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FS 81/13 Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for 
arkeologi, historie, historie og kultur- og religionsvitskap - 
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FS 82/13 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II ved Institutt for 
lingvistiske, litterære og estetiske studium - 
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FS 83/13 Tilsetting i stilling som postdoktor i mellomalderarkeologi 
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Saker handsama i tilsettingsrådet ved Det humanistiske
fakultet etter fakultetsstyremøte 19.11.2013:

Sak 37/2013: 13/7038

Midlertidig tilsetting som professor 11v/Institutt for fremmedspråk—
Angela Hasselgreen

Tilsettingsrådet tilset Angela Hasselgreen i midlertidig 20 % stilling som professor Il ved Institutt for

framandspråk for ein periode på 2 år. Tiltredingsdato blir avtalt med instituttet.

	

Sak 38/2013: 2013/12240

Tilsetting som professor II ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitenskap - likestillingstiltak

Berit Valentin Eriksen tilsettes som professor Il ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og

religionsvitenskap i perioden i ettårig bistilling fra tidspunkt som avtales med instituttet.

Professor ll-stillingen finansieres av sentrale likestillingsmidler.

	

Sak 39/2013: 2013/12853

Tilsettin9 som førsteamanuensis II ved Institutt for lingvistiske, litterære
og estetiske studium —Likestillingstiltak

Kjersti Breivega tilsettes som førsteamanuensis Il ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske
studium i perioden 1.1.2014 til og med 31.12.2014.

Førsteamanuensis ll-stillingen finansieres av sentrale likestillingsmidler.

	

Sak 40/2013: 13/4750

TiIsetting i stilling som postdoktor i middelalderarkeologi ved Institutt for
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Irene Baug tilsettes i fireårig postdoktorstilling i mellomalderarkeologi ved Institutt for arkeologi,
historie, kultur- og religionsvitenskap. Oppstart etter avtale med instituttet.

	

Sak 41/2013: 12/3336

Midlertidig tilsetting i 16,6 prosent stilling som forsker 1108 ved Institutt
for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Tilsettingsrådet tilsetter Michael Gullick i 16,6 prosent stilling som forsker 1108 knyttet til prosjektet
From Manuscript Fragments to Book History. Norway and the European Manuscript Culture 1100 -

1300 for perioden 1.12.2013 til og med 11.3.2016.
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Oppsummering fra møte 20.11.13 om Region og regionalisering

Til stede:

Fra fakultetet: Margareth Hagen, Einar Thomassen, Trine Moe, Unni K. Utvik (referent)
Fra RegReg: Gunnstein Akselberg (styringsgruppen), Randi Barndon (programkoordinator)

Bakgrunn:
Region og regionalisering etablert som satsingsområde ved Universitetet i Bergen i 2007
både innenfor forskning og i form av et masterprogram, med målsetting å få mest og best
mulig kunnskap om og innsikt i ulike typer regionaliseringer og regionaliseringsprosesser
nasjonalt og internasjonalt.
Ett av flere utpekte UiB-satsingsområder i strategiperioden 2005-2010.
Alle fakulteter ble invitert til å delta i satsingen. De aktive har vært Det humanistiske
fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
og Det juridiske fakultet.
Styringsgruppe med representasjon fra de involverte fakultetene samt fra Det psykologiske
fakultet, sentraladministrasjonen ved UiB, offentlig forvaltning og næringslivet.
Administrativ og faglig forankring ved HF/AHKR.

Status per 20.11.13:
Satsingen lagt ned fra sentralt hold ved UiB.
Fakultetsledelsen finner fagområdet interessant, men vil ikke videreføre det som satsing for
HF nå.
Styringsgruppen kan videreføres på initiativ fra medlemmene, men ikke i regi av HF.
Fakultetsledelsen anser det som ønskelig at samarbeidet videreføres gjennom et forum
som sikrer forankring av masterprogrammet på de samarbeidende fakultetene.
De involverte forskerne oppfordres til å søke om små driftsmidler samt til å oppfordre gode
masterstudenter innen RegReg til å søke stipend med prosjekter innen Region og
regionalisering.
Fakultetet vil berømme det gode arbeidet som er lagt ned og vil spesielt framheve den
arenaen som er etablert mot omverdenen som verdifull.
Dekanatet vil gå i gang med strategiarbeid i 2014. Feltet Region og regionalisering vil bli
vurdert på linje med andre felt. Dekanatet stiller seg positivt til tverrfaglighet, men ønsker en
åpen prosess og vil ikke forskuttere noe.
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Referat fra møte i FFU 1. november 2013

Til stede: Arne Mykkeltveit(vara AHKR)

Sissel Lægreid (IF)

Kevin Cahill (F0F)

Tor B. Trolie (LLE)

Harald Bjørkøy (GA)

Rasmus Slaattelid (SKOKog SVT)

Lars Petlund Breiby (HSU)

prodekan Einar Thomassen (leder)

Kirsten Moen (sekretær)

Kim Ove Hommen

Magnus Halsnes

Elisabeth Akselvoll

Forfall: Pål B. Svenungsen (gruppe B)

Inga H. Undheim (gruppe B)

Orienteringer

FU 17/13 Einar Thomassen orienterte om møtet i Universitetets forskningsutvalg
den 30. oktober 2013
Møtet handlet i sin helhet om Horisont 2020 og rektor innledet om UiBs
ambisjoner og mål. I tillegg ble opplegg for søknadsrundene samt
budsjettprosedyrer presentert. Orienteringen ble innledningen til
diskusjon om samme sak.

Diskusjonssaker

FU 18/13 Horisont 2020 (diskusjon i forlengelsen av FU 17/13)

Einar Thomassen innledet om rektoratets ambisiøse mål for Horisont

2020, EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon. Innledningen

pekte på konkrete muligheter for humanistiske fagmiljøer til å posisjonere

seg inn mot programstrukturen og de ulike utlysningene. Vilnius

deklarasjonen av 24.sept. 2013 om integrering av samfunnsvitenskap og

humaniora i Horisont 2020 ble distribuert og Thomassen understreket at

det var viktig for så vel fakultetet som helhet og de enkelte fagmiljøene å

være aktiv i det nye rammeprogrammet.
* Fremragende forskning (Excellent Science)

htt : ec.euro a.eu research horizon2020 index en.cfm? -excenent-science

Inneholder bl.a. satsingen på European Research Council (ERC),

mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie, Future and Emerging
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Technologies (FET) samt forskningsinfrastruktur

* Konkurransedyktig næringsliv (Competitive Industries)

htt : ec.euro a.eu research horizon2020 index en.cfm? =com etitive-

industry skal gjøre Europa mer attraktivt for investeringer i forskning og

innovasjon, gjennom aktiviteter hvor næringslivet setter agendaen, og hvor ikke

minst små og mellomstore bedrifter (SMB) tilgodeses

* Store samfunnsutfordringer (Tackling Societal Challenges)

htt : ec.euro a.eu research horizon2020 index en.cfm? =better-societ

adresserer de store samfunnsmessige utfordringer som EU og resten av verden

står overfor, og som ny teknologi kan bidra til å løse

Fll 19/13




Kriterier for evaluering av humanistisk forskning
Einar Thomassen opplyste om at forskningsrådet vil foreta en evaluering

av all humanistisk forskning i Norge i løpet av de kommende årene.

Dekanen og prodekanen deltar på møte i forskningsrådet den 5.12.13 for

å bidra til å formulere evalueringskriteriene. Prodekanen varslet om at
saken vil bli tatt opp på et senere møte.

Eventuelt
Magnus Halsnes orienterte om emnene i overførbare ferdigheter denne

høsten og behovet for å komme i gang med tilbud for høsten 2014.

Arbeidsgruppens notat fra august 2012 med forslag til emner ble

distribuert etter møtet, og FU kommer tilbake til saken i 2014.

Prodekanen varslet sak i FU våren 2014 om veiledning og tydeligere felles

retningslinjer og prosedyrer for ECTSberegning.

Neste møte FFU
12 mars 2014 kl. 13-15
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Forslag til Ufyllende regler for Det humanistiske fakultet til Forskrift om 
opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen  

 
 
Dokumenter i saken 

 Forslag til utfyllende regler ved Det humanistiske fakultet, gjeldende fra 1. januar 
2014 

 Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen 

 Tidligere Utfyllande reglar for Det humanistiske fakultet til Forskrift om opptak, studier, 
vurdering og grader ved Universitetet i Bergen 

 Protokoll fra møte Studiestyret – 29.05.2013 

 Referat fra møte i Studiestyret, 15.11.2013 

 Høringssvar fra de instituttene (HSU, LLE, AHKR og IF) 
 
  
Bakgrunn 

I forbindelse med at UiB vedtok Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved 
Universitetet i Bergen (heretter kalt forskriften), som trådde i kraft 1. august 2012, er det 
nødvendig å gjøre endringer i Utfyllande reglar for gradsstudium ved Det humanistiske 
fakultet. Saken ble lagt frem for studiestyret 13. september, før det ble sendt på høring med 
høringsfrist 1. november. Høringsrunden resulterte i noen mindre endringer i det opprinnelige 
forslaget. Forslag til utfyllende regler ved Det humanistiske fakultet ble godkjent i studistyret 
15. november 2013 jf sak S15/13 Forslag til utfyllende regler ved Det humanistiske fakultet 
 
De fleste endringene i utfyllende regler er knyttet til hvilke paragrafer det henvises til.  I tillegg 
er deler av det som var med i de gamle utfyllende regler tatt med i forskriften og er derfor 
fjernet fra utfyllende regler. I tillegg er det foreslått noen realitetsendringer som er 
kommentert under. 
 

 

Til kapittel 2 Grader 

Endring i krav til examen facultatum  
Krav til examen facultatum er i forslaget redusert fra 20 til 10 studiepoeng. Dette innebærer 
at programmene selv kan bestemme hvorvidt de ønsker 10 eller 20 studiepoeng examen 
facultatum. I forskriften er omfanget på examen facultatum begrenset oppad til 20 
studiepoeng, og det foreligger også et krav om at examen facultatum skal kunne erstattes av 
andre examen facultatum-emner ved UiB. Av den grunn er det tatt med at examen 
facultatum ikke kan være forkunnskapskrav. Saken har vært diskutert i BA-gruppen som 
stiller seg positiv til forslaget.  

Dato: 03.12.2013 

Arkivsaksnr: 2013/13455-MAI 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

90/13 

17.12.2013 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Definisjon av forkurs og innføringsemner er fjernet 

I de gamle utfyllende regler fantes det en definisjon på forkurs og innføringsemner:            
 
«Til § 2 Definisjonar 
Forkurs - Emne som ligg under 100-nivå. Forkurs på inntil 15 studiepoeng kan inngå i 
bachelorgrader, men ikkje som innføringsemne og ikkje som del av spesialiseringa. 
Innføringsemne - Emne som er del av førstesemesterstudiet, og som ikkje kan inngå i 
spesialisering.» 
 
Denne typen informasjon kan angis i emnebeskrivelsen, og punktet er derfor utelatt. 
Forskriften åpner for å ha innføringsemner (§ 3.1 punkt (4)), i tillegg til examen facultatum, og 
med nummerering/nivåangivelse som avviker fra den ordinære inndelingen i 100-, 200- og 
300-nivå.  

 
I Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen, § 2.4 punkt (b) 
heter det: «examen facultatum/innføringsemne (minst 10, men ikke mer enn 20 
studiepoeng). Krav til innføringsemner fastsettes av fakultetet». Det er etter vårt syn uklart 
hva som skiller examen facultatum og innføringsemner. Samtidig er ikke begrepene 
«innføringsemne» og «forkurs» slik de var definert tidligere lenger hensiktsmessig. I forslaget 
til utfyllende regler har vi derfor valgt å la dette ligge i påvente av de konklusjoner BA-
gruppen kommer til, og begrepet er derfor ikke brukt i utfyllende regler, med unntak av der 
hvor det viser til navngitte paragrafer i forskriften.  
AHKR og IF understreker i sine høringssvar at det er behov for en bevisst og samkjørt 
praksis for kategorisering av emner og at dette må være en del av studieplanarbeidet. 
 
 

Til § 3.4 Fritak og innpassing av examen philosophicum og innføringsemne/examen 

facultatum 

Retningslinjer for innpassing av examen philosophicum og examen facultatum fra UiB og fra 
andre læresteder har vært svært fragmentert og vanskelig å forholde seg til. I forslag til 
utfyllende regler har vi prøvd å forenkle dette. Examen philosophicum fra UiB må innpasses 
(jf. § 3.4 i forskriften). I vårt forslag må også examen facultatum fra andre læresteder 
innpasses uten videre. Dette er tatt inn fordi forskriften fastsetter at alle examen facultatum 
ved UiB skal være likestilte, slik at det blir vanskelig å begrunne hvorfor examen facultatum 
fra andre læresteder ikke skal få samme behandling. Dette er ment å omfatte emner som er 
angitt som examen facultatum ved det aktuelle lærestedet, og avhengig av studieplanen for 
det aktuelle programmet emnet innpasses i, kan 10 eller 20 studiepoeng examen facultatum 
innpasses. Kun emner som er angitt som examen facultatum kan erstatte examen facultatum 
hos oss, med mindre det foreligger en faglig godkjenning.  
 
Dersom studieplanen for programmet angir at det første semesteret inneholder 10 
studiepoeng examen facultatum og 10 studiepoeng ordinære emner, må studieplanene angi 
hvorvidt de/det ordinære emnet er obligatorisk i programmet.  
 
Dette punktet i forskriften er problematisk, spesielt for de integrerte lektorutdanningene, og 
fakultetet bør vurdere å foreslå endringer i dette punktet når forskriften skal revideres. Når 
det gjelder forslaget til utfyllende regler har vi imidlertid tatt dette punktet som utgangspunkt, 
slik at utfyllende regler bare fastsetter at det samme gjelder for examen facultatum fra andre 
læresteder. 
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Til Kapittel 3 Studium – mal for studieplaner 

Mal for studieplaner er erstattet av krav om å følge retningslinjer gitt i Det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket slik de er konkretisert ved UiB. 
 

 

Til kapittel 4 Opptak og utdanningsplan 

Til § 4.1.1 Om opptak til masterstudium Til punkt (2) har vi foreslått følgende tilføyelse: 
 
 «Rettleiingskontrakten gir rammer for talet rettleiingstimar ein student har krav på i løpet av 
masterstudiet.  I samråd med instituttet kan fakultetet avslå ein søknad om nytt opptak til eit 
masterprogram dersom studenten sine rettleiingsressursar er uttømte, og emneskildringa 
seier at det ikkje er høve til gjentak av undervisningsaktivitet, jf. § 4.1 (6) og § 5.3 (4)»  
 
Punktet er i hovedsak tatt med for å ha mulighet for å begrense studenter som søker opptak 
til master gjentatte ganger uten å bli ferdig.  Adgang til nytt opptak og gjentak er regulert flere 
steder i forskriften. 
 
Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen gir rom for å 
begrense opptak: 
 
«§ 4.1 Generelt om opptak og opptaksbehandling  
(6) Opptak kan være begrenset av regler om progresjon og vurderingsgjentak, jf. §§ 4.6 og 
6.8. Fakultetet kan fastsette at opptak til studier på nytt, ikke skal være mulig.» 
 
og 
 
«§ 5.3 Undervisningstilbud: 
(4) Fakultetet kan i studieplanen fastsette at det ordinært ikke er adgang til gjentak av 
undervisningsaktivitet med begrenset kapasitet tilhørende studieprogrammet eller emnet.» 
 
Samtidig er det adgang til å levere masteroppgaven på nytt, jf. § 6.8 Antall vurderingsforsøk: 
«(4) En masteroppgave kan leveres på nytt én gang som et nytt vurderingsforsøk, og da 
innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. Fakultet gir utfyllende regler.» 
 
I forslag til utfyllende regler heter det som følger:  
 
«Til punkt (4) 
Studentar har høve til å levere masteroppgåva på nytt i same fag dersom oppgåva er heilt ny 
eller så omarbeidd at ho kan vurderast som ny. Kandidaten må da 

• presentere og gi svar på nye problemstillingar, og/eller 
• trekke inn nytt empirisk materiale (kjelder/data), og/eller 
• gjere ein radikalt endra analyse og tolking av empirien 

I søknaden må studenten gjere greie for endringane han/ho planlegg å gjere i oppgåva. 
Instituttet avgjer søknadar om innlevering for andre gong.» 
 
Studenten har adgang til å levere masteroppgaven på ny én gang, og denne rettigheten må 
gå foran den varighetsbegrensningen som ligger i veiledningskontrakten på 
masterprogrammene. Instituttet kan i studieplanen for programmet og i emnebeskrivelsen for 
masteroppgaven begrense adgang til opptak på nytt ved begrense «adgang til gjentak av 
undervisningsaktivitet med begrenset kapasitet», jf. § 5.3. 



 side 4 av 5 

 

 

 

   

Det er tvilsomt om vi kan avslå en søknad om videre veiledning dersom studenten ønsker å 
levere oppgaven på ny som et nytt vurderingsforsøk.  Dette er basert på at forskriften stiller 
krav om at oppgaven skal være veiledet (jf. § 2.5 (1)), samt at oppgaven skal kunne leveres 
på nytt én gang (§ 6.8), samtidig som utfyllende regler krever at oppgaven skal være ny eller 
så omarbeidet at den fremstår som ny. 
 
Veiledningskapasitet er den viktigste begrensende faktoren på masterprogrammene, og vi 
finner det derfor fornuftig at en eventuell begrensning på nytt opptak er knyttet til dette.  
 

 

Til kapittel 6 Vurdering 

I kapittelet om vurdering er det foretatt en del oppklaringer, blant annet at beskrivelser av 

deler og vekting med mer for mappevurdering skal inn i emnebeskrivelsen. Studiestyret 

støttet dette forslaget jf S10/13 Studieplansaker til drøfting i studiestyret – 

studieplanendringer våren 2013 

 
I forskriften heter det: 
«§ 6.2.5 Særskilt om mappevurdering eller annen løpende vurdering 
(1) Mappevurdering er vurdering av ett eller flere arbeider som leveres inn i løpet av den 
tiden vedkommende emne pågår, eller samlet mot slutten av emnet. Nærmere bestemmelser 
gis i studieplanen eller emnebeskrivelsen.  
(2) For mappevurdering og annen løpende vurdering skal det i emnebeskrivelsen eller i en 
særskilt plan, som skal foreligge senest ved semesterstart, gis regler om:  
a) antallet arbeider som skal være med i mappen og som skal leveres inn til vurdering  
b) arten og omfanget av de enkelte arbeidene  
c) rekkefølge for innlevering av de enkelte arbeidene, evt. om studenten selv kan velge 
rekkefølgen  
d) innleveringsfrist for de enkelte arbeidene  
e) i hvilken form eller på hvilket medium arbeidene skal leveres inn  
f) hvor mange av arbeidene som skal danne grunnlag for karakteren, og hvordan disse skal 
velges ut, eventuelt om studenten selv velger hvilket/hvilke arbeider som skal danne 
grunnlag for karakteren  
g) innbyrdes vekt dersom to eller flere arbeider skal danne grunnlag for karakteren  
h) hvilke kriterier som gjelder for vurdering av de aktuelle arbeidene som inngår i mappen  
(3) Om hjelpemidler og kilder se § 6.5.» 
 
I tillegg er følgende punkt relevant: 
«§ 7.6 Begrensninger i klageretten  
(1) For klagebehandlingen vises til reglene i universitets- og høyskoleloven § 5-3, nr. 1 og nr. 
2.  
(2) Klage over vurdering av enkeltarbeider som inngår i en mappevurdering eller annen 
løpende vurdering, kan som hovedregel først fremmes når det samlede resultatet fra emnet 
er kunngjort. Fakultetet kan i emnebeskrivelsen fastsette at klageprosedyre kan finne sted 
allerede etter separat prøve når resultatet er til hinder for videre studieprogresjon i 
semesteret.» 
 
I henhold til forskriften har studentene klagerett på enkeltarbeider i mappen og dette legger 
føring for hvordan resultatene bekjentgjøres og lagres. Noen institutter har argumenter for at 
ettersom det er åpnet for at krav til mappen kan foreligge i «en særskilt plan, som skal 
foreligge senest ved semesterstart, gis regler om…» (se § 6.2.5 punkt (2)), tilsier det at dette 
kan publiseres (i en særskilt plan) på instituttet ved semesterstart.  
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Vurderingsordning og vekting er viktig informasjon som etter vårt syn bør vedtas i UUI og 
være tilgjengelig for studentene når studentweb åpner for vurderingsmelding. Antall arbeider 
som skal inngå i vurderingsgrunnlaget samt vekting må føres i FS. Sensuren publiseres på 
Studentweb via FS, og ettersom studentene har klagerett på hvert enkelt arbeid må denne 
informasjonen være tilgjengelig både for studenten og institusjonen. I tillegg kommer at all 
rapportering av resultater til DBH skjer fra FS. Alt dette tilsier at det bør stilles samme krav til 
vedtak og publisering for alle detaljer knyttet til mappevurdering som til emnebeskrivelser 
generelt.  
 
 

Krav til vurdering hvert semester 

Vi har foreslått å ta med at det ikke er nødvendig å ha vurdering i emner hvert semester 
dersom vurderingsordningen tilsier at det er vanskelig (til punkt (2)). 
 
 

Til kapittel 7 Karaktersystem og sensur 

Til 7.3.1 Allment om sensor 
Her har vi tydeliggjort definisjonen av ekstern sensor slik: «Ein ekstern sensor kan ikkje ha 
vore tilsett ved Universitetet i Bergen dei siste 12 månadane før han/ho vert brukt som 
ekstern sensor.»  
 
 

Forslag til vedtak: 

 
 
   

 
Margareth Hagen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utfyllande reglar for Det humanistiske fakultet til 
Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader 
ved Universitetet i Bergen 
  

 
Til kapittel 2 Grader 
 
Til § 2.4 Krav til omfang og samansetting av grada bachelor 
 
Til punkt (1)  
Krav til omfang og samansetting av bachelorgrada er omtalt i studieplanen for programmet, 
jf. § 3.1 (2). 
 
Til punkt (1) b)  
Alle examen facultatum-emne ved fakultetet har nemninga «examen facultatum» i 
emnenamnet. I bachelorgrada er det krav om minimum eitt (totalt 10 studiepoeng) / 
maksimum to (totalt 20 studiepoeng) examen facultatum-emne i tillegg til examen 
philosophicum. Emne som er forkunnskapskrav kan ikkje inngå i examen facultatum.  
 
Til punkt (1) c) 
Bachelorprogram ved Det humanistiske fakultet skal ha ei spesialisering på 90 studiepoeng. 
 
Til punkt (1) d) 
Grada skal normalt innehalde eit sjølvstendig arbeid med eit omfang på minst 15 
studiepoeng.  
 
Til § 2.5 Krav til omfang og samansetting av grada master 
 
Til punkt (1)  
Krav til omfang og samansetting av mastergrada er omtalt i studieplanen for programmet, jf. 
§ 3.1 (2). 
 
Oppgåva knytt til mastergrada skal normalt ha eit omfang på 60 studiepoeng, med eit samla 
sidetal på 70-110 sider. Fakultetsstyret kan vedta at enkelte program kan ha mindre omfang 
på oppgåva, men ikkje mindre enn 30 studiepoeng.  
 
Når ein student har fått opptak til eit masterprogram skal han/ho inngå ein rettleiingskontrakt 
med instituttet etter nærare retningsliner fastsett i studieplanen for programmet. Brot på 
kontrakten medfører tap av studieplass.  
 
Normert studietid for heiltidsstudentar er fire semester. Normert studietid for deltidsstudentar 
er åtte semester. Studentar kan søke om å få rettleiingskontrakten forlenga og 
utdanningsplanen justert innan dei gjeldande fristane. Ein søknad om eit femte semester vert 
handsama av instituttet, ein søknad om eit sjette semester vert handsama av 
fakultetssekretariatet. Til søknaden må studenten legge ved ein framdriftsplan som er 
godkjent av rettleiar og fagkoordinator. Samla maksimal studietid for studentar som følger 
normert studietid vert såleis seks semester. Deltidsstudentar kan på same måte søke om 
forlenging. Dei søker til instituttet om inntil to semester forlenging og fakultetssekretariatet 
om ytterlegare to semester, til dei same fristane som heiltidsstudentar. Maksimal studietid for 
deltidsstudentar vert såleis 12 semester 
 



Til kapittel 3 Studium 
 
Fakultetsstyret vedtek endringar i studiestruktur som omfattar oppretting og nedlegging av 
studieprogram og fag og oversender sakene til universitetsstyret. Instituttet vedtek endringar 
i studieplanar og emneomtalar og melder dei til fakultetet innan dei gjeldande fristane. 
 
Storleiken på emne ved Det humanistiske fakultet er normalt 15 studiepoeng på 
bachelornivå. Mindre einingar på 10 og 5 studiepoeng kan verte brukte når særskilte og 
faglege omsyn talar for det. Det må vere mogeleg å ta emne frå fleire fag samstundes. Emne 
knytte til utøvande musikkutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning kan ha avvikande 
emnestorleik. 
 
Undervisning i eit emne går vanlegvis gjennom heile semesteret. Studentar skal ha høve til å 
følge undervisning i fleire emne samstundes. Som hovudregel skal det vere undervisning i 
emna éin gong i studieåret, med mindre oppbygginga av studieprogrammet krev noko anna.  
 
Ei spesialisering kan femne om emne frå meir enn eitt fag. Studieplanane og emneomtalane 
gir opplysningar om kva kombinasjonar som er godkjente som spesialisering i bachelorgrada 
og kva for masterprogram spesialiseringa utgjer opptaksgrunnlag for. Studieplanane og 
emneomtalane gir òg opplysningar om kva for emne som fyller krav til eitt eller fleire 
skriftlege arbeid på minst 15 studiepoeng i bachelorgrada. Desse emna er skal normalt vere 
nummerert med ein 25x-kode.  
 
Kvart emne har eit tilrådd startgrunnlag, og det vil berre i særskilte tilfelle verte stilt krav til 
forkunnskapar. Opplysningar om godkjente kombinasjonar, tilrådd startgrunnlag og krav til 
forkunnskapar skal finnast i emneomtalen. 
 
Oppsett i studieplanar og emneomtalar skal samsvare med retningsliner gitt i det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket.  
 
Til § 3.4 Fritak og innpassing av examen philosophicum og innføringsemne/examen 
facultatum 
 
Examen philosophicum som er avlagt ved andre høgare utdanningsinstitusjonar gir fritak for 
examen philosophicum i ei bachelorgrad ved Det humanistiske fakultet. Examen facultatum 
frå andre fakultet ved Universitetet i Bergen og frå andre høgare utdanningsinstitusjonar kan 
verte godkjent og innpassa i fakultetet sine bachelorprogram i samsvar med krava til omfang 
på examen facultatum i det aktuelle programmet. 
 
Ei fullført bachelorgrad eller tilsvarande gir fritak for examen philosophicum og examen 
facultatum i ei ny grad, jf. § 2.4. 
 

Til kapittel 4 Opptak og utdanningsplan 
 
Til § 4.1.1 Om opptak til masterstudium 
 
Til punkt (2) 
Rettleiingskontrakten gir rammer for talet rettleiingstimar ein student har krav på i løpet av 
masterstudiet.  I samråd med instituttet kan fakultetet avslå ein søknad om nytt opptak til eit 
masterprogram dersom studenten sine rettleiingsressursar er uttømte, og emneskildringa 
seier at det ikkje er høve til gjentak av undervisningsaktivitet, jf. § 4.1 (6) og § 5.3 (4) 
 



Til punkt (3) og (4) 
Det skal gå fram av den aktuelle studieplanen om der er andre vurderingskriterium enn dei 
som er oppgitt i punkt (2) og (3) som vert lagde til grunn for opptak av søkjarar til eit 
masterprogram. 
 
Til § 4.1.2 Om opptak til kortvarige studium 
 
Til punkt (1), første kulepunkt 
Studentar som har avlagt ei bachelor- eller mastergrad ved Det humanistiske fakultet kan 
innan den gjeldande fristen søke om å ta enkeltemne ved Universitetet i Bergen.  
 
Til punkt (1), andre kulepunkt 
Studentar som har ein aktiv studierett ved ein anna høgare utdanningsinstitusjon kan søke 
innan dei gjeldande fristane om å få ta enkeltemne ved Universitetet i Bergen. Søkjarane må 
dokumentere at dei har studierett og at dei har betalt semesteravgifta til den aktuelle 
utdanningsinstitusjonen.  
 
Til § 4.2 Utdanningsplan 
 
Programstudentar og årsstudiestudentar ved Universitetet i Bergen kan søke om overgang til 
bachelorprogram ved Det humanistiske fakultet innan dei gjeldande fristane. Søkjarane må 
oppfylle eventuelle progresjonskrav på programmet dei søker opptak til, i tillegg til andre 
opptakskrav som er fastsett i studieplanen. Søkjarar som oppfyller krava til ei grad får ikkje 
innvilga overgang til eit anna studieprogram. 
 
Til § 4.3.1 Utsett studiestart 
 
Til punkt (2) 
Det vert ikkje innvilga utsett studiestart ved opptak til 2-årige masterprogram. 
 
Til § 4.7 Permisjon 
 
Til punkt (3)   
Studentar som er tekne opp til kortvarige studium, jf. § 4.1.2, får ikkje innvilga permisjon. 
Årsstudiestudentar kan søke fakultetet om permisjon etter vilkåra i § 4.7 (4). Studentar på 2-
årige masterprogram må søke om permisjon i forkant av permisjonsperioden, og innan dei 
gjeldande fristane. 
 
Til punkt (7) 
Studentar på integrerte masterprogram kan få innvilga permisjon i samsvar med § 4.7 (2) og 
(4) i 1.–6. semester, og i samsvar med § 4.7 (4) og (6) i 7.–10. semester. 
 
Til § 4.9 Tilgang til vurdering for personar utan opptak til studium ved Universitetet i 
Bergen 
 
Til punkt (2) 
Dersom det er høve for personar utan studierett til å ta særskilt eksamen i et emne skal det 
stå i emneomtalen.  
 



Til kapittel 5 Undervisning 
  
Til § 5.3 Undervisningstilbod 
 
Til punkt (3) 
Dersom det er naudsynt å avgrense tilgangen til undervisninga på eit emne skal 
rangeringsreglane for opptaket til undervisninga verte fastsett i emneomtalen innan dei 
gjeldande fristane for studieplanendringar. 
 
 
Til § 5.5 Obligatorisk undervisningsaktivitet 
 
Til punkt (2) 
Obligatoriske arbeidskrav skal vere gjennomførte etter fristar fastsette av institutta. 
 
Til punkt (5) 
På emne med avgrensa kapasitet kan det fastsettast i emneomtalen at det ikkje er mogeleg 
å få godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet på nytt.  
 
Til punkt (6) 
Retten til ny undervisningsaktivitet ved gyldig fråvær gjeld berre det inneverande 
undervisningssemesteret, og berre dersom det er praktisk mogeleg og andre reglar ikkje er til 
hinder for det. 
 

Til kapittel 6 Vurdering 
 
Til 6.1 Allment om vurdering 
 
Til punkt (2) 
Som ein hovudregel har emna vurdering to gonger i året, i undervisningssemesteret og i 
semesteret etter. Gyldigheitsperioden for godkjente obligatoriske arbeidskrav må samsvare 
med mogelegheita for vurdering i det undervisningsfrie semesteret. I emneomtalen kan det 
verte fastsett at emne med vurderingsformene mappevurdering, rettleia oppgåve, 
gruppevurdering, stått på grunnlag av frammøte, og produksjonar ikkje har vurdering i dei 
undervisningsfrie semestera. 
 
Til § 6.2 Vurderingsformer og vurderingsordningar 
 
Til punkt (2) 
Vurderingsformene i eit studieprogram skal variere. Eit emne skal normalt berre ha éi 
vurderingsform. 
 
Til § 6.2.2 Særskilt om skriftleg skuleeksamen 
 
Lengda på ein skriftleg skuleeksamen skal vere maksimum 6 timar for emne på 15 
studiepoeng, og maksimum 4 timar for emne på 10 studiepoeng. 
 
Til § 6.2.4 Særskilt om heimeeksamen 
 
Lengda på heimeeksamensperioden skal vere maksimum 7 dagar for emne på 15 
studiepoeng. Dersom heimeeksamensperioden spenner over offentlege fridagar, jf. § 5.1 (3), 
skal desse dagane ikkje reknast som del av eksamensperioden. 
 
Til § 6.2.5 Særskilt om mappevurdering eller anna løpande vurdering 



 
Reglane for vurderingsordninga i § 6.2.5 punkt (2) a)-h) skal vere omtalt i emneomtalen og 
vedtekne innan dei gjeldande studieplanfristane.  
 
Det skal vere fastsett i emneomtalen om delsensur i mappa skal gjerast fortløpande eller 
først når alle arbeida er innleverte. 
 
Til § 6.3 Fleire vurderingsdelar 
 
Alle vurderingsdelane på eit emne må vere ståtte i same semester, med mindre det står 
noko anna i emneomtalen. 
 
Til § 6.8 Tal på vurderingsforsøk 
 
Til punkt (3) 
Studentar som har vore meldt til vurdering tre gonger utan gyldig resultat (stryk, ikkje møtt, 
trekk etter fristen) kan søke om eit fjerde forsøk. Søknadar om vurdering for fjerde gong for å 
forbetre ein stått karakter vert berre innvilga om søkjaren kan dokumentere nedsett 
arbeidskapasitet over lengre tid på grunn av eigen sjukdom eller sjukdom i nær familie. 
Ein søknad om vurdering for fjerde gong vert normalt innvilga dersom  

• det aktuelle emnet er siste emnet i ei spesialisering 
• det aktuelle emnet er siste emnet i ei grad 
• det aktuelle emnet er eit forkunnskapskrav for eitt eller fleire obligatoriske emne i 

grada 
• søkjaren kan vise til andre særleg tungtvegande grunnar eller dokumentere 

omstende som hindra avmelding frå emnet 
Søknaden må vere levert innan oppmeldingsfristen 1. februar / 1. september.  
  
Til punkt (4) 
Studentar har høve til å levere masteroppgåva på nytt i same fag dersom oppgåva er heilt ny 
eller så omarbeidd at ho kan vurderast som ny. Kandidaten må da 

• presentere og gi svar på nye problemstillingar, og/eller 
• trekke inn nytt empirisk materiale (kjelder/data), og/eller 
• gjere ein radikalt endra analyse og tolking av empirien 

I søknaden må studenten gjere greie for endringane han/ho planlegg å gjere i oppgåva. 
Instituttet avgjer søknadar om innlevering for andre gong. 
 
Til § 6.11 Ny vurdering 
 
Studentar med gyldig fråvær som ønsker ei ny vurdering i det påfølgande semesteret i eit 
emne som ikkje har tidleg eksamen (midtsemestereksamen), må kontakte fakultetet innan 
oppmeldingsfristen 1. februar / 1. september. 
 
Til § 6.12 Om praktisk gjennomføring av skriftleg skuleeksamen 
 
Til punkt (1) f) 
Faglærar/eksamensansvarleg skal vere tilgjengeleg for spørsmål som gjeld oppklaring av 
oppgåveteksten. 
 

Til kapittel 7 Karaktersystem og sensur 
 
 
 
 



Til 7.3.1 Allment om sensor 
 
Til punkt (3) 
Ein ekstern sensor kan ikkje ha vore tilsett ved Universitetet i Bergen dei siste 12 månadane 
før han/ho vert brukt som ekstern sensor. 
 
Til § 7.3.2 Krav til tal på sensorar 
 
Til punkt (1) 
Ved sensurering av masteroppgåver skal rettleiaren ikkje vere medlem av kommisjonen. 
 
