
 
Til IR, sak 17/11 
 
Forslag til 
Uttalelse om forskerskoleorganiseringen. 
 
Instituttet har via Det humanistiske fakultet fått på høring ”Rapport fra en arbeidsgruppe som 
har evaluert av forskerskoleordningen ved Universitetet Bergen” (2011/2905-TRM 
12.08.2011). Rapporten har vært sendt videre til instituttets ansatte, med merknadsfrist 19. 
august.  
 
Rapporten framhever særlig forskerskolene som merverdi og et supplement til den øvrige 
forskerutdanningen. I oversendelsesbrevet ber fakultetet om at det i uttalelsene blir lagt vekt 
på 1) hvordan fagmiljøene vurderer behovet for forskerskoler innenfor sine fagområder, 
herunder avklaring av hvor ansvaret skal ligge for undervisnings- og forskningsrettede 
oppgaver 2) synspunkter på hvordan forskerskolene skal organiseres, og hvor de skal 
forankres. 
 
Historikk 
 
Ved etableringen av dr.art-graden i 1985 ble det innført en opplæringsdel på 30 studiepoeng, 
15 fagspesifikke, og 15 knyttet til forskningsetikk og vitenskapsteori. Stipendiatene innhentet 
de 15 fagspesifikke poengene gjennom mer eller mindre tilfeldig seminardeltagelse. En 
evaluering av norsk forskerutdanning fra 2002 konkluderte bl.a. med at kandidatene brukte 
for lang tid, at frafallet var for stort og at stipendiatene arbeidet isolert. Forskerskolene ble så 
opprettet for å skape et bedre fagmiljø rundt stipendiatene, med tanke på å forbedre så vel 
gjennomføringen som forskningskvaliteten.  
 
Instituttrådet ved LLE behandlet i møte 13. mai 2011 sak om Revisjon av forskerutdanningen 
(fakultetets forslag). Både fagmiljøenes merknader og instituttrådets vedtak den gangen tok 
opp de spørsmålene fakultetet og det sentrakle høringsdokumentet reiser. Det har nå kommet 
merknader fra forskergruppen Naturens kulturhistorie, fra forskerskolen TBLR/B og fra 
nordisk litteratur. Alle disse går i samme retning – fakultetets forskerskoler må videreføres i 
samsvar med dagens ordning. Trass i noen innspill som går i en annen retning, ser det ut til at 
ovennevnte syn er det mest representative for LLE. 
 
 
LLEs syn 
 
LLE mener forskerskolene ved Det humanistiske fakultet har fungert etter hensikten. Forsker-
skolene har vist seg å være et viktig supplement til tverrfaglighet i forskerutdanningen (f.eks. 
estetiske fag), og de bidrar med en betydelig ”merverdi”, som det blir uttrykt i rapporten. 
Tilbakemeldingene fra LLEs fagmiljøer viser klart – med noen unntak – at det til stede et 
faglig behov for forskerskolene. LLE mener videre at forskerskolene bør konsentrere seg om 
forskningsrettede aktiviteter som avhandlingsseminarer og lignende, mens fagmiljøene selv 
tar seg av undervisningsaktiviteter, som veiledning og fagspesifikke kurs. Dersom det blir 
aktuelt med generelle og fagovergripende kurs, som for eksempel kurs i prosjektledelse, vil 
det være naturlig at fakultetet tar seg av dette. Uavhengig av dette bør det bli utarbeidet en 
klarere beskrivelse av elementene i fakultetets opplæringsdel. 
 



Når det gjelder spørsmålet hvordan forskerskolene skal organiseres og hvor de skal forankres, 
mener LLE at de fortsatt må ligge under fakultetet. Å drive forskerskoler er ressurs- og 
arbeidskrevende. Instituttet ser en fare for at det økonomiske grunnlaget for skolene vil 
forvitre om ansvaret delegeres. Forskergruppene er for flyktige og for lite slagkraftige til å 
kunne ha noe formelt ansvar i forskerutdanningen. En delegering av oppgavene vil også 
kunne påføre faglige ansatte merarbeid som ikke blir kompensert. 
 
Dette betyr ikke at det ikke er rom for forbedringer. Mange av høringsuttalelsene, også de 
som tar til orde for videreføring av dagens ordning, peker på at forskerskolene ikke alltid godt 
nok ivaretar stipendiatenes faglige behov. Fagmiljøene /forskergruppene må trekkes mer 
aktivt med i forskerskolene virksomhet, enten ved pålegg til forskerskolelederne om å besørge 
dette, eller ved at representanter fra fagmiljøene/forskergruppene blir trukket inn i forsker-
skolene styrende organer.  
 
LLE legger også til grunn at videreføring av forskerskolene må tilpasses fakultetets endelige 
vedtak om organisering av forskerutdanningen og forskergruppenes status. Det er prinsipielt 
mulig å videreføre forskerskolene i regi av ett institutt eller som samarbeid mellom flere 
institutter, men budsjettrammer og budsjettmodell må da tilpasses et slikt behov. 
 


