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Innleiing 
Universitetet i Bergen definerer seg både som eit breiddeuniversitet og eit internasjonalt 
forskingsuniversitet. Dette skal avspeglast i fagbreidda og forskingsverksemda ved Det 
humanistiske fakultet.  
 
Fakultetet har framifrå forskarar og forskingsmiljø som markerer seg nasjonalt og 
internasjonalt med ny kunnskap og nye perspektiv på sine fagfelt. Vi har studieprogram som 
held eit høgt faglig nivå og gir studentane våre fagleg kompetanse og evne til kritisk 
refleksjon. Dette er eigenskapar som òg vil vere nyttige for eit seinare yrkesliv. Vi har likevel 
forbetringspotensial, også innanfor dei grensene som rammevilkåra for høgre 
utdanningsinstitusjonar i Noreg set.  
 
Dette strategidokumentet er forankra i Universitetet i Bergen sin strategi 2011–2015 og 
fastlegg dei overordna måla for Det humanistiske fakultet fram til 2015. Strategien skal vere 
retningsgjevande og gje rammer for verksemda ved grunneiningane ved fakultetet, og dei 
lokale strategiane skal vere forankra i fakultetsstrategien.  
 
Humaniora sitt studieobjekt er menneskeleg språk, kultur og erfaring i vidaste forstand, som 
vert tolka i eit historisk så vel som i eit samtidig perspektiv. Sjølve universitetsideen 
(universitas magistrorum et scholarium)1 inneber at forskinga skal vere fri og granskande, og 
at søking etter kunnskap skal vere eit felles mål for alle som er knytt til institusjonen. For at 
det skal vere mogleg, må dei humanistiske faga leggje vekt både på tradisjonsformidling og 
på kritisk refleksjon. Den kunnskapen og dei perspektiva som vert utvikla gjennom denne 
aktiviteten, vil òg kunne vere av verdi for andre fagområde og for samfunnet generelt.   
 
I tråd med universitetsstrategien skal det overordna prinsippet for all verksemd ved fakultetet 
vere kvalitet. Dette inneber m.a. at institutta skal gje gode fagmiljø best mogleg arbeidsvilkår. 
Særs lovande miljø ved fakultetet må få utviklingsvilkår som kan setje dei i stand til å hevde 
seg i konkurransen om forskingsressursar. 
 
Kvalitet skal prioriterast uavhengig av disiplin og forskingstema. Fakultetet skal leggje til 
rette for at fagleg og pedagogisk kvalitet skal vere ein integrert del av dei vitskapeleg tilsette 
sitt profesjonelle etos. Kvalitetsidealet må også liggje til grunn for arbeid med studieprogram 
og undervisning, arbeidsmiljø og administrasjon, med utvikling av dei fysiske omgjevnadene 
og med arbeid for likestilling og inkludering. Kvalitet skal målast gjennom allment aksepterte 
kriterium som publisering, master- og doktorgradsproduksjon og innhenting av 
forskingsfinansiering nasjonalt og internasjonalt, samt formidlingsverksemd.  
 
Grunneiningane ved fakultetet har det operative ansvaret for basisverksemda innan 
undervisning, forsking og formidling både fagleg og administrativt. For at dette ansvaret skal 
bli reelt, må så mykje som mogleg av ressursane overførast til grunneiningane. Fakultetet skal 

                                                 
1 ”Samfunnet av lærarar og studentar” 
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vere eit nivå med koordinerande og strategiske funksjonar og samtidig ha det overordna 
ansvaret for å kvalitetssikre verksemda. Dette inneber at fakultetet og fakultetsstyret si 
hovudrolle skal vere å leggje overordna faglege og administrative mål og rammer for 
verksemda. 
 

Forsking 
Humanistisk forsking har tradisjonelt i stor grad vore basert på individuelle prosjekt og 
eineforfattarskap til publikasjonar. Dette er i endring. Også innanfor humaniora finn det no 
stad ei utvikling mot organisering av prosjekt i forskargrupper. Fakultetet ser dette som 
positivt, og ønskjer å stimulere denne utviklinga. Men også i framtida må den gode, 
individuelt baserte forskinga sikrast gode kår. Utvikling av større miljø, som t.d. 
forskargrupper, står ikkje i vegen for dette. Den individbaserte forskinga kan i nokre tilfelle 
bli endå betre innanfor større fellesskap som t.d. forskargrupper, der den einskilde forskaren 
både får fridom til å arbeide på eiga hand og til å samarbeide med kollegaer innanfor større 
prosjekt. Det er samstundes ei viktig utfordring å hindre at den gode individuelle 
forskingsverksemda ikkje forsvinn eller vert lidande i samband med denne omstillinga. 

For dei siste fem åra kan fakultetet sjå tilbake på ei sterk auke i registrerte publikasjonspoeng. 
Når ein reknar poeng per vitskapleg tilsett, er fakultetet blant dei beste ved UiB, og nr. 2 
nasjonalt etter Universitetet i Oslo blant dei humanistiske fakulteta.  

Den eksternfinansierte prosjektporteføljen har òg auka sterkt dei siste åra og utgjer i dag om 
lag 15 % av den økonomiske ramma som fakultetet rår over kvart år.  

 

Mål 

Kvalitet som målestokk 

Kvalitet skal prioriterast uavhengig av fagmiljø og forskingstema. Kvalitet skal målast 
gjennom allment aksepterte kriterium som publisering, master- og doktorgradsproduksjon og 
sakkunnig vurdering i samband med forskingsfinansiering nasjonalt og internasjonalt.  