Til punkt (4) 
Eit fritak frå kravet om minst to sensorar kan verte innvilga for visse typar løpande vurdering 
kor eit slikt krav er særleg vanskeleg å praktisere. 
 
Til § 7.4 Kunngjering av sensur, frist for grunngjeving og klage 
 
Til punkt (4): 
Dersom sensuren vert kunngjort før sensurfristen, vert fristen for å be om grunngjeving og å 
klage rekna frå sensurfristen. 
 
Til § 7.7 Anonymitet ved sensur, grunngjeving, og klage over karakterfastsettinga 
 
Det humanistiske fakultet legg universitets- og høgskulelova til grunn for handsaminga av 
klagesaker.  
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§ 1.1 Virkeområde

(1) Forskriften gjelder studenter som har opptak til og er deltagere i flerårige, ettårige, mer kortvarige studier 

eller i enkeltemner, herunder også i ulike typer videreutdanningstilbud og i studieopphold tilknyttet 

utvekslingsavtaler.

(2) Forskriften gjelder også personer som avlegger eksamen etter lov av 1. april 2005 nr.15 om universiteter 

og høyskoler (univl.) § 3-10, uten å være tatt opp som student, se § 4.9

(3) For fellesgrader, både lavere og høyere grad, som tilbys i samarbeid med ett eller flere andre læresteder, 

kan det gjelde egne regler. Det samme gjelder for enkeltemner eller årsstudier som ikke inngår i en grad ved 

Universitetet i Bergen, samt for utdanninger som er særskilt organisert som videreutdanningstilbud. 

(4) Forskriften gjelder ikke for doktorgradsutdanninger, likevel slik at i den grad doktorgradsutdanningen 

inkluderer emner, emnegrupper eller lignende som tilhører studieprogram på andre studienivå, gjelder reglene 

her.

For forskerutdanningen gjelder forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, 

godkjent av universitetsstyret 12.06.2003. For graden doctor philosophiae (dr.philos.), gjelder forskrift for 

graden doctor philosophiae vedtatt av Det akademiske kollegium 25.09.97.

KAPITTEL 2 GRADER

Fastsatt med hjemmel i § 3-2 i univl. av 1. april 2005, forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel 

og normert studietid ved universiteter og høgskoler av 16. desember 2005 og forskrift om krav til mastergrad 

av 1. desember 2005.

§ 2.1 Tildeling av grader

Fakultetene selv tildeler graden for de studieprogrammene, inklusive tverrfakultære studieprogram, de tilbyr 

og administrerer. Universitetet selv tildeler fellesgrad.

§ 2.2 Tilleggsbetegnelser for graden bachelor

(1) Tilleggsbetegnelsen for graden bachelor på grunnlag av et treårig studieprogram ved Det humanistiske 

fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det psykologiske fakultet og Det medisinsk-odontologiske 

fakultet angis som følger:

Bachelor i <navn på studieprogrammet>

Engelsk oversettelse:

Bachelor of <navn på studieprogrammet på engelsk> 

Tilleggsbetegnelsen for graden bachelor på grunnlag av et fireårig stduieprogram i utøvende og skapende 

musikkutdanning ved Det humanistiske fakultet angis som følger: 

Bachelor i <navn på studieprogrammet>

Engelsk oversettelse:

Bachelor of <navn på studieprogrammet på engelsk>

(2) Tilleggsbetegnelsen for graden bachelor på grunnlag av et treårig studieprogram ved Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet angis som følger:

Bachelor i naturvitenskap 

Engelsk oversettelse:

Bachelor of Science 

Tilleggsbetegnelse for graden bachelor på grunnlag av et fireårig sammenhengende (integrert) studeprogram 

for adjunktyrket med faglig tyngde i matematikk og/ eller naturfag angis som følger:

Bachelor i naturvitenskap med integrert praktisk-pedagogisk utdanning

Engelsk oversettelse:

Bachelor of Science and Education 

(3) Tilleggsbetegnelse for graden bachelor på grunnlag av et studieprogram som fører frem til en fellesgrad 

angis i samsvar med et særskilt vedtak om betegnelse.
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§ 2.3 Tilleggsbetegnelser for graden master

(1) Tilleggsbetegnelsen for graden master på grunnlag av et toårig studieprogram ved Det humanistiske 

fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og ved Det psykologiske fakultet angis som følger

Master i <navn på studieprogrammet>

Engelsk oversettelse:

Master of Philosophy in <navn på studieprogrammet på engelsk> 

(2) Tilleggsbetegnelsen for graden master på grunnlag av et toårig studieprogram ved Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet angis som følger:

Master i <navn på studieprogrammet>

Engelsk oversettelse:

Master of Science in <navn på studieprogrammet på engelsk>

(3) Tilleggsbetegnelsen for graden master på grunnlag av et toårig studieprogram ved Det medisinsk-

odontologiske fakultet angis som følger: 

Master i <fagområde – navn på fag>

Engelsk oversettelse:

Master in <navn på fagområdet – navn på fag på engelsk>

(4) Tilleggsbetegnelsen for graden master på grunnlag av et femårig studieprogram i odontologi angis som 

følger:

Master i odontologi

Engelsk oversettelse:

Master of Dentistry

(5) Tilleggsbetegnelsen for et treårig studieprogram for reseptarer og et integrert femårig studieprogram i 

farmasi angis som følger:

Master i farmasi

Engelsk oversettelse:

Master of Pharmacy

(6) Betegnelsen for graden master på grunnlag av et femårig studieprogram i rettsvitenskap skal være

Master i rettsvitenskap

Engelsk oversettelse:

Master in Law

(7) Tilleggsbetegnelse for graden master på grunnlag av et femårig sammenhengende (integrert) studium ved 

Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og ved Det psykologiske fakultet angis som 

følger:

Master i <navn på studieprogrammet>

Engelsk oversettelse:

Master of Philosophy in <navn på studieprogrammet på engelsk>

(8) Tilleggsbetegnelse for graden master på grunnlag av et femårig sammenhengende (integrert) studium i 

matematisk-naturvitenskapelige eller teknologiske fag angis som følger:

Master i <navn på studieprogrammet>

Engelsk oversettelse:

Master of Science in <navn på studieprogrammet på engelsk>

(9) Tilleggsbetegnelse for graden master på grunnlag av et femårig sammenhengende (integrert) studium for 

lektoryrket med faglig tyngde i nordisk eller utvalgte fremmedspråk angis som følger:

Master i <navn på fag> med integrert praktisk-pedagogisk utdanning

Engelsk oversettelse:

Master of Philosophy and Education. <Navn på fag på engelsk>.
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(10) Tilleggsbetegnelse for graden master på grunnlag av et femårig sammenhengende (integrert) studium for 

lektoryrket med faglig tyngde i matematikk og/eller naturfag angis som følger: 

Master i <navn på fag med integrert praktisk-pedagogisk utdanning>

Engelsk oversettelse:

Master of Science and Education <navn på fag>

(11) Tilleggsbetegnelse for graden master på grunnlag av et erfaringsbasert studium på 1 ½ år eller to år 

angis som

Master i <navn på studieprogrammet>

Engelsk oversettelse:

Master of Arts in <navn på studieprogrammet på engelsk>

(12) Tilleggsbetegnelsen for graden master på grunnlag av toårig engelskspråklig masterprogram i språk, 

samfunnsfag eller kultur angis som følger:

Master of Philosophy in <name of the programme>

(13) Tilleggsbetegnelsen for graden master på grunnlag av toårig engelskspråklig masterprogram i 

matematisk-naturvitenskapelige eller teknologiske fag angis som følger:

Master of Science in <name of programme>.

(14) Tilleggsbetegnelse for graden master på grunnlag av toårig engelskspråklig masterprogram i ”Oral 

Sciences” ved Det medisinsk-odontologiske fakultet angis som følger:

Master in Oral Sciences

(15) Tilleggsbetegnelsen for graden master for ett-årige masterprogram angis i samsvar med et særskilt 

vedtak om betegnelse og oversettelse. 

(16) Tilleggsbetegnelse for graden master på grunnlag av et studieprogram som fører frem til en fellesgrad 

angis i samsvar med et særskilt vedtak om betegnelse og oversettelse.

§ 2.4 Krav til omfang og sammensetning av graden bachelor 

(1) Ved Universitetet i Bergen kan graden bachelor oppnås på bakgrunn av et bestått treårig studieprogram, 

tilsvarende 180 studiepoeng med følgende obligatoriske krav: 

a) examen philosophicum (10 studiepoeng)

b) examen facultatum/ innføringsemne (minst 10, men ikke mer enn 20 studiepoeng). Krav til innføringsemner 

fastsettes av fakultetet.

c) spesialisering på minst 90 studiepoeng 

d) ett eller flere selvstendige arbeid som til sammen har et omfang på minst 10 studiepoeng

(2) Bachelorgraden i utøvende musikk eller komposisjon oppnås på grunnlag av fullførte og beståtte studier 

av 240 studiepoengs omfang, med sammensetning som beskrevet i studieplanen. 

(3) Bachelor i naturvitenskap med integrert praktisk-pedagogisk utdanning oppnås på grunnlag av fullførte og 

beståtte studier av 240 studiepoengs omfang, med sammensetning som beskrevet i studieplanen.

(4) Når det gjelder bestemmelser om studieplanen vises det til kapittel 3.

§ 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master 

(1) Disiplinbaserte og tverrfaglige mastergrader

Ved Universitetet i Bergen kan graden master tildeles på grunnlag av et toårig studieprogram, tilsvarende 

fullførte og beståtte emner på minst 120 studiepoeng etter nærmere bestemmelser i studieplanen. 

I mastergradsstudiet inngår et selvstendig, veiledet vitenskapelig og/eller kunstnerisk arbeid (masteroppgave), 

normalt på 60 studiepoeng. Det enkelte fakultet kan likevel fastsette et mindre omfang, men minst 30 

studiepoeng. Masteroppgavens omfang skal være i samsvar med kravene i Forskrift om krav til mastergrad. 

Fakultetet oppnevner eller godkjenner veileder.

(2) Master i rettsvitenskap

Ved Universitetet i Bergen kan graden master i rettsvitenskap tildeles på grunnlag av et femårig 

studieprogram, tilsvarende studier av 300 studiepoengs omfang, hvorav 30 til 60 studiepoeng utgjøres av et 
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selvstendig vitenskapelig arbeid (masteroppgave), utarbeidet under veiledning. Examen philosophicum og et 

innføringsemne skal inngå i grunnlaget for graden.

(3) Master i odontologi

Ved Universitetet i Bergen kan graden master i odontologi tildeles på grunnlag av et femårig studieprogram, 

tilsvarende studier av 300 studiepoengs omfang. Av dette utgjør 20 studiepoeng et selvstendig vitenskapelig 

arbeid (masteroppgave), bestående av litteraturbaserte oppgaveløsninger, seminar, prosjektoppgave og 

skriftlig dokumentasjon fra prosjektarbeid, alt utarbeidet under veiledning. Examen philosophicum skal inngå i 

grunnlaget for graden.

(4) Integrerte mastergrader

Mastergraden oppnås på grunnlag av et femårig studieprogram, tilsvarende studier av 300 studiepoengs 

omfang, inkludert et selvstendig arbeid av minst 30 studiepoengs omfang. Examen philosophicum og inntil 20 

studiepoeng innføringsemner skal inngå i grunnlaget for graden.

(5) Mastergrader som bygger på grunnutdanning i medisin eller odontologi 

Det kan tilbys mastergrader som bygger på fullført lege- eller tannlegeutdanning eller annet opptaksgrunnlag 

som er beskrevet i studieplanen for vedkommende masterstudium, på grunnlag av et toårig studieprogram 

tilsvarende studier av 120 studiepoengs omfang. I mastergradsstudiet inngår et selvstendig vitenskapelig 

arbeid (masteroppgave), utarbeidet under veiledning, på normalt 60 studiepoeng. Fakultetet kan likevel 

fastsette et mindre omfang, men minst 30 studiepoeng. 

(6) Erfaringsbasert mastergrad

Ved Universitetet i Bergen kan erfaringsbasert mastergrad tildeles på grunnlag av et studieprogram på 11/2-2 

år, tilsvarende fullførte og beståtte emner på 90/ 120 studiepoeng etter nærmere bestemmelser i 

studieplanen. 

I tillegg til de allmenne opptakskravene som går fram av § 4.1.1, kreves det minst to års relevant yrkespraksis. 

Det kan i studieplanen eller i utfyllende regler kreves ytterligere relevant praksis, likevel ikke mer enn fire år. 

(7) Øvrige mastergrader- 60 eller 90 studiepoeng

Universitetsstyret kan, i tråd med § 7 annet ledd i forskrift om Krav til mastergrad av 01.12.2005, med 

samtykke fra departementet, gi tillatelse til vedkommende fakultet til å opprette mastergradsstudier med et 

samlet omfang på 60 eller 90 studiepoeng. 

(8) Fakultetet fastsetter nærmere regler i studieplan eller utfyllende regler etter forskriften her. Når det gjelder 

bestemmelser om studieplanen vises det til kapittel 3.

§ 2.6 Krav til omfang og sammensetning av gradene cand. med. og cand. psychol. 

(1) Cand.med.

Graden candidata/candidatus medicinae tildeles etter et fullført og bestått seksårig studium med et omfang av 

360 studiepoeng. Examen philosophicum skal inngå i grunnlaget for graden.

Fakultetet fastsetter nærmere regler i studieplan og utfyllende regler, og gir herunder regler for valgterminen, 

særoppgaven og forskerlinjen innenfor cand.med.-studiet. 

(2) Cand.psychol.

Graden candidata/candidatus psychologiae tildeles etter et fullført og bestått seksårig studium med et omfang 

av 360 studiepoeng, hvorav 60 studiepoeng utgjøres av et introduksjonsstudium. Examen philosophicum og 

innføringsemner på minst 10 studiepoeng skal inngå i grunnlaget for graden.

For opptak til studiet gjelder særlige regler. Fakultetet fastsetter studieplan og utfyllende regler. 

§ 2.7 Krav om tilknytning: Antall studiepoeng avlagt ved Universitetet i Bergen for utstedelse av grad

(1) Til graden bachelor ved Universitetet i Bergen må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Universitetet i 

Bergen. Av de 60 studiepoengene som skal være avlagt ved UiB må emner på minst 30 studiepoeng være 

avlagt i det fagområdet som utgjør spesialiseringen. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet kan stille 

andre krav til emnesammensetning.

(2) Til graden master ved Universitetet i Bergen må minst 60 studiepoeng, inkludert masteroppgave, være 

avlagt ved Universitetet i Bergen. 

(3) Til gradene cand. med. og cand. psychol ved Universitetet i Bergen må emner av til sammen minst 60 

studiepoengs omfang være avlagt ved Universitetet i Bergen.

(4) Tilknytningskravet til Universitetet i Bergen kan være mindre enn 60 studiepoeng i forbindelse med 

fellesgrader.
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(5) Emner avlagt ved utenlandsk institusjon som del av en utvekslingsavtale med Universitetet i Bergen, kan 

ikke være med på å oppfylle tilknytningskravet.

§ 2.8 Krav ved tildeling av ny grad som helt eller delvis inkluderer en tidligere tildelt grad 

(1) Ved tildeling av ny bachelorgrad kreves minst 90 studiepoeng i tillegg til den tidligere graden. Den nye 

graden må ha en annen spesialisering enn den tidligere graden, det vil si en spesialisering på minst 90 

studiepoeng. Deler av denne kan være avlagt i tidligere grad. Minst 60 studiepoeng av den nye 

spesialiseringen må være avlagt ved Universitetet i Bergen. 

(2) Ved tildeling av ny mastergrad må minst 60 studiepoeng være avlagt i tillegg til den tidligere graden. De 

nye studiepoengene må inkludere en annen masteroppgave enn den tidligere graden, og oppgaven skal være 
utarbeidet under veiledning av en eller flere personer oppnevnt eller godkjent av fakultetet. 

§ 2.9 Krav til innhold og sammensetning av grad i samarbeid med andre institusjoner

(1) For grad som tildeles i samarbeid med andre institusjoner (fellesgrad), gjelder de samme kravene til 

innhold og sammensetning av graden som til grader utstedt av UiB alene. 

En fellesgrad er et samarbeid mellom to eller flere institusjoner, der alle deltakende institusjoner i fellesskap 

oppretter og driver et studieprogram. Deltakerne har felles ansvar for opptak, undervisning, veiledning og 

gradstildeling. 

(2) Rektor godkjenner samarbeidsavtaler med andre institusjoner ved etablering av studieprogram som leder 

fram til fellesgrader. 

KAPITTEL 3 STUDIER 

Fastsatt med hjemmel i §§ 3-3 og 3-5 i univl. av 1. april 2005.

§ 3.1 Studiestruktur og studieplan 

(1) Ved Universitetet i Bergen skal studiene organiseres i studieprogram og emner.

(2) For hvert studieprogram skal det foreligge en studieplan. En studieplan er en beskrivelse av 

studieprogrammet, med eventuelle studieretninger, som gjør greie for hvordan programmet er bygget opp, 

hvordan emnene faglig hører sammen og som angir regler for studiet i samsvar med forskriften her. 

Studieplaner skal utformes i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet 20.03.2009, forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning 

(tilsynsforskriften) fastsatt av NOKUT 27.01.2011, samt regler og retningslinjer fastsatt av universitetets 

organer. 

En studieplan består av: 

• programbeskrivelse for studieprogrammet 

• eventuell(e) studieretningsbeskrivelse(r) for studieretning(er) innenfor studieprogrammet 

• emnebeskrivelser for emnene som inngår i studieprogrammet

(3) For tverrfakultære studieprogram må deltagende fakulteter godkjenne sin del av studieplanen.

(4) Studiepoeng angir mål på arbeidsomfang i studiet. 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudier. Antallet 

studiepoeng for et emne skal ordinært være delelig med 5. Minste emnestørrelse skal ordinært være 5 

studiepoeng. Emnene til de fem- eller seksårige gradene, samt emner på ph.d.-nivå kan fravike reglene i dette 

punktet. 

Alle emner skal i hovedsak ha et tresifret nummer, der første siffer er enten 1 (100-emner), 2 (200-emner), 3 

(300-emner), 6 (600-emner) eller 9 (900-emner). 100- og 200-emner inngår i studier i første syklus, jf. 

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. 100- emner er begynneremner, 200-emner angir en fordypning eller 

spesialisering. 300- og 900- emner angir en høyere grad av fordypning eller spesialisering, for studier i andre 

og tredje syklus. 600-emner angir videreutdanningsemner.

Examen philosophicum, examen facultatum og innføringsemner kan gis en nummerering som avviker fra 

reglene ovenfor. Det samme gjelder emner på profesjonsstudiene.

§ 3.2 Oppretting, endring og nedlegging av studieprogram, studieretninger og emner

(1) Ved Universitetet i Bergen skal saker om oppretting og nedlegging av studietilbud behandles slik: 

a) Saker om studieprogram på 60 studiepoeng eller mer vedtas av universitetsstyret
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b) Saker om studieprogram på mindre enn 60 studiepoeng vedtas av fakultetet selv

c) Saker om studieretninger vedtas av fakultetet selv

d) Saker om emner vedtas av fakultetet

e) Vedtak om oppretting, nedlegging og endring av navn på studieretninger skal meldes til 

universitetsdirektøren

(2) Fakultetet kan endre studieprogram, studieretninger, emnegrupper og emner. Rådet for 

førstesemesterstudier skal likevel behandle og gi råd ved endringer av Examen philosophicum. Vedtak treffes 

av Det humanistiske fakultet.

(3) Saker som innebærer oppretting eller nedlegging av fagområder eller andre vesentlige endringer i 

studietilbudet skal behandles av universitetsstyret uavhengig av reglene i første og andre ledd. 

(4) Ved nedlegging av studieprogram, studieretninger og emner skal vedtaksorganet fastsette overgangstid 

for undervisning og vurdering. Studenter som er tatt opp til studieprogram som vedtas nedlagt, har rett til å 

fullføre dette i samsvar med vedtak om overgangstid. Ved nedlegging av emner skal det normalt avholdes 

vurdering i emnet i ett eller to påfølgende semestre etter siste undervisningssemester. 

(5) Ved andre endringer i studieplanen beskrives overgangsordninger i studieplanen for å hindre at 

studentene blir unødig forsinket i studiet eller hvis fakultetet finner det nødvendig av andre grunner. 

(6) Samarbeidsavtaler med andre institusjoner ved etablering av felles studieprogram godkjennes av 

fakultetet ved dekan. 

Et felles studieprogram er et samarbeid mellom to eller flere institusjoner, der en av de deltakende 

institusjonene oppretter programmet og har det formelle ansvaret for driften og for å tildele graden, men med 

omfattende bidrag fra de øvrige deltakerne.

(7) Kvalitetshåndboka gir nærmere bestemmelser om vedtaksprosess og saksbehandling ved oppretting, 

endring og nedlegging av studieprogram, studieretninger og emner.

§ 3.3 Innpassing, fritak og godkjenning

(1) Fakultetet avgjør søknad om bruk av annen/tidligere utdanning fra Universitetet i Bergen som skal inngå i 

grad som gis ved fakultetet. 

(2) Fakultetet avgjør søknad om innpassing av utdanning fra andre institusjoner som del av utdanning som 

skal inngå i grad ved fakultetet.

(3) For utvekslingsstudier som skal inngå i en grad ved Universitetet i Bergen må det søkes om 

forhåndsgodkjenning.

(4) Fakultetet avgjør søknad om fritak på realkompetansegrunnlag 

(5) Fakultetet kan gi innpassing til videre studier på grunnlag av ekstern utdanning som dekker tilsvarende 

opptakskrav. 

(6) Studenter som består emner og/eller fagenheter som faglig dekker hverandre helt eller delvis, får redusert 

antall studiepoeng for de aktuelle emnene. Vedkommende fakultet gjør vedtak om slik reduksjon.

(7) Fakultetet kan i særlige tilfeller gi godkjenning etter andre ledd helt eller delvis på grunnlag av kunnskaper 

som er dokumentert på annen måte enn ved karakterutskrift. Prøve til kontroll av de dokumenterte 

kunnskaper eller tilleggsprøve kan kreves avlagt. Fakultetet selv kan også kreve slik prøve for kontroll av 

kunnskaper som ikke kan dokumenteres med verifiserbare dokumenter. 

(8) Fakultetet kan i studieplan eller utfyllende regler gi bestemmelser om innpassing, fritak og godkjenning for 

bestemte grader, studieprogram, eller emner ved fakultetet. 

§ 3.4 Fritak og innpassing av Examen philosophicum og innføringsemner/examen facultatum

(1) Dersom det søkes om faglig fritak for Examen philosophicum, skal vedtak treffes av Det humanistiske 

fakultet. 

(2) Bachelorgrader fra annen institusjon uten krav om Examen philosophicum, gir fritak for krav om Examen 

philosophicum i forbindelse med opptak til videre studier.

(3) Examen philosophicum og examen facultatum/innføringsemner som inngår i grad ved Universitetet i 

Bergen tilsvarer de avlagte emnenes antall studiepoeng, men slik at kravet til graden blir ivaretatt.

(4) Bare ett av de emner som er fastsatt til å utgjøre Examen philosophicum, kan inngå med studiepoeng i en 

grad. Tilsvarende kan inntil 20 studiepoeng 
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examen facultatum/innføringsemner inngå med studiepoeng i en grad.

(5) Alle varianter av examen facultatum/innføringsemner ved Universitetet i Bergen er likestilte og skal 

oppfylle dette kravet til gradens oppbygging og innhold. 

KAPITTEL 4 OPPTAK OG UTDANNINGSPLAN 

Fastsatt med hjemmel i § 3-6, § 3-7, § 3-10 og § 4-2 i univl. av 1. april 2005.

§ 4.1 Generelt om opptak og opptaksbehandling 

(1) Fakultetene har ansvar for opptak. Dette er likevel ikke til hinder for at fakultetene kan delegere 

saksforberedelse og avgjørelse til andre organer, herunder til Samordna opptak og til Studieadministrativ 

avdeling.

(2) For opptak til grunnutdanninger gjelder forskrift om opptak til universiteter og høyskoler og forskrift om krav 

til mastergrad, begge fastsatt av Kunnskapsdepartementet, samt reglene her. 

(3) Det kan fastsettes minstekrav til ferdigheter i norsk og engelsk for søkere som har hele eller deler av sitt 

opptaksgrunnlag fra et land utenfor Norden. 

(4) Søker som får tilbud om opptak til studier må innen fastsatt frist akseptere tilbud om studieplass. Den som 

aksepterer tilbud om studieplass får utdanningsplan og blir dermed student, se for øvrig § 4.1.2.

(5) Ved søknad om opptak til studier med påkrevd dokumentasjonskrav må søker levere dette innen fastsatt 

frist.

(6) Opptak kan være begrenset av regler om progresjon og vurderingsgjentak, jf. §§ 4.6 og 6.8. Fakultetet kan 

fastsette at opptak til studier på nytt, ikke skal være mulig. 

§ 4.1.1 Om opptak og opptaksbehandling til masterprogram 

(1) For opptak til masterprogram gjelder reglene i forskrift om krav til mastergrad, reglene i kapitlet her, 

reglement for opptak av internasjonale søkere til Universitetet i Bergen og regler i studieplanen eller i 

utfyllende regler. For opptak til masterprogram som er grunnutdanning, jf. § 2.5 nr. 2, § 2.5 nr. 3, § 2.5 nr. 4, 

gjelder også forskrift om opptak til universiteter og høyskole. 

(2) De alminnelige opptakskravene for masterprogram er: 

• bachelorgrad eller tilsvarende (herunder cand.mag.-grad)

• en fagenhet og en spesialisering på til sammen minst 80 studiepoeng

• andre faglige krav som måtte være fastsatt i studieplanen for det aktuelle masterstudiet, så som krav om 

selvstendig arbeid i bachelorgraden eller annet opptaksgrunnlag 

(3) Rangering av søkere gjøres på grunnlag av gjennomsnittskarakteren for de emnene som utgjør den 

faglige spesialiseringen i bachelorgraden eller annet opptaksgrunnlag. Fakultetet fastsetter nærmere regler i 

studieplanen eller i utfyllende regler. 

(4) For søkere med utenlandsk utdanning kan også andre vurderingskriterier legges til grunn ved rangering.

§ 4.1.2 Om opptak til kortvarige studier

(1) Fakultetet har anledning til å gi opptak til kortvarige studier uten utdanningsplan av inntil 60 studiepoeng, 

dette gjelder:

• fakultetet kan gi egne kandidater rett til å studere i inntil ett år i forlengelsen av fullført grad

• fakultetet kan gi studenter fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge, rett til å ta enkeltemner ved 

fakultetet i inntil ett år

• fakultetet kan gi innvekslingsstudenter på avtaler og program, samt gjestestudenter, rett til delstudier i 

inntil ett år, jf reglement for opptak av internasjonale søkere til Universitetet i Bergen

(2) For opptakene gjelder egne frister og dokumentasjonskrav.

§ 4.2 Utdanningsplan 

(1) Utdanningsplanen er en kontrakt mellom studenten og institusjonen som skal foreligge ved studiestart og 

skal oppdateres og bekreftes av studenten hvert semester for å være gyldig, jf. § 4.4.3.
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(2) Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser om institusjonens ansvar og forpliktelser overfor 

studenten og om studentens ansvar og forpliktelser overfor institusjonen og medstudentene. 

Utdanningsplanen er også grunnlag for grad og vitnemål, jf. kap. 8. 

(3) Hver student skal som hovedregel ha én utdanningsplan. Ved overgang eller opptak til nytt studieprogram 

termineres som hovedregel den eksisterende utdanningsplanen, med mindre det gis permisjon fra opprinnelig 

studieprogram.

(4) For studenter som er tatt opp til studietilbud som har et omfang på mindre enn 60 studiepoeng, kan det 

fastsettes en forenklet utdanningsplan.

§ 4.2.1 Rettigheter ved gyldig utdanningsplan 

(1) Gyldig utdanningsplan gir studenten rett til å delta i undervisning i samsvar med studieplanen for 

programmet eller emnebeskrivelsen for det enkelte emne, herunder plikt til å delta i undervisning, 

obligatoriske undervisningsaktiviteter og annet som ifølge studieplanen eller emnebeskrivelsen er obligatorisk. 

(2) Gyldig utdanningsplan gir studenten rett til veiledning og til å bruke andre ressurser i samsvar med 

studieplanen eller emnebeskrivelsen, utdanningsplanen og eventuelle andre regler gitt av vedkommende 

fakultet, herunder lesesaler, datamaskiner osv. 

(3) Gyldig utdanningsplan gir studenten rett til å bli vurdert i samsvar med studieplanen eller 

emnebeskrivelsen og reglene her.

§ 4.2.2 Utdanningsplan del 1 og 2 

(1) Utdanningsplanen består av to deler: en generell del og en programspesifikk del. Den generelle delen er 

felles for alle studentene ved Universitetet i Bergen og synliggjør retter og plikter mellom studentene og 

Universitetet i Bergen. Den spesifikke delen beskriver studieprogrammet og inneholder den enkelte 

studentens studieløp.

(2) Utdanningsplanens generelle del, Del 1, 

a) omtaler institusjonens ansvar for å informere, veilede, følge opp og tilrettelegge for studentene, som 

beskrevet i UiBs sørviserklæring

b) omtaler og viser til de lover, forskrifter og plandokumenter studenten plikter å være kjent med, som denne 

forskriften, utfyllende regler ved fakultetet, sørviserklæringen og studieplanen for studieprogrammet

c) omtaler studentens forpliktelse til å holde seg oppdatert om endringer i samme regelverk og institusjonens 

forpliktelse til å informere om dette

d) omtaler studentens forpliktelse til å oppdatere og bekrefte utdanningsplanen hvert semester innen 

registreringsfristen, med informasjon om hvilke emner og emnegrupper studenten tar sikte på å fullføre, til 

hvilken tid og i hvilken rekkefølge 

e) gir informasjon om framgangsmåten ved behov for endring av utdanningsplanen

f) omtaler studentens plikt til å benytte seg av universitetets informasjonskanaler, e-post og MiSide

g) gir retningslinjer for studentenes forventede arbeidsmengde

h) omtaler forventning til studentenes deltagelse i studiekvalitetsfremmende tiltak, som evaluering av 

undervisning og lignende

i) omtaler konsekvenser av at studenten ikke oppfyller kravene i utdanningsplanen, jf. § 4.8

(3) Utdanningsplanens individuelle, programspesifikke del, Del 2, 

a) viser navnet på studieprogrammet studenten er tatt opp til

b) angir normert studietid for studieprogrammet

c) viser hvilke emner og emnegrupper studenten tar sikte på å fullføre inneværende semester eller studieår, 

hvilke emner som er obligatoriske for programmet, hvilket semester de skal tas og i hvilken rekkefølge, samt 

andre obligatoriske krav. Dersom deler av studiet skal tas i utlandet, skal det angis særskilt i 

utdanningsplanen for vedkommende semester

d) viser framgangsmåten ved valg av emner som ikke er obligatoriske

e) viser individuelle tilpasninger i studieløpet; som halv studieprogresjon, godkjent utdanning fra andre 

læresteder
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§ 4.3 Studiestart, ny student 

(1) En student må ved starten av det første semesteret i sitt studieprogram, det vil si ved studiestart, oppfylle 

følgende betingelser der dette er fastsatt for studieprogrammet:

a) delta på eventuelle obligatoriske orienteringsmøter

b) levere dokumentasjon dersom det er påkrevd

(2) En student må i det første semesteret av sitt studieprogram oppfylle følgende betingelser innen 01.09 for 

høstsemesteret og 01.02 for vårsemesteret:

a) betale semesteravgift i samsvar med lov og forskrift om studentsamskipnader, og eventuelt annen fastsatt 

avgift

b) bekrefte utdanningsplan, med undervisningsopptak og vurderingsmelding for første semester

(3) Hvis betingelsene ved studiestart ikke oppfylles mister studenten sin studieplass.

§ 4.3.1 Utsatt studiestart

(1) Fakultetet kan etter søknad innvilge utsatt studiestart. Det kan settes vilkår for slik utsettelse. Fakultetet 

kan gi utfyllende regler. Dette er likevel ikke til hinder for at fakultetene kan delegere saksforberedelse og 

avgjørelse til andre organer, herunder til Studieadministrativ avdeling.

(2) Det innvilges som hovedregel ikke utsatt studiestart ved opptak til 2-årige masterstudier. Fakultetet kan gi 

utfyllende regler.

§ 4.4 Krav ved semesterstart, alle studenter

§ 4.4.1 Betaling av semesteravgift hvert semester 

(1) Alle studenter må innen 01.09 i høstsemesteret og 01.02 i vårsemesteret

a) betale semesteravgift, i samsvar med lov og forskrift om studentsamskipnader

b) betale eventuell annen fastsatt avgift, i samsvar med forskrift om egenbetaling ved universiteter og 

høyskoler

Dette gjelder også for studenter som oppholder seg ved et annet lærested som ledd i et utvekslingsprogram.

(2) Kravet om å betale semesteravgift gjelder uavhengig av om studenten har fått anledning til å påbegynne 

vurdering før fristen har gått ut eller ikke.

§ 4.4.2 Unntak fra krav om betaling av semesteravgift

(1) Innvekslingsstudenter som deltar i et utvekslingsprogram som Universitetet i Bergen er part i, skal som 

hovedregel ikke betale semesteravgift.

(2) Studenter i permisjon skal som hovedregel ikke betale semesteravgift, heller ikke ved 

svangerskapspermisjon eller sykdom.

§ 4.4.3 Oppdatering og bekreftelse av utdanningsplanen hvert semester 

(1) Alle studenter plikter å oppdatere og bekrefte sin utdanningsplan, med undervisningsmelding og 

vurderingsmelding for semesteret innen 01.09 i høstsemesteret og 01.02 i vårsemesteret. 

(2) Studenter som oppholder seg utenlands i samsvar med utdanningsplanen, skal bekrefte denne, også om 

oppholdet varer kortere enn et helt semester.

§ 4.5 Endringer i utdanningsplan; studieprogresjon 

Studenten kan søke om endringer i utdanningsplanen. Fakultetet fastsetter frist for slik søknad. Søknaden 

skal som hovedregel innvilges, dersom studieplanen gir rom for det. Det skal normalt legges vekt på å unngå 

at den samlede studietiden fram mot avsluttet grad eller program blir forlenget i forhold til den opprinnelige 

planen. Fakultetet kan bestemme at egenmelding skal 

brukes i stedet for søknad.

§ 4.5.1 Deltidsstudier

Deltid må ordinært tilsvare 50 % studieprogresjon av normal studieprogresjon. Studenter som ønsker å 
studere på deltid må innen 01.09 om høsten og 01.02 om våren sende søknad til fakultetet om 

deltidsopplegg. Studenter som får behov for å studere på deltid etter den fastsatte fristen, må sende 

søknaden snarest mulig etter at behovet oppsto. 
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Innvilget deltid skal korrigeres i utdanningsplanen.

§ 4.6 Manglende progresjon i henhold til utdanningsplan

1) Fakultetet skal snarest mulig ta kontakt med alle studenter som ved utgangen av et høstsemester står til 

rest med 30 studiepoeng eller mer i forhold til den progresjonen som utdanningsplanen angir, og varsle at den 

ikke lenger kan legges til grunn for videre studier. Varsel skal sendes senest 01.03. Fakultetet og studenten 

skal deretter i fellesskap komme fram til hvilke endringer som må gjøres i utdanningsplanen for at den skal 

være gyldig. 

