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Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Strategier vid Institutionen för arkeologi och
antikens kultur 2016‐2017
Strategier för Institutionen för arkeologi och antikens kultur har tagits fram av
ledningsgruppen bestående av institutionens prefekt Kerstin Lidén och
ställföreträdande prefekt Anders Andrén, administrativchef Maria Wojnar‐Johansson
samt enhetsföreståndare för: Antikens kultur och samhällsliv ‐ Arja Karivieri,
Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet ‐ Laszlo Bartosiewicz och Numismatiska
forskningsgruppen‐ Kenneth Jonsson.
Institutionen för arkeologi och antikens kulturs strategier 2016‐2017 förhåller sig till
”Strategier för Stockholms universitet 2015‐2018” inklusive åtgärdsplan,
”Verksamhetsplan 2016‐2017” som Områdesnämnden för humaniora, juridik och
samhällsvetenskap fastställt samt ”Strategier vid Humanistiska fakultetsnämnden
2015‐2017”.
Dessa strategier ska ligga till grund för institutionens verksamhetsplanering. En
verksamhetsplan kommer att tas fram via dialog med enheterna inom institutionen
och denna ska följas upp årligen av institutionsstyrelsen.

Förutsättningar
Arkeologi handlar om hur människans livsvillkor har förändrats under årtusendena
och varför olika samhällen ser ut som de gör. Med arkeologisk forskning tolkar
arkeologer spåren efter människorna som levde förr. Arkeologin är till sin natur
tvärvetenskaplig och ger kritiska tolkningar av människans historia från stenåldern
fram till idag. Arkeologins roll i dagens samhälle är också en viktig del vilket bland
annat återspeglas av institutionens nära samverkan med det omgivande samhället.
Arbetsmöjligheterna för arkeologer finns inom fältarkeologi, samhällsplanering,
kulturförvaltning och museum, men även inom media, utbildning och turism.
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Organisation
Institutionen för arkeologi och antikens kultur består av fem enheter med
huvudinriktningarna: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, numismatik,
laborativ arkeologi och osteoarkeologi. Förlagt till institutionen är även Centrum för
evolutionär kulturforskning.
Ett 60‐tal är anställda vid institutionen som professorer, forskare, lektorer,
postdoktorer, forskarstuderande och TA‐anställda. Studier kan bedrivas i de olika
inriktningarna på grund‐ och avancerad nivå samt som forskarutbildning. Kurser på
grund‐ och avancerad nivå kan studeras som fristående kurser men även inom ramen
för institutionens kandidat och masterprogram.
Vid institutionen ges flera program på grund‐ och avancerad nivå;
Kandidatprogrammet i arkeologi där huvudämnet antingen är arkeologi eller
antikens kultur och samhällsliv, samt Kandidatprogrammet i klassiska studier där
huvudämnet antingen är antikens kultur och samhällsliv, antik grekiska eller latin.
Masterprogrammet i arkeologi läses, precis som kandidatprogrammet i arkeologi,
med inriktning mot de olika ämnena som institutionen erbjuder.
Forskarutbildningen i ämnet arkeologi har tre inriktningar: arkeologi, antikens kultur
och samhällsliv eller laborativ arkeologi inkluderande osteoarkeologi. Institutionen
arbetar för att återupprätta forskarutbildning i osteoarkeologi.
En mycket viktig del av verksamheten är forskning, vilken antingen är internt eller
externt finansierad. Institutionen för arkeologi och antikens kultur är utsedd till
ledande forskningsområde vid Stockholms universitet.
Institutionen har påbörjat en omorganisation av administrationen för att tydliggöra
flera funktioner samt samlokalisera TA‐personal. Motiven för omorganisationen
svarar mot universitetets vilja att skapa mindre sårbara enheter som kan agera
kraftfullt och strategiskt inom verksamhetens alla nivåer. Institutionen kommer
under perioden 2016 fortsatt fokusera på omorganisation av administrationen.
Administratörernas roll på institutionen är central och mycket komplex samt är en
förutsättning för att kärnverksamheten skall fungera.
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Institutionen bör därför initiera och leda ett arbete för att:
 beskriva och lyfta upp administratörernas olika roller och uppdrag
 samlokalisera TA‐personal
 erbjuda fortbildning och kompetensutveckling för skapa överlapp mellan olika
funktioner

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Institutionen skall verka för att tydliggöra studie‐ och karriärvägar för studenter på
grund‐ och avancerad nivå. Vidare skall institutionen utveckla internationell student‐
och lärarmobilitet. Utbildningarnas prestationsgrad och genomströmning, som varit
föremål för analys och diskussion på fakulteten, ska kontinuerligt följas upp.
Institutionen ska verka för att studenterna får information om arkeologiska
kompetensers betydelse i förhållande till arbetsmarknaden.
För att uppnå ovanstående bör institutionen:
 minska antalet timlärare och öka volymen tillsvidareanställda lektorer
 informera och uppmuntra lärare och studenter att ta del i Internationella
utbyten
 utveckla kontakter mellan potentiella arbetsgivare och studenter

Utbildning på forskarnivå
På institutionen finns förutom fakultetsfinansierade doktorander, doktorander som
tillhör de gamla forskarskolorna, internationella forskarskolor samt
projektfinansierade doktorander.
Institutionen ska arbeta för att informera och uppmana nya och befintliga
doktorander att ta del av fakultetens forskarskoleprogram och kurser.
Vidare bör institutionen:
 i högre utsträckning tillgodose doktorandernas behov av karriärvägledning
och generiska färdigheter
 arbeta för att förbättra doktorandernas psykosociala miljö
 tydliggöra doktorandens rättigheter och skyldigheter gentemot institutionen
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Forskning
Institutionen är ett av Humanistiska fakultetens ledande forskningsområden och
arbetar för att kunna befästa och utveckla sin ställning som nationellt ledande och
internationellt framstående. Institutionen är också ledande och framstående i att
erhålla externa forskningsmedel.
För att bibehålla denna ställning avser institutionen:
 uppmana och uppmuntra forskarverksamma att söka forskningsmedel
 bjuda in internationella gästforskare
 uppmana och uppmuntra forskarverksamma till internationell publicering
 uppmana och uppmuntra forskarverksamma till att delta i och initiera nya
internationella nätverk