Forskingsressurs i alle vitskaplege stillingar 

Fakultetet skal arbeide for at alle som er tilsett i vitskaplege stillingar og driv forskingsbasert 
undervisning, skal ha normal forskingstid i stillinga og drive forsking.  

Ekstern forskingsfinansiering 

Eksternfinansierte prosjekt representerer eit naudsynt tilskot til den faglege verksemda ved 
fakultetet. Det skal vere eit mål at den eksternfinansierte prosjektporteføljen aukar også i åra 
som kjem. Fakultet og institutt skal leggje til rette for dette m.a. gjennom vidareutvikling av 
forskargruppestrukturen og forbetring av det administrative støtteapparatet. For at ikkje slike 
prosjekt skal bli ei administrativ og økonomisk belastning, er det viktig at dei har 
tilfredsstillande dekningsbidrag. Fakultetet må òg leggje forholda til rette slik at for mange og 
store frikjøp ikkje stykkjar opp fagmiljøa og tappar dei for dei beste undervisningskreftene. 
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Auken i ekstern finansiering gjer det naudsynt å finne nye måtar å sikre prosjekttilsette 
forskarar sine arbeidsforhold og karrieremoglegheiter på. Fakultetet skal ta initiativ til at 
universitetet i samarbeid med fakulteta finn gode løysingar på dette problemet. 

Tverrfagleg forsking 

Eksterne finansieringskjelder legg i dag i stor grad vekt på at prosjekt skal vere tverrfaglege.. 
Fakultetet skal i samarbeid med institutta og sentra leggje til rette for utvikling av tverrfaglege 
forskingsmiljø ved fakultetet. Men det er samstundes viktig å understreke at god tverrfagleg 
forsking må vere forankra i sterke, disiplinbaserte miljø.  

Utvikling av forskargruppestrukturen ved alle institutt 

For å nå måla ovanfor er det viktig å utvikle mest mogleg robuste forskingsmiljø. Dette kan 
best gjerast gjennom vidareutvikling av forskargruppestrukturen ved institutta der ein òg tek 
omsyn til at individuelt basert forsking skal ha gode kår.  

Bibliotek og forskingsressursar 

Fakultetet skal samarbeide med universitetsbiblioteket (UB) om å styrke tilgangen på 
forskingsressursar i form av litteratur, digital infrastruktur m.m. Arbeidet med å digitalisere 
samlingar og arkiv som ligg under ulike fagmiljø må vidareførast, der det høver i samarbeid 
med UB. Samarbeidet med UB om å gjere samlingane ved fakultetet best mogleg 
tilgjengelege, skal halde fram.  

Forskarnettverkt og internasjonalisering 

Kvaliteten på eit forskingsmiljø avheng av i kva grad det tek aktivt del i gode internasjonale 
og nasjonale nettverk. Også internasjonal publisering er ein viktig kvalitetsindikator for dei 
fleste miljøa. Forskarane vel sjølv kven dei ønskjer å samarbeide med, uavhengig av 
institusjonsavtaler på universitets-, fakultets- og instituttnivå. Fakultetet og institutta si 
oppgåve er å leggje til rette for samarbeidet.  

Finansiering 

Forskinga ved fakultetet blir finansiert dels internt gjennom den forskarressursen som er lagd 
til kvar stilling og gjennom dei driftsmidla fakultet og institutt/senter til einkvar tid kan stille 
til rådvelde, dels gjennom ekstern finansiering. Alle aktive forskarar bør ha eit årleg 
forskingsannuum. Dei miljøa og dei forskarane som lykkast med forskinga si målt etter 
kvalitetskriteria vist til ovanfor, må få gode nok finansielle vilkår til at dei kan halde nivået 
eller bli enda betre. Driftsmidlar bør òg brukast som såkornmidlar, t.d. knytt til søknader om 
større, eksternfinansierte prosjekt og til utvikling av forskargrupper, nye forskingstema, 
lovande yngre forskarar etc. 

 

Utdanning på bachelor- og masternivå 
Fakultetet har dei siste åra vore gjennom fleire prosessar som har hatt som mål å betre 
kvaliteten på utdanningsprogramma: (1) organisering av BA-nivået i disiplinbaserte program, 
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(2) gjennomgang og vurdering av studieprogramma gjennom fagdimensjoneringsprosessen i 
2010 og (3) innføring av rullerande bemanningsplan basert på undervisningsbehov. Dette gjev 
oss eit godt utgangspunkt for å forbetre programma ytterlegare i åra som kjem. 

Ei hovudutfordring er fråfall og låg studiepoengproduksjon per student på dei fleste av BA- 
programma ved fakultetet. Her veit vi i dag likevel for lite om kva som gøymer seg bak tala. 
Grundigare kunnskap om fordelinga som ligg bak gjennomsnittstala for 
studiepoengproduksjon og om når og kvifor studentar forlèt programma dei er tekne opp på, 
er naudsynt for å kunne gjere forbetringar.  

I bemanningsplanen, budsjettet og utdanningsmeldinga som kvart år blir lagde fram for 
fakultetsstyret, kan det vurderast om det er behov for etablering av nye fag og studieprogram 
og om det er fag som på sikt bør fasast ut gjennom naturleg avgang eller integrerast i andre 
fag ved fakultetet for å gi rom for dette.  