2) For studenter på integrerte masterprogram og masterprogram som bygger på grunnutdanning i medisin 
eller odontologi, kan fakultetet fastsette særregler når masteroppgaven ikke er innlevert til den tiden som er 

fastsatt i utdanningsplanen. Herunder kan fakultetet bestemme at retten til å studere på programmet bortfaller 

helt. 

3) Fakultetet kan i utfyllende regler bestemme at utdanningsplanen skal tas opp til tvungen revisjon ved 

manglende progresjon på toårige masterprogram. Dersom studenten ved utgangen av et semester står til rest 

med 30 studiepoeng eller mer, kan fakultetet vedta at retten til å studere på programmet bortfaller helt 

4) Dersom en student ikke medvirker til å fastsette en ny gyldig utdanningsplan eller ikke medvirker til 

gjennomføring av denne, bortfaller retten til å studere på studieprogrammet, jf. § 4.8.

5) Fakultetet kan fastsette egne regler. 

6) Reglene i paragrafen her gjelder ikke for studenter som er tatt opp på årsstudium.

§ 4.7 Permisjon

(1) Permisjon for kortere periode enn ett semester innvilges ikke. For deltidsstudier, se § 4.5.1 

(2) Studenter på bachelorstudier kan i løpet av studietiden ha permisjon i inntil ett år uten å oppgi noen grunn. 

Studenten må melde fra om dette senest ved utløpet av frist for bekreftelse av utdanningsplan, jf. § 4.4.3.

(3) Øvrige studenter, og bachelorstudenter som har hatt ett års fravær, må innen frist for bekreftelse av 

utdanningsplan, søke fakultetet om permisjon. For studenter på to-årige masterprogram må 

permisjonssøknad foreligge innen fristene fakultetet bestemmer.

(4) Fakultetet kan etter søknad innvilge permisjon dersom det foreligger viktige velferdsgrunner, tvungen 

verneplikt eller tyngende verv i studentpolitiske organer og lignende. Ved fødsel skal permisjon innvilges i 

samsvar med universitets- og høyskolelovens § 4-5. Det gjelder ingen frist for slike søknader.

(5) Det skal vedlegges dokumentasjon for permisjonsgrunnlaget, som sykmelding eller terminbekreftelse.

(6) For studenter på 2-årige masterprogram kan permisjon innvilges av faglige hensyn. Permisjonssøknad kan 

avslås dersom det er fare for at studentens arbeid med masteroppgaven kan bli vesentlig forsinket, og dette 

ikke står i rimelig forhold til grunnlaget for søknaden. Søknad på grunnlag av lønnet eller ulønnet arbeid vil 

som hovedregel ikke bli innvilget.

(7) Fakultetet kan gi utfyllende regler om permisjon for studenter på profesjonsstudier, integrerte- og toårige 

masterstudier.

(8) Studenter som er i permisjon skal ikke betale semesteravgift eller bekrefte utdanningsplan, jf. §§ 4.4.1 og 

4.4.3. Utdanningsplanen må likevel justeres for permisjonsperioden, normalt i samråd med studenten. 

§ 4.8 Terminering av utdanningsplan 

(1) Dersom studenten unnlater å oppfylle sine plikter med hensyn til bekreftelse og oppdatering av 

utdanningsplan, jf. §§ 4.1- 4.7, kan ikke utdanningsplanen lenger legges til grunn for kontrakten med 

institusjonen og vil bli terminert. Retten til å studere vil da opphøre. 

(2) Retten til å studere vil også opphøre dersom:

a) studenten melder at han eller hun ønsker å avslutte studiet.

b) studenten får opptak ved et annet studium ved Universitetet i Bergen, 

jf. § 4.2 nr. 3

c) studenten i to semester på rad ikke oppnår noen studiepoeng, med mindre det følger av innvilget permisjon 

eller annet grunnlag

d) studenten har benyttet maksimalt antall vurderingsforsøk uten å ha bestått et emne/en studieenhet som er 

obligatorisk for studieprogrammet
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e) studenten har fullført utdanningsplanen og har oppnådd grad, jf. § 8.1

(3) Fakultetet avgjør søknad om gjenåpning av terminerte utdanningsplaner, og dermed retten til å studere.

§ 4.9 Adgang til vurdering for personer uten opptak til studier ved Universitetet i Bergen

(1) En person som ikke har opptak til noe studium ved Universitetet i Bergen, og som ønsker å fremstille seg 

til vurdering i et emne uten undervisningsopptak må: 

a) ha generell studiekompetanse eller realkompetanse for emnet.

b) fylle eventuelle spesielle opptakskrav og andre forkunnskapskrav for emnet.

c) oppfylle de faglige krav som gjelder for å bli vurdert i emnet.

d) innen fastsatt frist søke om muligheten til å fremstille seg, og betale fastsatt gebyr.

(2) Fakultetet avgjør søknad om adgang til vurdering for personer uten opptak til studier.

(3) Det er som hovedregel ikke mulig å søke om refusjon for deler av gebyret ved trekk til vurdering.

KAPITTEL 5 UNDERVISNING

Fastsatt med hjemmel i §§ 3-7 og 3-8 i univl. av 1. april 2005.

§ 5.1 Studieåret

(1) Det akademiske år åpnes av rektor i august hvert år. Dette markerer også den offisielle starten av 

studieåret. 

(2) Studieåret er normalt 10 måneder og er delt inn i et høst- og et vårsemester. I løpet av et semester skal 

undervisning og ordinær vurdering være avviklet. Dette gjelder ikke for sensur. 

Innenfor en slik normalordning kan fakultetet i utfyllende regler fastsette ulike undervisningsterminer for 

studieprogrammene.

(3) Det skal ikke avvikles undervisning eller vurdering mellom 24. desember og 1. januar. Helligdager som kan 

falle i månedene mars, april, mai og juni samt 1. og 17. mai, innebærer årlige tilpasninger av undervisnings-

og vurderingsopplegget. Fagkritisk dag og faglig-pedagogisk dag er også undervisnings- og vurderingsfri. 

(4) Det kan avvikles undervisning og vurdering mellom semestrene dersom særlige grunner tilsier dette, som 

at kurset

a) er nødvendig for å begynne på/ kvalifisere for ordinær undervisning

b) er et feltkurs, obligatorisk utenlandsopphold eller praksisopphold som inngår i studieprogram eller emne og 

som av faglige årsaker må avholdes mellom semestrene

c) inngår i en sommerskole 

d) er et etter- og videreutdanningstilbud

§ 5.2 Undervisningssted

(1) Undervisningsstedet er Universitetet i Bergen, herunder Universitetet i Bergens datanettverk og 

sykehusene med universitetsundervisning.

(2) Det enkelte fakultet kan for enkelte emner fastsette annet undervisningssted i emnebeskrivelsen.

§ 5.3 Undervisningstilbud

(1) Timeplaner med informasjon om tid og sted for gjennomføring av undervisningsaktivitetene, samt 

litteraturlister, skal være tilgjengelig på uib.no og MiSide senest 01.12/ 01.06.

(2) Fakultetet fastsetter undervisningstilbudets omfang.

(3) Undervisningstilbudets omfang kan innebære begrenset kapasitet med hensyn til adgangen til 

undervisning. Fakultetet fastsetter i utfyllende regler rangeringsregler ved undervisningsopptak.

(4) Fakultetet kan i studieplanen fastsette at det ordinært ikke er adgang til gjentak av undervisningsaktivitet 

med begrenset kapasitet tilhørende studieprogrammet eller emnet. 

(5) Fakultetet kan avlyse undervisningen i et emne dersom det melder seg for få søkere/påmeldte til emnet. 

Fakultetet skal sørge for at studenter som har emnet som obligatorisk emne likevel har anledning til å fullføre 

studieløpet sitt på normert tid.

§ 5.4 Undervisningsopptak, melding til og fremmøte til undervisning 
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(1) Studenten har plikt til å sette seg inn i, og følge, de eventuelle krav og frister som gjelder for 

undervisningsmelding til det enkelte emnet. 

(2) Adgangen til undervisning i et emne kan reguleres på en eller flere av følgende måter:

a) ved undervisningsopptak

b) ved undervisningsmelding

c) ved obligatorisk oppmøte

(3) Om begrensninger med hensyn til emner eller studieenheter som en student kan søke/få 

undervisningsopptak til, eller melde seg til, se § 5.3

§ 5.5 Obligatorisk undervisningsaktivitet

(1) Obligatorisk undervisningsaktivitet er ikke karaktertellende, men må være godkjent i henhold til 

emnebeskrivelsen for at studenten skal kunne fremstille seg til vurdering.

(2) Det enkelte fakultet fastsetter krav for obligatorisk deltagelse eller obligatorisk undervisningsaktivitet i 

emnebeskrivelsen og/eller studieprogrambeskrivelsen.

(3) En godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig i to semester etter godkjenningen, med mindre 

emnebeskrivelsen angir en annen gyldighetsperiode.

(4) Obligatorisk undervisningsaktivitet som er godkjent kan ordinært ikke gjennomføres på nytt innenfor 

gyldighetsperioden. 

(5) For studenter som deltar på et emne som tidligere er bestått, kan fakultetet bestemme i utfyllende regler at 

studenten ikke har rett til å motta veiledning e.l., eventuelt at retten skal reduseres i forhold til det som ellers 

tilbys. 

Ved Det juridiske fakultet er gyldig vurderingsmelding i emnet på selve vurderingstidspunktet det aktuelle 

semesteret, et vilkår for å få godkjent obligatoriske arbeidskrav. 

(6) Ikke-godkjent undervisningsaktivitet med gyldig fravær gir rett til ny undervisningsaktivitet så snart det er 

praktisk mulig og øvrige regler ikke er til hinder for dette. 

(7) Det skal stilles de samme krav til dokumentasjon av gyldig fravær fra obligatorisk undervisningsaktivitet 

som til dokumentasjon av gyldig fravær til vurdering. Det enkelte fakultet kan likevel godta egenmelding ved 

fravær fra obligatorisk aktivitet hvor det fremstår som rimelig.

(8) Obligatorisk undervisningsaktivitet som ikke blir godkjent, kan gjennomføres på ny, med mindre det er 

særskilt fastsatt i emnebeskrivelsen at dette ikke er tillatt. 

§ 5.6 Tilrettelagt undervisning

(1) En student som på grunn av sykdom/skade/funksjonsnedsettelse trenger tilrettelagt undervisning, må søke 

fakultetet snarest mulig etter at behovet oppstod.

Om tilrettelegging ved vurdering se § 6.13.

Om deltidsstudier se § 4.5.1.

§ 5.7 Undervisningsspråk 

(1) Som hovedregel skal undervisningen på begynneremner (emner med 100-nummer) være på norsk. 

Fakultetet kan vedta en språkplan for undervisningen, og kan herunder fastsette kriterier for når hovedregelen 

her kan fravikes. 

(2) Det skal for hvert emne, på alle nivåer, fastsettes om undervisningen skal foregå på norsk eller engelsk. 

Denne bestemmelsen kan fravikes dersom alle studentene som deltar på emnet er registrert med norsk eller 

engelsk som morsmål eller førstespråk eller dersom det av faglige grunner er mest tilrådelig å bruke 

undervisere som ikke behersker norsk. 

(3) For emner i fremmedspråk eller i nordisk språk kan det fastsettes i studieplanen og/eller emnebeskrivelsen 

at undervisningen skal holdes på norsk, engelsk eller et annet språk. 

KAPITTEL 6 VURDERING

Fastsatt med hjemmel i § 3-9 i univl. av 1. april 2005.

§ 6.1. Allment om vurdering

(1) Rett til å bli vurdert i et emne har studenter som: 
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a) har betalt semesteravgift, bekreftet utdanningsplanen og vurderingsmeldt seg innen den fastsatte fristen, 

og 

b) har deltatt i eventuell obligatorisk undervisning i samsvar med studieplanen eller emnebeskrivelsen, og 

c) har oppfylt eventuelle andre obligatoriske arbeidskrav fastsatt i studieplanen eller emnebeskrivelsen 

Om gyldighet av obligatoriske arbeidskrav se § 5.5.

(2) Når det tilbys undervisning i et emne, tilbys vurdering samme semester. Hvis et emne går over flere 

semestre, tilbys det vurdering i siste semester. Vurdering kan også tilbys ett eller flere etterfølgende semestre. 

(3) Som hovedregel skal et emne fullføres i det semesteret studenten følger undervisning i emnet i samsvar 

med utdanningsplanen, studieplanen eller emnebeskrivelsen.

(4) Fakultetet kan bestemme at studenter som ikke har bestått et emne på det tidspunktet utdanningsplanen 

fastsetter at emnet skal være fullført og bestått, har plikt til å gå opp til vurdering på ny til den tiden fakultetet 

fastsetter (tvungen oppmelding). 

(5) Det juridiske fakultet kan gi regler for mastergradsstudiet i rettsvitenskap som avviker fra 1. ledd ovenfor. 

§ 6.2 Vurderingsformer og vurderingsordninger

§ 6.2.1 Vurderingsformer

(1) Ved Universitetet i Bergen kan følgende vurderingsformer benyttes:

a) skriftlig skoleeksamen

b) muntlig eksamen

c) hjemmeeksamen

d) mappevurdering

e) veiledede oppgaver og ikke-veiledede oppgaver, herunder bachelor- og masteroppgaver

f) prøveforelesning

g) bestått på grunnlag av fremmøte

h) produksjoner

i) konserter

j) lab-rapporter

k) praksis

l) klinisk prøve

m) feltarbeid/tokt

(2) Det kan bestemmes at en vurderingsform skal brukes alene eller i kombinasjon med andre. Det skal 

bestemmes i studieplanen eller i emnebeskrivelsen hvilke av disse vurderingsformene som skal inngå som 

deler i vurderingsordningen for et emne. Hvis vurderingsformen kan eller skal foregå som gruppevurdering må 

dette fastsettes i studieplanen.

§ 6.2.2 Særskilt om skriftlig skoleeksamen

(1) Skriftlig skoleeksamen er normalt en skriftlig prøve som avholdes i lokaler anvist av institusjonen, og under 

tilsyn av personer utpekt av institusjonen. 

(2) Om praktisk gjennomføring av skriftlig skoleeksamen se § 6.12, for hjelpemidler og kilder se § 6.5.

§ 6.2.3 Særskilt om muntlig eksamen

(1) Muntlig eksamen, som også omfatter presentasjon og lignende, gis enten som selvstendig vektet 

vurderingsdel med karakterfastsetting, eller som justerende muntlig prøve, jf. § 7.9.

(2) Med justerende muntlig prøve menes en muntlig prøve som ifølge studieplanen eller emnebeskrivelsen 

har en særlig tett sammenheng med et forutgående skriftlig arbeid, så som mastergradsoppgave, større 

skriftlige skoleeksamener, mappe, hjemmeeksamen eller lignende. 

(3) Det kan bestemmes i studieplanen eller emnebeskrivelsen at bare et utvalg av studentene skal innkalles til 

muntlig. I slike tilfeller skal utvalget gjøres enten 

a) tilfeldig, ved at en forhåndsbestemt andel av kandidatene velges ved loddtrekning, eller 
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b) etter sensorenes skjønn, ved at de av kandidatene som man særlig er i tvil om karaktersettingen for, kalles 

inn, eller 

c) ved at de kandidatene som selv har gitt melding om at de ønsker det, kalles inn.

(4) For kandidater som ikke kalles inn til muntlig, settes karakteren på grunnlag av de øvrige vurderingsdelene 

alene. Det skal i slike tilfeller fastsettes vektingsregler i studieplanen eller emnebeskrivelsen for 

karaktersetting både med og uten muntlig. 

(5) Fakultetet selv kan for kliniske prøver gjøre unntak fra regelen om at muntlige eksamener skal være 

offentlige, jf. univl. § 3-9 (3).

§ 6.2.4 Særskilt om hjemmeeksamen

(1) Hjemmeeksamen er normalt et skriftlig arbeid, der tema er fastsatt av grunnenheten, og som skal 

utarbeides innen en frist fastsatt av grunnenheten. 

(2) Om hjelpemidler og kilder se § 6.5.

§ 6.2.5 Særskilt om mappevurdering eller annen løpende vurdering

(1) Mappevurdering er vurdering av ett eller flere arbeider som leveres inn i løpet av den tiden vedkommende 

emne pågår, eller samlet mot slutten av emnet. Nærmere bestemmelser gis i studieplanen eller 

emnebeskrivelsen. 

(2) For mappevurdering og annen løpende vurdering skal det i emnebeskrivelsen eller i en særskilt plan, som 

skal foreligge senest ved semesterstart, gis regler om: 

a) antallet arbeider som skal være med i mappen og som skal leveres inn til vurdering

b) arten og omfanget av de enkelte arbeidene

c) rekkefølge for innlevering av de enkelte arbeidene, evt. om studenten selv kan velge rekkefølgen 

d) innleveringsfrist for de enkelte arbeidene 

e) i hvilken form eller på hvilket medium arbeidene skal leveres inn

f) hvor mange av arbeidene som skal danne grunnlag for karakteren, og hvordan disse skal velges ut, 

eventuelt om studenten selv velger hvilket/hvilke arbeider som skal danne grunnlag for karakteren 

g) innbyrdes vekt dersom to eller flere arbeider skal danne grunnlag for karakteren 

h) hvilke kriterier som gjelder for vurdering av de aktuelle arbeidene som inngår i mappen

(3) Om hjelpemidler og kilder se § 6.5.

§ 6.2.6 Særskilt om gruppevurdering

(1) Når en vurderingsform gjennomføres som gruppevurdering får alle studentene i gruppen samme 

sensurvedtak.

(2) For klage se §§ 7.4 og 7.5.

§ 6.3 Flere vurderingsdeler

Et emne som består av flere vurderingsdeler er ikke bestått før alle delene er bestått. Alle vurderingsdeler må 

som hovedregel avlegges samme semester. Ved stryk i en eller flere vurderingsdeler må normalt alle deler 

tas på nytt ved et eventuelt nytt vurderingsforsøk. 

Fakultetet kan gi utfyllende regler.

§ 6.4 Målform og språk i oppgavetekster og besvarelser

§ 6.4.1 Målform og språk i oppgavetekster

(1) Oppgaver utformes etter behov på norsk og/eller engelsk, eller på andre språk i samsvar med 

emnebeskrivelsen.

(2) Oppgaver som blir gitt på norsk, skal foreligge på bokmål eller nynorsk i samsvar med den målformen 

studenten har valgt ved oppmelding til vurdering. Unntak kan forekomme i overensstemmelse med forskrift 

om målform i eksamensoppgaver.

(3) Dersom undervisningen er gitt på engelsk, skal også oppgaven foreligge på engelsk.

(4) For emner knyttet til det enkelte studieprogram i språk, inkludert nordisk, kan fakultetet fastsette regler om 

språk og målform i oppgaver.
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§ 6.4.2. Språk i besvarelser 

(1) Besvarelser kan leveres på svensk eller dansk som alternativ til norsk. Dersom ikke noe annet er særskilt 

fastsatt, kan besvarelsen skrives på engelsk. 

(2) For emner knyttet til det enkelte studieprogram i språk, inkludert nordisk, kan fakultetet fastsette regler om 

språk og målform i besvarelser. 

§ 6.5 Bruk av hjelpemidler og kilder

§ 6.5.1. Allment om hjelpemidler og kilder

(1) Fakultet fastsetter hvilke hjelpemidler som er tillatt brukt og regler for gjennomføring av eventuell kontroll 

av disse. 

(2) En student må kjenne til hvilke regler som gjelder i tilknytning til bruk av hjelpemidler og kilder til den 

enkelte vurdering og hva som ansees som fusk/forsøk på fusk i tilknytning til bruk av hjelpemidler og kilder, se 

§ 9.1.

§ 6.5.2 Særskilt om hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen

(1) En student må kjenne til hvilke regler som gjelder for og hvilke hjelpemidler som eventuelt kan benyttes til 

den enkelte skriftlige skoleeksamen. Studenten må også kjenne til hvordan fakultetet eventuelt foretar kontroll 

av tillatte hjelpemidler, samt hva som ansees som fusk/forsøk på fusk i tilknytning til bruk av hjelpemidler, jf. § 

6.12 og 

§ 9.1.

(2) Dersom det angis i emnebeskrivelsen, kan studenter benytte ikke-leksikalske ordbøker. Ordbøkene må 

være kontrollerbare, dvs på engelsk eller skandinavisk språk. Ordbøkene skal leveres inn på forhånd og 

godkjennes av fakultetet. Fakultetet kan gi utfyllende regler.

§ 6.6 Når en vurdering begynner 

(1) En vurdering anses påbegynt

a) ved skriftlig skoleeksamen: Straks eksamensoppgaven er utlevert. Dersom det er bestemt for 

vedkommende eksamen at det skal være forhåndskontroll av tillatte hjelpemidler, jf. § 6.5, anses eksamen 

påbegynt idet kontrollen begynner. 

b) ved hjemmeeksamen: På det tidspunktet som grunnenheten har oppgitt at eksamensoppgaven kan 

avhentes, nedlastes eller lignende. 

c) ved mappevurdering, produksjoner, eller annen løpende vurdering: Ved utløpet av innleveringsfristen for 

det første av arbeidene som inngår i vurderingen. Dette gjelder også om det i studieplanen eller 

emnebeskrivelsen er fastsatt at studenten selv kan velge hvilke(t) av arbeidene som skal danne grunnlag for 

karakteren. 

d) ved andre vurderingsformer: Når det aktuelle emnet, den aktuelle praksisperioden etc. er påbegynt, eller 

når det er angitt i studieplanen eller emnebeskrivelsen. 

§ 6.7 Annullering av vurderingsmelding 

(1) Fakultetet avgjør om det skal være adgang for studenten til å annullere en oppmelding til vurdering. 

Dersom det gis adgang til å annullere oppmeldingen, er fristen 14 dager før vurderingen påbegynnes. 

Fakultetet kan gi utfyllende regler.

(2) En student som ikke har annullert vurderingsmeldingen innen fristen har benyttet et vurderingsforsøk, se § 

6.8. 

(3) Ved vurdering uten annulleringsordning teller ikke manglende oppmøte/innlevering som forsøk, hvis ikke 

annet er bestemt i fakultetets utfyllende regler.

(4) Om gyldig fravær til vurdering, se § 6.10.

(5) Om antall vurderingsforsøk, se § 6.8.

§ 6.8 Antall vurderingsforsøk 

(1) Ved Universitetet i Bergen gjelder det ordinært en øvre grense på tre vurderingsforsøk for det enkelte 

emne. 
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Begrensningen i antallet vurderingsforsøk gjelder også dersom emnet har skiftet emnekode, inngår med ulik 

kode i flere studieprogrammer eller inngår i ny form i et studieprogram i tilknytning til en overgangsordning.

Dette gjelder også for personer uten opptak til studier ved Universitetet i Bergen som ønsker å stille seg til 

vurdering, jf. § 4.9, samt studenter har fått nytt opptak. Det gjelder også om emnet skal inngå i et annet 

program enn det programmet studenten hadde studierett til ved tidligere forsøk. 

(2) Avbrudd/manglende oppmøte eller innlevering som skyldes sykdom eller annet gyldig fravær, teller ikke 

som vurderingsforsøk.

Om gyldig fravær, se § 6.10.

(3) Fakultetet avgjør søknad om dispensasjon med hensyn til antall vurderingsforsøk og hva som må 

avlegges på nytt når vurdering tidligere er bestått, jf § 6.3

(4) En masteroppgave kan leveres på nytt én gang som et nytt vurderingsforsøk, og da innen avtalt tidspunkt 

og i bearbeidet form. Fakultet gir utfyllende regler.

Fakultetet kan gi tilsvarende regler for bacheloroppgaver. 

§ 6.9 Avbrutt vurdering

(1) En student som har påbegynt en vurdering etter § 6.6 ansees å ha avbrutt denne om besvarelse ikke 

leveres innen fastsatt frist. En avbrutt vurdering teller som et vurderingsforsøk, jf. § 6.8.

(2) Avbrudd i løpet av en skriftlig skoleeksamen skal meldes skriftlig til hovedvakten ved eksamen. 

(3) Avbrudd under muntlig eksamen skal meldes skriftlig til eksaminator før den muntlige eksamenen er 

avsluttet. 

§ 6.10 Gyldig fravær 

§ 6.10.1 Definisjon av gyldig fravær

(1) Hvis en student avbryter en vurdering etter at fristen for å annullere vurderingsmeldingen etter § 6.7 er gått 

ut, ansees følgende forhold som gyldig fravær:

a) egen sykdom og barns sykdom, med de begrensningene som går fram av arbeidsmiljøloven § 12-9

b) dødsfall i nær familie eller hos andre studenten har et nært forhold til, dersom dødsfallet skjer innen to uker 

før eksamen, se § 6.6

c) begravelse eller bisettelse, jf. foregående punkt

d) pålegg fra offentlig myndighet om at studenten plikter å møte fram et annet sted når vurderingen finner sted

e) forhold som gjør det sterkt urimelig å kreve at studenten gjennomfører en vurdering

§ 6.10.2 Krav til dokumentasjon av gyldig fravær

(1) Sykdom skal dokumenteres med attest fra lege eller annen fagkyndig person. 

(2) Attesten må opplyse om at den er utstedt i anledning fravær til en vurdering ved Universitetet i Bergen 

samt at fraværet gjelder følgende tidspunkt:

a) dato for den aktuelle skriftlig eller muntlige skoleeksamen

b) første eksamensdag ved flere eksamensdager

c) fristen for innlevering av semesteroppgave eller tilsvarende

d) dato for utlevering av hjemmeeksamensoppgave

e) fristen for siste innlevering ved mappelevering eller annen form vurdering gjennom store deler av 

undervisningsperioden 

I tillegg må legeattest ved avbrudd av skriftlig skoleeksamen være utstedt på den aktuelle eksamensdag.

3) Ved dødsfall, begravelse eller bisettelse må studenten oppgi hvem som er gått bort og hvilken relasjon 

studenten hadde til avdøde. For øvrig kreves ikke dokumentasjon.

4) Andre forhold som regnes som gyldig fravær må dokumenteres.

§ 6.10.3 Frist for innlevering av dokumentasjon

Legeattest eller tilsvarende dokumentasjon må leveres fakultetet snarest og senest en uke etter at 

vurderingen startet. Om når en vurdering ansees påbegynt se § 6.6.
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§ 6.11 Ny vurdering 

Studenter som har gyldig fravær etter § 6.10.1 ved avsluttende skriftlig skoleeksamen har rett til ett nytt forsøk 

tidligst mulig i påfølgende semester, og senest i mars for vårsemesteret og i oktober for høstsemesteret. 

Fraværsgrunnen skal dokumenteres som beskrevet i § 6.10.2. Se § 6.10.3 for frister. Fakultetet kan gi 

utfyllende regler om søknadsprosedyren ved ny vurdering.

Det juridiske fakultet kan gi regler som avviker fra dette.

§ 6.12 Om praktisk gjennomføring av skriftlig skoleeksamen 

(1) Studentene plikter å rette seg etter de anvisningene som gis av hovedvakten i eksamenslokalet. 

Overtredelse kan medføre bortvisning fra eksamenslokalet. 

a) Gyldig legitimasjon må medbringes alle eksamensdager. Dersom dette mangler, kan fakultetet bestemme 

at besvarelsen skal avvises. 

b) Vesker o.l. som er medbragt til eksamenslokalet må innleveres før oppgaven deles ut. 

c) Mobiltelefon, musikkspillere og annet elektronisk utstyr med eller uten sender som ikke er tillatte 

hjelpemidler, kan ikke tas med til eksamensbordet. Slikt elektronisk utstyr må være avslått og levert inn 

sammen med vesker og lignende. Om tillatte hjelpemidler, se § 6.5.

d) Det skal være ro og orden i eksamenslokalet slik at ingen blir forstyrret i sitt arbeide med oppgaven. 

e) Studentene kan arbeide med oppgaven innenfor den oppsatte tiden. Utover dette gis det 15 minutter til å 

klargjøre/ordne papirene for innlevering. 

f) Fakultetet gir retningslinjer for eventuell gjennomføring av faglærers eller annen lærers tilstedeværelse i 

eksamenslokalet under skriftlig eksamen. 

g) Det skal påses at lokalene så langt som mulig har en nøytral utforming. 

(2) Overtredelse av reglene her kan bli ansett som fusk eller forsøk på fusk og kan medføre annullering og 

utestenging i henhold til universitets- og høyskolelovens §§ 4-7 og 4-8, se § 9.1.

§ 6.13 Særskilt tilrettelegging ved vurdering

§ 6.13.1 Tilrettelegging

(1) En student som på grunn av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse har vanskelighet med å 

gjennomføre en vurdering på vanlig måte, kan søke om tilrettelegging av vurderingen.

(2) Tilretteleggingen skal ha som formål å oppveie de ulemper sykdommen, skaden eller 

funksjonsnedsettelsen medfører, samtidig som det i størst mulig utstrekning skal sørges for at studentene 

prøves likt. 

Tilrettelegging kan være:

a) utvidet eksamenstid ved skoleeksamen

b) utsatt innleveringsfrist ved hjemmeeksamen og lignende prøveformer

c) anledning til lengre pauser, eventuelt med mulighet til å hvile

d) skriftlig eksamen i stedet for muntlig

e) muntlig eksamen i stedet for skriftlig

f) eget eksamenslokale med egen inspektør

g) bruk av skrivemaskin, datamaskin eller andre tekniske hjelpemidler

h) skrivehjelp, døvetolk eller annen praktisk hjelp

i) overføring av oppgavene til punktskrift eller forstørret skrift

j) høytlesning av oppgaveteksten

k) høytlesning av besvarelsen for korrektur.

(3) Dersom det innvilges bruk av datamaskin som særskilt tilrettelegging, kan det bestemmes at kandidatene 

ikke skal ha anledning til å bruke programmer for korrektur av rettskriving, grammatikk m.m.

(4) Studenten kan be om at attest for dysleksi (anonymisert) legges ved kandidatens skriftlige besvarelse ved 

sensur, dersom dette har vært grunnlag for en innvilget tilrettelegging.
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(5) Studenter som ammer kan søke om tid til å amme i forbindelse med skriftlig skoleeksamen.

§ 6.13.2 Søknadsfrist

Frist for å søke om tilrettelegging er en måned før eksamen eller samtidig med vurderingsmelding hvis fristen 

for oppmelding er mindre enn en måned før eksamen. Fristen kan fravikes dersom funksjonsnedsettelsen 

oppstår etter fristens utløp, eller hvis andre særlige grunner tilsier det.

§ 6.13.3 Krav til dokumentasjon 

Behovet for tilrettelegging må dokumenteres ved attest fra lege eller annen sakkyndig. Attesten skal inneholde 

de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre hvilke(n) tilrettelegging(er) som nødvendig(e.). Behovet 

må dokumenteres på nytt hver gang studenten melder seg til vurdering. For kroniske lidelser kan det gjøres 

unntak fra dette.

§ 6.13.4 Søknadsbehandling

Studieadministrativ avdeling behandler søknader om tilrettelegging av vurdering i samråd med fakultetet.

§ 6.14 Sted for vurdering 

(1) Sted for vurdering er Universitetet i Bergen, herunder Universitetet i Bergens datanettverk og sykehusene 

med universitetsundervisning. 

(2) Fakultetet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon mht. fastsatt sted for vurdering. Søknad om dette må være 

mottatt senest fire uker før vurderingen skal påbegynne.

(3) Fakultetet kan i emnebeskrivelsen fastsette annet sted for vurdering. 

KAPITTEL 7 KARAKTERSYSTEM OG SENSUR

Fastsatt med hjemmel i § 3-9 og § 5-3 i univl. av 1. april 2005.

§ 7.1 Karaktersystem

(1) Enhver vurdering skal føre fram til et vurderingsuttrykk (karakter). Karakteren skal angis på en av to måter; 

enten 

Som 'Bestått' eller 'Ikke bestått', på engelsk 'Pass/Fail', eller 

Som en bokstav, etter skalaen A, B, C, D, E, F. 

Grensen mellom bestått og ikke bestått kan settes høyere enn grensen mellom E og F der en kun benytter 

uttrykkene bestått/ikke bestått og ikke den graderte skalaen.

(2) Når universitets- og høyskolelovens karakterskala bestått/ikke bestått benyttes, skal dette være et 

selvstendig vurderingsuttrykk uten sammenheng med den graderte karakterskalaen.

(3) De ulike karakterene skal gis etter følgende allmenne, kvalitative kriterier: 

Bokmål: 

Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier 

A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god 

vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. 

B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. 

C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god 

vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. 

D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad 

av vurderingsevne og selvstendighet. 

E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten 

vurderingsevne og selvstendighet. 

F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både 

manglende vurderingsevne og selvstendighet. 

Nynorsk:

Symbol Nemning Generell, kvalitativ, ikkje fagspesifikk omtale av vurderingskriterium 

Page 20 of 24Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen / 2.2.2....

12.09.2013http://regler.app.uib.no/regler/layout/set/print/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidli...



A Framifrå Framifrå prestasjon som skil seg klart ut. Kandidaten syner særs god vurderingsevne og 

stor av grad av sjølvstende. 

B Mykje god Mykje god prestasjon. Kandidaten syner mykje god vurderingsevne og sjølvstende. 

C God Jamt god prestasjon som er tilfredsstillande på dei fleste områda. Kandidaten syner god 

vurderingsevne og sjølvstende på dei viktigaste områda. 

D Nokså god Akseptabel prestasjon med nokre vesentlege manglar. Kandidaten syner ein viss grad av 

vurderingsevne og sjølvstende. 

E Tilstrekkeleg Prestasjonen tilfredsstiller minimumskrava, men heller ikkje meir. Kandidaten syner lita 

vurderingsevne og lite sjølvstende. 

F Ikkje greidd Prestasjon som ikkje tilfredsstiller dei faglege minimumskrava. Kandidaten syner både 

manglande vurderingsevne og sjølvstende. 

Engelsk:

Symbol Description General, qualitative, non-subject specific description of the assessment valuation criteria 

A Excellent An excellent performance, clearly outstanding. The candidate demonstrates excellent 

judgement and a high degree of independent thinking. 

B Very good A very good performance. The candidate demonstrates sound judgement and a very good 

degree of independent thinking. 

C Good A good performance in most areas. The candidate demonstrates a reasonable degree of 

judgement and independent thinking in the most important areas. 

D Satisfactory A satisfactory performance, but with significant shortcomings. The candidate demonstrates 

a limited degree of judgement and independent thinking. 

E Sufficient A performance that meets the minimum criteria, but no more. The candidate demonstrates 

a very limited degree of judgement and independent thinking. 

F Fail A performance that does not meet the minimum academic criteria. The candidate 

demonstrates an absence of both judgement and independent thinking. 

§ 7.2 Sensur 

1) En student som har levert besvarelse eller avsluttet muntlig eksamen, kan ikke unndra seg sensur. 

(2) Dersom en student gjennomfører vurdering i samme emne flere ganger, vil den beste karakteren gjelde. 

(3) Vurderingskriteriene som benyttes ved sensuren bør i størst mulig grad være tilgjengelige for studentene. 

Dersom det blir utarbeidet retningslinjer til bruk for sensor(ene) ved den enkelte vurdering, skal disse være 

tilgjengelige for enhver etter at sensurvedtaket er kunngjort. 

(4) Dersom en skriftlig eksamensbesvarelse er skrevet så utydelig at det volder betydelige vanskeligheter ved 

sensuren, kan det kreves at kandidaten framskaffer en leselig avskrift av besvarelsen. Fristen for dette skal 

normalt være innen utgangen av andre arbeidsdag etter at kravet har kommet fram til kandidaten. 

