I 2003 utløp midlene TIK har fått fra NFR til utvikling av forskerutdanningen ved senteret, og senteret må fra 

2004 bære disse utgiftene selv. 

Personal 

Det har ikke vært noen vesentlige endringer i personalsammensetning av staben ved TIK i løpet av 2003. 

Da staben på TIK bare teller sju faste stillinger varr utlysning og innstilling i det ledige professatet innen 

innovasjon den viktigste saken på personalsiden.Tilsetting forventes i løpet av 2004. 

Styring og ledelse 

Styret har hatt åtte møter og ble styrket som et strategisk organ ved at det høsten 2003 ble opprettet et eget 

innstillingsutvalg, som innstiller i alle midlertidige tilsettingssaker overfor fakultetet. Senterleders 

ledergruppe har møttes annenhver uke og fungerer som et rådgivende organ for senterleder. Senteret har 

siden starten hatt enhetlig ledelse med tilsatt senterleder. 

Se forøvrig mer generell informasjon om TIK på nettsidene. 

UTDANNING  

Våren 2003 fikk TIK i oppdrag av SV-fakultetet å utrede utdanningsprofilen til senteret for årene fremover. 

Det foreløpige resultatet av dette arbeidet er en enighet med fakultetet om at TIKs ordinære utdanning skal 

fokuseres rundt masterprogrammet ESST og semestertilbudet Prosjektforum. En større gjennomgang av 

TIKs faglige samt utdanningsmessige profil som ble drøftet i fakultetsstyret i oktober 2003, førte til 

http://www.sv.uio.no/tik/forskning/vi-forsker-pa/index.html
http://www.sv.uio.no/tik/om/
http://www.uio.no/studier/program/esst-master/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/SVPRO4000/index.xml


beslutningen om at en arbeidsgruppe skal utrede et to-årig masterprogram basert på ESST. Arbeidet 

ferdigsstilles i 2004. 

Grunnlaget for Prosjektforums funksjon, som et lavere grads tilbud på slutten av en fireårig lavere grad, falt 

dels bort som følge av Kvalitetsreformen og innføring av de treårige bachelorprogrammene. På sikt er TIKs 

mål å få Prosjektforum definert som et høyere grads studietilbud, innlemmet i masterprogram. 

Prosjektforum tilbys nå studenter som har avlagt bachelorgrad og som ønsker studiet som avslutning på en 

lavere grads universitetsutdanning, eller som en mellomtrinn til videre masterstudier. Årets gode nyhet for 

Prosjektforum er at det mottok UiOs Pris for godt Læringsmiljø (se nettsted). 

I 2003 ble det også arbeidet med planer for å tilby et masterprogram i organisasjon og ledelse som et 

etterutdanningstilbud, eksternt finansiert. Planene videreutvikles i 2004. 

I 2003 uteksaminerte TIK 16 masterkandidater i ESST og 60 fullførte Prosjektforum. 

FORSKERUTDANNING 

Ved utgangen av 2003 var det 26 stipendiater tilknyttet TIKs forskerutdanningsprogram, hvorav noen hadde 

tilsetting ved andre UiO-enheter eller eksterne institusjoner. I løpet av 2003 har det lykkes TIK å etablere et 

helhetlig forskerutdanningstilbud med ett felles kurs bestående av tre elementer Theory and history, 

Science and Technology Studies og Innovation studies. I tillegg følger stipendiatene nå en lesegruppe og 

det arrangeres oppstartseminar for nye stipendiater. Som tidligere år ble det arrangert oppstartseminar på 

Isegran i september 2003 for nye stipendiater.  

Tilsammen fem søkte opptak til TIKs forskerutdanning i 2003 hvorav to fikk tilbud om plass. I tillegg ble fire 

stipendiater opptatt på ph.d.-programmet gjennom tilsetting som stipendiater på TIK. 

Tre av TIKs stipendiater disputerte i løpet av 2003: 

Lars Risan for Dr. Art. Graden med avhandlingen Hva er ei ku? Norsk rødt fe som teknovitenskap og 

naturkultur. 