For fakultetet er det også i åra som kjem viktig å ha aktive studentutval å samarbeide med, 
både på fakultetsnivå og på institutt- og disiplinnivå.  

 

Mål  

Fagutvikling og -dimensjonering  

Arbeidet med å utvikle nasjonalt samarbeid med sikte på auka arbeidsdeling og konsentrasjon 
knytt til utsette fag skal halde fram. Det same gjeld dialogen med universitetsleiinga om 
sikring av små fag som er universitetspolitisk viktige.  

Fram til 2015 skal utvikling av studietilbod i austasiatiske språk, historie og kultur ved 
Institutt for framandspråk prioriterast. Utbygging av japansk til eit forsvarleg nivå bør 
finansierast innanfor ramma, medan utbygging av mandarinkinesisk krev tilførsel av nye, 
fullfinansierte studieplassar. Med utgangspunkt i prinsippet om disiplinbaserte program må 
det rettast særleg merksemd mot korleis vi kan fange opp tverrfaglege perspektiv i utdanninga 
innanfor dagens system.  

Etter- og vidareutdanning er viktig og skal sjåast i samanheng med det ordinære 
utdanningstilbodet. Etter- og vidareutdanning er òg viktig for å utvide kontakten mellom fag 
og arbeidsliv. 

Rekruttering  

Rekrutteringa til mastergrad må styrkjast. I dag er det berre om lag helvta av dei som tek BA- 
grad som går vidare til mastergrad.  

Fakultetet skal arbeide for å styrke rekrutteringsgrunnlaget for fag med lav eller sviktande 
rekruttering.  

Fakultetet skal prioritere arbeid for å minske fråfall og auke gjennomstrøyming. Arbeidet skal 
starte med ei grundig kartlegging av fråfallsmønster og -årsaker.  
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Arbeidslivsrelevans 

Studietilboda skal utvikle solid fagkompetanse. I tillegg gjev ei humanistisk utdanning 
generell kompetanse i innhenting, systematisering og analyse av informasjon. Vi må arbeide 
meir aktivt overfor arbeidslivet og arbeidsgjevarar som kan ha nytte av både fagspesifikk og 
generell humanistisk kompetanse. Dette må gjerast i nært samarbeid med Humanistisk 
studentutval og Karrieresenteret.  

Det skal utviklast fleire praksisemne for å betre kontakten med arbeidslivet. Eit 
alumnusnettverk er eit anna verkemiddel som fakultetet må vurdere å satse på. Vi tek også 
sikte på å få finansiert ei djuptgåande arbeidslivsundersøking retta mot kandidatar med 
humanistisk grad. 

Bachelorgraden skal styrkjast med tanke på at den formelt og reelt er ei endeleg utdanning. I 
dei programma der dette er mogleg, skal det leggjast vekt på sjølvstendig forsking i 
bacheloroppgåva. Dette kan òg fungere rekrutterande til mastergradsstudia.  

Lærarutdanning 

Strukturen i lærarutdanninga ved fakultetet må forenklast med sikte på betre integrasjon 
mellom påbyggingsmodellen og den integrerte utdanninga. Fakultetet vil arbeide for ein 
modell der praksis og fagstudium i større grad enn i dag er lagde til ulike semester. 

Studiekvalitet  

Best mogleg forskingsbasert undervisning føreset at alle aktive forskarar i fast stilling tek del i 
undervisninga. Frikjøp frå undervisning over fleire år knytt til eksternfinansierte prosjekt bør 
difor normalt ikkje gjelde heile undervisningsplikta.  

Fakultetet vil avklare kva digitale undervisningsressursar som vil kunne innebere ei forbetring 
av læringsprosessen og arbeide for å utvikle desse.  

Fakultetet vil arbeide for betre kontakt mellom fagleg tilsette og studentane og vil i samarbeid 
med institutta vurdere ei ordning der alle nye studentar i eit program får seg tildelt ein 
kontaktperson/mentor blant dei fagleg tilsette knytte til programmet. 

Læringsmiljø 

Gode studentarbeidsplassar er ein føresetnad for god utdanning og trivsel i studiekvardagen. 
Godt inneklima, gode lystilhøve og høve til å nytte arbeidsplassen når det passar studenten 
skal vere eit mål. 

Sikre og utvikle danningsaspektet i utdanninga  

Fakultetet skal gjere ein gjennomgang av undervisningstilbodet ved førstesemesterstudia og 
dei ulike bachelor- og masterprogramma for å følgje opp arbeidet med universitetet sine 
danningsmål som blei påbegynt gjennom det nasjonale danningsutvalet.  

Internasjonalisering 

Sjølv om utvekslingsfrekvensen ved fakultetet ligg over minimumsmålet i UiBs 
internasjonale strategi, bør fakultetet setje høgre mål i lys av mange av faga sin internasjonale 
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karakter. Fleire studentar bør reise ut, og vi må tiltrekkje oss fleire internasjonale studentar. 
Arbeidet med dette skal vere eit fast punkt i institutta sine årlege handlingsplanar, der ein også 
skal diskutere i kva grad det let seg gjere å fastsette programspesifikke måltal for utveksling.  

Studentutveksling skal i større grad enn i dag skje gjennom avtalar med eit fåtal utanlandske 
universitet vi har god kjennskap til og god kontakt med. Lærarutveksling til dei same 
universiteta kan i mange høve vere viktig for at samarbeidet skal bli best mogleg.  