7.2.1 Sensurfrist

(1) Når helligdager faller på en ukedag, forlenges sensurfristen tilsvarende. 

(2) Dersom sensuren blir forsinket i forhold til den lovbestemte fristen på tre uker etter 

universitets- og høyskoleloven § 3-9 (4) eller den datoen som er gjort kjent for studentene, skal dette 

kunngjøres med opplysning om ny dato for sensur. 

7.2.2 Protokoll

(1) Det skal føres protokoll for all sensur, også klagesensur. Alle sensorene skal skrive under protokollen, og 

underskriftene skal foreligge i original. 

(2) Universitetsdirektøren kan gi nærmere regler. 
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7.3 Sensor

7.3.1 Allment om sensor

(1) Sensor er enhver som deltar i bedømmelse av studentens prestasjoner i henhold til karakterskalaen 

beskrevet i § 7.1.

(2) Fakultet oppnevner sensorer. Virketid er normalt 2 år.

(3) Sensorer kan være interne eller eksterne. Eksterne sensorer hentes utenfor institusjonen.

(4) Ekstern sensor kan enten bedømme studenters enkeltprestasjoner eller vurdere et studieprogram eller 

deler av dette, som programsensor. Nærmere regler om bruken av programsensor går fram av ”Retningslinjer 

for programsensor ved UiB”, fastsatt av universitetsstyret 24.09.09.

7.3.2 Krav til antall sensorer

(1) Masteroppgaver

Ved bedømmelse av masteroppgave er det krav om minst to sensorer, hvorav den ene må være ekstern. 

Fakultetet kan i utfyllende regler bestemme at veileder ikke kan være medlem av kommisjonen.

(2) Klage

Ved ny sensurering etter universitets- og høyskoleloven §§ 5-2 og 5-3, er det krav om minst to sensorer, 

hvorav den ene må være ekstern.

(3) Muntlig eksamen

Ved muntlig eksamen skal det være minst to sensorer, hvorav den ene normalt skal være ekstern. Dersom 

ingen av sensorene er eksterne, må vurderingsordningen godkjennes særskilt av fakultetet, basert på 

programsensors evaluering av vurderingsordningen. 

Fakultetet kan i utfyllende regler gjøre unntak fra dette for visse typer løpende vurderinger hvor et slikt krav er 

særlig vanskelig å praktisere.

(4) Andre vurderingsformer

For øvrig kan fakultetet fastsette antallet sensorer og bruk av ekstern sensor ved den enkelte vurdering i 

utfyllende regler. 

§ 7.4 Kunngjøring av sensur, frist for begrunnelse og klage 

(1) Kunngjøring av sensur skjer på Studentweb. Eventuell kunngjøring av sensur ved oppslag på 

universitetets område kan skje først etter at sensuren er publisert på Studentweb. 

(2) Ved kunngjøring av sensur føres det kun opp student/kandidatnummer og karakter. 

(3) Ved kunngjøringen skal det opplyses om retten til å kreve begrunnelse for karakterfastsettelsen, jf. 

universitets- og høgskoleloven § 5-3, retten til å klage på karakteren, jf. universitets- og høyskolelovens § 5-3, 

og retten til å klage på formelle feil ved eksamen, jf. lovens § 5-2. 

(4) Det skal videre opplyses om hvilke frister som gjelder for begrunnelse og klage, utgangspunkt for 

fristberegning, hvor studenten skal henvende seg for å få begrunnelsen og til hvem klagen skal rettes, samt at 

kandidatene har krav på kopi av sine besvarelser dersom de ikke allerede har fått det, jf. forvaltningslovens § 

18. 

(5) Klagefristen er tre uker. Dersom sensuren faller i perioden 20. desember - 2. januar skal fristen begynne å 

løpe fra 2. januar. Faller sensuren i perioden etter 20. juni, men før høstsemesteret begynner, skal fristen 

begynne å løpe fra mandagen i den uken høstsemesteret begynner. 

§ 7.5 Begrunnelse og klage

(1) Studenten har rett til å få begrunnelse for den fastsatte karakteren, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3, 

nr. 1 og nr. 2. Studenten har på samme vilkår rett til å få begrunnelse for klagesensur. 

(2) Krav om begrunnelse for og klage over karakterfastsettelsen skal stiles til fakultetet. Klage over formelle 

feil ved eksamen stiles til Den sentrale klagenemnd og sendes til fakultetet. Dersom saken skal oversendes 

fra fakultetet til Den sentrale klagenemnd, skal fakultetets oversendingsbrev til klagenemnda sendes i kopi til 

klageren. 

(3) Ved gruppevurdering har hver enkelt student rett til å klage over sensuren. De øvrige studentene som har 

deltatt i gruppen, skal gis anledning til å uttale seg om alle innkomne klager. Dersom karakteren blir endret 

etter klagebehandlingen, gjelder endringen for alle studentene i gruppen, også for de(n) som ikke har framsatt 

klage.
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§ 7.6 Begrensninger i klageretten 

(1) For klagebehandlingen vises til reglene i universitets- og høyskoleloven § 5-3, nr. 1 og nr. 2.

(2) Klage over vurdering av enkeltarbeider som inngår i en mappevurdering eller annen løpende vurdering, 

kan som hovedregel først fremmes når det samlede resultatet fra emnet er kunngjort. Fakultetet kan i 

emnebeskrivelsen fastsette at klageprosedyre kan finne sted allerede etter separat prøve når resultatet er til 

hinder for videre studieprogresjon i semesteret.

§ 7.7 Anonymitet ved sensur, begrunnelse, og klage over karakterfastsettingen 

(1) Kandidatens anonymitet ved sensur og må sikres så langt det er faglig eller praktisk mulig. 

(2) Ved begrunnelse og/eller klage over karakterfastsettingen skal anonymitet sikres dersom dette er praktisk 

mulig. 

(3) Fakultetet kan gjøre karakterfastsettingen, eventuell sensorveiledning, inkludert eventuell skriftlig 

begrunnelse for klagen, kjent for sensorene som foretar ny sensurering av klagerens prestasjon. 

§ 7.8 Beregning av bokstavkarakterer ved karaktergiving

(1) Utregningen av karakteren ved karaktergiving i et emne med flere deler, skjer etter den forhåndsfastsatte 

vekten for hver vurderingsdel. Vekten skal angis i studieplanen eller emnebeskrivelsen som en brøk eller 

prosentandel av den samlede karakteren. 

For beregning av samlet karakterer fastsettes en tallverdi for bokstavkarakterene, slik at A=5, B=4, C=3, D=2, 

E=1. Karakteren beregnes med én desimal. Etter ordinære avrundingsregler foretas avrunding til helt tall, som 

gir bokstavkarakter i samsvar med tallverdien . 

(2) For utregningen av gjennomsnittskarakteren i en emnegruppe/spesialisering/hovedkarakter, må 

karakteren fra de enkelte emnene inngå i forhold til emnenes studiepoengantall. For beregning av 

gjennomsnitt av bokstavkarakterer må det fastsettes tallverdier for bokstavkarakterene, slik at A=5, B=4, C=3, 

D=2, E=1 

§ 7.9 Justerende muntlig 

(1) Justerende muntlig prøve kan justere karakteren på bestått resultat som er satt på et forutgående skriftlig 

arbeid opp eller ned med en karakter. 

(2) Ved manglende frammøte til justerende muntlig prøve, anses studenten å ha avbrutt vurderingen i hele 

emnet, jf. § 6.9. 

(3) Ved justerende muntlig prøve skal kandidaten hovedsakelig prøves i tema som er behandlet i det 

forutgående skriftlige arbeidet. 

KAPITTEL 8 VITNEMÅL, DIPLOMA SUPPLEMENT OG KARAKTERUTSKRIFT

Fastsatt med hjemmel i § 3-11 i univl. av 1. april 2005.

§ 8.1 Vitnemål

(1) Utdanningsplanen er grunnlag for vitnemål. Vitnemål for oppnådd grad utstedes når kravene i 

utdanningsplanen er fullført. 

(2) Vitnemål for oppnådd grad skal opplyse om grunnlaget for tildeling av graden. Kun de emner som inngår i 

graden, skal fremkomme på vitnemålet.

(3) Ved oppnådd bachelorgrad, jf. § 2.2, utstedes vitnemål som angir hvilket studieprogram som er fullført og 

ved hvilket fakultet studieprogrammet er fullført. Spesialisering og eventuell studieretning skal angis på 

vitnemålet med mindre den fremkommer i studieprogrammets tittel. 

(4) Ved oppnådd mastergrad, jf. § 2.3, utstedes vitnemål som angir hvilket studieprogram som er fullført og 

ved hvilket fakultet studieprogrammet er fullført, i tillegg til eventuell studieretning. 

(5) Vitnemålet skal inneholde generell informasjon om graden, studieprogrammets målsetting, innhold og 

organisering samt beskrivelse av læringsutbytte.

(6) Dersom utdanningen er gitt i samarbeid med andre institusjoner skal dette fremgå av vitnemålet.

Ved felles studieprogram utstedes vitnemål for fullført grad av den institusjonen som har opprettet 

studieprogrammet. 

(7) Universitetsdirektøren kan i nærmere regler til § 8.1 fastsette bestemmelser om utformingen av vitnemål.
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(8) Fakultetet selv utsteder vitnemål, og det enkelte vitnemålet utstedes bare én gang. I særlige tilfeller kan 

fakultetet ved tap av vitnemål utstede duplikat. Universitetet selv utsteder et vitnemål for en fellesgrad.

(9) Vitnemål utstedes på bokmål, nynorsk og for engelskspråklige studieprogrammer på engelsk. Universitetet 

i Bergen oversetter ikke vitnemål. 

(10) Vitnemål utstedes som hovedregel etter at klagefristen for de emnene som inngår i grunnlaget for graden 

har gått ut og eventuell klagebehandling er ferdig.

§ 8.2 Diploma Supplement

(1) Et eget vitnemålstillegg på engelsk (Diploma Supplement) gir en nærmere beskrivelse av kandidatens 

utdanning og av høgere norsk utdanningssystem. Tillegget følger vitnemålet og er kun gyldig sammen med 

dette.

§ 8.3 Karakterutskrift

(1) Alle som har avlagt studiepoeng ved Universitetet i Bergen kan be om karakterutskrift. 

(2) Karakterutskrifter skal inneholde en oversikt over alle emner en person har bestått ved Universitetet i 

Bergen eller i et studieprogram.

(3) Karakterutskrifter utstedes på nynorsk/bokmål eller engelsk.

(4) Studieadministrativ avdeling utsteder karakterutskrifter.

§ 8.4 Autorisasjon for helsepersonell

Universitetet i Bergen sender etter bestemte rutiner melding om oppnådde grader innenfor helsefagene, 

henholdsvis cand.med., cand.psych., master i farmasi, master i odontologi, master i klinisk ernæring, klinisk 

master i manuell terapi og bachelor i tannpleie, til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH).

KAPITTEL 9 ANNULLERING OG UTESTENGING 

Fastsatt med hjemmel i § 4-7, § 4-8 og § 5-1 i univl. av 1. april 2005.

§ 9.1 Fusk eller forsøk på fusk

(1) Overtredelse av reglen i universitets- og høyskolelovens § 4-7, vil kunne bli vurdert som fusk eller forsøk 

på fusk. 

(2) Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse vil kunne føre til annullering av den aktuelle eksamen, prøve 

eller kurs, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-7 nr 1, ev. også til utestengelse fra universitetet i inntil to 

semestre, jf. universitets- og høyskoleloven 

§ 4-8 nr 3. 

(3) Sak om annullering eller utestengelse avgjøres av Den sentrale klagenemnden. Klageinstans er det 

nasjonale klageorganet Felles klagenemnd, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-1 nr 7, jfr. FOR 2005-10-10 

nr 1192: Forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 

4-7 til § 4-10. 

KAPITTEL 10 IKRAFTREDELSE 

§ 10.1

Forskriften trer i kraft 1. august 2012. Samtidig oppheves forskrift av 18.06.09 om opptak, studier, eksamen 

og grader.

Vis endringshistorikk

Dato Kommentar Lagt inn av

01. august 2012 16:13:04 Ny forskrift pr. 1.08.2012. Bente Krossøy

02. mars 2011 15:58:41 "Reglement" endret til "forskrift" Bente Krossøy

21. september 2010 15:12:15 Oppdatering Bente Krossøy

09. juli 2010 11:41:24 Oppdatering Bente Krossøy
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Gjeldande frå studieåret 2008/2009

Til §2 Definisjonar

Forkurs
Emne som ligg under 100-nivå. Forkurs på inntil 15 studiepoeng kan inngå i 
bachelorgrader, men ikkje som innføringsemne og ikkje som del av 
spesialiseringa.

Innføringsemne
Emne som er del av førstesemesterstudiet, og som ikkje kan inngå i 
spesialisering.

Til § 4 Studierett

Hospitantordning

Studentar med aktiv studierett ved andre høgare lærestader kan søkje om å få ta enkeltemne 
ved UiB. Søkjarar må dokumentere at dei har studierett ved ein høgare lærestad, og søkje 
innan fristen 1. juni for å ta emne i haustsemesteret og 1. desember for å ta emne i 
vårsemesteret.

Intern overgang

Studentar som fyller krava til bachelorgrad får ikkje innvilga overgang til anna studieprogram 
ved Det humanistiske fakultet.

Poststudierett

Studentar som har avlagt bachelor- eller mastergrad har høve til å studere enkeltemne ved UiB 
i inntil eitt år etter fullført grad.

Til § 5 Opphør av studierett

Ved fullført studium vil studieretten på programmet opphøre og vitnemål vil verte skrive ut 
dersom studenten ikkje har reservert seg mot det innan to dagar etter siste sensurfall.

Til § 8 Studiestruktur, studieplan og emneomtale

Endringar i studiestruktur som omfattar oppretting og nedlegging av studieprogram og fag skal 
behandlast av Fakultetsstyret. Andre endringar i studieplanar og emneomtaler vert gjort av 
institutta. Slike endringar skal meldast til fakultetet.

Storleiken på emne ved Det humanistiske fakultet er normalt på 15 studiepoeng. Mindre 
einingar på 10 og 5 studiepoeng kan nyttast når særskilde og faglege omsyn talar for det. Emne 

Utfyllande reglar for gradsstudium ved Det humanistiske 

fakultetet

Opprettet 04.02.2009 - 08.13

Sist oppdatert 02.09.2013 - 14.08
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knytt til utøvande musikkutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning kan ha avvikande 
emnestorleik.

Undervisning i eit emne går vanlegvis gjennom heile semesteret. Studentar skal ha høve til å 
følgje undervisning i fleire emne samstundes. I regelen skal det gjevast undervisning i emna ein 
gong i studieåret med mindre oppbygging av studieprogram krev noko anna.

Ei spesialisering kan femne om emne frå meir enn eitt fag. Studieplanane og emneomtalane 
gjev opplysningar om kva kombinasjonar som er godkjende som spesialisering i 
bachelorgraden. Vidare skal det gå fram av studieplanane og emneomtalane kva emne som 
fyller krav til eitt eller fleire skriflege arbeid på minst 15 studiepoeng i bachelorgraden, og 
normalt skal dette emnet nummererast med 250-kode.

Kvart emne har eit tilrådd startgrunnlag, og det vil berre i særskilde tilfelle kunne verte stilt 
krav til forkunnskapar. Opplysningar om godkjende kombinasjonar, tilrådd startgrunnlag og 
krav til forkunnskapar skal finnast i emneomtalen.

Følgjande mal skal brukast for alle studieplanar:

■ Mål og innhald
■ Læringsutbyte
■ Opptakskrav
■ Tilrådde forkunnskapar
■ Innføringsemne
■ Obligatoriske emne/spesialisering
■ Tilrådde valemne
■ Rekkefølgje for emne i studiet
■ Krav til progresjon i studiet
■ Delstudium i utlandet
■ Undervisningsmetodar
■ Vurderingsformer
■ Kompetanse for vidare studium
■ Yrkesvegar
■ Evaluering

Følgjande mal skal brukast for alle emneomtalar:

■ Emnenamn
■ Studiepoeng
■ Undervisningssemester
■ Undervisningsspråk
■ Studieniv
■ Krav til studierett
■ Mål og innhald
■ Læringsutbyte/resultat
■ Krav til forkunnskapar
■ Tilrådde forkunnskapar
■ Undervisning og omfang
■ Obligatoriske arbeidskrav
■ Vurderingsformer
■ Karakterskala
■ Læremiddelomtale
■ Undervisningsstad
■ Emneevaluering
■ Kontaktinformasjon
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Til § 10 Permisjon

Permisjon frå masterstudiet

Det skal søkjast om permisjon i forkant av permisjonsperioden. Søknadsfrist for permisjon i 
haustsemesteret er 15. juni og for vårsemesteret 15.desember.

Til § 11 Allment om eksamen og eksamenstid

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav skal vere gjennomførte etter fristar fastsette av institutta. Ein 
føresetnad for å gå opp til endeleg eksamen i eit emne er at alle obligatoriske arbeidskrav er 
godkjende.

Skriftleg søknad med godkjent forfallsgrunn kan gje utsett frist for obligatoriske arbeidskrav. 
Institutta avgjer slik søknad. Dersom søknad om ny frist vert innvilga, er det ikkje høve til å 
søkje om ny utsetjing.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i to semester etter det semesteret dei vart 
gjennomførte dersom ikkje anna er definert i emneomtalen.

Emneomtalen skal opplyse om det ikkje vert arrangert eksamen i undervisningsfrie semester.

Dersom det er høve til å ta særskilt eksamen for personar utan studierett, skal dette stå i 
emneomtalen.

Til § 12 Eksamensformer og eksamensordningar

Ved Det humanistiske fakultet vert følgjande eksamensformer nytta:

I. Mappevurdering

II. Rettleia oppgåve, bachelor- og masteroppgåve

III. Gruppeeksamen

IV. Munnleg eksamen, førebudd munnleg, prøveførelesing

V. Skriftleg skuleeksamen (maksimum 6 timar for emne på 15 studiepoeng)

VI. Heimeeksamen (maksimum 7 dagar for emne på 15 studiepoeng)

VII: Bestått på grunnlag av frammøte

VIII. Konsertar

Eksamensformene i eit studieprogram skal variere. Eit emne skal normalt berre ha èi 
eksamensform. Ein kan eventuelt kombinere mappevurdering med å trekkje ut heile eller delar 
av kullet til munnleg prøve. Særskilte vektingsreglar for slik eksamen skal fastsetjast i 
emneskildringa.

Til eksamensform I. Emneskildringa fastset om delsensur av arbeid i mappa skal gjerast 
fortløpande eller først når alle arbeid er leverte inn.

Dersom det ikkje er mogeleg å få rettleiing på tidlegare beståtte bacheloroppgåve-emne skal 
dette vere omtalt i emneomtalen.

Til § 18 Fleire eksamensdelar

Med mindre anna er spesifisert i emneomtale skal alle eksamensdelar vere beståtte i det 
semesteret studenten følgjer undervisninga i emnet.
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Til § 19 Sensur

Ved sensurering av masteroppgåver skal rettleiar ikkje vere medlem av kommisjonen.

Til § 21 Forhold i eksamenslokalet m.m

Til h) Faglærar/emneansvarleg skal vere tilgjengeleg i eksamenslokalet for spørsmål som gjeld 
oppklaring av oppgåveteksten, og/eller skal kunna tilkallast etter behov.

Til §26 Tregangersregel 

Det er normalt ikkje høve til å gå opp til eksamen i same emne meir enn tre gongar. 
Dokumentert sjukdom vert ikkje rekna med i talet på eksamensforsøk.

Til § 30 Bachelorgrad

Førstesemesterstudium i form av 30 studiepoeng innføringsemne, er ein integrert del av 
bachelorprogramma administrert av Det humanistiske fakultetet. Ved sida av examen 
philosophicum inngår 20 studiepoeng examen facultatum. Examen facultatum består av eit 
felles innføringsemne i akademisk skriving (10 sp) og eit val mellom emna Tekst og kultur og 
språk og kommunikasjon, begge på 10 sp.

I bachelorprogramma og bachelorgraden ved fakultetet skal det inngå eitt eller fleire 
sjølsvstendige skriftlege arbeid på minst 15 studiepoeng. Nærare bestemming vert fastsett i 
studieplanane og emneomtalane.

Av dei 60 studiepoenga som skal vere avlagde ved UiB må eksamenar på eit omfang på minst 
30 studiepoeng vere avlagt i det faget som utgjer spesialiseringa ved Det humanistiske 
fakultetet.

For bachelorgrad i utøvande musikk gjeld eigne reglar, jf universitets- og høgskulelova.

Til § 33 Disiplinbasert master – 120 studiepoeng

Oppgåva knytt til mastergraden skal normalt ha eit omfang på 60 studiepoeng, med eit samla 
sidetal på 70-110 sider. Fakultetsstyret kan vedta at enkelte program kan ha mindre omfang på 
oppgåva, men ikkje mindre enn 30 studiepoeng.

Når studenten har fått opptak til masterprogram skal han/ho inngå ein rettleiingskontrakt med 
instituttet etter nærare retningsliner fastsett i studieplanen for programmet. Brot på kontrakten 
medfører tap av studieplass.

Normert studietid for heiltidsstundetar er fire semester. Normert studietid for deltidsstudentar 
er åtte semester.

Etter søknad kan rettleiingskontrakten forlengast og utdanningsplanen justerast. Innan 
1.april/1.november i det fjerde semesteret kan studenten søkje instituttet om eitt semesters 
forlenging. Innan 1.april/10.oktober i det femte semesteret kan studenten søkje om ytterlegare 
eitt semesters forlenging. Fakultetet avgjer denne søknaden. Framdriftsplan godkjent av 
rettleiar og fagkoordinator skal leggjast ved søknaden. Samla maksimal studietid for studentar 
som følgjer normert studietid blir såleis seks semester.

Deltidsstudentar kan på same måte søkje om forlenging. Dei søkjer instituttet om inntil to 
semesters forlenging og fakultetet om ytterlegare to semester, etter same fristar som 
heiltidsstudentar. Maksimal studietid for deltidsstudentar vert såleis 12 semester.

Masteroppgåva skal leverast inn elektronisk etter nærare retningsliner.

Masteroppgåva – innlevering for andre gong
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Ein student har høve til å levere masteroppgåva på nytt i same fag i fall oppgåva er heilt ny 
eller så omarbeidd at ho kan vurderast som ny. Kandidaten må da

a)     presentere og gi svar på nye problemstillingar, og/eller

b)     trekkje inn nytt empirisk materiale (kjelder/data), og/eller

c)     gjere ein radikalt endra analyse og tolking av empirien

Studenten må i sin søknad til instituttet gjere greie for endringane han/ho planlegg å gjere i 
oppgåva

Instituttet avgjer søknad om innlevering for andre gong.

Til § 42 Vitnemål

Det humanistiske fakultet tildeler bachelorgraden i kultur- og samfunnsvitskap der studenten 
har ei spesialisering i eit humanistisk fag som det vert undervist i ved Det humanistiske 
fakultet, UiB. Det humanistiske fakultetet tildeler også bachelorgraden i kultur- og 
samfunnsvitskap i studieprogram som er administrert av fakultetet.

Av minimumskravet om minst 60 studiepoeng avlagt ved UiB må minst 30 studiepoeng vere 
avlagt i spesialseringsfaget ved UiB.

Til § 43 Fritak og innpassingar; reduksjon i studiepoeng; utteljing i ny grad.

Fullført førstesemesterstudium frå andre fakultet og program ved UiB og andre 
utdanningsinstitusjonar med eit minimumsomfang på 20 studiepoeng inklusive examen 
philosophicum kan godkjennast og innpassast i fakultetet sine bachelorprogram.

I dei tilrettelagte programma godkjenner fakultetet studiepoeng innpassa frå andre 
studieprogram ved UiB eller andre nasjonale og utanlandske høgre utdanningsinstitusjonar etter 
søknad.

Fakultetet godkjenner spesialseringar frå nasjonale og utanlandske høgare 
utdanningsinstitusjonar som grunnlag for masterstudium.
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Protokoll fra møte I Studiestyret – 29.05.2013 

 

Til stede: Jan Oldervoll, Michael Stausberg, Linnea Reitan Jensen, Tor Sivertsen Prestegard, Thomas 

Solomon, Silje Fjærestad-Tollefsen (vara), Hilde Corneliussen, Kjetil Berg Henjum, Claus Huitfeldt 

Observatører: Maj-Brit Iden, Julie Tønsaker Watkins 

Sekretær: Ronald Worley 

 

I Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent, med kommentar om at det er uheldig at 

ikke begge forslag til Spurveugleprisen ble sendt ut samtidig. Dette skjedde fordi 

forslagsfristen sammenfalte med reisefravær i sekretariatet, og fordi forslagsfristen var etter 

utsendelsen av sakspapirene. 

II Godkjenning av protokoll fra møte 5.4.2013: Godkjent 

 

Referatsaker: 

1) Muntlig orientering om NOKUT-besøket, 22.5.2013 

2) Muntlig orientering om arbeidet med nye rammeplaner for den integrerte lektorutdanning 

3) Muntlig orientering om organisering av EVU 

 

S7/13 Spurveugleprisen 2013 

Vedtak:  Studiestyret tildeler årets Spurveuglepris til Forskningsetisk utvalg ved AHKR. 

Enstemmig vedtatt. 

S8 /13 Opprettelse av arbeidslivspanel ved Det humanistiske fakultet 

Vedtak:  Med bakgrunn i diskusjonen i studiestyret skal det utarbeides et nytt forslag til 

vedtak som sendes på sirkulasjon så snart som mulig. 

 Enstemmig vedtatt. 

S9/13 Oppretting av innføringsemne i arabisk.  

Vedtak:  Studiestyret anbefaler at IF kan opprette et nytt innføringsemne i arabisk (ARA100) 

som erstatter Akademisk skriving i Bachelorprogram i arabisk. Saken oversendes 

fakultetsstyret for endelig behandling.  

Enstemmig vedtatt. 



S10/13 Studieplansaker til drøfting i studiestyret – studieplanendringer våren 2013 

Vedtak:   Studiestyret vedtar at detaljer ved mappevurdering jfr. § 6.2.5 Særskilt om 
mappevurdering eller annen løpende vurdering skal vedtas i UUI og oversendes 
fakultetssekretariatet i henhold til retningslinjer og frister som gjelder for 
studieplanendringer. 

 
Studiestyret anbefaler at det for vurderingsformen veiledet oppgave angis hvorvidt 

den samme oppgaven kan leveres til vurdering på ny, og at gyldigheten for 

veiledning(obligatoriske arbeidskrav) settes i henhold til om den samme oppgaven 

kan leveres en eller flere ganger. 

Vedtatt med 8 stemmer for, 1 mot  

S11/13 Sammensetningen av studiestyret – diskusjonssak 

Undervisningskoordinatorene understreket viktigheten av at studielederne var til stede på møtene, 

men ønsket å videreføre diskusjonen om hvem som skal formelt være vararepresentant til 

høstsemesteret. Saken vil bli diskutert videre høsten 2013. 

Eventuelt: 

1) Arbeidsgruppen BA-saken: Videre til den nye visedekanen. Rapporten til fakultetsstyret fra 

HSU) 

2) Første møtedato til høsten kolliderer med fakultetskonferansen: Datoen blir justert.. 

3) Takk til de avtroppende studentrepresentantene, og Jan takket for tiden som visedekanen og 

for samarbeidet med studiestyret. 



Referat fra møte i Studiestyret, 15.11.2013 
 
Møtt: Claus Huitfeldt, Eike Schnall, Heming Gujord, Hans Marius Hansteen (vara, FoF), Hilde 
Haaland-Kramer (vara, IF), Michael Stausberg, Thomas Solomon, Linnea Reitan Jensen, 
Dorthea Alisøy 
 
Meldt forfall: Åse Johnsen, Ole Martin Skilleås 
 
Observatører: Ranveig Lote, Maj-Brit Iden 
 
Sekretær: Ronald Worley 
 
 
I Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent 
 
Referatsaker 

RS 11/13 Muntlig orientering om arbeidet med nye rammeplaner for den 

integrerte lektorutdanningen  

RS 12/13 Muntlig orientering om arbeidet i BA-gruppen 

RS 13/13 Muntlig orientering om NOKUT-tilsynet  

RS 14/13  Resultatene fra studentundersøkelsen 2013 (vedlagt) 
Fakultetet har nylig mottatt resultatene fra årets studentundersøkelse. 
Hovedpunkter fra undersøkelsen ble diskutert, og studiestyret var enig 
i at det kunne være enkelte punkter som kan være nyttig å ta opp til 
videre diskusjon. 

 
RS15/13  Pensumlister 

Fristen for publisering av pensumlister er 1. desember og 1. juni. 
Instituttene bes om å følge opp med fagmiljøene. 

 
 
 
S15/13   Forslag til utfyllende regler ved Det humanistiske fakultet 
 
Vedtak:  
Studiestyret godkjenner forslag til utfyllende regler ved Det humanistiske fakultet, og 
oversender saken til fakultetsstyret for endelig behandling. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
  



S16/13   Oppretting av emnegrupper 
Det opprinnelige forslaget til vedtak ble trukket etter en diskusjon av 
saken, og studiestyret vedtok et nytt forslag til vedtak.  

Vedtak:  
Studiestyret ber om at kriterier for oppretting av emnegrupper blir nærmere avklart, og at 
saken legges fram på ny på et senere møte. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
S17/13   Opprettelse av akademisk skrivesenter ved Det humanistiske fakultet 
 
Vedtak:  
Forslaget om oppretting av akademisk skrivesenter ved HF sendes på høring til instituttene 
og HSU før videre behandling i studiestyret og fakultetsstyret. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
S18/13   Semesterrapport fra PUHF 
 
Vedtak:  
Studiestyret tar semesterrapporten fra PUHF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
S19/13   Programsensorrapporter 
 
Vedtak: 
Studiestyret tar programsensorrapportene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Eventuelt: 
Emnebeskrivelser for EVU-emner: I det pågående arbeidet med etter- og videreutdanning ser 
fakultetet at det er et behov for en gjennomgang av emnebeskrivelsene for å få disse i tråd 
med kravene i kvalifikasjonsrammeverket. Fakultetet vil sende et brev til instituttene om 
saken.  
 
 
 
 
15.11.13 
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Godkjenning av instituttreglement  

 
 
Dokumenter i saken: 

 

1. Brev til instituttene om instituttrådets størrelse og sammensetning datert 16.08.2013 

2. «Utfyllende regler for instituttorganene ved Det humanistiske fakultet» – sist endret 

11.06.2013 

3. «Regler for fakultetsorgan, utfyllende regler for Det humanistiske fakultet» – vedtatt 

av fakultetsstyret 16.11.2010 

4. Brev fra LLE om størrelse og sammensetning av instituttrådet samt instituttreglement 

datert 07.10.2013 

5. Brev fra AHKR om instituttreglement datert 16.10.2013 

6. Instituttreglement for AHKR oversendt fakultetet 16.10.2013 

7. Instituttreglement for FoF oversendt fakultetet 17.10.2013 

8. Instituttreglement for GA – oversendt fakultetet 31.10.2013 

9. Retningslinjer for rådet ved IF – oversendt fakultetet 25.11.2013 

10. Forslag til endringer i «Utfyllende regler for instituttorgan ved Det humanistiske 

fakultet»,§ 3. 

 

Bakgrunn: 

Universitetet i Bergen har utarbeidet reglement for instituttorgan, jf. Regelsamlingen pkt. 

1.3.5. Fakultetene kan gi utfyllende regler, og fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

vedtok i møte 08.09.2009  utfyllende regler for instituttene der det ble bestemt at instituttene 

skulle ha 9 eller 11 medlemmer i instituttrådet. 

 

Instituttene ble i vårsemesteret 2013 bedt om å gi en tilbakemelding på om de var fornøyd 

med dagens størrelse på instituttrådet, eller om de ønsket en endring. Noen av instituttene 

meldte tilbake at de ønsket å utvide størrelsen på instituttrådene sine slik at alle fag kunne 

være representert i gruppe A. Fakultetet støttet dette, og fremmet forslag for fakultetsstyret 

om at instituttene selv skulle kunne bestemme om de ønsket flere enn 9 medlemmer i 

instituttrådet, under forutsetning av at sammensetningen av rådet var innenfor de rammer 

som er fastsatt av Universitetsstyret, jf. «Regler for instituttorganene» - UiB sin Regelsamling 

pkt. 1.3.5. 

 

Fakultetsstyret vedtok i møte 11.06.13 følgende endringer i de utfyllende reglenes § 3: 

«Instituttrådets størrelse og sammensetning fastsettes av fakultetsstyret innen følgende 

rammer: 

 Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 51 – 60 % 

Dato: 03.12.2013 

Arkivsaksnr: 2008/12247-MED 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

91/13 

17.12.2013 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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 Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 0-10 % 

 Teknisk og administrativt tilsatte 5-25 % 

 Studenter minst 25 % 

Instituttrådet skal ha minimum 9 medlemmer. 

 

Instituttet avgjør selv om alle faggruppene ved instituttet skal være representert gjennom 

gruppe A i instituttrådet. Med utgangspunkt i antall representanter fra gruppe A settes 

instituttrådet sammen i overensstemmelse med de prosentvise rammene som er nevnt 

innledningsvis.» 

 

Fordi noen av instituttene allerede hadde avholdt valg da saken ble behandlet i 

fakultetsstyret, avklarte fakultetet med Det sentrale valgstyret ved UiB at suppleringsvalg av 

medlemmer til instituttrådene kunne foretas etter at valgperioden var startet opp. 

 

I følge «Regler for instituttorganene» § 11 - Særskilte reglement skal hvert institutt utarbeide 

sitt eget reglement som bygger på disse reglene i tillegg til fakultetets utfyllende regler. 

Fakultetet ba instituttene om å få tilsendt instituttreglementene for godkjenning i 

fakultetsstyret. 

 

Fakultetet har nå mottatt reglementene fra samtlige institutt. To av instituttene ber om 

avklaring på en del punkter. 

 

Av UiB sine sentrale bestemmelser om sammensetning av instituttråd følger at 

studentrepresentasjonen skal være på minst 20 %. I følge § 3 i «Utfyllende regler for 

instituttorgan ved Det humanistiske fakultet» skal studentene ha minst 25 % av medlemmene 

i instituttrådet. HF la vekt på at de nye store instituttene hadde studenter fra mange fag, og 

ønsket derfor at studentrepresentasjonen skulle være større enn angitt i de sentrale 

bestemmelsene. 

 

AHKR har en studentrepresentasjon på 22 %, og ber om at fakultetsstyret godkjenner dette. 

Fakultetet har vært i kontakt med Det sentrale valgstyret ved UiB, som har veiledningsansvar 

i forhold til det aktuelle regelverket. I følge valgstyret kan fakultetsstyret ikke godkjenne en 

studentrepresentasjon som er lavere enn den som er bestemt i fakultetets utfyllende regler, 

men kan gi en midlertidig godkjennelse, og så vurdere om fakultetets regel om 25 % 

representasjon kan mykes opp ved at regelen kan fravikes dersom studentene får over 20 % 

representasjon, og det er enighet om det på instituttet. En annen mulighet er at fakultetet 

velger å følge de sentrale bestemmelsene med minst 20 % studentrepresentasjon i 

instituttrådet, og endre fakultetets utfyllende regler i tråd med dette. 

 

LLE gir også uttrykk for at det er problematisk når instituttrådet er utvidet med 10 gruppe A 

medlemmer at det med 25 % studentrepresentasjon blir 5 studentrepresentanter med 7 

vararepresentanter i instituttrådet. Antall vararepresentanter er regulert av valgreglementet. 

