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HF2018: Høring om styringsgruppens anbefalinger til ny 
studieprogramportefølje ved HF  

 

Det humanistiske fakultet vedtok i fakultetsstyremøte 24.11.15 en ny strategi, og en av de 

prioriterte oppgavene i strategien er knyttet til HF sin studieprogramportefølje: I «Strategi for 

det Det humanistiske fakultet 2016-2022» heter det: 

 
Mål: Fakultetet skal forvalte og videreutvikle et bredt og tverrfaglig studietilbud.  

For å oppnå dette, skal vi 

– gjennomgå og revidere studieprogramporteføljen med sikte på bedre utnyttelse av 

fakultetets faglige bredde og for å skape større fleksibilitet, slik at flere av programmene 

og emnene kan gå på tvers av etablerte disiplingrenser 

– arbeide for å etablere flere større og tverrfaglige studieprogrammer 

– gjennomgå spesialiseringskravene til bachelorgraden og opptakskravene til mastergrad 

for å legge bedre til rette for tverrfaglige studieprogrammer 

– arbeide for å fjerne administrative, organisatoriske og økonomiske hindre for tverrfaglige 

og tverrfakultære studietilbud 

 

Med bakgrunn i strategien vedtok fakultetsstyret å sette ned en prosjektorganisasjon med 

mandat om å utrede og komme med forslag til en ny ressursmessig realistisk 

studieprogramportefølje ved HF (sak 67/15). Prosjektorganisasjonen har bestått av en 

styringsgruppe, en prosjektgruppe og en rekke arbeidsgrupper.  
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Styringsgruppens anbefalinger ble presentert og drøftet i fakultetsstyremøte 20/10 -16, sak 

55/16 og fakultetsstyret gjorde følgende vedtak: 

 

Fakultetsstyret tar styringsgruppens anbefalinger til ny studieprogramportefølje til orientering og ber 

om at anbefalingene sendes på høring til institutter, sentre, og HSU.  

 

Vi ber om at høringsrunden involverer bredt ved enheten og at svarene behandles i 

instituttråd før oversending til fakultetet.  

Høringsfrist er 24. november 

Vi ber om at fristen overholdes på grunn av den videre saksbehandlingen.  

 

 

Vedlegg  

- Notat med Styringsgruppens anbefalinger 

- Prosjektgruppens rapport m/vedlegg 

- Milepælsplan for HF2018 

 

 

Link til prosjektets nettsider: http://www.uib.no/hf/2018 
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