For å sikre eit godt tilbod til innreisande studentar, skal tilhøvet mellom undervisning på 
norsk og engelsk greiast ut med sikte på å finne ein god balanse mellom omsynet til denne 
gruppa og språkpolitiske omsyn forankra i UiB sin språkpolitikk, både med omsyn til å bevare 
norsk som fagspråk og med omsyn til å gjere studentane betre i engelsk. Ein vesentleg del av 
internasjonaliseringa heime er at det er god kontakt mellom utviklingsstudentar og norske 
studentar. Det er difor viktig å unngå å utvikle studieopplegg som i unødig grad segregerer 
utanlandske og norske studentar.  

Finansiering 

Emnetilbodet innanfor kvart studieprogram skal avpassast til dei faste 
undervisningsressursane faget rår over.  

Det skal ikkje setjast i gang nye studietilbod utan at det kan knytast fast 
studieplassfinansiering til dei. Dette kan anten skje gjennom tilføring av nye studieplassar 
utanfrå eller ved intern omdisponering. 

 

Forskarutdanning 
Forskarutdanninga skal bidra til rekruttering til forskarstillingar, og samstundes bidra til å 
styrke og vidareutvikle forskinga ved fakultetet. Fakultetet har mange svært gode og vel 
kvalifiserte søkjarar til stipend.  

Stipendheimlane finansiert over grunnløyvinga blei fordelt til grunneiningane i 2010. 
Doktorgrads- og postdoktorstipend vil ofte utgjere institusjonen sitt eige bidrag inn i 
eksternfinansierte prosjekt. Dette må ein ta omsyn til når grunneiningane disponerer dei 
heimlane dei rår over.  

Som det første fakultetet ved UiB fekk HF i 2009 eit kandidatutval – Stip-HF – som tek vare 
på interessene til dei som er tekne opp i forskarutdanningsprogrammet ved fakultetet.  

 

Mål 

Hovudansvaret for forskarutdanninga skal leggjast til grunneiningane 

Forskarutdanning er ei sentral fagleg oppgåve. Hovudansvaret for forskarutdanninga skal 
leggjast til grunneiningane, mens ansvaret for opptak skal framleis liggje ved fakultetet. Dette 
inneber at ansvaret for oppfølging i form av midtvegsevaluering, rapportering, 
medarbeidarsamtaler m.m. skal delegerast til grunneiningane. Grunneiningane får også eit 
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overordna ansvar for organisering og gjennomføring av opplæringsdelen i programmet, sjå 
nedanfor. 

Alle forskarutdanningskandidatar skal vere del av eit aktivt forskingsmiljø 

Forskarutdanning er utdanning, og i alle overordna styringsdokument blir det kravd at alle 
kandidatar skal vere del av aktive og gode forskingsmiljø i utdanningsperioden. Alle 
doktorgradskandidatar skal difor som ein hovudregel vere knytt til ei forskargruppe.  

Gjennomstrøyming 

Doktorgradsproduksjonen har dei siste åra lege på ca 20 per år. I høve til det totale talet på 
kandidatar i doktorgradsprogrammet i dag, er dette for lågt. Normal gjennomstrøyming 
tilseier ein produksjon på om lag 30 gradar per år. Fakultetet vil så langt som mogeleg leggja 
til rette for kandidatar som ikkje er ferdige på normert tid, men som framleis ønskjer å fullføre 
doktorgraden. 

Opplæringsdelen 

Å gje kandidatane eit best mogleg tilbod knytt til opplæringsdelen utanom vitskapsteoridelen 
skal vere eit sentralt fagleg ansvar som det kvart år må setjast av tilstrekkeleg med ressursar 
til på grunneiningane. Opplæringa kan organiserast gjennom eigne kurs i fagmiljøa, men for 
mange miljø vil det vere betre å organisere tilbodet gjennom lokale, nasjonale eller 
internasjonale forskarskular eller andre faglege nettverk. 

Arbeidslivsrelevans 

Kompetanse på doktorgradsnivå er ikkje berre naudsynt innanfor akademia, også i 
arbeidslivet elles er slik kompetanse viktig for samfunnet. Fakultetet skal samarbeide med 
Stip-HF og Karrieresenteret om å kartleggje behov og etterspurnad etter humanistisk 
kompetanse på doktorgradsnivå utanfor akademia. 

Internasjonalisering 

Så mange som mogleg av doktorgradskandidatane bør leggje inn eit utanlandsopphald i 
stipendperioden. Rettleiar skal saman med institutt- og senterleiing og det forskingsmiljøet 
kandidaten tilhøyrer, ha ansvaret for at dette skjer. 

Finansiering 

Grunneiningane skal kvart år sette av driftsmidlar som sikrar høg kvalitet på 
forskarutdanninga. 

For å sikre finansiering av utanlandsopphald skal det vere eit krav at opphaldet eller opphalda 
er tekne med i søknaden om stipend. Når det gjeld eksternt finansierte stipend, må slike 
kostnader takast med i søknaden om prosjektfinansiering.  

Når det gjeld kandidatar med tilsetjing ved andre institusjonar utan rett til å tildele doktorgrad, 
må fakultetet krevje at dei som blir tekne opp, får tilstrekkeleg med ressursar frå 
heimeinstitusjonen til å gjennomføre utdanninga på ein forsvarleg måte. 
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Utøvande musikkutdanning og kunstnarleg utviklingsarbeid ved 
Griegakademiet 
Forsking og kunstnarleg utvikling er likestilte aktivitetar ved fakultetet. Ein stor utfordring for 
fakultetet er finansieringa av utdanninga i utøvande musikk ved Griegakademiet og det 
kunstnarlege utviklingsarbeidet som er knytt til denne. Som dokumentert i den eksterne 
evalueringa av Griegakademiet lagt fram i 2011, lar denne verksemda seg vanskeleg 
organisere og finansiere tilfredsstillande innanfor fakultetet sine ordinære rammer og dagens 
fordelingssystem ved UiB.  