  

Som en konsekvens av tilbakemeldingene fra AHKR og LLE, ser fakultetet det som mest 

hensiktsmessig at Det humanistiske fakultet følger de sentrale bestemmelsene om at 

studentene skal ha minst 20 % av medlemmene i instituttrådet. Fakultetets utfyllende regler, 

§ 3 bør endres i tråd med dette. 
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Instituttreglement 

LLE har åtte faggrupper, hvorav nordisk er vesentlig større enn de andre. I følge 

Instituttreglementet til LLE vil nordisk få to representanter i gruppe A, mens de øvrige 7 

fagene får en representant hver. Problemstillingen er tatt opp med Det sentrale valgstyret, 

som mener at det er uproblematisk at nordisk får to representanter, da fordelingen uansett 

ikke vil kunne føre til at disse vil utgjøre et flertall i gruppe A.  

 

Fra instituttrådet ved LLE har fakultetet mottatt følgende problemstilling:  

   «IR ved LLE noterer seg at valreglementet ved UiB fastset at valforma til 

   instituttrådet skal vere anten preferanseval eller fleirtalsval (§ 31.3). IR ber om at 
   desse valformene blir vurderte med tanke på eit ønske om å sikre fagleg 
   representasjon av til dels små fagmiljø i gruppe A, og den risiko som det då er for 
   at den kjønnsmessige balansen i gruppe A etter § 17 ikkje blir ivareteken.» 
 
Problemstillingen har vært diskutert og konklusjonen er at uansett om instituttet velger 
preferansevalg eller flertallsvalg, så må instituttene etter at ordinært valg er fortatt ev. skifte 
valgte representanter med valgte vararepresentanter dersom ikke den kjønnsmessige 
balansen i instituttrådet er oppnådd. Det er derfor viktig at instituttene sørger for at 
kandidater fra begge kjønn stiller til valg. Utskiftingen bør foretas etter samme retningslinjer 
som gjelder for valg til fakultetsstyret, og i samråd mellom instituttet og valgstyret. Ev. klage 
på en slik avgjørelse vil kunne sendes Det sentrale valgstyret ved UiB. 
 
Det foreslås at «Utfyllende regler for instituttorganene ved Det humanistiske fakultet» § 3 gis 
samme tilføyelse som gjelder for fakultetsstyret ved HF: « Instituttrådet settes sammen slik at 
likestillingsbestemmelser oppfylles. Dersom det underrepresenterte kjønn ikke oppnår minst 
40 % gjennom ordinære valg, skiftes valgte representanter fra gruppe A ut med valgte 
vararepresentanter inntil bestemmelsene innfris. Dersom dette ikke er tilfredsstillende, går en 
videre til gruppe B, C og D i den rekkefølge.» 
 
Fakultetet finner at samtlige av de innsendte instituttreglementene, som bygger på «Regler 
for instituttorganene» og «Utfyllende regler for instituttorgan ved Det humanistiske fakultet» 
kan godkjennes. 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar de foreslåtte endringene i § 3 i «Utfyllende regler for instituttorgan ved 

Det humanistiske fakultet» som følger: 

 

- Studentene skal ha minst 20 % av medlemmene i instituttrådet (mot 25 % i dag) 

- Instituttrådet settes sammen slik at likestillingsbestemmelser oppfylles. Dersom det 

underrepresenterte kjønn ikke oppnår minst 40 % gjennom ordinære valg, skiftes 

valgte representanter fra gruppe A ut med valgte vararepresentanter inntil 

bestemmelsene innfris. Dersom dette ikke er tilfredsstillende, går en videre til gruppe 

B, C og D i den rekkefølge 

 

Fakultetsstyret godkjenner innsendte instituttreglement for samtlige institutt ved Det 

humanistiske fakultet. 
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Margareth Hagen 

 

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det humanistiske fakultet 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Det humanistiske fakultet 

Telefon 55589380 

Telefaks 55589383 

post@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Harald Hårfagresgt. 1 

Bergen 

Saksbehandler 

Mette Dalhaug 

55583108 
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Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Institutt for fremmedspråk 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Griegakademiet - Institutt for musikk 

 

  

  

 

 

Instituttrådets størrelse og sammensetning 

 

 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet behandlet i møte 08.09.2009  utfyllende regler 

for instituttene, og vedtok at instituttene skulle ha 9 eller 11 medlemmer i instituttrådet. 

 

Fakultetet ba i vårsemesteret instituttene om tilbakemelding på om de var fornøyd med 

dagens størrelse på instituttrådet, eller om de ønsket en endring. Noen av instituttene meldte 

tilbake at de ønsket å utvide størrelsen på instituttrådene sine slik at alle fag kunne være 

representert i gruppe A. Fakultetet støttet dette, og fremmet forslag for fakultetsstyret om at 

instituttene selv skulle kunne bestemme om de ønsket flere enn 9 medlemmer i instituttrådet, 

under forutsetning av at sammensetningen av rådet var innenfor de rammer som er fastsatt 

av Universitetsstyret, jf. Regler for instituttorganene - UiB sin Regelsamling pkt. 1.3.5. 

 

Fakultetsstyret vedtok i møte 11.06.13 følgende endringer i de utfyllende reglenes § 3: 

 

«Instituttrådets størrelse og sammensetning fastsettes av fakultetsstyret innen følgende 

rammer: 

 

 Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 51 – 60 % 

 Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 0-10 % 

 Teknisk og administrativt tilsatte 5-25 % 

 Studenter minst 25 % 

Instituttrådet skal ha minimum 9 medlemmer. 

Referanse Dato 

2008/12247-MED 16.08.2013 
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Instituttet avgjør selv om alle faggruppene ved instituttet skal være representert gjennom 

gruppe A i instituttrådet. Med utgangspunkt i antall representanter fra gruppe A settes 

instituttrådet sammen i overensstemmelse med de prosentvise rammene som er nevnt 

innledningsvis.» 

 

Reglene for instituttorgan finnes i UiB sin Regelsamling pkt. 1.3.5, og fakultetets utfyllende 

regler er tilgjengelige på våre hjemmesider. 

 

Suppleringsvalg av medlemmer til instituttrådene kan foretas etter at valgperioden er startet 

opp. 

 

I følge Regler for instituttorganene § 11 (særskilte reglement) skal hvert institutt utarbeide sitt 

eget reglement som bygger på disse reglene i tillegg til fakultetets utfyllende regler.  

 

Vi ber om å få tilsendt reglement for instituttene der blant annet størrelsen og 

sammensetningen av instituttrådet framkommer, innen 18.10.2013. Instituttreglementene vil 

legges fram for fakultetsstyret for godkjenning på møte 19.11.2013. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Trine Moe 

fakultetsdirektør Mette Dalhaug 

 rådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi 

Arnhild Thorseth 
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UTFYLLENDE REGLER FOR INSTITUTTER MED TILSATT INSTITUTTLEDER 
( Henvisning til §§ gjelder vedtatte Regler for instituttorganene ved UiB,  sist endret av Universitetsstyret, 
18.06.2009, se UiB sin Regelsamling pkt. 1.3.5 ). 
 
De utfyllende reglene ble vedtatt i møte i fakultetsstyret 08.09.2009, men sist endret av fakultetsstyret 
11.06.2013. 

 
Til § 1: Instituttorganene: 

 

Grunnenhetene ved Det humanistiske fakultet skal ha følgende organer: 

 

Tilsatt instituttleder 

Instituttråd 

Administrasjonssjef 

 

I tillegg skal instituttet ha: 

 

¤ Undervisningskoordinator  

¤ Forskningskoordinator 

 

Undervisningskoordinator og forskningskoordinator utpekes av instituttlederen blant 

medlemmer fra gruppe A ved det aktuelle instituttet. 

 

Undervisningskoordinatoren, forskningskoordinatoren og administrasjonssjefen utgjør 

instituttets ledergruppe sammen med instituttlederen og er underlagt denne. Ledergruppen 

skal settes sammen slik at begge kjønn er representert. 

 

¤ Utvalg for undervisning og internasjonalisering 

¤ Utvalg for forskning og formidling 

 

De to utvalgene ledes av henholdsvis undervisningskoordinatoren og 

forskningskoordinatoren og gir råd på sine respektive områder til instituttlederen. Utvalgene 

settes sammen slik at programledere for undervisningsprogrammer og tilsvarende 

forskergruppeledere er representert i de respektive utvalgene sammen med representanter 

for undervisningsfag og representanter for individuelle forskere. Sammensetning fastsettes 

endelig av instituttlederen etter uttalelse fra instituttrådet. 

 

Utvalgene får sitt mandat etter vedtak fra instituttrådet og endelig vedtak i  

fakultetsstyret. 

 

Til § 2: Instituttleder: 

 

Tilsatt instituttleder. 

Instituttlederen har det overordnede ansvaret for instituttets samlede faglige og 

administrative virksomhet, med de begrensningene som er gitt gjennom instituttrådets 

kompetanse, jf. § 4.
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Instituttlederen har ansvaret for at saker som etter § 4 skal behandles av instituttrådet blir 

lagt frem for rådet, herunder planer og budsjett for å sikre en mest mulig rasjonell drift og 

budsjettbalanse. 

 

Instituttlederen har ansvaret for å utvikle et godt arbeidsmiljø, skape trivsel og motivasjon og 

legge forholdene til rette for faglig utvikling for den enkelte ansatte og for fagmiljøet som 

helhet. 

 

Instituttlederen rapporterer til fakultetsledelsen, normalt dekanen i alle faglige spørsmål og til 

fakultetsdirektøren på de områder som følger av universitetsdirektørens fullmakter i henhold 

til lov og reglement og delegert til fakultetsdirektøren. 

 

Instituttlederen har myndighet til å utpeke andre ledere/koordinatorer for å sikre en 

hensiktsmessig drift av instituttet, herunder faglige koordinatorer og ledere for forskergrupper 

og studieprogrammer. 

 

Til § 3: Instituttrådets størrelse og sammensetning 

(endret i fakultetsstyremøte 11.06.2013 ) 

 

Instituttrådets størrelse og sammensetning fastsettes av fakultetsstyret innen følgende 

rammer: 

¤ Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 51 – 60% 

       ¤ Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 0-10% 

       ¤ Teknisk og administrativt tilsatte 5-25% 

       ¤ Studenter minst 25% 

Instituttrådet skal ha minimum 9 medlemmer. 

Instituttene avgjør selv om alle faggruppene ved instituttet skal være representert i gruppe A i 

instituttrådet. Med utgangspunkt i antall representanter fra gruppe A settes instituttrådet 

sammen i overensstemmelse med de prosentvise rammene som er nevnt innledningsvis. 

 

Til § 4: Instituttrådets kompetanse 

I tillegg til den type saker som instituttrådet skal behandle kan instituttrådet be om å få seg 

forelagt hvilken som helst sak til uttalelse så lenge saken ikke er unntatt fra behandling i 

samsvar med lov, forskrift, reglement eller sentrale vedtak ved universitetet. 



 

Utfyllende regler for fakultetet  side 1 av 3 

 

 

 

 

UTFYLLENDE REGLER FOR FAKULTETET 

 

Til behandling i fakultetsstyret 16.11.10 

(Henvisning til §§ gjelder vedtatte regler for fakultetsorganene ved UiB, 

sist endret av Universitetsstyret, 18.06.2009) 

 

Regler for fakultetsorganene - se UiB sin regelsamling pkt. 1.3.2 

 

Til § 1: Fakultetets organer 
Fakultetet skal ha: 

 Fakultetsstyre 

 Dekan 

 Prodekan for forskning og formidling (inkludert internasjonalisering i forskning) 

 Visedekan for utdanning og internasjonalisering 

 Fakultetsdirektør 

 Tilsettingsutvalg 

 Studiestyre 
 

Prodekanen for forskning og formidling velges sammen med dekanen. Visedekanen for 

utdanning og internasjonalisering utpekes av dekanen. Begge inngår i fakultetets ledergruppe 

sammen med dekanen og fakultetsdirektøren. Ledergruppen skal sammensettes slik at begge 

kjønn er representert. 

 

Fakultetet har et rådgivende organ for dekanen som utover fakultetets ledergruppe, består 

av de tilsatte institutt- og senterlederne ved fakultetet. Utvalget kalles sammen og gir råd 

i alle utdannings- og forskningsspørsmål når dekanen ønsker det. 

 

Studiestyret skal ha ansvar for utvikling og oppfølging av fakultetets utdanningsstrategi, 

studieplaner og program, og påse at kvalitet og studietilbud er i tråd med gjeldende 

regelverk. I tillegg skal studiestyret være et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker 

om opprettelse og nedlegging av studieprogram, og opptak av studenter. 

 

Studiestyret består av 9 medlemmer: 

 Visedekan for utdanning (leder) 

 En faglig representant fra hvert av instituttene, med studielederne som personlig 

varamedlem 

 Leder for Programutvalget for lærerutdanning ved HF 

 To studentrepresentanter 

 Fakultetets studiesjef er sekretær for studiestyret 

 

Saksbehandlerne i fakultetsadministrasjonen som forbereder saker til studiestyret har 

møte- og talerett, men ikke stemmerett i studiestyret. 

 

Fakultetet har ingen andre organer ut over det som måtte følge av lovpålagte og 

avtalefestede bestemmelser (for eksempel IDU – Informasjons- og drøftingsutvalg).
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Til § 2A: Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning 
Fakultetsstyret skal ha 11 medlemmer som består av følgende: 



 Dekanen som leder fakultetsstyret.

 Fem medlemmer fra gruppe A (Faste vitenskapelige tilsatte). Hvert av de 

fem instituttene utgjør en valgkrets og det velges en representant fra gruppe 

A innen denne valgkretsen, samt to vararepresentanter. Begge kjønn skal være 

representert. 

 Ett medlem velges av og blant samtlige av fakultetets tilsatte i gruppe B 

(Midlertidig vitenskapelige tilsatte). 

 Ett medlem velges av og blant samtlige av fakultetets tilsatte i gruppe C 

(Teknisk/administrative ansatte). 

 Tre representanter velges fra fakultetets medlemmer i gruppe D (Studenter). 

 

Fakultetsstyret settes sammen slik at likestillingsbestemmelser oppfylles. Dersom det 

underrepresenterte kjønn ikke oppnår minst 40 % (5 medlemmer) gjennom ordinære valg, 

skiftes valgte representanter fra gruppe A ut med valgte vararepresentanter inntil 

bestemmelsene innfris. Dersom dette ikke er tilfredsstillende går en videre til gruppe B, C og 

D i den rekkefølge. 

 

Prodekanen for forskning og formidling og visedekanen for utdanning og internasjonalisering 

møter som observatører i fakultetsstyret. De har talerett, men ikke stemmerett. 

 

Til § 5a: Dekanens generelle myndighetsområde 
Dekanen er ansvarlig overfor rektor i alle saker som ikke er underlagt universitetsdirektørens 

ansvarsområde gitt i henhold til Universitets- og høgskoleloven og i forskrift til denne. I disse 

sakene er dekanen, sammen med fakultetsdirektøren, ansvarlig overfor universitetsdirektøren. 

 

Dekanen har linjeansvar overfor prodekanen og visedekanen og delegerer nærmere bestemte 

arbeidsoppgaver til disse. Dekanen har linjeansvar overfor tilsatte institutt- og senterledere i 

alle saker, med unntak av saker som eksplisitt er lagt til fakultetsstyret og myndighet under 

universitetsdirektørens ansvarsområde. I sistnevnte tilfelle utøves linjeansvar sammen med 

fakultetsdirektøren. 

 

Dekanen representerer fakultetet utad og har kontakt med studentenes organer, med mindre 

disse arbeidsoppgavene er delegert til andre i ledergruppen. 

 

Til § 6A: Prodekan og visedekan 
Prodekanen er dekanens stedfortreder og har samme ansvar og utøver samme myndighet 

som til en hver tid er gitt til dekanen, når prodekanen opptrer på dennes vegne. 

 

Til § 7: Fakultetsdirektør 
Fakultetsdirektøren har et særskilt ansvar for å tilse at forvaltningen av økonomiske ressurser 

skjer i henhold til statens bevilgningsreglement og at forvaltningen av personalmessige 

ressurser skjer i henhold til lov og avtaleverk i staten. Delegert myndighet utøves i samarbeid 

med dekanen. 

 

På andre saksfelt opptrer fakultetsdirektøren på vegne av dekanen og i samråd med 

dekanen, med mindre fakultetsdirektøren er gitt et oppdrag direkte fra overordnet organ. 
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Fakultetsdirektøren inngår i fakultetets ledergruppe og skal påse at fakultetets ledelse, 

institutt- og senterledere og ansatte følger forvaltningsmessige bestemmelser i henhold til 

lover, forskrifter og reglement. Fakultetsdirektør skal tilse at ledelsen tilbys relevant 

administrativ bistand, kompetanse og sørvis. 

 

I samarbeid med dekanen har fakultetsdirektøren ansvar for forberedelsen av alle saker som 

legges fram til vedtak under fakultetsstyrets myndighetsområde. 

 

Fakultetsdirektøren er delegert myndighet som øverste leder for fakultetets administrasjon, 

inkludert fellesseksjoner og skal koordinere, følge opp og utvikle administrasjonen på hele 

fakultetet. 

 

Fakultetsdirektøren er delegert myndighet til å følge opp avtaleverket i forhold til HMS-

arbeid og til tjenestemannsorganisasjonene. 
 

Til § 8: Tilsettingsutvalg 
Tilsettingsutvalget skal behandle tilsettinger i åremålsstillinger (unntatt 

instituttlederstillinger), midlertidige forskerstillinger og bistillinger. Utvalget har 5 

medlemmer. Alle medlemmer, bortsett fra medlem foreslått fra 

tjenestemannsorganisasjonene, er fakultetsstyremedlemmer. 

 

 Dekan (utvalgets leder) 

 Representant fra de faste vitenskapelig ansatte 

 Representant fra de midlertidige vitenskapelig ansatte 

 Medlem foreslått av tjenestemannsorganisasjonene (vitenskapelig ansatt) 

 Studentrepresentant 

 

Innstillingsutvalget som innstiller til instituttlederstillinger, ledes av prodekanus og har i 

tillegg fire medlemmer. Medlemmet som utpekes av tjenestemannsorganisasjonene bør 

representere gruppe A ved det aktuelle instituttet. 



 

 

 

UNIVERSITETET I BERGEN 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium 

 
Det humanistiske fakultet 

07.10.2013 

 

Storleik og samansetjing av instituttrådet ved LLE 

 

Viser til brev 16.08.13 (2008/12247-MED), “Instituttrådets størrelse og 

sammensetning”. Vedlagt følgjer reglement for instituttrådet ved LLE, vedteke i 

instituttrådet 30.09.13. 

 

Saka har vore drøfta på to instituttrådsmøte og eitt allmøte ved instituttet. Vedtaket om 

å gå over til ein struktur med representasjon frå alle faggruppene var samrøystes. 

Vedtaket om 19 representantar vart gjort mot éi røyst (for 15, som på IF).  

 

Samansetjinga av det nye rådet vert slik – prosentvis representasjon i parentes: 

 

Gruppe A:  10 representantar  (52,6) 

Gruppe B:    2 representantar  (10,5) 

Gruppe C:    2 representantar  (10,5) 

Gruppe D:    5 representantar  (26,3) 

 

Instituttet har åtte faggrupper, og éi av desse, nordisk, er vesentleg større enn dei andre. 

Denne gruppa får dermed to representantar, kvar av dei andre sju får éin. 

 

Det kan vera eit praktisk problem for studentane at dei har fem representantar, og LLE 

etterlyser ei konsekvensvurdering av vedtaket i fakultetsstyret 11.06.13 om å skjerpa 

normalkravet frå 20 % til 25 % studentrepresentasjon. 

 

Instituttrådet vedtok òg samrøystes denne merknaden: 

 



IR ved LLE noterer seg at valreglementet ved UiB fastset at  valforma til 
instituttrådet skal vere anten preferanseval eller fleirtalsval (§ 31.3). IR ber om at 
desse valformene blir vurderte med tanke på eit ønske om å sikre fagleg 
representasjon av til dels små fagmiljø i gruppe A, og den risiko som det då er for 
at den kjønnsmessige balansen i gruppe A etter § 17 ikkje blir ivareteken. 

 

Eg ber fakultetet om å gjera ei vurdering av konsekvensane for valordninga av den 

vedtekne modellen. Denne vurderinga må gjerast for alle dei tre institutta som har 

vedteke eller som praktiserer ein slik modell – AHKR, IF og LLE – på lik line. I tillegg til 

likestillingsperspektivet gjeld det spørsmålet om vararepresentantar, som har vore reist 

av IR-medlemer i etterkant. Ei bokstavlojal tolking av normalreglane vil seia at gruppe D 

må velja sju vararepresentantar, og den vedtekne presiseringa for gruppe A bør 

gjennomgåast grundig. Eg viser her til den ordninga som gjeld ved AHKR no, den se rut 

til å vera heilt analog med det vedtaket LLE har gjort. 

 

Med helsing 

 

 

Johan Myking 

instituttleiar 

  



 

 

 

UNIVERSITETET I BERGEN 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium 

 
VEDLEGG 

Reglement for instituttrådet ved LLE  
 
Vedteke av instituttrådet 30.09.13, IR-sak 26/13  

 
 
Formål  
 
Instituttrådet er det øvste representative organet ved LLE. Rådet gjer vedtak for 
instituttet på viktige saksfelt, gjev råd til instituttleiaren og verkar elles som eit kontakt- 
og kommunikasjonsorgan for alle faggrupper og stillingskategoriar ved instituttet, 
medrekna studentane. Medlemene av instituttrådet ser ikkje seg sjølve som 
partsrepresentantar, men arbeider til det beste for instituttet som heilskap. 
 
Storleik, samansetning og val 
 
Instituttrådet ved LLE har 19 representantar og er samansett slik: 
 

A. I alt 10 representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskarstilling: to 
representantar frå faggruppa nordisk, ein frå kvar av dei sju andre faggruppene 
(allmenn litteraturvitskap, lingvistiske fag, klassiske fag, kunsthistorie, digital 
kultur, teatervitskap, norskkursa), pluss instituttleiaren.  

B. To representantar for mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstilling.  
C. To representantar for dei teknisk og administrativt tilsette. 
D. Fem studentrepresentantar. 

 
Funksjonstida er fire år, likevel slik at representantane for gruppe B og D vert valde for 
eitt år, jf. valreglementet. 
 
Det skal veljast like mange varamedlemer som det vert valt medlemer i kvar gruppe, 
med tillegg av to. For dei ni representantane frå gruppe A vert dette likevel presisert 
slik:  To vararepresentantar frå kvar faggruppe, med unntak for faggruppa nordisk, som 
får fire vararepresentantar. Nestleiaren ved instituttet er vara for instituttleiaren. 
 
Instituttleiaren går inn i gruppe A som leiar av rådet og legg fram sakene. 
Administrasjonssjefen er sekretær for instituttrådet, men kan delegera oppgåva. 
 
Valstyret ved LLE har ansvaret for at vala i gruppene A, B og C går rett for seg. 
 
Kompetanse og ansvar 
 
Instituttrådet skal behandla, gjera vedtak på vegner av instituttet og gje innstilling til 
fakultetet eller anna overordna organ i saker som gjeld: 
 



-  Forskingsmelding, forskarutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre 
strategi- og resultatdokument som vert utarbeidde av instituttet 

-  Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplanar  

-  Budsjettframlegg, årsbudsjett og årsrekneskap 
 
 
Instituttrådet ved LLE har valt å delegera ansvaret for undervisningsadministrasjonen 
til Utvalet for undervisning og internasjonalisering (UUI).  
 
I alle andre saker er instituttrådet eit rådgjevande informasjons- og kontaktorgan 
mellom instituttleiaren, dei tilsette og studentane. 
 
 
Saksbehandling og møtepraksis 
 
Møta i instituttrådet er opne. Rådet behandlar ikkje personalsaker. 
 
Rutinane for saksbehandling, møteleiing, referat m.m. følgjer elles dei normalreglane 
som universitetsstyret har fastsett. 
 
 
------------------------------ 
Dette reglementet byggjer på dokumentet Regler for instituttorganene. Fastsatt av 

universitetsstyret 18.06.09 og på endringar fastsette av fakultetsstyret for HF 11.06.2013, 
sak 45/13. Reglementet er godkjent av fakultetsstyret 000.  
 
<NORMALREGLANE BØR LENKJAST TIL> 
 
 
 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitenskap 

Telefon  

Telefaks  

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Øysteinsgate 3 

Bergen 

Saksbehandler 

Britt Kristin Holsen 

55582315 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

Instituttreglement for Institutt for AHKR 

 

Det vises til brev av 16.08.2013 angående instituttrådets størrelse og sammensetting, der 

også instituttreglement etterspørres. 

 

Instituttrådet ved AHKR fikk ny sammensetting etter reglementsendringen i 2009, og det har 

senere ikke vært gjort forandringer i størrelse og sammensetting. Instituttet meldte i vår 

tilbake at det ønsket å opprettholde instituttrådet slik det er sammensatt.  

 

I etterkant har fakultetsstyret endret studentrepresentasjonen fra minst 20 % til minst 25 %, 

mens det sentrale reglementet fortsatt krever minst 20 %. Dagens instituttråd ved AHKR har 

en studentrepresentasjon på 22 %, og vi ber om at dette godkjennes. Alternativt må størrelse 

og sammensetting vurderes på nytt. 

 

Instituttreglement som er vedtatt av instituttrådet 10.10.2013, følger vedlagt. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Jan Heiret 

instituttleder Britt Kristin Holsen 

 administrasjonssjef 

Referanse Dato 

2008/12247-BRH 16.10.2013 

  

 

 



Instituttreglement  
Institutt for arkeologi, historie, kultur- 
og religionsvitenskap 

 

Reglementet bygger på «Regler for instituttorganene» fastsatt av Universitetsstyret 

18.06.2009, samt ”Utfyllende regler for institutter med tilsatt instituttleder” vedtatt av 

fakultetsstyret 08.09.2009, revidert senest 11.06.2013. 

 

Instituttrådsvedtak om instituttrådets kompetanse 24.09.2009, delegasjon til og 

sammensetting av Utvalg for undervisning og internasjonalisering 24.09.2009 og 

06.06.2013, er innarbeidet i reglementet. 

 

Instituttreglementet er vedtatt av instituttrådet 10.10.2013. 

 
 
 
 
 
§1. Instituttorganene  
 

Institutt for AHKR skal ha:  

- Instituttleder  

- Instituttråd  

- Utvalg for forskning og formidling 

- Utvalg for undervisning og internasjonalisering 

- Fagmøter 

 

Institutt for AHKR har ansatt instituttleder. 

 

Institutt for AHKR skal ha egen administrasjonssjef. 

 

I tillegg skal instituttet ha: 

- Instituttleders stedfortreder 

- Forskningskoordinator 

- Undervisningskoordinator 

- Fagkoordinatorer for de fire disiplinene 

  (arkeologi, historie, kulturvitenskap og religionsvitenskap) 

- Forskergruppeledere 

 

Instituttleder velger sin stedfortreder, vedkommende skal godkjennes av 
instituttrådet. 

 

http://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=163#L§1Instituttorganene#L§1Instituttorganene


Forskningskoordinator, undervisningskoordinator, fagkoordinatorer og 
forskningsgruppeledere utpekes av instituttlederen blant medlemmene fra 
gruppe A. 

 

Forskningskoordinator, undervisningskoordinator, administrasjonssjef og 
studieleder utgjør instituttets ledergruppe sammen med instituttlederen og er 
underlagt denne. Ledergruppen skal settes sammen slik at begge kjønn er 
representert. 

 

Utvalg for forskning og formidling og Utvalg for undervisning og 
internasjonalisering ledes av henholdsvis forskningskoordinatoren og 
undervisningskoordinatoren og gir råd på sine respektive områder til 
instituttlederen. Utvalg for forskning og formidling settes sammen av 
forskergruppelederne, samt representanter for gruppe B og D. Utvalg for 
undervisning og internasjonalisering settes sammen av 
fagkoordinatorer/programkoordinatorer, studieleder, samt representanter for 
gruppe D. Sammensetning fastsettes endelig av instituttlederen etter uttalelse 
fra instituttrådet.  

 

Utvalgene får sine mandat etter vedtak i instituttrådet og endelig vedtak i 
fakultetsstyret.  

 

 

§ 2. Instituttleder  
 

Ansettelse av instituttleder skjer på åremål for fire år av gangen, jf § 8 i Regler 
for fakultetsorganene. 

 

Ingen kan være ansatt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer 
enn 12 år.  

 

Instituttleder er den øverste lederen ved instituttet og får sin myndighet etter 
delegasjon fra fakultetet og har dekanen som nærmeste overordnede. 
Instituttleder kan videredelegere sin myndighet dersom ikke annet er fastsatt i 
lov, forskrift eller fakultetets delegasjonsvedtak.  

 

Instituttleder  

 har det overordnede ansvaret for instituttets samlede faglige og 
administrative virksomhet, med de begrensningene som er gitt gjennom 
instituttrådets kompetanse, jf. § 4  

 har personalansvar for de ansatte ved instituttet og legger til rette for å 
følge opp den enkelte faglige ansattes rett til fordeling av tid til forskning 
og utdanning  

 har innstillingsmyndighet ved ansettelse i undervisnings- og 
forskerstillinger og i tekniske og administrative stillinger ved instituttene  

 har ansvar for å følge opp mål for utdanning, forskning, forskerutdanning 
og formidling 

 har ansvar for økonomi og HMS-arbeid ved instituttet  
 skal sørge for at instituttet har oppdaterte strategier og system for 

kvalitetssikring av instituttets virksomhet  

http://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=163#L§2Instituttleder#L§2Instituttleder


 

Instituttleder har ansvaret for at saker som etter § 4 skal behandles av 
instituttrådet blir lagt frem for rådet, herunder planer og budsjett for å sikre en 
mest mulig rasjonell drift og budsjettbalanse. 

 

Instituttleder har ansvaret for å utvikle et godt arbeidsmiljø, skape trivsel og 
motivasjon og legge forholdene til rette for faglig utvikling for den enkelte 
ansatte og for fagmiljøet som helhet. 

 

Instituttleder rapporterer til fakultetsledelsen, dekan i alle faglige spørsmål og til 
fakultetsdirektør på de områder som følger av universitetsdirektørens fullmakter 
i henhold til lov og reglement og delegert til fakultetsdirektøren. 

 

Instituttleder har myndighet til å utpeke andre ledere/koordinatorer for å sikre 
en hensiktsmessig drift av instituttet, herunder faglige koordinatorer og ledere 
for forskergrupper og studieprogrammer. 

 

Instituttleder representerer instituttet utad og har overordnet ansvar for kontakt 
med eksterne samarbeidspartnere.  

 

Har instituttleder forfall eller fratrer i løpet av det siste året av sin funksjonstid, 
overtar stedfortreder. Fratrer instituttleder før dette tidspunkt, ansettes ny 
instituttleder.  

 

 

§3. Instituttrådets størrelse og sammensetning  
 

Følgende grupper skal være representert i instituttrådet, som består av 9 
medlemmer inkludert instituttleder:  

a. Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (5 inkludert 

    instituttleder). Det velges én representant hva hver av instituttets disipliner. 

b. Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling (1) 

c. Teknisk og administrativt ansatte (1)  

d. Studenter (2)  

 

Funksjonstiden er 4 år, likevel slik at medlemmene valgt for gruppe b og d 
velges for ett år, jf. valgreglementet.  

 

Det skal velges like mange varamedlemmer som det velges medlemmer i hver 
gruppe, med tillegg av to.  

 

Instituttleder er leder av instituttrådet. Instituttlederen legger fram saker for 
instituttrådet.  

 

Administrasjonssjef er sekretær for instituttrådet.  
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§4. Instituttrådets kompetanse  
 

Bygger også på følgende instituttrådsvedtak 24.09.2009: 

«Instituttrådet vedtar at alle instituttets ansatte innenfor rammen av instituttrådets 

virksomhetsområde kan fremme en sak gjennom gruppens representant i rådet eller 

direkte til instituttleder. Saken må fremmes to uker før møtet.» 

 

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling 
til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår: 

 Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og 
andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet 

 Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner 
 Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap 
 Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til 

studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og 
programevalueringer.  

 

I øvrige saker er instituttrådet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan 
mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene.  

 

I tillegg til den type saker som instituttrådet skal behandle kan instituttrådet be 
om å få seg forelagt hvilken som helst sakt til uttalelse så lenge saken ikke er 
unntatt fra behandling i samsvar med lov, forskrift, reglement eller sentrale 
vedtak ved universitetet. 

 

Alle instituttets ansatte innenfor rammen av instituttrådets virksomhetsområde 
kan fremme en sak gjennom gruppens representant i rådet eller direkte til 
instituttleder. Saken må fremmes to uker før møtet. 

 

Dersom instituttrådet delegerer beslutningsmyndighet i saker som angår 
studietilbud, skal studentene være representert med minst 20 % i vedkommende 
organ. 

 

Rådets medvirkning ved tilsetting av instituttleder, fremgår av reglene for 
ansettelse av instituttleder.  

 
 
§5. Administrasjonssjefen  
 

Administrasjonssjefen har instituttlederen som nærmeste overordnede. 
Vedkommende har den daglige ledelsen av instituttets administrasjon på vegne 
av instituttleder og rapporterer til denne. Instituttleder kan delegere 
avgjørelsesmyndighet til administrasjonssjefen dersom ikke lov eller 
delegasjonsvedtak setter skranker for delegasjon. 
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§6. Studentrepresentasjon  
 

Studentene skal ha minst 20 % av medlemmene i alle kollegiale organ som 
tildeles beslutningsmyndighet, hvis ikke delegerende organ enstemmig 
bestemmer noe annet, jf. universitets- og høyskolelovens § 4-4.  

 
 
§7. Instituttrådets arbeidsform, møter m.v.  
 

Instituttrådet og utvalg treffer sine vedtak i møter. Leder sørger for at det holdes 
møter i henhold til tidsplanen for de sakene rådet skal behandle etter § 4. 
Rektor, dekanen eller minst en femdel av medlemmene kan kreve ekstraordinært 
møte.  

 

Leder innkaller til møte med minst 3 virkedagers varsel. En sak som ikke står på 
sakslisten, kan ikke behandles hvis noen av medlemmene motsetter seg det. 
Saksdokumentene skal sendes ut eller legges ut for medlemmene.  

 

Medlemmer av instituttråd og utvalg har plikt til å møte dersom ikke 
vedkommende har gyldig forfall. Medlemmene plikter også å delta i 
forhandlingene. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg.  

 

Møter i instituttråd og utvalg holdes for åpne dører. Vedkommende organ kan 
fastsette at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal 
behandles for lukkede dører. Spørsmål om lukking behandles for lukkede dører.  

 

Det skal føres møtebok for instituttrådet og utvalg med beslutningsmyndighet. 

 

  

§ 8. Mandat for Utvalg for forskning og formidling 
 

Utvalg for forsknings og formidling er instituttleders rådgivende organ i 
forsknings-, forskerutdannings- og formidlingssaker. Utvalget skal arbeide for at 
instituttets målsetninger innenfor forskning, forskerutdanning og formidling blir 
oppfylt.   

 

Utvalget skal 

 sikre utvikling og oppfølging av instituttets forskningsstrategi 
 arbeide for å styrke vilkårene for forskning 
 fremme kontakt og erfaringsutveksling mellom forskningsgruppene ved 

instituttet 
 arbeide for økt internasjonalisering 
 forberede den årlige forskningsmeldingen for endelig behandling i 

instituttrådet 
 drøfte tiltak for å forbedre forskerutdanningstilbudet ved instituttet 
 forberede den årlige forskerutdanningsmeldingen for endelig behandling i 

instituttrådet 
 sikre utvikling og oppfølging av instituttets formidlingsstrategi 

 

Instituttleder kan pålegge utvalget andre oppgaver ved behov. 
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Utvalget ledes av forskningskoordinator og settes ned av instituttleder i henhold 
til § 1.  
Forskningsrådgiver er sekretær. 
 