Disputas 20. juni 

Ingunn Moser for Dr. Art.-Graden med avhandlingen Road traffic accicents: The ordering on subjects, 

bodies and disability. 

Disputas 18. september 

Beate Elvebakk for Dr. Polit.-graden med avhandlingen: Virtual Chemistry. A Phenomenological Analysis. 

Disputas 16. desember. 

FORSKNING 

TIKs aktivitetsplan ble vedtatt i 2002, med første iverksettingsår i 2003 (se nettsted). I mars ble hele TIK 

samlet på et heldagsseminar for å drøfte videreutvikling av satsingsområdene, og identifiserte grunnlaget 

for fremtidige søknader. Resultatet a søknadsarbeidet ble tre innvilgede forskningsprosjekt fra NFR: 

Nature, science and politics and everyday practices. 

Alzheimers diseace in science, politics and everyday live (postdoktorprosjekt, Ingunn Moser) 

Teknologi møter kultur: Digitalisering av vitenskapelige tidsskrifter (postdoktorprosjekt, Beate Elvebakk). 

http://www.sv.uio.no/tik/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/


Av andre nye forskningsprosjekt kan nevnes Innovation, Path-dependency and Policy, finansiert av NFR. 

Prosjektet avsluttes i 2006 (se egne nettsider). Prosjektet Efficiency through user involvment (EFFIN) under 

NFR-programmet Forskning for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor (FIFOS) ledet av SINTEF startet 

formelt opp i 2002, men TIKs andel av prosjektet ble satt i gang tidlig i 2003. 

Fem forskningsprosjekter ble avsluttet i 2003: 

 The North versus the South in a globalising world.  

 Forskningsprogram og definisjonsmakt i miljøfeltet. Doktorgradsavhandlingen Politikkens teknologier. 

Produksjoner av regjerlig natur av Kristin Asdal ble levert til bedømmelse i desember 2003.  

 Strategisk prosjekt for risiko og sikkerhetsforskning:  

o Leif Bjelland. Samfunnssikkerhet i risikosamfunnet (Arbeidsnotat 21/2003) 

o Kjetil Rødje. The Body and the Micropolitics of Risk (Arbeidsnotat 22/2003). 

 Fransk-norsk forskningssamarbeid. 

 IPEN –  Innovation, Perception, Ethics and Nature. 

Forskningsresultater 

TIKs forskning i 2003 resulterte i tilsammen 94 treff i FRIDA (universitetets system for 

forskningsadministrasjon), fordelt på følgende kategorier: 

Resultater Uttelling for budsjett 2005: 

Bøker 6 2 

Del av bok/rapport 26 17 

Foredrag 11 
 

Mediabidrag 9 
 

Poster 1 
 

Rapport/avhandling 13 
 

Tidsskriftspublikasjoner 28 9 

Høyre kolonne viser antallet publikasjoner som gir positiv uttelling for TIKs budsjett i 2005. Den store 

differansen skyldes at det kun er publikasjoner fra fast ansatte, ikke-eksternt tilsatte som teller med i 

tildelingen fra SV-fakultetet. 

FRIDA er et nytt dokumentasjonssystem tatt i bruk for første gang til rapporteringen for 2003. På grunn av 

systemendringen er det for 2003 ikke foretatt en sammenlikning med tidligere år. 

Seminarer 

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=13956
http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=13957
http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=13957


TIK prioriterer seminarer både knyttet til TIKs seminar rettet til alle ansatte på TIK og andre interesserte, 

samt de prosjektrettede seminarene som fokuserer på noen av forskningsprosjektene og aktuelle tema 

knyttet til disse. I løpet av 2003 ble det avholdt ti TIK-seminar, 19 seminar innen Globaliseringsprogrammet 

og andre seminar av mer enkeltstående karakter.  

Konferanser 

Tre av TIKs ansatte var ansvarlige for internasjonale konferanser i 2003: 

Terje Grønning Eurocores project meeting in Oslo 20.-21. mars. 

Rajneesh Narula Workshop. Understanding FDI-Assisted 

Economic Development. 22.-25. mai. 

Jan Fagerberg Innovation, path-dependency and policy. 6.-7. 

oktober. 

 