 

Mål 

Verksemda knytt til utøvande musikk og kunstnarleg utviklingsarbeid skal sjåast i samanheng 
med og utviklast i nært samarbeid med den musikkvitskaplege verksemda ved instituttet, 
inkludert musikkterapimiljøet og Senter for Grieg-forsking. Det må etablerast ein 
organiserings- og finansieringsstruktur for den utøvande musikkutdanninga som sikrar eit 
fullgodt kvalitetsnivå. Ordninga må òg omfatte stipend knytte til kunstnarleg utviklingsarbeid, 
som inneber høgre driftskostnader enn stipend knytte til ordinær forskarutdanning. 

Fakultetet skal i samarbeid med institutt- og universitetsleiinga arbeide for at aktivitetane ved 
Griegakademiet så snart som mogleg blir samla ved ein renovert Nygård skule for å sikre eit 
godt læringsmiljø, og for at det potensialet som ligg her for samarbeid og samspel med 
musikklivet i Bergen kan realiserast. I den grad planane ikkje lar seg realisere fullt og heilt 
innan 2015, må det finnast gode, mellombelse løysingar som sikrar arbeidsmiljøet til 
studentar og tilsette. 

Inntil kunstnarleg utviklingsarbeid blir lagt inn i den nasjonale resultatbaserte 
omfordelingsmodellen (RBO) på line med forsking, eller har fått ei likeverdig ordning, skal 
fakultetet arbeide for at det blir innført ei lokal ordning ved UiB der tildeling skjer frå 
Universitetsstyret og dermed utanfor fakultetet si normale budsjettramme. 

 

Formidling 
Dei humanistiske faga har ein sterk formidlingstradisjon. Mange humanistiske fag nyt stor 
allmenn interesse, slik at det ikkje er noko klårt skilje mellom formidling og 
forskingspublisering.  

Mange av dei tilsette ved fakultetet er aktive både som formidlarar av eige fag og som 
samfunnsdebattantar i ulike medium. 

 

Mål 

Dei som bruker tid på og markerer seg med god forskingsformidling for allmenta, er med på å 
legitimere humanistisk forsking. Alle tilsette skal difor registrere formidlingsverksemda si i 
Cristin. 
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Utvikling av mediestrategi 

Formidling er ikkje berre ei oppgåve for dei einskilde forskarane. Fakultetet har òg eit ansvar 
for å formidle kunnskap om verksemda og forskingsresultata som blir skapt ved fakultetet. 
Ein mediestrategi vil plassere ansvar for korleis dette skal fordelast mellom grunneiningane 
og fakultetet og peike på korleis vi best mogleg kan få gjennomslag i media. 

Kvalitet og funksjonalitet på fakultetet sine nettsider 

Fakultetet og grunneiningane sine nettsider skal vere oppdaterte, velorganiserte og prega av 
godt og presist språk. Utvikling og kvalitetssikring av nettsider på engelsk skal prioriterast. 

 

Likestilling og rekruttering 
Universitetet i Bergen har i 2011 vedteke ein handlingsplan for likestilling som i tillegg til 
likestilling mellom kjønna legg vekt på eit utvida likestillingsomgrep med tiltak mot alle 
former for diskriminering. Fakultetet vil følgje opp dette når handlingsplan for likestilling er 
vedteken av Universitetsstyret.  

 

Mål 

Likestilling mellom kjønna 

God kjønnsbalanse på alle stillingsnivå vil ha positive konsekvensar også for den faglege 
verksemda. Det er difor viktig at alle grunneiningar arbeider aktivt for å sikre slik balanse 
som del av rekrutteringsarbeidet. Dette gjeld alle stillingskategoriar. 

Fakultetet har i dag tilfredsstillande kjønnsbalanse på stipendiat- og førstestillingsnivået. Når 
det gjeld postdoktorar, har fakultetet for få stillingar av denne typen til at det er mogleg å ta ut 
meiningsfulle tal.  

Blant professorane er det i dag berre vel 30 % kvinner. Fakultetet vil føre vidare arbeidet for å 
betre kjønnsbalansen i toppstillingar ved å prioritere kvalifiseringsstipend til kvinnelege 
førsteamanuensar.  

Ved utlysing av stillingar skal fagmiljø der det er for få kvinner, vurdere om det finst 
interessante, kvinnelege søkjarar, nasjonalt og internasjonalt, som dei kan oppmode til å søkje 
stillinga. Dette skal òg gjelde postdoktorstillingar.  

Ved kalling til professor II-stillingar skal det alltid vurderast om det finst gode kandidatar av 
det underrepresenterte kjønnet dersom miljøet har skeiv kjønnsbalanse.  

Når det gjeld rekrutteringsstillingar, ser fleire kvinner enn menn ut til å velje bort ein 
akademisk karriere etter avlagd doktorgrad. Ulike tiltak kan vurderast, m.a. mentorordningar 
og etablering av nettverk.  