 

§ 9. Mandat for Utvalg for undervisning og  
internasjonalisering 
 

Mandatet bygger på følgende vedtak i instituttrådet: 

Om sammensetting og delegasjon 24.09.2009: 

«Instituttrådet vedtar at studentrepresentasjonen økes til å utgjøre minst 20 % i UUI, og 

at saker som angår pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer 

delegeres til UUI. Referat fra UUI legges fram for instituttrådet.» 

Om sammensetting 06.06.2013: 

«Instituttrådet vedtar å øke antall medlemmer i Utvalg for undervisning og 

internasjonalisering (UUI) til 12 ved å gi studieleder stemmerett og øke antallet student-

representanter fra 2 til 5 (med 1/2 stemme hver).» 

 

Utvalg for undervisning og internasjonalisering skal arbeide for at instituttets 
målsettinger innenfor undervisning og internasjonalisering blir oppfylt. Utvalget 

har delegert myndighet fra Instituttrådet i følgende saker: 

 Oppretting og nedlegging av emner 
 Endringer i studieplaner og emnebeskrivelser 

 Vesentlige endringer av pensum og undervisning 
 Igangsetting og oppfølging av emneevalueringer  

 

Utvalget er instituttleders rådgivende organ for øvrige saker som gjelder 
undervisning og internasjonalisering for alle AHKRs studieprogram og har særlig 
ansvar for  

 Internasjonalisering (herunder utvekslingsavtaler) 
 Oppfølging av undervisningsrelaterte punkter i instituttets strategiske plan 

 Evaluering av studieprogram (UUI forbereder til instituttrådet)  
 Høringsuttalelser i studierelaterte saker (UUI forbereder til instituttrådet) 

 Saker som instituttleder eller instituttrådet ber utvalget om å forberede 
 
Utvalget ledes av undervisningskoordinator og settes ned av instituttleder i 
henhold til § 1 og instituttrådsvedtak 06.06.2013 slik: 

 Undervisningskoordinator (leder for UUI) 

 Studieleder 
 Fagkoordinator for arkeologi 
 Fagkoordinator for historie 

 Fagkoordinator for kulturvitenskap 
 Fagkoordinator for religionsvitenskap 

 Programkoordinator for Region og regionalisering 
 Fem studentrepresentanter med 0,5 stemme hver (én representant fra 

hvert fag + Region og regionalisering) 

 
Studieleder fungerer også som sekretær. 
 



§ 10. Vervbeskrivelser 

 

Det skal utarbeides vervbeskrivelser for forskningskoordinator, 
undervisningskoordinator, fagkoordinatorene og emneansvarlige. 
Vervbeskrivelsene skal godkjennes av instituttrådet. 

 

Gjeldende beskrivelser vedtatt av instituttrådet 09.06.2011. 

 

 
§ 11. Instituttets ledergruppe 
 
Ledergruppen møter etter avtalt møteplan, og gir råd til instituttleder i saker som 
tilhører instituttleders myndighetsområde. 

 
 

§ 12. Vedtaksførhet og flertallskrav  
 

Instituttrådet og utvalg er vedtaksføre når mer enn halvparten av medlemmene 
er til stede og avgir stemme.  

 

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene dersom ikke annet 
er fastsatt i lov. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 
Avstemning skjer ved stemmetegn.  

 

 

§13. Uttreden fra instituttrådet i valgperioden  
 

Den som har sluttet i tjenesten eller som student i den valgkretsen 
vedkommende er valgt i, trer ut av rådet. Det samme gjelder i permisjonstiden 
for den som har permisjon for å arbeide i annen stilling utenfor instituttet. Første 
varamedlem rykker i disse tilfellene opp som fast medlem, eventuelt for 
permisjonstiden.  
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Instituttreglement  
 

Reglementet bygger på normalreglement vedtatt i Universitetsstyret i juni 2009, samt 

”Utfyllende regler for institutter med tilsatt instituttleder” vedtatt av fakultetsstyret i 

september 2009, revidert senest 11.06.13 

 

Reglementet er sist vedtatt i instituttrådet ved Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudier 12.09.2013. 

 
 
 
 
 
§1. Instituttorganene  
 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier skal ha:  

- Instituttleder  

- Instituttråd  

- Utvalg for forskning og formidling 

- Utvalg for fagstudiene 

- Utvalg for Examen philosophicum 

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har ansatt instituttleder. 

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier skal ha egen administrasjonssjef. 

 

I tillegg skal instituttet ha:  

- Forskningskoordinator 

- Undervisningskoordinator 

- Instituttleders stedfortreder 

 

Instituttleders stedfortreder, undervisningskoordinator, forskningskoordinator,  
leder av Utvalg for examen philosophicum og administrasjonssjef utgjør 

instituttets ledergruppe sammen med instituttleder og er underlagt instituttleder.  

 

Samme person kan ha flere verv dersom det er hensiktsmessig. 
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§ 2. Instituttleder  
 

Ansettelse av instituttleder skal skje på åremål for fire år av gangen, jf § 8 i 
Regler for fakultetsorganene. Ansatt instituttleder velger sin stedfortreder, 
vedkommende skal godkjennes av instituttrådet.  

 

Ingen kan være ansatt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer 
enn 12 år.  

 

Instituttleder er den øverste lederen ved instituttet og får sin myndighet etter 
delegasjon fra fakultetet og har dekanen som nærmeste overordnede. 
Instituttleder kan videredelegere sin myndighet til administrasjonssjef og utvalg 
innenfor instituttet dersom ikke annet er fastsatt i lov, forskrift eller fakultetets 
delegasjonsvedtak.  

 

Instituttleder  

 har det overordnede ansvaret for instituttets samlede faglige og 
administrative virksomhet, med de begrensningene som er gitt gjennom 

instituttrådets kompetanse, jf. § 4  

 har personalansvar for de ansatte ved instituttet og legger til rette for å 
følge opp den enkelte faglige ansattes rett til fordeling av tid til forskning 
og utdanning  

 har innstillingsmyndighet ved ansettelse i undervisnings- og 

forskerstillinger og i tekniske og administrative stillinger ved instituttene  

 har ansvar for å følge opp mål for utdanning, forskning, forskerutdanning 
og formidling  

 har ansvar for økonomi og HMS-arbeid ved instituttet  

 skal sørge for at instituttet har oppdaterte strategier og system for 

kvalitetssikring av instituttets virksomhet  

 

Instituttleder har ansvaret for at saker som etter § 4 skal behandles av 
instituttrådet blir lagt frem for rådet. Herunder planer og budsjett for å sikre en 
mest mulig rasjonell drift og budsjettbalanse. 

 

Instituttleder har ansvaret for å utvikle et godt arbeidsmiljø, skape trivsel og 
motivasjon og legge forholdene til rette for faglig utvikling for den enkelte 
ansatte og for fagmiljøet som helhet. 

 

Instituttleder rapporterer til fakultetsledelsen, normalt dekan i alle faglige 
spørsmål og til fakultetsdirektør på de områder som følger av 
universitetsdirektørens fullmakter i henhold til lov og reglement og delegert til 
fakultetsdirektør. Instituttleder har myndighet til å utpeke andre 
ledere/koordinatorer for å sikre en hensiktsmessig drift av instituttet, herunder 
faglige koordinatorer og ledere for forskergrupper og studieprogrammer. 
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Instituttleder representerer instituttet utad og har overordnet ansvar for kontakt 
med eksterne samarbeidspartnere.  

 

Har instituttleder forfall eller fratrer i løpet av det siste året av sin funksjonstid, 
overtar stedfortreder. Fratrer instituttleder før dette tidspunkt, ansettes ny 
instituttleder.  

 

 

§3. Instituttrådets størrelse og sammensetning  
 

Følgende grupper skal være representert i instituttrådet, som består av 11 
medlemmer inkludert instituttleder:  

a. Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (6 inkludert 

    instituttleder) 

b. Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling (1) 

c. Teknisk og administrativt ansatte (1)  

d. Studenter (3)  

 

I tillegg kan det fastsettes at instituttrådet kan ha eksterne medlemmer.  

 

Funksjonstiden er 4 år, likevel slik at medlemmene valgt for gruppe b og d 
velges for ett år, jf. valgreglementet.  

 

Det skal velges like mange varamedlemmer som det velges medlemmer i hver 
gruppe, med tillegg av to.  

 

Dersom instituttet ikke har tilsatte i alle de gruppene som er nevnt over, kan det 
gjøres unntak fra reglene.  

 

Instituttleder, enten vedkommende er valgt eller ansatt, går inn i gruppe a og er 
leder av instituttrådet. Instituttlederen legger fram saker for instituttrådet.  

 

Administrasjonssjef er sekretær for instituttrådet.  

 

 

§4. Instituttrådets kompetanse  
 

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling 
til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår: 

 

 Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og 

andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet 
 Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner 

 Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap 
 Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til   

studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og 

programevalueringer.  
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I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom 
instituttlederen, alle ansatte og studentene.  

 

Dersom instituttrådet delegerer beslutningsmyndighet i saker som angår 
studietilbud, skal studentene være representert med minst 20 % i vedkommende 
organ.  

 

Rådets medvirkning ved tilsetting av instituttleder, fremgår av reglene for 
ansettelse av instituttleder.  

 
 
§5. Administrasjonssjefen  
 

Administrasjonssjefen har instituttlederen som nærmeste overordnede. 
Vedkommende har den daglige ledelsen av instituttets administrasjon på vegne 
av instituttleder og rapporterer til denne. Instituttleder kan delegere 
avgjørelsesmyndighet til administrasjonssjefen dersom ikke lov eller 
delegasjonsvedtak setter skranker for delegasjon.  

 

 
§6. Studentrepresentasjon  
 

Studentene skal ha minst 20 % av medlemmene i alle kollegiale organ som 
tildeles beslutningsmyndighet, hvis ikke delegerende organ enstemmig 
bestemmer noe annet, jf. universitets- og høyskolelovens § 4-4.  

 
 
§7. Instituttrådets arbeidsform, møter m.v.  
 

Instituttrådet og eventuelle utvalg treffer sine vedtak i møter. Leder sørger for at 
det holdes møter i henhold til tidsplanen for de sakene rådet skal behandle etter 
§ 4. Rektor, dekanen eller minst en femdel av medlemmene kan kreve 
ekstraordinært møte.  

 

Leder innkaller til møte med minst 3 virkedagers varsel. En sak som ikke står på 
sakslisten, kan ikke behandles hvis noen av medlemmene motsetter seg det. 
Saksdokumentene skal sendes ut eller legges ut for medlemmene.  

 

Medlemmer av instituttråd og eventuelle utvalg har plikt til å møte dersom ikke 
vedkommende har gyldig forfall. Medlemmene plikter også å delta i 
forhandlingene. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg.  

 

Møter i instituttråd og eventuelle utvalg holdes for åpne dører. Vedkommende 
organ kan fastsette at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte 
saker skal behandles for lukkede dører. Spørsmål om lukking behandles for 
lukkede dører.  

 

Det skal føres møtebok for instituttrådet og eventuelle andre utvalg med 
beslutningsmyndighet.  
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§ 8. Mandat for forsknings- og formidlingsutvalget 
 

Forsknings- og formidlingsutvalget er instituttleders rådgivende organ i 
forsknings- og formidlingssaker. Utvalget skal arbeide for at instituttets 
målsetninger innenfor forskning og formidling blir oppfylt.  Utvalget skal 

 

 Ha ansvar for at forskerutdanningen ved FoF gjennomføres innenfor de 
rammer vedtatt av Instituttrådet. 

 Innstille til Instituttleder ved tildeling av forskningsmidler over FoFs 
budsjett 

 Foreslå kriterier for opprettelse av forskergrupper og godkjenning av 
forskergrupper ved FoF  

 Regelmessig evaluere forskergruppene, og foreslå nedleggelse og 

opprettholdelse av forskergrupper på grunnlag av denne evalueringen 

 Kvalitetssikre forskningsdokumentasjon ved instituttet 

 
 Stimulere til formidlingsaktiviteter 

 

 Gi innspill til forskningsmelding og forskerutdanningsmelding. 
 
Utvalget ledes av forskningskoordinator, og består i tillegg av 2-3 vitenskapelig 
ansatte samt en stipendiat. Forskningskonsulent er sekretær.  
 

Instituttleder setter ned utvalget, etter uttalelse fra instituttrådet.  

 
 

§ 9. Mandat for fagstudieutvalget 
 

Fagstudieutvalget er instituttleders rådgivende organ i saker som gjelder 
undervisning og internasjonalisering ved fagstudiene i filosofi og idéhistorie.  

 

Utvalgets arbeidsområder omfatter saker som: 

 

 Pensumendringer 

 Sammensetning av eksamenskommisjoner (masternivå) 
 Løpende emne-/programevaluering 
 Mindre endringer i studieprogram og studieplaner for enkeltemner 

 Oppnevning av veiledere for mastergradsstudenter 
 Oppretting, nedlegging eller endringer i studieprogram og studieplaner for 

enkeltemner 
 Avtaler om student- og lærerutveksling 

 Planer for undervisningstilbudet i kommende semester 
 Utdanningsmelding 
 Saker som angår akademisk skriving 

 Andre saker som instituttleder eller instituttrådet ber utvalget om å 
foreberede. 
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Utvalget har et særlig ansvar for å arrangere lærermøter og ta initiativ til og 
organisere samarbeid og koordinering mellom lærere på fagstudiene m.h.t. 
planlegging av emner og gjennomføring av undervisning og veiledning. 
Utvalget skal bestå av 4 medlemmer inkludert student samt sekretær 
(studiekonsulent). Når saker som angår akademisk skriving behandles, skal 
koordinator for faget være tilstede. 
 

Instituttleder setter ned utvalget, etter uttalelse fra instituttrådet.  

 

 

 
§ 10. Mandat for Utvalg for Examen philosophicum 
 

Utvalget er instituttleders rådgivende organ i saker knyttet til Examen 
philosophicum. Utvalget skal særlig arbeide for kvalitet, integrasjon, kontinuitet 
og fornyelse ved Examen philosophicum, i samråd med koordinator, lærerstaben 
de respektive fakultetene.  

 

Utvalgets arbeidsområder omfatter saker som: 

 

 Pensumendringer 

 Rullerende evaluering av emnene (en eller to fakultetsvarianter hver vår) 

 Evaluering av Akademisk skriving etter hvert høstsemester 

 Revisjon av emnebeskrivelsene for de ulike ex. phil.-emnene 

 Revisjon av ”Håndbok for seminarledere” (ex. phil.) 

 Gjennomgang av studentevalueringer 

 Organisering av faglige tiltak for lærere 

 Andre saker som instituttleder eller instituttrådet ber utvalget om å 

foreberede 

 

Utvalget består av alle emneansvarlige samt faglig koordinator. Sekretær er 
administrativ koordinator ved ex. phil.  

 

Instituttleder setter ned utvalget med dets leder, etter uttalelse fra instituttrådet.  

 

 
§ 11. Instituttets ledergruppe 
 
Ledergruppen møter når det er behov for det, og gir råd til Instituttleder i saker 
som tilhører Instituttleders myndighetsområde. 
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§ 12. Vedtaksførhet og flertallskrav  
 

Instituttrådet er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede 
og avgir stemme.  

 

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene dersom ikke annet 
er fastsatt i lov. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 
Avstemning skjer ved stemmetegn.  

 

 

 

§13. Uttreden fra instituttrådet i valgperioden  
 

Den som har sluttet i tjenesten eller som student i den valgkretsen 
vedkommende er valgt i, trer ut av rådet. Det samme gjelder i permisjonstiden 
for den som har permisjon for å arbeide i annen stilling utenfor instituttet. Første 
varamedlem rykker i disse tilfellene opp som fast medlem, eventuelt for 
permisjonstiden.   
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Utkast til instituttreglement for Griegakademiet – Institutt for musikk 
 

Reglementet bygger på normalreglement vedtatt i Universitetsstyret i juni 2009, samt 
”Utfyllende regler for institutter med tilsatt instituttleder” vedtatt av fakultetsstyret i 
september 2009, revidert senest 11.06.13 

 

Reglementet er vedtatt i instituttrådet ved Griegakademiet 29/10 2013 

 
 

 
 
 
§1. Instituttorganene  
 

Griegakademiet skal ha:  

- Instituttleder  

- Instituttråd  

- Administrasjonssjef 

- Utvalg for forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling (FKU) 

- Utvalg for undervisning og internasjonalisering (UUI) 

- Programutvalg for studieprogrammene 

 

Griegakademiet har ansatt instituttleder på åremål og fast tilsatt administrasjonssjef. 

 

I tillegg skal instituttet ha:  

- Forskningskoordinator, normalt også instituttleders stedfortreder 

- Undervisningskoordinator 

 

 

Instituttleder, administrasjonssjef, forskningskoordinator og undervisningskoordinator utgjør 
instituttets ledergruppe. Ledergruppen kan utvides med studieleder og forskningskonsulent.  

 

Samme person kan ha flere verv dersom det er hensiktsmessig. 

 

 

§ 2. Instituttleder  
 

Ansettelse av instituttleder skal skje på åremål for fire år av gangen, jf § 8 i Regler for 
fakultetsorganene. Ansatt instituttleder velger sin forskningskoordinator og 
undervisningskoordinator.  

 

Ingen kan være ansatt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn 12 år.  

 

Instituttleder er den øverste lederen ved instituttet og får sin myndighet etter delegasjon fra 
fakultetet og har dekanen som nærmeste overordnede. Instituttleder kan delegere sin 
myndighet til administrasjonssjef og utvalg innenfor instituttet dersom ikke annet er fastsatt i 
lov, forskrift eller fakultetets delegasjonsvedtak.  
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Instituttleder  

 har det overordnede ansvaret for instituttets samlede faglige og administrative 

virksomhet, med de begrensningene som er gitt gjennom instituttrådets kompetanse, jf. 

§ 4  

 har personalansvar for de ansatte ved instituttet og legger til rette for å følge opp den 

enkelte faglige ansattes rett til fordeling av tid til forskning og utdanning  

 har innstillingsmyndighet ved ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger og i 

tekniske og administrative stillinger ved instituttene  

 har ansvar for å følge opp mål for utdanning, forskning, forskerutdanning og 

formidling  

 har ansvar for økonomi og HMS-arbeid ved instituttet  

 skal sørge for at instituttet har oppdaterte strategier og system for kvalitetssikring av 

instituttets virksomhet  

 

Instituttleder har ansvaret for at saker som etter § 4 skal behandles av instituttrådet blir lagt 
frem for rådet. Herunder planer og budsjett for å sikre en mest mulig rasjonell drift og 
budsjettbalanse. 

 

Instituttleder har ansvaret for å utvikle et godt arbeidsmiljø, skape trivsel og motivasjon og 
legge forholdene til rette for faglig utvikling for den enkelte ansatte og for fagmiljøet som 
helhet. 

 

Instituttleder rapporterer til fakultetsledelsen, normalt dekan, i alle faglige spørsmål og til 
fakultetsdirektør på de områder som følger av universitetsdirektørens fullmakter i henhold til 
lov og reglement og delegert til fakultetsdirektør. Instituttleder har myndighet til å utpeke 
andre ledere/koordinatorer for å sikre en hensiktsmessig drift av instituttet, herunder faglige 
koordinatorer og ledere for forskergrupper og studieprogrammer. 

 

Instituttleder representerer instituttet utad og har overordnet ansvar for kontakt med eksterne 
samarbeidspartnere.  

 

Har instituttleder forfall eller fratrer i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar 
stedfortreder. Fratrer instituttleder før dette tidspunkt, ansettes ny instituttleder.  

 

 

§3. Instituttrådets størrelse og sammensetning  
 

Instituttrådet velges i henhold til gjeldende valgrelment ved UiB. 

 

Følgende grupper skal være representert i instituttrådet, som består av 11 medlemmer 
inkludert instituttleder:  

a. Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (6 medlemmer inkludert 

    instituttleder) 

b. Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling (1 medlem) 

c. Teknisk og administrativt ansatte (1 medlem)  

d. Studenter (3 medlemmer)  
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I tillegg kan det fastsettes at instituttrådet kan ha eksterne medlemmer.  

 

Funksjonstiden er 4 år, likevel slik at medlemmene valgt for gruppe b og d velges for ett år, jf. 
valgreglementet.  

 

Det skal velges like mange varamedlemmer som det velges medlemmer i hver gruppe, med 
tillegg av to.  

 

Dersom instituttet ikke har tilsatte i alle de gruppene som er nevnt over, kan det gjøres unntak 
fra reglene.  

 

Instituttleder går inn i gruppe a og er leder av instituttrådet. Instituttlederen legger fram saker 
for instituttrådet.  

 

Administrasjonssjef er sekretær for instituttrådet.  

 

 

 

§4. Instituttrådets kompetanse  
 

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet 
eller annet overordnet organ i saker som angår: 

 

 Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- 

og resultatdokument som utarbeides av instituttet 

 Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner 

 Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap - drift 

 Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til  studieprogram, 

pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.  
 

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom 
instituttlederen, alle ansatte og studentene.  

 

Dersom instituttrådet delegerer beslutningsmyndighet i saker som angår studietilbud, skal 
studentene være representert med minst 20 % i vedkommende organ.  

 

Rådets medvirkning ved tilsetting av instituttleder, fremgår av reglene for ansettelse av 
instituttleder.  

 
 
§5. Administrasjonssjefen  
 

Administrasjonssjefen har instituttlederen som nærmeste overordnede. Vedkommende har den 
daglige ledelsen av instituttets administrasjon på vegne av instituttleder og rapporterer til 
denne. Instituttleder kan delegere avgjørelsesmyndighet til administrasjonssjefen dersom ikke 
lov eller delegasjonsvedtak setter skranker for delegasjon.  

 

Administrasjonssjefen har ansvar for daglig oppfølging av instituttets driftsbudsjett. 
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§6. Studentrepresentasjon  
 

Studentene skal ha minst 20 % av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles 
beslutningsmyndighet, hvis ikke delegerende organ enstemmig bestemmer noe annet, jf. 
universitets- og høyskolelovens § 4-4.  

 
 
§7. Instituttrådets arbeidsform, møter m.v.  
 

Instituttrådet og eventuelle utvalg treffer sine vedtak i møter. Leder sørger for at det holdes 
møter i henhold til tidsplanen for de sakene rådet skal behandle etter § 4. Rektor, dekanen 
eller minst en femdel av medlemmene kan kreve ekstraordinært møte.  

 

Leder innkaller til møte med minst 3 virkedagers varsel. En sak som ikke står på sakslisten, 
kan ikke behandles hvis noen av medlemmene motsetter seg det. Saksdokumentene skal 
gjøres tilgjengelige for medlemmene og publiseres normalt digitalt.  

 

Medlemmer av instituttråd og eventuelle utvalg har plikt til å møte dersom ikke 
vedkommende har gyldig forfall. Medlemmene plikter også å delta i forhandlingene. Det kan 
ikke stemmes blankt annet enn ved valg.  

 

Møter i instituttråd og eventuelle utvalg holdes for åpne dører. Vedkommende organ kan 
fastsette at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for 
lukkede dører. Spørsmål om lukking behandles for lukkede dører.  

 

Det skal utarbeides innkalling, saksfremlegg og referat for instituttrådet og eventuelle andre 
utvalg med beslutningsmyndighet.  

 

§ 8. Mandat for FKU 
 

FKU er instituttleders rådgivende organ i saker som gjelder forskning, kunstnerisk 
utviklingsarbeid og formidling. Utvalget skal arbeide for at instituttets målsetninger blir 
oppfylt.  Utvalget skal 

 

 Tilse at forskerutdanningen gjennomføres 

 Gi råd om kriterier for tildeling av forskningsmidler  

 Gi råd om opprettelse eller nedleggelse av forskergrupper  

 Evaluere forskergruppene 

 Kvalitetssikre FoU-dokumentasjon ved instituttet 

 

 Stimulere til internasjonalt samarbeid 

 

 Stimulerer til formidlingsaktiviteter 

 

 Gi innspill til forskningsmelding og forskerutdanningsmelding. 
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Instituttleder oppnevner FKU. Utvalget ledes av forskningskoordinator, og består normalt av 
forskergruppelederne samt en stipendiat. Forskningskonsulent er sekretær.  
 

 
 

§ 9. Mandat for UUI  
 

UUI er instituttleders rådgivende organ i saker som gjelder undervisning og 
internasjonalisering.  

 

Utvalgets arbeidsområder omfatter saker som: 

 

 Større pensumendringer 

 Løpende emne-/programevaluering 

 Endringer i studieprogram og studieplaner for enkeltemner 

 Oppretting, nedlegging eller endringer i studieprogram og studieplaner for 

enkeltemner 

 Avtaler om student- og lærerutveksling 

 Planer for undervisningstilbudet  

 Utdanningsmelding 

 Andre saker som instituttleder eller instituttrådet ber utvalget om å forberede. 
 
Utvalget ledes av undervisningskoordinator og skal normalt bestå av programkoordinatorer og 
studentrepresentant. Studieleder er sekretær.  
 

Instituttleder setter ned utvalget.  

 

 

 
§ 10. Mandat for programutvalgene 
 

Programutvalgene er instituttleders rådgivende organer og saksforberedende organer for UUI 
i saker knyttet til studieprogrammene. Utvalgets arbeidsområder omfatter saker som: 

 

 Pensumendringer 

 Endringer i studieprogram og studieplaner for enkeltemner 

 Oppretting, nedlegging eller endringer i studieprogram og studieplaner for 

enkeltemner 

 Evaluering av emnene  

 Revisjon av emnebeskrivelsene  

 Gjennomgang av studentevalueringer 

 Andre saker som instituttleder eller instituttrådet ber utvalget om å forberede 

 

Instituttleder setter ned utvalgene 



 

 
§ 11. Instituttets ledergruppe 
 
Ledergruppen møter når det er behov for det, og gir råd til Instituttleder i saker som tilhører 
Instituttleders myndighetsområde. Ledergruppen kan utvides med studieleder og 
forskningskonsulent dersom instituttleder beslutter dette. 

 

 
 

§ 12. Vedtaksførhet og flertallskrav  
 

Instituttrådet er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir 
stemme.  

 

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene dersom ikke annet er fastsatt i 
lov. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Avstemning skjer ved stemmetegn.  

 

 

 

§13. Uttreden fra instituttrådet i valgperioden  
 

Den som har sluttet i tjenesten eller som student i den valgkretsen vedkommende er valgt i, 

trer ut av rådet. Det samme gjelder i permisjonstiden for den som har permisjon for å arbeide i 

annen stilling utenfor instituttet. Første varamedlem rykker i disse tilfellene opp som fast 

medlem, eventuelt for permisjonstiden.
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for framandspråk 
 

Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte 

Institutt for framandspråk 

Telefon  

Telefaks 55584260 

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

HF-bygget, Sydnesplassen 

7 

Bergen 

Sakshandsamar 

Arve Kjell Uthaug 

55582281 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Justert reglement for instituttrådet ved Institutt for framandspråk 

 

Vedlagt følgjer nye retningsliner for instituttrådet ved Institutt for framandspråk. 

Retningslinene vart vedtekne av rådet for instituttet 13. november 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venleg helsing 

 

Leiv Egil Breivik 

instituttleiar Arve Kjell Uthaug 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2008/12247-ARUT 25.11.2013 

  

 

 



 
Forslag til endringer. 
 
(endringene er skrevet med fet skrift) 
 
 
 
 
 
Til § 3: Instituttrådets størrelse og sammensetning  
(endret i fakultetsstyremøte 11.06.2013 )  
 
 
Instituttrådets størrelse og sammensetning fastsettes av fakultetsstyret innen følgende 
rammer:  
 
¤ Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 51 – 60%  
¤ Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 0-10%  
¤ Teknisk og administrativt tilsatte 5-25%  
¤ Studenter minst 20%  
 
Instituttrådet skal ha minimum 9 medlemmer.  
 
Instituttene avgjør selv om alle faggruppene ved instituttet skal være representert i gruppe A i 
instituttrådet. Med utgangspunkt i antall representanter fra gruppe A settes instituttrådet 
sammen i overensstemmelse med de prosentvise rammene som er nevnt innledningsvis.   
 
Instituttrådet settes sammen slik at likestillingsbestemmelser oppfylles. Dersom det 
underrepresenterte kjønn ikke oppnår minst 40 % gjennom ordinære valg, skiftes valgte 
representanter fra gruppe A ut med valgte vararepresentanter inntil bestemmelsene innfris. 
Dersom dette ikke er tilfredsstillende, går en videre til gruppe B, C og D i den rekkefølge. 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
 

 

  

  

 

 

Budsjettfordeling 2014 - Det humanistiske fakultet  

 
Dokumenter i saken  

 Budsjettfordeling 2014 (vedlegg 1) 

 Budsjett for Universitet i Bergen 2014 (Universitetsstyresak 2013/59)  

 Budsjettfordelingsmodell for HF med justeringer vedtatt i fakultetsstyremøte 
19.11.2013 (sak 83/13) 

 Budsjettforslag 2014 vedtatt i fakultetsstyremøte 9.9.2013 (sak 56/13 )  

 
 

Om budsjett 2014 

Budsjett for Universitet i Bergen 2014 ble vedtatt av universitetsstyret 11. desember 2013 og 
fakultetene ble tildelt sine overordnede rammer. Det blir i etterkant av møtet sendt ut 
tildelingsbrev til fakultetene der det kan det komme justeringer av forhold som det ikke var 
mulig å ha fullstendig oversikt over i den overordnede budsjettrammen. Når tildelingsbrevet 
for 2014 og regnskapet for 2013 med overføringer er klart, kan det derfor bli nødvendig med 
mindre justeringer i fakultetets budsjettfordeling. Vedlagte forslag til budsjettfordeling 2014 
for Det humanistiske fakultet er laget med utgangspunkt i tildelt ramme fra universitetet 
sentralt, fakultetets budsjettfordelingsmodell og budsjettforslaget som ble vedtatt i 
fakultetsstyremøtet i september 2013. 

 

De viktigste elementene i universitetets budsjett for 2014 som påvirker fakultetets 
inntektsramme positivt er at det blir gitt full lønns- og priskompensasjon på 3,5 %, at det fra 
KD sin side er gitt en økt basistildeling knyttet til nye studieplasser i perioden 2009 – 2012 og 
at det er en økning i RBO- inntekter blant annet knyttet til økt uttelling i resultatmodellen. 
Forhold som påvirker budsjettet negativt er at basisrammen er redusert med 1,9 % for å 
finansiere felles tiltak innenfor forskning og utdanning, trekk i budsjettet på grunn av 
reduksjon i avlagte studiepoeng i 2012 og reduksjon i stipendiatbudsjettet som følge av 
innføring av differensierte stipendiatsatser. Det samlede basisbudsjettet for fakultetet er på 
bakgrunn av disse endringene omlag 5,3 millioner høyere i 2014 enn i 2013 (vedlegg 1, 
tabell 2). I og med at lønns- og priskompensasjon utgjør om lag 11,7 mill av basisbudsjettet 
vil budsjettet for 2014 likevel være strammere enn i 2013 på grunn av økte kostnader.  

 

Fakultetsstyret vedtok i forbindelse med budsjettforslaget etablering av 1,0 ny stilling i 
arkeologi og 0,3 stilling i musikkterapi samt inntil 2 nye administrative stillinger. 
Fakultetsstyret har i løpet av 2013 også tilsatt i 2,0 faste faglige stillinger utover det som går 
frem av bemanningsplanen og etablert 5 postdoktorstillinger over eget grunnbudsjett. Samlet 
blir det derfor en økning i fakultetets lønnskostnader (pkt A i budsjettmodellen). Samtidig er 
det grunnlag for å øke opp innsparingen knyttet til ubesatte stillinger og refusjoner fra NAV 

Dato: 12.12.2013 

Arkivsaksnr: 2013/5690-TRM 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

96/13 

17.12.2013 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 

http://www.uib.no/filearchive/2013-081.pdf
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fordi innsparingen i år har vist seg å være større enn anslått i budsjettfordelingen for 2013. 
Nettoutgiftene til lønn beregnes til 212 mill i 2014 mot 206 mill i 2013. 

Universitetsstyret vedtok i forbindelse med budsjettfordelingen en husleievekst på 5,5 % for å 
finansiere en økt investeringsramme. Det er også større energikostnader som sammen med 
husleieveksten betyr en økning i husleieutgifter for HF på 1,7 mill noe som reflekteres som 
økte arealkostnader i budsjettmodellens pkt B. Samtidig har det vært en liten nedgang på 0,2 
mill i kostnader knyttet til undervisningsrom noe som er positivt. 

 

Universitetsstyret vedtok i 2012 at overføringer ved fakultetene som er mer enn 2 % av 
grunnbudsjettet må godkjennes av styret. Samme prosedyre er foreslått for behandling av 
overføringer til 2014.  

Vi vil komme tilbake til fakultetets overføringer forbindelse med regnskapsavslutning for 
2013. Fakultetsbudsjettet og overføringene til instituttenes driftsbudsjett vil bli justert i forhold 
til dette.  

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjettrammen for 2014 inkludert 

fordeling av driftsbudsjett til institutter og sentre i 2014. Dekan og fakultetsdirektør gis 

fullmakt til å justere budsjettfordelingen i samsvar med endelig tildelingsbrev og overføringer 

fra 2013 til 2014. 

 

 
 
 

 
   

 
Margareth Hagen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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1. Innledning 
Fakultetsstyret godkjente budsjettforslaget for 2014 i møtet 09.09.13 (sak 56/13). Forslaget ble 

oversendt universitetet sentralt som grunnlag for arbeidet med det samlede budsjettet. 

Universitetsstyret vedtok i møte 11.12.13 budsjettet for UiB samt rammebetingelser og 

budsjett for fakultetene (styresak 81/13). Selve tildelingsbrevet til fakultetet med ytterligere 

konkretiseringer vil bli sendt i løpet av desember eller januar.  

 

I universitetsstyresaken ”Budsjett for Universitetet i Bergen 2014” har Det humanistiske 

fakultet fått bevilget 341,4 millioner kr innenfor rammen. I tillegg er det satt av kr 28,9 mill. 

til midlertidige avsetninger utenfor rammen. 

Budsjettprognosen for bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) er på kr 65,2 mill. 

 

I dette forslaget til budsjettfordeling fordeles midlene bevilget av Universitetsstyret videre til 

tiltak og enheter i tråd med Det humanistiske fakultets vedtatte budsjettfordelingsmodell.  

 

Det sentrale prinsippet i budsjettmodellen om at så mye som mulig av fakultetets ressurser 

skal disponeres på grunnenhetsnivå, står også sentralt i fakultetets strategi. 

 

I kapittel 2 blir hovedlinjene i universitetets budsjett oppsummert. Den økonomiske 

situasjonen ved HF blir beskrevet i kapittel 3. Forslag til budsjettfordeling blir lagt fram i 

kapittel 4.  

 

Budsjettet for 2014 vil bli revidert i forbindelse med avslutning av regnskapet for 2013 for å 

beregne de faktiske overføringer til instituttene. 
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2. Universitetets budsjett 2014 
 
Universitetet finansieres først og fremst av rammetilskudd fra Kunnskapsdepartementet 

(grunnbevilgning-GB) og ulike bidrags- og oppdragsinntekter (BOA).  

