ÅRSPLAN 2010
FORSKNING
Organisering av forskning på PFI i forskningsgrupper
Delmål 1
Instituttet har som mål at de fleste vitenskaplige ansatte skal delta i et organisert forskningssamarbeid
(politisk).
Tiltak
 Instituttet vil vurdere organisering av forskergrupper etter evaluering av ordningen.
 I tillegg til fakultære grupper, vil instituttet støtte opprettelse og drift av forskergrupper innen
andre sentrale fagområder på instituttet;
særelig der dette kan bidra til fremme av forskersamarbeide, forskerrekruttering, og til rekruttering
av masterstudenter på området.
 Blir antall forskergrupper redusert, vil instituttledelsen og forskergruppeledere samarbeide om å få
til en fusjon av forskergrupper som tematisk hører sammen (politisk).
 Utarbeide oversikt over faktaopplysninger om forskergruppene (administrativt).
 Utvikle ordninger for masterstipend tilknyttet forskergruppene.
Delmål 2
Styrke og øke PFI publisering.
Tiltak
 Utforme publiseringsfremmende tiltak på grunnlag av publiseringsutvalget anbefalinger (politisk og
administrativt).
 Utforme publiseringsfremmende tiltak for ansatte som har hatt få eller ingen tellende
publikasjoner i løpet av de siste fire årene(politisk og administrativt).
 Utarbeide publiseringsprofiler (administrativt)
 Sammenlikne antall publiseringer mellom PFI og institutter på HF og SV (administrativt).
 Sammenlikne antall publiseringer mellom PFI og andre utdannings- og vitenskapelige enheter.
 Instituttet vil i løpet av året legge om deler av forskningstøtte. Instituttet vil opprettholde
ordningen med flat støtte og individuelle insentivmidler for internasjonal publisering. Den
individuelle forskningsstøtten etter søknad vil bli endret slik at det er forskergruppene/prioriterte
områder som søker disse midlene. Målsettingen med støtte til forskergruppene er å fremme
publisering. Det vil bli utarbeidet kriteriter for støtte til forskergruppene.
Tiltakene under forskning kan få budsjett virkninger.
STUDIER
Delmål 1
Øke rekruttering til masterstudiene fra bachelorstudenter og fra eksterne søkere (lærere).
Tiltak:
 Utvikle trykt informasjonmateriell og nettside med tilgjengelig og god informasjon om studiene på
master.
 Etablere flere rekrutteringstiltak rettet mot PED3000- studenter.
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 Samarbeid med fagutvalget om utvikling av arrangementet ”Pedagoger i arbeidlivet” som
rekrutteringsarena.
 Utarbeide emnebeskrivelser /programplaner for ny studieretning på master i pedagogikk.
Implementere innføring av ny studieretning ”Kunnskap, utdanning og Læring (KUL)”.
Delmål 2
Styrke masterstudentens tilknytning til instituttets forskningsmiljøer og dermed
forskningsbaserte masterstudier.
Tiltak:
 Legg til rette for – og øke bruken av stipend for masterstudenter og følge opp fakultetets satsning
på slike.
Delmål 3
Styrke kvaliteten på studiene.
Tiltak:
 Kvalitetssikring av praksis (PPR og KUL) gjennom å utvikle tettere kontakt med
praksissteder.
 Følge opp etableringen av UVEXFAC og UTVIT1500 og vurdere emnets funksjon i forhold til øvrige
emner i første studieår på bahcelorprogrammet.
 Vurdere metodeundervisning for master og bachelor og økt bruk av seminarundervisning.
KUNNSKAP I BRUK
Delmål
Styrke PFI’s synlighet.
Tiltak:
 Avholde åpen seminarrekke for formidling av instituttets eksterne miljø hvert semester. Det faglige
ansvaret for seminaret vil gå på omgang blant forskergruppene. (Politisk)
Ansvarlig: Forskningsleder
 Utarbeide invitasjonslister og legge de praktiske forhodene til rette for seminaret. (Administrativt)
Ansvarlig: Forskningskonsulent
 Bedre presentasjon av professor II på nettet. Bruke nettsidene deres og få det synlig på PFI-sidene.
Felles ”gjesteside” med oversikt over seminarer og forelesninger.


Revisjon av alle nettsider ved instituttet som del av innføring av ny UiO-web

ORGANISASJON OG RESSURSER
Delmål 1
Sikre at fremtidig rekruttering støtter opp om de faglige prioriteringer.
Tiltak:
 Utarbeide stillingsplan med utgangspunkt i de faglige prioriteringer(politisk).
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Delmål 2
Bedre PFI’s finansiering.
Tiltak:
 Utarbeide strategisk plan for 2010 til 2015 (politisk)
 Få oversikt over effekten av totalbudsjettering på instituttet budsjett (administrativt )
 Følge opp retningslinjer for normalfordeling av arbeidstid og pilotprosjektet (politisk og
administrativt).
 Søknad om eksterne forskningsprosjekt .
Instituttledelsen vil prioritere forskningssøknader knyttet til NFR og EUs forskningsprogram 2020
(politisk).
 Instituttledelsen vil følge opp forprosjekter knyttet til forskningsprogrammet 2020 (politisk).
 Den administrative støtten til forskningssøknader vil være knyttet til de prioriterte områdene
(administrativt).
 Instituttledelsen vil oppfordre vitenskaplige ansatte til å søke oppdragmidler (politisk).
Delmål 3
Bidra til at stipendiater får oppfylt sin arbeidsplikt og forskning på en måte slik at de best får utnyttet og
utviklet sin kompetanse.
Tiltak:
 Bedre stipendatenes mulighet til å undervise gjennom nærmere samarbeid mellom
studieadministrasjon/studieledelse og stipendiatgruppen.
 Noe av pliktarbeidet til stipendiater vil bli lagt til administrering av eksterne prosjekter (politisk og
administrativt).
INTERNASJONALISERING
Både studier og forskning skal ha en særlig prioritet, og bør sees i sammenheng.

3