 14 

Rekruttering  

Som hovudregel skal stillingar kunngjerast internasjonalt. Dersom ikkje balansen mellom 
topp- og mellomstillingar i fagmiljøet tilseier noko anna, skal stillingar i størst mogleg grad 
lysast ut som mellomstillingar, slik at yngre, nyutdanna forskarar kan søkje. Stillingar skal 
også lysast ut breitt, så sant ikkje andre omsyn tilseier ei meir spissa stillingsomtale. 

Talet på faste, vitskapelege stillingar ved fakultetet skal regulerast gjennom rullering av 
bemanningsplanen kvart år.  

Ressursbehov knytt til eksternfinansierte prosjekt skal i så stor grad som mogleg dekkjast 
gjennom stillingar som er definerte som mellombelse, som t.d. stipendiat- og 
postdoktorstillingar. I prosjektfinansierte stillingar av andre slag skal det som hovudregel 
ikkje tilsetjast fast, så sant det ikkje blir innført overordna reglar som krev dette. 

Fakultetet har i dag ca. 20 % administrativt tilsette. Det let seg ikkje gjere å fastsette eit 
idealtal, men eit overordna mål skal vere at denne delen ikkje skal auke. Når ei administrativ 
stilling vert ledig, skal det før utlysing vurderast kva for formal- og realkompetanse som blir 
kravd i stillinga og om den skal knytast til nye oppgåver. Det betyr at nye behov skal dekkjast 
gjennom omplassering så sant mogleg og at forenkling og omdisponering av ressursar alltid 
skal vurderast før oppretting av nye stillingar for å møte endra behov. 

 

Leiing, arbeidsmiljø og administrasjon 
To grunnsteinar under innføringa av store institutt ved fakultetet i 2007 var at instituttleiarar 
skulle tilsetjast og at det skulle leggjast større vekt på fagleg leiarskap. I det minste noko av 
den positive utviklinga for fakultetet dei siste åra kan førast tilbake til denne reforma. 
Samstundes representerer den ei demokratisk utfordring, av di disiplinane ikkje lenger utgjer 
eit eige, formalisert nivå i organisasjonen, og av di eit relativt lite instituttråd åleine skal sikre 
demokratisk innverknad for alle tilsette og studentar. Instituttstrukturen og erfaringane med 
2007-reforma skal evaluerast i 2013. Før resultatet av evalueringa ligg føre, vil det difor vere 
prematurt å formulere konkrete endringsmål knytt til måten fakultetet er organisert på. 

 

Mål 

Demokrati og medbestemmingsrett 

Alle tilsette og studentar skal oppleve at fakultetet vert styrt gjennom reelle demokratiske 
prosessar, og at det er prega av ei inkluderande og respektfull haldning. Det skal leggjast til 
rette for at studentar og tilsette kan påverke eige arbeidsmiljø. Alle skal kunne fremje kritikk 
av institutt- og fakultetsleiing. 

Økonomistyring 

Avgjerder knytte til økonomi skal vere opne og tydelege som resultat av langsiktig 
planlegging. Grunneiningane skal ha størst mogleg fagleg og økonomisk handlingsrom. 
Budsjettmodellen som blei vedteken i 2010 har lagt grunnlaget for dette, men enno står 
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integrering av dei to sentra att, samt ei god løysing for den utøvande verksemda ved 
Griegakademiet.  

Fakultetsstyret skal likevel kvart år kunne avsette middel til overordna satsingar, t.d. for å 
fremje tverrfaglegheit ut over instituttnivået eller som avsetning til felles satsingar vedtekne 
av fakultetsstyret. I den grad dette gjeld permanente behov, skal dei innarbeidast i 
budsjettmodellen. 

God og profesjonell administrasjon  

Administrasjonen ved grunneiningar og fakultet skal vere profesjonell og synleg, byggje opp 
under den faglege verksemda på alle nivå og medverke til at styre, råd og utval har eit best 
mogleg grunnlag for å ta sine avgjerder.  

Fakultetet skal utarbeide ein dimensjoneringsplan for administrasjonen som skal vurdera 
fordelinga av ansvar og administrative ressursar mellom fakultet og institutt og mellom 
institutta.   
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Til 

Det nasjonale fakultetsmøte for humanistiske fag. 

 

        Bergen 15.12.11 

FORSLAG TIL 

Høringsuttalelse fra LLE/UiB: 

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i teatervitenskap 

 

Bakgrunn 

Vi viser til høringsbrev fra Det nasjonale fakultetsmøte for humanistiske fag 21.10.11. Denne 

høringsuttalelsen fra  LLE bygger på faglige innspill fra fagmiljøet i teatervitenskap, men er 

forfattet av instituttleder og diskutert med instituttrådet. Instituttet er også kjent med forslaget 

til høringsuttalelse fra Det humanistiske fakultet og med saksframlegget i styremøte 8/2011, 

sak 48/2011, ved IKOS/UiO – se nedenfor. 

 

SAK-prosjektet er initiert av Kunnskapsdepartementet med sikte på å sikre små og utsatte fag 

på nasjonal basis. Synliggjøring og harmonisering av studieordningene ble dermed viktige 

temaer. Fagmiljøene både ved UiO og UIB har for så vidt et felles problem med høy snittalder 

på personalet og dermed et forestående behov for nyrekruttering. Studieordningene er ikke 

fullt ut sammenfallende, teatervitenskap ved UiO er del av en større vifte (Estetiske studier) 

mens teatervitenskap i Bergen er et komplett program. I tillegg er strukturene i Oslo og 

Bergen ulike mht. progresjon og emneomfang.  Saksgangen har dokumentert at det har vært 

en tilleggspremiss for dette pilotprosjektet, nemlig mulighetene for utfasing av faget på ett av 

studiestedene. 