 

I forslag til statsbudsjett utgjør den samlede bevilgning fra Kunnskapsdepartementet (KD) til 

UiB i 2014 kr 2,760 mrd. Resultatmidler på utdanningssiden blir redusert med 2,5 millioner 

mens resultatmidlene på forskningssiden («RBO») går opp med 5,5 millioner. resultatbasert 

omfordeling, RBO, øker på grunn av at potten til fordeling er økt med 100 millioner 

sammenlignet med 2013. Lønns- og priskompensasjonen er på 93,0 millioner, og satsen på 

3,5 % videreføres i sin helhet til fakultetene. 

 

Universitetsledelsen har for å lage et budsjett i balanse kuttet fakultetenes rammer med 1,9 %. 

Husleien kommer til å øke med 5,5 % for å finansiere økte investeringer. 

Rekrutteringsstillinger blir igjen finansiert med to ulike satser, der Det humanistiske fakultet 

havner i den laveste kategorien grunnet relativt lavt utstyrsbehov.   

 

UiBs budsjett for BOA for 2014 er kr 748 millioner. Dette er basert på fakultetenes innspill i 

budsjettforslaget fra september og ligger 16 million lavere enn budsjettet for 2013. Prognosen 

for BOA etter oktober er 744 million for 2013. 

 

Prioriteringene fra 2013 videreføres. Det vil si best mulig rammebetingelser for 

grunnenhetene innenfor forskning og utdanning. Resultatmodellen for forskning og utdanning 

ser nå ut til å ha funnet sin form: Resultatmidler fra avlagte studiepoeng som tilføres 

fakultetene er på 75 %, og på forskningssiden videreføres nå departementets RBO-modell 

med 75 %.  Dette innebærer at ressursene i kanaliseres til de fakultetene som oppnår gode 

resultater, men betyr også at risikoen for resultatsvingninger ligger hos fakultetene. 

Oppsummert har fakultetene fått større inntekter, men også ansvar for flere utgifter. 

 

Driftsmidler til fri forskning («Fagerbergmidler») basert på publisering blir også videreført 

med 6 millioner kroner, uendret fra 2013, men vil bli avviklet fra og med 2015. 

 

For 2014 vil TDI-modellen bli innført for indirekte kostnader på nasjonalt nivå. Det er for 

tidlig å si hvilke endringer som oppstår med den nye modellen i 2014. Med stadig økende 

BOA-virksomhet, har det vært viktig å ha robuste metoder for å fordele indirekte kostnader til 

denne delen av universitetets aktivitet. Fakultetene blir belastet med husleie og administrative 

kostnader og fordeler deretter kostnadene videre til sine enheter. UiB-satsene per årsverk er 

økt fra 123 960 kr i 2013 til 128 400 kr i 2014 for sentrale felleskostnader. Fakultetet øker 

husleien per BOA-årsverk fra 60 000 kr i 2013 til 63 300 kr i 2014 og øker fra 21 000 til 

21 700 kr for HF-administrasjonskostnader.  

 

I 2014 skal 6 nye stipendiatstillinger fordeles mellom fakultetene, og Det humanistiske 

fakultet blir ikke tilgodesett med noen av disse. Det er heller ingen nye postdoktorstillinger til 

fordeling. Like satser for stipendiat- og postdoktorstillinger fordelt gjennom 

grunnbevilgningen ble innført i 2012. Dette går man bort fra i 2014, og utstyrstunge fakultetet 

får mer, mens HF får 50 000 mindre per stipendiat. Det er varslet oppretting av 100 nye 

stipendiatstillinger nasjonalt i løpet av 2014. Dersom dette blir realitet antar vi at UiB vil få 

ca. 20 og at HF blir tildelt noen av disse. Vi har i budsjettforslaget allerede prioritert 6 nye 

stipendiatstillinger utenfor rammen. 
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Universitetets investeringsramme for vitenskapelig utstyr innenfor grunnbevilgningen 

videreføres med 26 millioner kroner, samme beløp som i 2012 og 2013. Dette meste er 

vitenskapelig utstyr knyttet til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinsk-

odontologiske fakultet. HF (Griegakademiet – Institutt for musikk) er av dette tildelt 1 million 

til utskifting av musikkinstrumenter. 

 

Universitetet prioriterer i budsjettet en rekke felles formål der fakultet, institutter og 

fagmiljøer kan søke om midler. I tillegg til de konkrete strategiske tildelingene som er gitt til 

enkeltfakulteter er det avsatt midler som eventuelt vil bli fordelt etter søknad knyttet til 

følgende felles satsninger. Forsterkning av «kvalitet» er et viktig mål for det nye rektoratet 

som ønsker å avsette mer midler til de eksterne finansieringsordningene ERC, SFF, SFI og 

SFU. For å finansiere dette blir 1,9 % av rammen trukket inn fra alle fakulteter. I tillegg gir 

universitetet midler til Open Access publisering som universitetsbiblioteket administrerer. 

3. HFs økonomiske situasjon  
Selv om ikke regnskapsresultatet for 2013 er klart, ligger fakultetet an til å få en positiv 

overføring på grunnbevilgningen til 2014. Prognosen per november tilsier en positiv 

overføring på 27 millioner.  

 
Tabell 1: Inntekts- og kostnadsutvikling for grunnbevilgningen 2008-2013 

 
 

Resultat grunnbevilgning viser utviklingen i overføringene fra år til år.  

 

4. Det humanistiske fakultet - budsjett 2014 
 

Budsjettet til Det humanistiske fakultet er delt i to hoveddeler: grunnbevilgningen og bidrags- 

og oppdragsfinansiert virksomhet. Størst vekt blir lagt på grunnbevilgningen. Kapittelet om 

grunnbevilgningen er delt inn i to hovedområder: budsjettrammen (”Hvor mye får vi i 

bevilgninger fra UiB sentralt?”) og budsjettfordelingen (”Hva skal midlene brukes til og hvem 

skal få disponere dem?”). Budsjettrammen er gitt, mens budsjettfordelingen vedtas av 

fakultetsstyret. Forslag til budsjettfordeling for 2014 tar utgangspunkt i den vedtatte 

budsjettfordelingsmodellen, eksisterende bemanning og gjeldende forpliktelser. Senter for 

Griegforskning er ikke tatt med i kostnadsgrunnlaget, da dette vil bli holdt utenfor fakultetets 

ordinære rammer. 

4.1 Budsjettramme grunnbevilgning 2014 (”Hvor mye får vi?”) 

Den generelle budsjettrammen for HF er økt fra kr 336,1 millioner i 2013 til kr 341,4 

millioner i 2014. Dette utgjør en endring i budsjettrammen på 1,6 % i forhold til fjoråret, 

Prognose

Regnskap 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3 inntekter 298,8 316,4 324,4 341,9 355,9 372,0

4 investeringer 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0

5 lønn -248,4 -260,1 -266,3 -267,1 -287,6 -300,0

6-7 andre driftskostnader -40,8 -38,0 -33,4 -34,9 -40,1 -45,0

8-9 interne transaksjoner -18,0 -22,1 -18,5 -21,6 -21,2 -22,0

Overføring fra året før -2,5 -11,0 -8,7 -2,6 15,7 22,4

Resultat grunnbevilgning -11,0 -14,8 -2,6 15,7 22,7 27,4
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inkludert i dette er en lønns- og priskompensasjon på 3,5 %. Realiteten er derfor at budsjettet 

for 2014 er strammere enn i 2013. 

  

Endringene viser i tabellen under og blir videre forklart i teksten. 

 
Tabell 2: Budsjettramme grunnbevilgning HF 2014 

 
 

Lønns- og priskompensasjon for 2014 er på 3,5 %. Denne økningen er videreført i sin helhet 

fra KD til UiB og fra UiB til fakultetene. Tabellen under viser de samme effektene men på et 

totalnivå, men her er lønns- og priskompensasjon innbakt i alle tall. 

 
Tabell 3: Budsjettramme 2014 med lønns- og priskompensasjon inkludert i tallene 

 
 

 

Resultatmidler for 2014 blir gitt på grunnlag av endring i utdanningsparametere og 

forskningsparametere fra 2011 til 2012.  

 

Resultatuttellingen for forskning er basert på et fast pengebeløp som fordeles mellom Norges 

forskningsinstitusjoner basert på endring i antall oppnådde doktorgrader, endring i 

publikasjonspoeng, endring i innbetalte bidragsinntekter fra Norges forskningsråd og EU. 

Dette kalles resultatbasert omfordeling (RBO). Dette beløpet er for 2014 økt med 100 

millioner på nasjonalt nivå. UiB deler igjen ut resultatmidler til fakultetene etter samme 

000 kr

Budsjettramme 2013 (i tusen kroner) 336 099

Lønns- og priskompensasjon (3,5%) 11 763

Resultatuttelling forskning 2 438

Resultatuttelling utdanning -902

Endring i stipendiater og postdoktorer (sats og hjemler) -3 071

Nye studieplasser fra 2009, 2011 og 2012 1 465

Bidrag til omstillingsmidler til felles tiltak -6 386

Budsjettramme 2014 341 406

Endring fra 2013 5 307

Inntekter Det humanistiske fakultet 

(tusen kr) Prosjekt

Budsjett 

2014

Budsjett 

2013 Endring Endring %

Basis 000000 175 039 173 874 1 165 0,7 %

Resultatmidler utdanning 000000 71 742 70 188 1 554 2,2 %

Resultatmidler forskning 000000 28 759 25 431 3 328 13,1 %

Øremerkede midler rekruttering stipendiater 720006 59 299 59 213 86 0,1 %

Øremerkede midler rekruttering postdoktorer 720020 6 567 7 393 -826 -11,2 %

"Innenfor rammen" 000000 341 406 336 099 5 307 1,6 %

Øremerkede midler annet 7xxxxx 17 312 15 061 2 251 14,9 %

Instituttinntekter 000000 10 000 10 000 0 0,0 %

Avskrivningsinntekter 000000 1 600 1 600 0 0,0 %

"Utenfor rammen" 000000 28 913 26 662 2 251 8,4 %

Sum grunnbevilgning 370 319 362 761 7 558 2,1 %

Bidragsmidler NFR 199995 36 300 35 000 1 300 3,7 %

Bidragsmidler EU 639995 4 300 8 000 -3 700 -46,3 %

Bidragsmidler andre 699995 19 800 16 000 3 800 23,8 %

Oppdragsmidler 100005 4 800 5 300 -500 -9,4 %

Sum bidrags- og oppdragsmidler 65 200 64 300 900 1,4 %

Sum totalt inntektsbudsjett 435 519 427 061 8 458 2,0 %
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nøkkel som KD. Fakultetet har en økning i resultatinntekter fra i fjor på 2,4 millioner i årets 

budsjettramme, inkludert lønns- og priskompensasjon. 

 

Resultatuttellingen for utdanning er basert på endringen i studiepoeng og antall innreisende- 

og utreisende utvekslingsstudenter. Her er det faste satser per studiepoeng innenfor hver 

finansieringskategori og en fast sats for utvekslingsstudenter. Ved økt aktivitet vil totalbeløpet 

til fordeling øke (i motsetning til RBO der det er et tak på beløpet på nasjonalt nivå). For HF 

ble det en økning på kr 1,6 mill. Fra 2011 til 2012 var det en reduksjon i alle 

finansieringskategorier unntatt lektorutdanningen og utvekslingsstudenter. 

 
Tabell 4: Grunnlag for resultatmidler for utdanning 2014 

 
 

 

Rekrutteringsstillinger blir i følge universitetsstyresaken redusert med 0,7 millioner for HF. 

Netto får fakultetet midler for 1 ekstra midlertidig stipendiatstilling og mister for 1,5 

postdoktor. I tillegg blir budsjettrammene redusert med 2,814 millioner som følge av 

differensierte satser. Med alle endringer blir budsjettrammen til 65,9 millioner. Sentrale 

administrasjonskostnader for stipendiater og postdoktorer øker i tråd med prisstigningen fra 

62 000 til 64 200 kroner per årsverk. Satsen per stipendiat og postdoktorårsverk blir 728 000 

per årsverk i 2014, 50 000 kr lavere enn i fjor. Vi vil søke om å få overføre ubrukte midler for 

stipendiater og postdoktorer fra 2013 til å dekke et eventuelt underskudd i 2014.  Fakultetet 

har i snitt hatt 74,5 stipendiater mot et måltall på 76 i 2013. 

 

Det er en økning i basis knyttet til de studieplassene fakultetet har fått i perioden 2009 til 2012 

på kr 1,5 mill. 

 

Rammekutt fra Universitetet i Bergen til strategiske tiltak 1,9 % er trukket ut av rammen med 

6,4 millioner. 

 

Andre øremerkede tilskudd er på 16,8 millioner kroner. Dette er utstyrsmidler til 

Griegakademiet på 1 million, ERC-forsterkning på 0,4 million, nesten-SFF forsterkning på 

2,2 millioner kroner og Holberg-prosjektet får 1,1 millioner. Studiesentrene er tilgodesett med 

9,7 millioner. Førstesemesterstudiene og norskkursene for studenter og ansatte har en annen 

finansieringsmodell og viser ikke i tabell 5. 

 

Grunnlag resultamidler 

utdanning Finansieringskategori

HF studiepoeng & utveksl. B C D E F utv.stud.

2011 149,9 16,9 384 43,2 1563,1 243

2012 143,8 15,7 376,6 54,2 1470,5 266

Endring studiepoeng -6,1 -1,2 -7,4 11 -92,6 23
Endring i % -4 % -7 % -2 % 25 % -6 % 9 %
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Tabell 5: Øremerkede inntekter 2014 

 
 

Overføringer til neste år 

Fakultetet fikk med seg alle overføringer fra 2012 til 2013 med unntak av små driftsmidler og 

Fagerbergmidler. I universitetsstyresaken ble det vedtatt samme ordning som i 2012 om at 

fakultetene må søke om overføringer over 2 % av grunnbevilgningen. 

 

Fakultetets prognose for overføringer til er 27 millioner per november. Da er allerede 2 

millioner kroner satt av til Sydneshaugen skole, 0,5 millioner til oppussing av HF-bygget og 2 

millioner til et tørrlaboratorium for arkeologi. Om lag 5-6 millioner av overføringen til neste 

år kan forklares av etter- og videreutdanningsmidler som ble overført til instituttene i løpet av 

året. 

 

4.2 Budsjettfordeling (”Hva skal midlene brukes til og hvem skal få 
disponere dem?”) 

 

Fakultetsstyret vedtok i 2010 en ny budsjettfordelingsmodell for det humanistiske fakultet. 

Modellen ble sist justert i fakultetsstyremøtet 19.11.2013. Den vedtatte langsiktige 

bemanningsplanen og budsjettmodellen er utgangspunkt for fordeling av budsjettet for 2014.  

 

Et viktig prinsipp i budsjettmodellen er å styrke handlingsrommet og legge ansvaret for 

prioriteringer i større grad på instituttene. Fordelingen av budsjettet for 2014 følger 

budsjettmodellens oppbygging som i tidligere år.  

 

Grunnbevilgningen er todelt. Den består av et annuum (ca.3/4 av tildelingen) og øremerkede 

midler (ca. 1/4 av tildelingen). Øremerkede midler har per definisjon et formål og skal bare i 

begrenset grad fordeles. Fordeling av annuum er hovedelementet i budsjettfordelingen.  

Fordeling av annuum 

Fordeling av annuum eller frie midler er basert på forslaget til tildeling fra 

universitetsstyresaken, justert for de elementene som er øremerket. Totalt går 290 millioner 

kroner inn i fordelingsgrunnlaget. 

Øremerket 2014  (000 kroner) Prosjektnr

Midlertidig professor II 160 000000

Frikjøp kunsthistorie 300 000000

3-årig midlertidig 1.aman. 50% H12-V15 414 000000

Nesten-SFF Centre for Humanistic Legal Studies 2 200 000000

Studiesentre England og Tyskland 9 372 700 253

Prosjekt vitenskapshistorie & Christiebiografi 1 840 700 268

Holbergs skrifter 1 081 700 271

ERC-støtte 447 700 910

Vitenskapelig utstyr Griegakademiet 1 000 720 009

Sum øremerket 2014 16 814
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Tabell 6: Hovedelementene i budsjettmodellen 

 
 

 

Budsjettfordelingsmodellen gir føringene for hvordan de frie midlene fakultetet er tildelt skal 

fordeles. Den tar utgangspunkt i de 5 punktene som utgjør annuumet: faste stillinger, husleie, 

fakultetets drift og særskilte satsinger, institutt og sentres drift, og effekt av BOA på 

grunnbevilgningen. Hvert av disse vil bli gjennomgått under. 

 

Pkt. A Lønnsbudsjett langsiktige stillingsressurser 

 

Lønnsbudsjettet for 2013 for stillinger innenfor den langsiktige bemanningsplanen er på kr 

226 mill. I 2013 ble det vedtatt å ansette 5 fakultetspostdoktorer midlertidig heller enn å 

forplikte seg over lang tid med faste førstestillinger og dette er inkludert i lønnskostnadene. 

Universitetsfinansierte rekrutteringsstillinger, midlertidig ansatte og prosjektansatte er ikke 

tatt med. Stillinger i den langsiktige faglige bemanningsplanen og de ekstra stillingene 

fakultetsstyret har vedtatt å opprette utover det som går frem av bemanningsplanen er også 

lagt inn i lønnsbudsjettet. 

 

 
Tabell 7: Budsjetterte lønnskostnader 2014 

 
 

Fakultetet inkluderer stillinger knyttet til Kark, ex.fac., studiesentre, og HSU. 

 

Sum tildelt grunnbevilgning 341

Derav stip/pdok -66

=KD-inntekter annuum 276

Andre frie inntekter inkludert EVU 14

Totale tilgjengelige frie midler 290

A. Lønnskostnader langsiktige stillingsressurser -229

A. Forventet innsparing ledige stillinger og refusjoner 17

B. Husleie -38

C. Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger -22

D. Driftsbudsjett institutter & sentre -21

E. BOA-effekt på fak annuum 3

Anvendelse frie midler -290

Ansatte

Lønns-

kostnad 

2014

FAK 42 23 265 920

IF 64 46 198 510

LLE 71 52 475 948

AHKR 65 47 473 855

FOF 29 14 336 881

GA 47 32 360 771

SKOK 7 4 658 351

SVT 7 5 382 526

Total 327 226 152 761
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I tillegg til det ordinære lønnsbudsjettet avsettes 2 mill. til professoropprykk og 1 mill. til 

bedømmelse. Professoropprykk har tilbakevirkende kraft til søknadstidspunktet og kan 

dermed utgjøre betydelige beløp. Beregnet lønnsvekst på 3,5 % ligger inne i lønnsbudsjettet. 

 

I budsjettfordelingen legger vi inn en forventet besparelse på refusjoner i forbindelse med 

sykdom og permisjoner på 8 mill. kr. Dette er basert på erfaringstall fra tidligere år. 

 

Vi forventer også en besparelse på stillinger som p.t. er ubesatt, eller der det ennå ikke er 

foretatt ansettelse. Da tildeler fakultetet lønnsmidler til instituttet for undervisningsdelen av 

stillingen (390 t. i lønnstrinn 63 per semester). I de fleste tilfeller vil fakultetet dermed spare 

over halvparten av lønnskostnadene, omtrent tilsvarende forskningsandelen av stillingen. 

Dette gjelder kun de stillinger som er godkjent ifølge bemanningsplanen, ikke de som skal 

trekkes inn. For 2014 er estimatet for en slik besparelse kr 9 mill. Hvor sannsynlig dette er, 

kommer an på hvor raskt det tilsettes i nye stillinger og om det blir avganger som ikke er 

beregnet.  

 

Med et samlet lønnsbudsjett på kr 229 mill. og forventede besparelser på 17 mill. kr, vil den 

netto lønnskostnaden som går inn i fordelingsgrunnlaget være 212 mill. kr. 

 

Pkt. B Areal og husleie 

 

Totale husleiekostnader som går inn i beregningsgrunnlaget i budsjettfordelingsmodellen er 

38,1 mill. Internhusleien for 2014 blir på 32,5 millioner for kontorlokaler og på 4,5 millioner 

for undervisningsrom. I tillegg betaler fakultetet 1,3 mill. for leie av kontorer og 

undervisningslokaler for musikkterapi. 

 

Alle fakulteter blir belastet for husleie for kontorer og undervisningslokaler. Fra og med 

1.7.2010 ble husleien basert på 4 komponenter: grunnleie, drift, felleskostnader og energi. 

Tiltak har blitt gjort på hele UiB for å synliggjøre og få ned energikostnaden. Internhusleien 

øker med 4,6 % for HF i 2014. Gjennomsnittet for UiB er 5,5 % og den store økningen er en 

måte å finansiere en økt investeringsramme ved UiB på.  

 

Kostnaden for undervisningsrom har gått ned, og det skyldes mer bevisst bruk av 

undervisningslokaler ute på instituttene. 

 
Tabell 8: Husleie 

 
 

Pkt. C Fakultetets drift og særskilte /strategiske tildelinger 

 

Pkt. C inneholder de fleste elementer som ikke framkommer under de andre punktene. Det er 

en svært variert blanding av utgifter og inntekter til fakultetet. Det som er tatt med under pkt. 

C er inndelt i følgende hovedgrupper: 

 

mill. kr.

Intern husleie - kontorer 32,3

Intern husleie - undervisningsrom 4,5

Ekstern husleie - kontorer 0,9

Ekstern husleie - undervisningsrom 0,4

38,1
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Tabell 9: Fakultetets drift og særtildelinger 

  
 

For mer detaljert oppstilling av alle underposter, se vedlegg 3. 

 

Pkt. D Resultatbaserte driftsbudsjett til instituttene og sentrene 

 

Selve fordelingsgrunnlaget er basert på 2012-tall for doktorgrader, publiseringspoeng, NFR-

inntekter og EU-inntekter. Se vedlegg 4 for detaljer. 

 

Med de gitte rammene og fordelingen av budsjettet til lønn, husleie, fakultetets drift og 

forventede inntekter til fakultetet fra BOA-virksomheten, er det 21 mill. kroner igjen til 

fordeling til driftsbudsjett til institutt og sentre. Se vedlegg 5 for detaljer om fordelingen av 

driftsbudsjett til institutt og sentre. 

 
Tabell 10: Resultatbasert driftsbudsjett 2014 

 
 

I tabell 7 blir ca. 2,5 mill. kr fordelt til "Andre". Dette inneholder resultater fra fellestiltak, 

eller faktorer som er tatt ut av modellen. Under den forskningsbaserte fordelingen er følgende 

tatt ut fra resultatene til CMS og inkludert under ”Andre”: SFF-prosjekt ved CMS (NFR). For 

den utdanningsbaserte fordelingen er det utvekslingsstudenter til studiesentret i York samt 

studiepoeng for Ole Bull akademiet, ex.fac., oversettelse og norskkurs for fremmedspråklige 

som er tatt ut. 

 

 

mill. kr.

Eksterne avtaler eller forpliktelser 1,3

Særbevilgninger til institutt/sentre (se egen tabell over) 5,8

Fakultetets driftskostnader 23,8

Fakultetets driftsinntekter -8,4

Fakultetets driftskostnader og inntekter 22,5

Pkt. D 2014 2013 Endring I %
IF    3 981 500    4 115 700      (134 200) -3 %

LLE    5 245 700    4 586 000       659 700 14 %

AHKR    5 387 300    4 953 900       433 400 9 %

FOF       958 100       905 700        52 400 6 %

GA    2 592 500    2 475 800       116 700 5 %

SKOK       102 800        70 000        32 800 47 %

SVT       594 800       619 700       (24 900) -4 %

Andre    2 137 300    2 273 200      (135 900) -6 %

TOTAL  21 000 000  20 000 000    1 000 000 5 %



 12 

Tabell 11: Fordeling av lønn (30 %) og drift (70 %) 

 
 

Tradisjonelt har instituttene fått en fordeling på 30 % av driftsbudsjettet til lønn og 70 % til 

drift. Dette er foreslått videreført i 2014. Begrensningen på bruk av lønnsmidler skyldes at de 

sosiale kostnadene for lønn er ikke med i fordelingen ut til enhetene, men betales av 

fakultetet. Hvis de sosiale kostnadene blir for høye på fakultetet, må fordelingsgrunnlaget 

endres. 

 

Prinsipper for overføring av driftsbudsjett fra 2013 til 2014 

Prinsippene for hvilke midler grunnenhetene kan overføre til 2014 blir som til 2013, men 

avhengig av hva fakultetet selv får overført: «Dersom kostnadene i instituttregnskapet er 

lavere enn totalrammen, kan institutt og sentre overføre til neste år øremerkede bevilgninger 

fra eksterne kilder eller fra universitetet sentralt eller grunnbevilgningsprosjekter (7xxxxx) 

som er tillatt overført til et annet budsjettår pluss inntil 5 % av totalrammen i 

instituttbudsjettet ved slutten av året. Ikke alle øremerkede bevilgninger er tillatt overført fra 

ett år til et annet, for eksempel små driftsmidler (710028) eller driftsmidler knyttet til 

Fagerbergmodellen (700033). Midler bevilget til grunnenhetene skal primært brukes i året de 

blir bevilget. De samme midlene kan ikke overføres til neste år mer enn én gang. Underskudd 

overføres i sin helhet til året etter.»  

 

Pkt. E Effekter på grunnbevilgningen som følge av bidrags- og 
oppdragsprosjekter (BOA) 

 

I november 2013 var det ca. 40 årsverk innenfor BOA, mens gjennomsnittet gjennom året har 

vært 41 årsverk. For neste år forventes det 40 BOA-årsverk. Med satsene som gjelder for 

2014 gir dette inntekter til fakultetet som følger: 

 
Tabell 12: Inntekter til fakultetet fra BOA – budsjett 2014 

 
 

Det kan være andre effekter av BOA-virksomheten, for eksempel bruk av egenandeler som 

fakultetet gir til prosjektene. For 2014 budsjettet har vi ikke beregnet slike egenandeler. De 

Pkt. D

Total 

resultat 

fordeling

Lønn

(30 %)

Drift

(70 %)
IF    3 981 500    1 194 000    2 787 500 

LLE    5 245 700    1 574 000    3 671 700 

AHKR    5 387 300    1 616 000    3 771 300 

FOF       958 100       287 000       671 100 

GA    2 592 500       778 000    1 814 500 

SKOK       102 800        31 000        71 800 

SVT       594 800       178 000       416 800 

Andre    2 137 300       641 000    1 496 300 

TOTAL  21 000 000    6 299 000  14 701 000 

Sos. Kostn. 44,7 % 2 816 913

mill kr

Husleie BOA -2,5

Admin BOA -0,9

Inntekter fra BOA-virksomhet -3,4
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fleste egenandeler kommer hos prosjekteier (institutt/sentre), og er ikke del av fakultetets 

budsjettfordeling.  

 

4.3 Budsjettmål – bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

 

BOA-aktiviteten har vært jevnt økende ved fakultetet siden 2006. For inneværende år er 

prognosen på 64,5 mill. kr. Måltallet i universitetsstyresaken for neste år er 65,2 millioner. 

 
Tabell 13: Utvikling bidrags- og oppdragsaktivitet 2008-2012, prognose 2013, måltall 2014 

 
 

 

Prognose Måltall

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Oppdragsaktivitet 0,0 0,0 0,1 0,3 3,6 4,0 4,8

2. NFR - bidragsaktivitet 11,4 17,9 30,9 36,4 34,3 25,0 36,3

3. EU - bidragsaktivitet 0,2 1,9 4,3 9,9 8,1 7,0 4,3

4. Annen bidragsaktivitet 10,2 8,0 15,3 19,3 19,1 23,0 19,8

BOA inntekter 21,8 27,7 50,6 65,9 65,1 59,0 65,2
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Vedlegg 
Vedlegg 1 Fakultetets drift og særskilte tildelinger (pkt. C) 

Vedlegg 2 Grunndata for resultatfordeling (pkt. D) 

Vedlegg 3 Fordeling til institutt og sentre (pkt. D) 

 



Pkt.C Fakultetets drift mm Vedlegg 3

Eksterne avtaler og forpliktelser 2014

Ole Bull Akademiet - studiepoeng 2008 140 000      

Cinemateket avtale til 2013 259 000      

Forskningsrådgiver 25% stilling 186 000      

SV - 20 % Delfinansiering av datasekretær ved NSD 103 000      

UiO - Brukertilskudd til Det norske institutt i Roma 306 000      

NTNU - Det svenske forskningsinstituttet i Istanbul 27 000        

Nasjonalt ressurssenter for tysk 29 000        

Undervisningsleder Fransk-norsk Senter i Caen 46 000        

US Fulbright-professor delfinansiering 78 000        

Ordning eldre HF arkiv - dokumentsenter 01

RegReg - belønningsmidler til SV 80 000        

Nynorsk kultursentrum /Olav H. Hauge - stiftinga 5 000          

Total - eksterne avtaler og forpliktelser 1 259 000   

Særbevilgninger institutt/sentre 2014

Grieg Musikkterapi - 600 t praksislærere ltr 47, siste 2014 100 000      

Grieg Timemidler (u.sos.kostn), minus produsent 1 700 000   

Grieg - kunstnerisk utviklingsarbeid 210 000      

Kark - drift 190 000      

Praktinfo - drift 142 100      

RegReg drift AHKR 25 000        

SKOK 494 000      

SKOK - internasjonaliseringsavtale Duke 200 000      

Sommerkurs nordisk 439 000      

SVT 726 000      

Grieg investeringer 1 000 000   

HMS midler 600 000      

Total - særbevilgninger institutt/sentre 5 826 100   

Totaloversikt - fakultetets driftskostnader og inntekter 2014

Egenandel førstesemesterstudiet ex.phil. 4 100 000

Eksamenskostnader 1 200 000

Små driftsmidler 3 000 000

Oppfølging av HF strategi 2 000 000

Eksterne avtaler eller forpliktelser (se egen tabell) 1 259 000

Bedømmelse (inkl. sos. kostn.) 1 500 000

Kopinoravgift studenter 1 000 000

Bygginvesteringer 500 000

HSU 300 000

Investeringer PC-er 800 000

Kurs og konferanser 300 000

Dekanatet 300 000

Programsensur fordeles separat via inst. bud. 1 350 000

Buffer/Avsetning til senere justering 2 700 000

Fak.sekr drift 750 000

Særbevilgninger til institutt/sentre (se egen tabell over) 5 800 000

Sosiale kostnader for instituttene pluss timelærere Grieg 4 000 000

Inntekter til fakultetet (husleie, adm for stip/pd) -8 400 000
Total - fakultetets driftskostnader og inntekter 22 459 000

P:\1. Økonomi\11. Budsjett\116 Budsjettfordeling\2014\Budsjettfordeling\BudsjettFordeling2014.xlsx12.12.2013



UNIVERSITETET I BERGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET

DATAGRUNNLAG FOR RESULTATFORDELING I BUDSJETTFORDELINGSMODELL

DBH tall fra 2012 er grunnlag for budsjettfordelingen i 2014

Kriterier for forskningsbasert fordeling (RBO):
Vekting 30 % 30 % 22 % 18 % 25 %

Grunnlag 

forskningsbasert 

fordeling

1) Doktorgrader og 

stipendprogram for 

kunstnerisk 

utviklingsarbeid 2) Publikasjons-poeng

3) Eksternfinansierte 

inntekter - NFR

4) Eksternfinansierte 

inntekter - EU

Prosentvis fordeling 

forskningsresultater

IF 6                                                                     57,6                        3 393 688                           316 468 14 %

LLE                                    12                               119,0                       12 331 974                        2 570 313 36 %

AHKR                                      6                               139,7                        5 639 377                        2 054 348 25 %

FOF                                 15,1                        1 059 333                             16 377 2 %

GA                                      3                                 16,5 4 %

SKOK                                      1                                   3,7                        1 005 333                                     -   2 %

SVT                                 41,5                        2 104 283                        3 117 236 11 %

Andre                        8 761 667 6 %

TOTAL                                    28                               393,1                       34 295 655                        8 074 741 100 %

UiB totalt 251 2036,4 343 706 991 50 889 526

HF andel av UiB 11 % 19 % 10 % 16 %

Av CMS' 53,5 poeng er 15,0 fordelt til LLE og 38,5 til AHKR

Kriterier for studiebasert fordeling:
Vekting 10 % 90 % 75 %

Grunnlag studiebasert 

fordeling

5) Utvekslings-

studenter* 6) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)

Prosentvis fordeling 

studieresultater

Utreisende Bachelor Master Totalt (BA+MA)

IF                                 52,0 327,7 149,7                               477,4 21 %

LLE                                 21,0 342,2 237,1                               579,3 22 %

AHKR                                 32,0 403,1 234,3                               637,4 25 %

FOF                                   5,0 82,5 25,7                               108,2 4 %

GA                                   6,0 404,7 17,0                               421,7 15 %

SKOK                                     -   0 %

SVT 0,3 0,6                                   0,9 0 %

Andre 341,4 0,0                               341,4 12 %

TOTAL                               116,0 1 901,9 664,3 2 566,2 100 %

UiB totalt                               693,0 9 682,5 6 841,2 16 523,7

HF andel av UiB 17 % 20 % 10 % 16 %

* Utreisende utvekslingsstudenter unntatt individbaserte avtaler og reiser til studiesentre.

P:\1. Økonomi\11. Budsjett\116 Budsjettfordeling\2014\Budsjettfordeling\BudsjettFordeling2014.xlsx 12.12.2013



UNIVERSITETET I BERGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET

RESULTATFORDELING I HFS BUDSJETTFORDELINGSMODELL - INSTITUTT OG SENTRE

DBH tall fra 2012 er grunnlag for budsjettfordelingen i 2014

Til 

fordeling: 21 000 000

Forskningsbasert fordeling (RBO): Studiebasert fordeling:
1 543 500 1 543 500 1 131 900 926 100 5 145 000 1 543 500 13 891 500 15 435 000

Vekting 30 % 30 % 22 % 18 % 25 % Vekting 10 % 90 % 75 %

Pkt. D

Undervisnings-

kompensasjon 

(vise- og 

prodekan) 
3)

1) Doktor-

grader

2) Publika-

sjons-

poeng

3) Ekstern-

finansierte 

inntekter - 

NFR

4) Ekstern-

finansierte 

inntekter - 

EU

Fordeling 

forsknings-

resultater

5) Utvekslings-

studenter

6) Studiepoengsproduksjon 

(vektet per 

finansieringskategori)

Fordeling 

studie-

resultater

Andel 

av 

totalen

Total resultat 

fordeling

Resultat-

fordeling i 

2013 

budsjett

Utreisende Totalt Bachelor Master Totalt

IF     330 750     226 165     112 006       36 296      705 217 52,0      691 914 327,7 149,7     2 584 339     3 276 253 19 %     3 981 500     4 115 700 

LLE     661 500     467 251     407 007     294 792   1 830 550 21,0      279 427 342,2 237,1     3 135 690     3 415 117 25 %     5 245 700     4 586 000 

AHKR           210 000     330 750     548 530     186 123     235 615   1 301 018 32,0      425 793 403,1 234,3     3 450 477     3 876 270 26 %     5 387 300     4 953 900 

FOF           210 000               -         59 290       34 962         1 878        96 131 5,0        66 530 82,5 25,7        585 455        651 985 5 %        958 100        905 700 

GA     165 375       64 787               -                 -        230 162 6,0        79 836 404,7 17,0     2 282 544     2 362 380 12 %     2 592 500 1)     2 475 800 

SKOK       55 125       14 528       33 180               -        102 833 0,0                -   0,0 0,0                  -                    -   0 %        102 800          70 000 

SVT               -       162 949       69 450     357 519      589 918 0,0                -   0,3 0,6            4 872            4 872 3 %        594 800        619 700 

Andre               -                 -       289 172               -        289 172 0,0                -   341,4 0,0     1 848 122     1 848 122 10 %     2 137 300 2)     2 273 200 

TOTAL           420 000  1 543 500  1 543 500  1 131 900     926 100   5 145 000            116   1 543 500     1 902     664   13 891 500   15 435 000 100 %   21 000 000   20 000 000 

1) Griegakademiet vil i tillegg få en bevilgning fra pkt C i modellen for å dekke timelærermidler samt kompensasjon for kunstnerisk utviklingsarbeid.

