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Dagsorden 

Godkjenning av innkalling og sakspapir  
 

Ingen orienteringssaker 
 

SAKER OG SAKSPAPIR 
 

SAK 12/11 – Høring. Revisjon av forskerutdanningen  
 
Høringsak om revisjon av forskerutdanningen ble sendt ut til alle, med oppfordring til 
høringssvar via fagkoordinatorer eller forskergruppeledere.  
 
________________________________________ 
Fra: Håvard Østrem Peersen [Havard.Peersen@lle.uib.no] 
Sendt: 4. mars 2011 16:10 
Til: 'alle@lle.uib.no' 
Emne: [alle.lle] Revisjon av forskerutdanningen. Forslag fra dekanatet 
 
Vedlagt forslag til revisjon av forskerutdanning. Ber om at merknader/innspill kanaliseres til undertegnede via 
undervisningskoordinatorene og forskergruppelederne, senest 8. april 2011. Merknadene vil bli innarbeidet i 
instituttets høringssvar. 
 
Instituttenes merknadsfrist er 15. mai. Fakultetsstyret skal behandle saken 14. juni. 
 
Håvard 
 
 
Det kom inn 18 svar på dette. Saken ble behandlet i FFU 3. mai 2011. Referat fra dette møtet 
ble lagt frem som orienteringssak i IR-møte 7. mai. Instituttrådet ønsket å realitetsbehandle 
høringen, og bad om at det skulle kalles inn til et ekstramøte for å gjøre dette. Admsjef bad 
fakultetet om utsatt frist for dette, men det ble ikke innvilget. Møtet må derfor holdes fredag 
13. mai.  

- Høringssak fra fakultetet. Revisjon av forskerutd anningen 
 
http://www.folk.uib.no/afshp/Revisjon%20av%20forskerutdanningen.pdf 
 

- Høringsuttalelser fra fagmiljø og forskergrupper 
https://www.uib.no/filearchive/filetopic_horingsuttalelser-lle.pdf 
 

-Forslag til høringsuttalelse 
Forslag til høringsuttalelse basert på de innkomne uttalelsene fra fagmiljø og forskergrupper, 
samt diskusjon i FFU og referat, sendt rundt torsdag.  
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Vedrørende revisjon av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet 

Instituttet har mottatt til sammen atten høringsuttalelser dra fagmiljøer, forskerskoleledere og 

forskergrupper. I tillegg har saken vært gjenstand for diskusjon og uttalelse i FFU. På 

bakgrunn av de foreliggende uttalelsene har instituttet følgende hovedsynspunkter: 

- Instituttene bør få hovedansvar også for forskerutdanningen, fordi den faglige 

kontrollen med skolene da vil bli bedre, og fordi skolenes aktiviteter og resultater 

da fortløpende kan drøftes i instituttenes egne organer.  Det er en svakhet ved 

fakultetets notat at dette spørsmålet ikke ble tatt opp til en egen og prinsipiell 

drøfting. En overføring til instituttene kan skje uavhengig av spørsmålet om 

skolenes videre eksistens og form. 

- Fakultetets høringsnotat er mangelfullt når det gjelder evalueringen av 

forskerskolene. Kritikk antydes mer enn den artikuleres. Endringer i 

forskerskolenes virksomhet kan først skje etter at en grundigere vurdering av 

skolene er foretatt. 

- Det hersker mye forvirring omkring videre finansiering av skolene i forhold til 

fakultetets ny budsjettmodell. Høringsnotatet burde ha vært mer pedagogisk på 

dette punktet. Den utstrakte motstanden mot notatet hviler på en frykt for at alle 

endringer automatisk vil innebære økonomiske innstramninger. 

- Forskergruppene er per i dag stort sett engstelige for å bli tillagt nye formaliserte 

oppgaver. De fleste er fornøyde med å være frie fora for forsknings- og 

meningsutveksling. Det er opplagt at forskergruppenes rolle i en eventuelt ny 

ordning må diskuteres og tilpasses ut fra forskergruppenes faktiske ressurser og 

ambisjoner, men dette er en diskusjon som i stor grad kan føres etter at de større 

strukturelle spørsmål er avklart.  

Konklusjonen er at instituttet er åpne for de reformene som antydes i fakultetets notat, men at 

gjennomføringen av reformene bør utsettes til de økonomiske forutsetningene er klargjort. 

 
 