 

Fagmiljøets syn 

Da teatervitenskap i Bergen ble spurt om de ville delta i pilotprosjektet om Samarbeid, 

arbeidsdeling og konsentrasjon i teatervitenskap, ble det fremstilt som en mulighet til å bli 

hørt i faglige spørsmål og å finne frem til en strategi som kunne sikre rekruttering i faget.  

Teatervitenskap har ikke vært med i noen av de store fellesprosjektene i 

Forskningsrådet og har heller ikke hatt stipendier derfra. Det var vanskelig å vinne frem med 

enkeltsøknader og bli hørt og ”slåss” om stipendiater i miljøer hvor faget ikke er representert. 
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Dette var tidligere tilfelle med tildelinger av stipendmidler ved UiB som ble foretatt på 

fakultetsnivå. På denne bakgrunn og fordi det teaterfaglige miljøet så at også rekrutteringen 

av studenter brått forsvant i forbindelse med ”programstudiene”, var det betimelig å få satt 

søkelys på dette. 

 Miljøet ble opplyst om at det skulle bli faglig representert i SAK-prosjektet. Videre at 

stipendierekruttering og kompetanseoppbygging skulle tas opp og at det skulle utarbeides en 

strategi for rekruttering av studenter. 

 Tre av forutsetningene som ble forespeilet i forbindelse med pilotprosjektet ble i 

utgangspunktet ikke oppfylt. 1. Faget i Bergen ble ikke representert som fag, men har likevel 

hatt ett medlem i utvalget med en annen representativ rolle. I pilotprosjektet er det likevel i all 

hovedsak kun administrative representanter fra forskjellige nivå. 2. Det var ikke tale om å 

sikre rekruttering og stipendiater. 3. Strategi i forbindelse med studentrekruttering er ikke 

diskutert.  

  

Situasjonen i Bergen per nå kan beskrives slik: Forutsetningene som ble forespeilet diskutert 

ved inngangen til pilotprosjektet, er oppfylt på lokalt nivå: 

 

1. Stipendieforvaltningen er lagt på instituttnivå og muligheten for å bli hørt ved tildeling 

er bedre enn tidligere. 

2. Studentrekrutteringen til faget er god og mer enn tilfredsstillende etter at faget igjen 

ble synliggjort. (jfr. Samordna opptak) 

3. Faget har nå én professorkompetent. 

 

Det synes som om forutsetningene som var lagt i forespørselen om deltakelse i pilotprosjektet, 

er løst. Det betyr at det statistiske materialet ang. studentrekruttering som er lagt til grunn i 

Pilotprosjektet, ikke lenger er dekkende for den faktiske situasjonen. Teatervitenskap i Bergen 

oppfatter seg ikke lenger som ”utsatt” og er heller ikke definert slik av fakultetet. 

 

I oppfølgingsnotatet datert 18.10.11. er det tydelig at det ikke er tale om å ivareta 

fagkompetanse eller å videreformidle den. Pilotprosjektet endte med å blinke ut mulige 

fagmiljøer som kunne legges ned, ”utfases”, som oppfølgingsnotatet betegner det som.  

Oppfølgingsnotatet har et særlig fokus på miljøet i Oslo uten å trekke inn at det også 

innen Ibsensenteret er teatervitenskapelig kompetanse. Det synes som om oppfølgingsnotatet 

går langt i å drive forvaltningspolitikk på instituttnivå når det skrives: ”Oslo-miljøet er 
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dermed det miljøet som i løpet av forholdsvis kort tid vil kunne vurderes med tanke på å 

opprettholde aktiviteten eller nedjustere den på grunn av økonomi eller ønske om styrking av 

andre fag” (s.5).  Slike betraktninger kan tolkes som at pilotprosjektet har hatt andre og mer 

lokale siktemål enn å forvalte fagkunnskap i nasjonal sammenheng. Ønsket ser mer prinsipielt 

ut til å være å få ryggdekning for å utfase miljøer av økonomiske grunner og for å styrke 

andre fagmiljøer. Et slikt utredningsarbeid kunne vært gjort lokalt slik det for eksempel ble 

gjort ved UiB, der det ble valgt en løsning om ikke å fase ut på det nåværende tidspunkt. 

 I forbindelse med samarbeid er det nevnt mulige elektroniske løsninger for å 

samarbeide om undervisningen på forskjellige steder. Det er nevnt at en ikke har ressurser på 

fagnivå. Spørsmålet om å legge ut forelesninger fritt på internett,  for eksempel iTunes U, er 

ikke bare tale om teknisk innsikt, det er også spørsmål om rettigheter til materialet og hvordan 

det skal honoreres. Det er altså et fagforeningsspørsmål. Det henvises heller ikke til miljøer 

som anvender slik løsning og teknologi. 

 I hovedsak ser det ut til at det er et strukturproblem ved UiO som er til hinder for en fri 

flyt av studenter, som jo var en av forutsetningene ved den siste reformen. Det kan ikke løses 

på nasjonalt nivå. 

 I nest siste avsnitt i  Oppfølgingsnotatet står det følgende: ”Hvis manglende 

professorkompetanse vedvarer /…/ osv.” Argumentasjonen som følger blir ”tom” ettersom det 

ved alle miljøene i Norge er personer med professorkompetanse.  

 Passusen om ”Avvikling av studietilbud …” ser mer ut til å være et internt notat ved 

UiO enn noe som angår UiB, som har et prinsippvedtak om at det ikke skal avvikles noen fag 

ved HF i denne perioden. 

 Siste avsnitt ser også ut til å være en handlingsplan som angår UIO og angår en 

praktisk avvikling av teatervitenskap i Oslo før det er fattet nødvendige vedtak i saken.  

 Det er synd at et pilotprosjekt på nasjonalt nivå ender med en handlingsplan for å 

avvikle et studium ved ett av universitetene i Norge. Det er ikke mulig å bruke denne 

komiteens innstilling som mal for hva småfagsproblematikken er og hvordan den kan løses på 

nasjonalt nivå. 

 Når det gjelder ønsket om at UiB og UiO skal samarbeide, er det ikke noe faglig 

problem. Spørsmålet er bare om de strukturelle hindringene kan fjernes  slik at studentene kan 

strømme fritt mellom lærestedene og ta de studiepoengene de ønsker i det faget de ønsker.  

Dersom fakultetene legger til rette for det, rent økonomisk, er det full anledning til å 

kjøpe gjesteforelesninger fra hverandre dersom det skulle være ønskelig og de aktuelle 

forelesere vil det. 
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Fagmiljøet stiller seg kritisk til komiteens sammensetning fordi den praktisk talt bare 

er administrativt orientert. Dernest reagerer vi på at den heller ikke har blinket ut og uttalt seg 

om de prinsipielle ressursmessige og rekrutteringsmessige utfordringer som små fag har i 

forsøkene på å overleve og å forvalte kunnskaper og innsikter over til en ny generasjon.  

Grunnen til at dette ikke er gjort kommer indirekte frem i ”Innstilling fra prosjektgruppe for 

nasjonalt pilotprosjekt…” 14.04.11 (s. 12). ” Det nasjonale fakultetsmøtet hadde ingen 

innvendinger da prosjektgruppen foreslo å utvide mandatet til også å omfatte økt rekruttering, 

styrking og profilering av teatervitenskapen. Det ble etter prosjektgruppens vurdering først 

helt klart i prosjektgruppens møte med arbeidsutvalget i det nasjonale fakultetsmøtet at 

oppdragsgiveren hadde som klar forventning at tiltaksforslag ikke skulle ha som forutsetning 

økte ressurser totalt sett, men at tenkningen rundt samarbeid og arbeidsdeling skulle fokusere 

på hvordan man i fremtiden kunne oppnå høyere kvalitet i forskning og studier med de samme 

eller reduserte ressurser i forhold til dagens situasjon.”  (vår utheving) Premissene som 

komiteen begynte sitt arbeid på og våre premisser for å melde faget som “utsatt” ser ut til å 

divergere med arbeidsutvalgets intensjoner med utredningen. 

 

En faghistorisk kommentar 

Fagmiljøet ved teatervitenskap i Bergen finner det nødvendig å knytte noen faghistoriske 

kommentarer til innstillingen ettersom fagene ikke har vært representert.  

De tre universitetene har forskjellig historie og utgangspunkt.   

Universitetet i Oslo, som etablerte teatervitenskap først, hadde flere siktemål. Ett av 

dem var å ha Ibsenstudier med hensyn til teater. Et annet var å være kunnskapsutvikler for det 

praktiske teater og et siste var å begynne arbeidet med å skrive teatrets historie i Norge. En 

kan kalle dette for et nasjonalt prosjekt.  

Ved Universitetet i Bergen var teatervitenskap bundet til Nordisk institutt og knyttet 

sammen med teaterarkivet i Bergen. Siktemålet var tosidig. På den ene siden skulle det være 

studier i dramaturgi, knyttet til nordisk. På den andre siden skulle siktemålet med 

undervisningen og forskningen være internasjonalt orientert. Ganske tidlig ble studiet i 

Bergen også virkemiddelorientert med systematiske studier av for eksempel dramaturgi, regi 

og skuespillerkunst. Den nære forbindelsen til teaterarkivet i Bergen er opprettholdt. 

Ved NTNU var studiet koblet til teaterarkivet i Trondheim, mens undervisningen har 

vært orientert mot skoleverkets behov for teater og dramakompetanse.  

Vi finner det maktpåliggende å opplyse om disse forholdene ettersom komiteen i 

hovedsak har forholdt seg til reglementer og statistisk materiale. Dersom ønsket om 
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samarbeid hadde vært reelt fra fakultetsmøtets side, ville det ha vært rimelig at alle fagets 

miljøer hadde blitt hørt. Hvorfor teaterdelen av Ibsenstudiene ved UiO ikke er trukket inn i 

diskusjonen om teatervitenskap i Norge, er vanskelig å forstå. 

Denne studien gir ikke prinsipielle retningslinjer for å legge grunnlaget til nye 

undersøkelser for hvordan en skal bevare og forvalte små og utsatte fags kunnskaper og 

kompetanse.  

 

Konklusjon 

LLE er kjent med at faget teatervitenskap er aktuelt for utfasing ved UiO og at Det 

humanistiske fakultet ved UIB i denne situasjonen er innstilt på å ta et nasjonalt ansvar for 

faget. Instituttet tar fakultetets syn til etterretning.  

 

For LLE 

 

 

Johan Myking 

instituttleder 

 

 

 