2) "Andre" fellestiltak, eller faktorer som er tatt ut av modellen. Forskning: SFF-prosjekt ved CMS (NFR), tap på EU-prosjekt fra 6. rammeprogram. Utdanning: Utvekslingsstudenter til studiesentret i York, Studiepoeng ex.fac., norskkurs, Ole Bull.

3) Dekan og internt tilsatte instituttledere får full vikardekning dekket av fakultetet. 
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Forslag til nye studieplaner for den femårige integrerte 
lektorutdanningen  

 
Dokumenter i saken 

 Oppsummering av høringsrunden fra PUHF 
 Forslag til ny studieplan – fremmedspråk 

 Forslag til ny studieplan – nordisk 

 Høring – forslag til nye studieplaner 

 Høringssvar fra LLE, IF og AHKR 

 
 
Bakgrunn 

Våren 2013 vedtok Kunnskapsdepartementet nye rammeplaner for den integrerte 
lærerutdanningen, og utdanningsinstitusjonene har fått frist til høsten 2014 for å 
implementere rammeplanen. I følge UiBs retningslinjer for lektorutdanningen skal større 
endringer i studieplanene vedtas av Universitetsstyret. 
 
Arbeidet med de nye studieplanene har foregått i nært samarbeid med Programstyret for 
lærerutdanningen (PS), og ved HF har arbeidet vært koordinert av Programutvalget for 
lærerutdanningen ved HF (PUHF). I et forsøk på å forenkle arbeidet med de nye 
studieplanene har PUHF nedsatt en utvidet arbeidsgruppe med representanter fra 
fagmiljøene. 
 
Arbeidsgruppen utarbeidet forslag til nye studieplaner, som ble sendt til instituttene med en 
kort høringsfrist. Kommentarene fra instituttene er vedlagt denne saken, sammen med de 
justerte studieplanene. Heming Gujord, leder for PUHF, har også oversendt en 
oppsummering av høringsrunden som er vedlagt saken. 
 
 
Fakultetsledelsens kommentarer 

Arbeidet med nye rammeplaner har foregått over lengre tid, og representanter fra fakultetet 
og universitetet har deltatt i de nasjonale diskusjonene som dannet grunnlaget for 
rammeplanen. Selv om det har vært en lang prosess i forkant av vedtaket, så har 
institusjonene hatt mindre tid for arbeidet med å utarbeide nye studieplaner. Dette har ført til 
hurtigarbeidende arbeidsgrupper og korte høringsfrister. Vi vil derfor rette en stor takk til 
lederen av PUHF, Heming Gujord, som har koordinert arbeidet internt på fakultetet. 
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Når de nye studieplanene er vedtatt vil fagmiljøene bli bedt om å utarbeide nye 
emnebeskrivelser for programmene der det er behov for det. Dette arbeidet vil foregå våren 
2014. 
 
 
Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner nye studieplaner for nordisk og fremmedspråk i den femårige 
integrerte lektorutdanningen. Forslagene oversendes Programstyret for videre behandling. 

 
 

 
   

 
Margareth Hagen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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HG, 6.12.13 

 

 

Implementering av ny rammeplan for lektorutdanning 8-13. 

Oppsummering av intern høyringsprosess på HF 
 

 

I samband med implementeringa av ny rammeplan for lektorutdanning, vart det på HF sett ned ei 

arbeidsgruppe for å lage programplanar for dei integrerte lektorutdanningane med master i høvesvis 

framandspråk og nordisk. Medlemmer i arbeidsgruppa var dei vitskapleg tilsette i PUHF. Då engelsk 

og tysk ikkje er representert i PUHF, supplerte ein arbeidsgruppa med to representanter for høvesvis 

engelsk som disiplinfag (Lene Johannessen) og språkdidaktisk fagområde (Aud Solbjørg Skulstad). 

Tilsvarande vart arbeidsgruppa supplert med ein representant for tysk (Åsta Haukås).  

Arbeidsgruppa har hatt to møte på campus (21.10. og 19.11.), eitt intensivt arbeidsseminar på Voss 

(13.-14.11.) og har elles kommunisert på epost. 

 

Den 20.11. sende IF og LLE utkast til programplanar til HF. Desse vart den 22.11. sende tilbake til 

faginstitutta på høyring med frist den 27.11. Det har komme inn høyringsfråsegner frå AHKR, IF og 

LLE. Frå IF og LLE har det òg komme inn supplerande fråsegner frå delar av fagmiljøet. Dette syner at 

det har vore krevjande å forankre programma så breitt i fagmiljøa som ein hadde ønskt, sjølv om ein 

frå fakultetet og i sjølve arbeidsgruppa hadde lagt opp til ei brei forankring med representasjon av 

både disiplinfaglege og fagdidaktiske tilsette. 

 

Generelt om prosessen 

Utkasta til programplanar byggjer dels på Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 

og tilhøyrande retningslinjer, dels på høyringsdokumentet frå Programstyret for lektorutdanning ved 

UiB og dels på erfaringar frå eksisterande modellar for lektorutdanning ved UiB. I første omgang må 

ein setje rammene for verksemda ut frå krava i forskrifta. Forskrifta set 60 studiepoeng som 

minstekrav til fag II i lektorutdanninga, noko som då er ein auke i høve til eksisterande modell ved 

UiB. Forskrifta opererer òg med 20 frie studiepoeng. På HF er det semje om å knyte dei frie 

studiepoenga opp mot fag I. Her er òg semje om å føre vidare dagens praksis med ulik fordeling av 

fagdidaktikk på fag I og fag II, slik at fag I får 20 studiepoeng fagdidaktikk og fag II 10 studiepoeng 

fagdidaktikk. HF legg stor vekt på mastergradsavhandlinga som er vekta til 60 studiepoeng der 

forskrifta seier minimum 30 studiepoeng. HF ved UiB har lagt seg på ei linje der ein gjennom binding 

av dei frie studiepoenga og ulik fordeling av fagdidaktikk i fag I og fag II innanfor gitte rammer 

prioriterer fag I i lektorutdanninga. Dette blir ført vidare sjølv om ein no etter forskrift aukar fag II til 

60 studiepoeng. 

 

Då dette er ei lektorutdanning med to undervisningsfag, er styrkinga av fag II ei rimeleg justering 

med tanke på den heilskaplege kompetansen til studentane. Ein må her understreke at 

lektorutdanningsprogramma må vurderast som heilskaplege program, noko som i den interne 

høyringsprosessen er best ivareteke i fråsegna frå AHKR, der ein etterlyser betre samsvar mellom 

programplanane. Tilleggsfråsegna frå IF (engelsk) og fråsegna frå LLE (minus norsk som andrespråk) 
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har ikkje lagt vekt på heilskapsperspektivet, men nyttar reine disiplinfaglege program som 

jamføringsgrunnlag. I utarbeidinga av programplanane må ein leggje til grunn at 

lektorutdanningsprogramma er sjølvstendige program som må vurderast på eigne premissar, då som 

ein heilskap av fag I, fag II og profesjonsfag. 

 

Bacheloroppgåva 

Framlegget om å leggje bacheloroppgåva til fag II førast vidare. Forskrifta stiller krav om «avansert 

innsikt innenfor valgte fag og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant fagområde». Kravet om 

«avansert innsikt» legitimerer ei viss grad av fordjuping også i fag II, mens ein understrekar at det 

skal liggje «spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant fagområde» som då løftar fram fag I og særleg 

mastergradsavhandlinga. Ein legg då til grunn at alle dei faglege områda som ligg innanfor ramma av 

dei aktuelle disiplinfaga er profesjonsrelevante for ein lektor i skulen. 

 

Når ein opprettheld framlegget om å leggje bacheloroppgåva til fag II, handlar det òg om gjere 

timeplanlegginga enklare. Ein bør gjere dei aktuelle emna i fag II i 6. semester meir 

rettleiingsintensive enn undervisningsintensive, og/eller løfte emna ut av timeplankabalen ved hjelp 

av alternative undervisningsformer, til dømes digitale. AHKR stiller seg generelt positive til å utvide 

fag II i form av ei sjølvstendig oppgåve i 6. semester og viser i høyringssvaret at dei allereie har byrja 

planleggingsarbeidet. Dette er positivt då dei fleste studentane erfaringsmessig vel historie eller 

religionsvitskap som fag II.  

 

Tilrådinga gjer det òg enklare for studentar å reise på utveksling i 6. semester samstundes som dei 

skriv bacheloroppgåve i fag II ved UiB. Dette er særleg aktuelt for studentar med framandspråk som 

fag I. 

 

Plasseringa av bacheloroppgåva til fag II i 6. semester legg i prinsippet ikkje band på 

evalueringsformene i dei andre emna i same semester. Ein bør likevel tilpasse evalueringsformene til 

studentane sin samla arbeidssituasjon. Det bør i prinsippet vere samsvar mellom programplanane for 

IF og LLE/nordisk når det gjeld plassering av bacheloroppgåve.  

 

Integrert lektorutdanning med master i framandspråk 

Punkt b) og c) i høyringsfråsegna frå IF har blitt ført inn i framlegget til programplan. Det vil seie at 

ein under b) har opna opp for å gjere «Tekst og kultur» til eit valbart emne i førstesemester som 

alternativ til «Språk og kommunikasjon». Under c) har ein teke til følgje framlegga når det gjeld 

tilrådde forkunnskapar. I punkt d) gjer IF greie for at emnekodane ikkje er oppdaterte. 

Programplanen er gått gjennom med tanke på dette, men dette bør kvalitetssikrast etter gjeldande 

rutinar ved seinare høve. 

 

Punkt a) i høyringsfråsegna gjeld ei formulering i forskrifta som er teke inn i programplanen. Ein 

opprettheld derfor formuleringa og viser elles til argumentasjonen i avsnittet om bacheloroppgåva 

ovanfor. 

 

Det er generelt problematisk å forhalde seg til fråsegna frå «faglærerne i Engelsk» (sic) då 

høyringsfråsegna frå IF viser at delar av fagmiljøet ikkje står bak innspelet. Ein noterer seg òg ein klår 

skilnad i høyringsfråsegna frå IF og gruppa av faglærarar på engelsk. På IF syner ein otte for at Spansk 
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språk og latinamerikastudium ikkje kan veljast som fag I, medan gruppa på engelsk vil argumentere 

for «på sikt å trekke seg ut av programmet». Ein vil måtte undesøkje nærare implikasjonane i 

formuleringa om at «Ut fra faglige hensyn vil vi derfor oppfordre de som ønsker å bli lærere til å 

gjennomføre ordinær Mastergrad og benytte påbyggsmuligheten PPU». 

 

Generelt vil ein tilrå at IF vurderer å innføre eit prosjektførebuande emne på 5 studiepoeng for å fylle 

dei 5 ledige studiepoenga i 8. semester med eit fagleg innhald som støttar opp om 

avhandlingsarbeidet. Det er gode erfaringar med slike emne på LLE (nordisk), også for studentar som 

ikkje følgjer den integrerte lektorutdanninga.  

 

I tilleggsfråsegna frå engelsk blir det argumentert for å knyte masteravhandlinga til fagdidaktiske 

emne. Gjennom heile høyringsprosessen har HF ved UiB argumentert for at det ikkje bør liggje slike 

bindingar på masteravhandlinga, då skulen har behov for kompetanse over heile den faglege breidda 

som disiplinfaga representerer. Dette synet har blitt fremma på vegner av fagmiljøet på HF som 

heilskap, og på dette punktet vann HF fram i den sentrale høyringsprosessen. Det er forskrifta sitt 

krav om «profesjonsrelevant fagområde» som her må liggje til grunn, og det er vanskeleg å sjå at 

disiplinfaglege område ikkje skal vere profesjonsrelevante. Kravet om fagdidaktiske masteroppgåver 

for studentar med engelsk som fag I i lektorutdanninga, vil etter dette vere i strid med forskrifta.  

 

Ein presiserer elles at framlegget til programplan skal handsamast etter normale rutinar på 

instituttet. Dette gjeld òg dei einskilte emna som ligg inne i planen. 

 

Integrert lektorutdanning med master i nordisk 

Høyringsfråsegna frå LLE/nordisk argumenterer med omgrep som «klasseskille», 

«instrumentaliseringstenkning på alle nivå» og automatisering av grunnleggjande dugleikar. I lys av 

dei prioriteringane som er gjort for å halde fast på prioriteringa av fag I med mastergradsavhandling 

på 60 studiepoeng, er det vanskeleg å sjå grunnlaget for dette. Tilleggsfråsegna frå norsk som 

andrespråk syner at kommunikasjonen i fagmiljøet ikkje har vore tilfredsstillande. Slik sett er det 

uklårt i kva grad fagmiljøet på nordisk som heilskap stiller seg bak den generaliserande kritikken og 

ordvalet i fråsegna frå fagkoordinatorane. 

 

Også i programplanen for nordisk vil ein oppretthalde framlegget om å leggje bacheloroppgåva til fag 

II ut frå argumentasjonen tidlegare i dokumentet. 

 

I framlegget til programplan har ein gjort NORAN104, «Andrespråkslæring og -undervisning», til eit 

obligatorisk emne for lektorstudentane. Argumentasjonen i høyringsfråsegna viser til tilknytinga til 

masteroppgåva, og at emnet då er viktig som førebuing til den faglege spesialiseringa. Når ein tilrår 

«Andrespråkslæring og -undervisning» som obligatorisk emne, er det på grunnlag av 

lektorutdanninga sin status som heilskapleg profesjonsutdanning. NORAN104 peikar seg klårt ut som 

eit emne med didaktisk relevans, noko som òg går fram av emnebeskrivelsen: «Etter å ha fullført 

emnet skal studenten ha tileigna seg dei læringsteoretiske og didaktiske kunnskapsressursane han 

treng som språkpedagog,» heiter det i første setning om læringsutbyte. Dei nasjonale retningslinjene 

for lektorutdanninga legg til grunn at «Det skal gå fram av programplanen at det er sammenhenger 

mellom teori og praksis, fag og profesjonsfag. Den enkelte utdanningsinstitusjon skal legge til rette 

for og dokumentere at slikt samarbeid og koordinering finner sted». NORAN104 er eit emne som 
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allereie tilfredsstiller desse retningslinjene. Ein kan elles vise til eit dokumentert behov i skulen for 

lærarar med kompetanse i norsk som andrespråk, og retningslinjene stiller òg krav om at 

lektorutdanninga skal vere «basert på skolens og samfunnets behov». Her finst både grunnlag i 

styringsdokument og andre faglege grunnar som gjer det tilrådeleg å nytte emnet 

«Andrespråkslæring og undervisning»som obligatorisk kurs i lektorutdanninga. Ein vil derfor 

fasthalde dette framlegget. 

 

I den eksisterande planen for integrert lektorutdanning med master i nordisk er det gjort krav om 

fagleg breidde i kursvala på ‘200-nivå’. Eit slikt breiddekrav er ikkje gjort gjeldande i framlegget til ny 

programplan. Den tilrådde planen avkortar òg det prosjektførebuande emnet i 8. semester frå 15 til 5 

studiepoeng, noko som opnar opp for eit ekstra fagemne på høgare nivå. Det vil då seie at den 

tilrådde modellen gir rom for større grad av spesialisering på høgare nivå enn det som ligg inne i 

eksisterande modell, noko som då kan støtte oppunder arbeidet med avhandlingsarbeidet. Dei 10 

studiepoenga som etter krava i forskrifta blir overførte frå fag I til fag II, blir for nordisk sitt 

vedkommande i heilskap tekne av det prosjektførebuande emne på 15 studiepoeng som blir ført 

vidare som eit emne på 5 studiepoeng. Ein må her presisere at forskrifta ikkje skil mellom 100 og 200 

nivå, som reflekterer skiljet mellom grunnfagsemne og mellomfagsemne i cand.mag.-graden. 

Forskrifta skil mellom lågare og høgare nivå etter det gjeldande bachelor-/mastergradssystemet. 

 

Ein presiserer elles at framlegget til programplan skal handsamast etter normale rutinar på 

instituttet. Dette gjeld òg dei einskilte emna som ligg inne i planen. 

 

 

 

 

 

Underskrifter 

Vedlegg (justert programplan for IF, programplan for LLE/nordisk) 



Undervisningsspråk 

Undervisninga i fag I (engelsk, fransk eller tysk) vil oftast vere på det aktuelle språket, men 

kan også vere på norsk. For alle andre fagemne, sjå den einskilde emneplanen.  

Studiestart 

Haustsemesteret 

Mål og innhald 

Integrert lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk eller tysk) utgjer eit 

profesjonsstudium som utdannar lærarar for ungdomstrinnet  og for den vidaregåande skolen 

(trinn 8-13). Utdanninga kombinerer solid fagkunnskap i to universitetsfag med fagdidaktikk, 

pedagogikk og praksis. Praksis er integrert i studiet i fire av dei fem studieåra.  

Lektorutdanninga skal kvalifisere studentane til å vidareutvikle skolen som institusjon for 

læring og danning i eit demokratisk og fleirkulturelt samfunn. Studiet skal utdanne lærarar 

som er ansvarlege og som kan ta medansvar for elevar si læring og utvikling. I studiet vert det 

lagt vekt på å utvikle kompetanse til vidare fagleg og profesjonell utvikling. Såleis er det eit 

mål å fremje samhandling og kritisk refleksjon kring fag, undervisning og læring. 

Studiet skal gi ei god innføring i vitskapelege arbeidsmåtar og forskingsmetodar og trening i 

sjølvstendig arbeid med omfattande og krevjande faglege oppgåver. Undervisninga er 

forskingsbasert og omhandlar det teoretiske grunnlaget for faga, så vel som faga sine metodar. 

Det vert lagt vekt på analytisk tenking, teoretisk og praktisk problemløysing, trening i 

skriftleg og munnleg presentasjon og tilrettelegging for læring. Vidare skal studiet gi grundig 

kunnskap i fagdidaktikk og pedagogikk, om skulefaga og fremje dugleikar for praktisk 

yrkesutøving.  

Framandspråkstudiet skal både gi teoretisk kunnskap og utvikle evne til å kommunisere godt. 

Emna kan her vere knytte til blant anna språkstruktur, språket i bruk, språkhistorie, omsetjing, 

grammatisk analyse. Eit språkstudium er også studium av kultur og samfunnstilhøve . 

Gjennom arbeid med ulike medier er det eit mål å gjere studentane kjende med litteraturen og 

med sosiale, kulturelle og politiske tilhøve i dei aktuelle språkområda. På høgare nivå i studiet 

kan studentane spesialisere seg i sjølvvalde faglege emne.  

Som det andre faget i utdanninga vel ein eitt av faga engelsk, fransk, historie, nordisk, 

religionsvitskap, spansk språk og latinamerikastudium eller tysk. Alle desse faga har òg eit 

fagdidaktisk tilbod tilrettelagt for lektorutdanningsprogrammet. 

Læringsutbyte 

Kunnskap  

Kandidaten  

- har avansert kunnskap i dei valde faga og spesialisert innsikt i eit profesjonsrelevant 

fagområde  

- har inngåande kunnskap om vitskaplege problemstillingar, forskingsteoriar og -metodar i 

faglege, fagdidaktiske og pedagogiske spørsmål  

- har inngåande kunnskap om relevant forskingslitteratur og gjeldande lov- og planverk, og 

kan anvende denne på nye område som er relevante for profesjonsutøvinga.  



- har kunnskap om utvikling av skolen som organisasjon og faga som skole-, kultur-, og 

forskingsfag og brei forståing for skolen sitt mandat, verdigrunnlaget i opplæringa og i 

opplæringsløpet  

- har kunnskap om ungdomskultur og ungdom si utvikling og læring i ulike sosiale og 

fleirkulturelle kontekstar  

- har kunnskap om ungdom i vanskelege situasjonar og om rettane deira i eit nasjonalt og 

internasjonalt perspektiv  

 

Ferdigheiter  

Kandidaten  

- kan orientere seg i faglitteratur, analysere og ha ei kritisk haldning til informasjonskjelder og 

eksisterande teoriar i fagområda  

- kan bruke faglitteratur og andre relevante informasjonskjelder til å strukturere og formulere 

faglege resonnement på ulike område  

- kan gjennomføre eit sjølvstendig, avgrensa og profesjonsrelevant forskingsprosjekt under 

rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer  

- kan nytte forskings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk 

med grunnleggande ferdigheiter og planlegge og leie undervisning på ulike læringsarenaer 

som fører til gode faglege og sosiale læringsprosessar  

- kan på eit sjølvstendig og fagleg grunnlag bruke varierte arbeidsmetodar og relevante 

metodar frå forsking og fagleg utviklingsarbeid til å differensiere 

- kan tilpasse opplæring i samsvar med gjeldande læreplanverk, og skape motiverande og 

inkluderande læringsmiljø  

- kan ha ei kritisk tilnærming til digitale verktøy og nytte dei i undervisning, planlegging og 

kommunikasjon og rettleie unge i den digitale kvardagen  

- kan vurdere og dokumentere elevar si læring og kompetanse, gi læringsfremjande 

tilbakemeldingar og bidra til at elevane kan reflektere over eiga læring og eiga fagleg 

utvikling 

- kan gjere greie for teoriar om språklæring, språk, kultur og litteratur 

- kan faget godt nok til å vere trygg i undervisningssamanhang, og kan kommunisere godt i 

språkfaget/a 

- kan følgje normene for akademisk skriving i masterfaget 

 

Generell kompetanse  

Kandidaten  

- kan bidra til innovasjonsprosessar og nytenking, gjennomføre profesjonsretta fagleg 

utviklingsarbeid og legge til rette for at ein kan involvere lokalt arbeids-, samfunns- og 

kulturliv i opplæringa  

- kan formidle og kommunisere faglege problemstillingar knytte til profesjonsutøvinga på eit  

høgt fagleg nivå  

- kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglege, profesjonsetiske, 

forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillingar  

- kan på sjølvstendig grunnlag vidareutvikle eigen kompetanse og bidra til fagleg og 

organisatorisk utvikling i skolen og blant kollegaer  

- kan byggje relasjonar til elevar og føresette, og samarbeide med aktørar som er relevante for 

skoleverket  

 



Opptakskrav 

 Generell studiekompetanse eller realkompetanse 

 Minst karakteren 3 i matematikk og norsk og minst 35 skolepoeng 

 Politiattest (jf. forskrift ved opptak til høgare utdanning, § 2 og §§ 6-10) 

Innføringsemne 

Integrert lektorutdanning med master i framandspråk skal innehalde 30 studiepoeng med 

innføringsemne (førstesemesterstudiet): 

- EXPHIL-HFSEM/EXPHIL-HFEKS, Examen philosophicum, 10 stp. 

- EXFAC00SK, Examen facultatum: Språk og kommunikasjon eller Tekst og kultur, 10 stp. 

- PEDA111, Innføring i pedagogikk, 10 stp. 

Tilrådde forkunnskapar 

Tilrådd startgrunnlag er minimum 5-timars kurset i engelsk og minimum nivå I/II i fransk 

eller tysk frå vidaregåande skole. Studentar som vel spansk som fag II, bør ha minimum nivå 

I/II i faget frå vidaregåande skole. Studentar som vel nordisk som fag II, bør meistre nynorsk 

og bokmål godt.   

Obligatoriske emne / spesialisering 

I programmet inngår obligatoriske emne i fag, fagdidaktikk og pedagogikk.  

Studiet omfattar 100 dagar praksis fordelt over fire av studieåra som er knytt til 

profesjonsfaget, fag I og fag II. Aktivitetar knytte til praksis er obligatoriske. Sjå emneplan for 

praksis.  

På masterstudiet skal studenten skrive ei masteroppgåve med eit omfang på normalt 70-110 

sider, med ein påfølgande munnleg eksamen. Masteroppgåva gir 60 studiepoeng. Det er gjort 

nærare greie for masteroppgåvearbeidet i eigne emneplanar.  

Vurderingsformer 

I studiet inngår varierte vurderingsformer: For nærmare informasjon om vurderingsformer, sjå 

emneplanane for dei einskilde emna.  

Ifølgje Forskrift om skikkavurdering i høgare utdanning (nr. 859) fastsett av 

Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universitet 

og høgskular § 4-10 sjette ledd, skal det gjennom heile studiet gjerast vurderingar av om 

studenten er skikka til læraryrket, og sluttvurdering og vitnemål for fullført utdanning føreset 

at studenten er vurdert som skikka (jf. § 4-10 andre leddet).  

Krav til progresjon i studiet 

http://www.uib.no/emne/EXPHIL-HFSEM
http://www.uib.no/emne/EXPHIL-HFEKS
http://www.uib.no/emne/EXFAC00SK
http://www.uib.no/emne/PEDA111


Det vert stilt både karakter- og progresjonskrav i studiet. For å ta til på masternivået i 

framandspråk, må ein ha greidd bacheloroppgåva i fag II og ha karakteren C i snitt eller betre 

i fag I. Sjå utfyllande reglar for integrert lektor- og adjunktutdanning for nærare informasjon. 

Yrkesvegar 

Integrert lektorutdanning med master i framandspråk kvalifiserer for tilsetjing på trinn 8-13 i 

den norske skolen. Lektorutdanninga gir undervisningskompetanse i to fag og kvalifiserer for 

opptak til doktorgradsstudiar. 

Rekkefølje for emne i studiet 

1. semester:  

Førstesemesterstudiet  

- EXPHIL-HFSEM/EXPHIL-HFEKS, Examen philosophicum, 10 stp. 

- EXFAC00SK, Examen facultatum, Språk og kommunikasjon eller Tekst og kultur, 10 stp. 

- PEDA111, Innføring i pedagogikk, 10 stp. 

- 7 dagar praksis 

2. semester:  

Fag I 100-nivå, 30 stp.  

Engelsk: ENG101, ENG125 ( ENG123 eller ENG124) 

Fransk: FRAN101, FRAN103 

Tysk: TYS111, TYS112 

3. semester: 

- Fag I, 100-nivå, 20 stp: 

Engelsk: ENG106, ENG122L 

Fransk: FRAN114, FRAN105 

Tysk: TYS113, TYS124 

- Fagdidaktikk i fag I, 5 stp.: ENGDI101, FRANDI101 eller TYSDI101 

- Pedagogikk, 5 stp. 

- 7 dagar praksis 

http://www.uib.no/emne/EXPHIL-HFSEM
http://www.uib.no/emne/EXPHIL-HFEKS
http://www.uib.no/emne/EXFAC00SK
http://www.uib.no/emne/PEDA111
http://www.uib.no/emne/ENG101
http://www.uib.no/emne/ENG125
http://www.uib.no/emne/FRAN101
http://www.uib.no/emne/FRAN103
http://www.uib.no/emne/TYS111
http://www.uib.no/emne/TYS112
http://www.uib.no/emne/ENG106
http://www.uib.no/emne/ENG122L
http://www.uib.no/emne/FRAN114
http://www.uib.no/emne/TYS113
http://www.uib.no/emne/TYS124
http://www.uib.no/emne/ENGDI101
http://www.uib.no/emne/FRANDI101
http://www.uib.no/emne/TYSDI101


4. semester:  

Fag II 100-nivå, 30 stp. 

Engelsk: ENG101, ENG125 

Fransk: FRAN101, FRAN103 

Spansk: SPLA101, SPLA103 

Tysk: TYS111, TYS112 

Nordisk: NOSP102, NOLI102 

Religion: RELV101, RELV105 

Historie: HIS102 (obligatorisk), og eitt av emna:HIS116, HIS115, HIS108, HIM101 eller 

HIS111 

5. semester:  

Fag II 100-nivå, pedagogikk, fagdidaktikk i fag II 

- Fagemne (med tilrettelagt tilbod i fagdidaktikk), 20 stp. 

Engelsk: ENG106L, ENG122L  

Fransk: FRAN114, FRAN105  

Spansk: SPLA105, SPLA106  

Tysk: TYS123, TYS124 

Nordisk: NOSP103-L, NOLI103-L  

Religion:RELV102, RELV103L  

Historie: HIS101, HIS120 

- PEDA112, pedagogikk, 5 stp. 

- Fagdidaktikk i fag II, 5 stp. 

- 11 dagar praksis 

6. semester:  

- Fag I 200-nivå, 15 stp. 

Engelsk: ENG211/ENG251 eller ENG212/ENG252 (Tilrådd ENG251 eller ENG252) 

http://www.uib.no/emne/ENG101
http://www.uib.no/emne/ENG125
http://www.uib.no/emne/FRAN101
http://www.uib.no/emne/FRAN103
http://www.uib.no/emne/SPLA101
http://www.uib.no/emne/SPLA103
http://www.uib.no/emne/TYS111
http://www.uib.no/emne/TYS112
http://www.uib.no/emne/NOSP102
http://www.uib.no/emne/NOLI102
http://www.uib.no/emne/RELV101
http://www.uib.no/emne/RELV105
http://www.uib.no/emne/HIS102
http://www.uib.no/emne/HIS116
http://www.uib.no/emne/HIS115
http://www.uib.no/emne/HIS108
http://www.uib.no/emne/HIM101
http://www.uib.no/emne/HIS111
http://www.uib.no/emne/ENG106L
http://www.uib.no/emne/ENG122L
http://www.uib.no/emne/FRAN114
http://www.uib.no/emne/FRAN105
http://www.uib.no/emne/SPLA105
http://www.uib.no/emne/SPLA106
http://www.uib.no/emne/TYS123
http://www.uib.no/emne/TYS124
http://www.uib.no/emne/NOSP103-L
http://www.uib.no/emne/NOLI103-L
http://www.uib.no/emne/RELV102
http://www.uib.no/emne/RELV103L
http://www.uib.no/emne/HIS101
http://www.uib.no/emne/HIS120
http://www.uib.no/emne/PEDA112
http://www.uib.no/emne/ENG251
http://www.uib.no/emne/ENG252


Fransk: FRAN201 eller FRAN253 (Tilrådd FRAN253) 

Tysk: TYS201/TYS251 ellerTYS202/TYS252 (Tilrådd TYS251 eller TYS252) 

- Fagdidaktikk i fag I, 5 stp: ENGDI201, FRANDI201, TYSDI201 

Fag II, 10 stp med bacheloroppgåve 

ENG251L, ENG252L, FRAN253L, TYS251L, TYS252L, SPA251L, SPA253L 

7. semester:  

-Pedagogikk: 10 stp 

Fagdidaktik fag II: 5 stp. 

-Fag I, 15 stp: 

Engelsk: ENG321 eller ENG322 eller ENG331L eller ENG332L 

Fransk: FRAN305 eller FRAN303/FRAN304 

Tysk: TYS311 

- 40 dagar praksis 

8. semester:  

Fag I 300-nivå, pedagogikk, fagdidaktikk i fag I og praksis  

- Fag 1, 20 stp: 

Engelsk:ENG325L og ENG326L eller ENG335 og ENG336 

Fransk: FRAN302 eller FRAN303/FRAN304 og FRAN349 (Prosjektutvikling, 5 stp) 

Tysk: TYS314 eller TYS315 eller TYS316 eller TYS317 og TYS349 (Prosjektutvikling, 5 

stp) 

- PEDA114, pedagogikk, 5 stp. 

- Fagdidaktikk i fag I, 10 stp: ENGDI301, FRANDI301, TYSDI301 

- 35 dagar praksis 

9. semester (haust) og 10. semester (vår):  

Fag I 300-nivå 

Masteroppgåve, 60 stp: ENG350 / FRAN350 / TYS350 

http://www.uib.no/emne/FRAN253
http://www.uib.no/emne/TYS251
http://www.uib.no/emne/TYS252
http://www.uib.no/emne/ENGDI201
http://www.uib.no/emne/FRANDI201
http://www.uib.no/emne/TYSDI201
http://www.uib.no/emne/ENG321
http://www.uib.no/emne/ENG322
http://www.uib.no/emne/ENG331L
http://www.uib.no/emne/ENG332L
http://www.uib.no/emne/FRAN303
http://www.uib.no/emne/FRAN304
http://www.uib.no/emne/TYS311
http://www.uib.no/emne/ENG325
http://www.uib.no/emne/ENG326
http://www.uib.no/emne/FRAN302
http://www.uib.no/emne/FRAN303
http://www.uib.no/emne/FRAN304
http://www.uib.no/emne/TYS314
http://www.uib.no/emne/TYS315
http://www.uib.no/emne/TYS316
http://www.uib.no/emne/TYS317
http://www.uib.no/emne/PEDA114
http://www.uib.no/emne/ENGDI301
http://www.uib.no/emne/FRANDI301
http://www.uib.no/emne/TYSDI301
http://www.uib.no/emne/ENG350
http://www.uib.no/emne/FRAN350
http://www.uib.no/emne/TYS350


Adminstrativ ansvarleg  

Det humanistiske fakultet 

E-post: lektor@hf.uib.no  

Delstudium i utlandet 

Studentane vert oppmoda om å ta delar av studiet i utlandet. Utanlandsopphald vert avtalt og 

lagt til rette i samarbeid med dei fagleg ansvarlege institutta. 

Fagansvarleg 

Institutt for framandspråk 

Karakterskala 

Det vert nytta karakterar for fagemna etter karakterskalaen A-F. Praksis og utvalde 

obligatoriske aktivitetar vert vurderte med greidd/ikkje greidd. 

Undervisningsmetodar 

Undervisninga er forskingsbasert og omhandlar det teoretiske grunnlaget for faget, så vel som 

metodar knytt til faget. Studenten skal gjennom studiet få møte undervisning i ulike former 

med ulike typar lærings- og refleksjonsaktivitetar (t.d. førelesingar, seminar, gruppearbeid, 

skriftlege og munnlege presentasjonar, omgreps- og problemfokuserte oppgåver, 

problembasert læring, aksjonsforsking, rettleiing og praktisk bruk av digitale verkty). For 

nærare informasjon, sjå dei einskilde emneplanane. 

Læring gjennom rettleidd praksis i skolen står sentralt i studiet. Studenten vil få observere 

undervisning og planleggje og gjennomføre undervisning åleine og i samarbeid med 

medstudentar. Det vert i denne samanhengen lagt vekt på erfaringsutvikling gjennom 

refleksjon, samtale og oppgåveskriving. 

Eit gjennomgåande trekk ved undervisninga skal vere å kombinere tileigning av fagleg 

kunnskap med kompetanse i å kunne leggje til rette for elevar si læring og utvikling. 

I tillegg til den undervisninga som vert tilbydd, vert studentane oppmoda om å også sjølve 

organisere eigne kollokviegrupper og skrivegrupper. 



Undervisningsspråk 

Normalt norsk, dansk og svensk. Dersom ein som fag II vel eit framandspråk, vil (delar av) 

undervisninga vere på det aktuelle språket. 

Studiestart 

Haustsemesteret. 

Mål og innhald 

Den integrerte lektorutdanninga utgjer eit profesjonsstudium som utdannar lærarar for trinn 8–

10 i grunnskulen og for den vidaregåande skulen. Utdanninga kombinerer solid fagkunnskap i 

nordisk og eitt anna universitetsfag med pedagogisk og fagdidaktisk innsikt og dugleik 

innanfor ramma av ein integrert modell. 

Studiet gir eit solid grunnlag i dei to studiefaga med vekt på fagleg forståing, 

problemløysing og forståing for metodar og tenkjemåtar i faga. Studiet gir dessutan ei 

grunnleggande forståing av vitskapsfaga og skulefaga i ein samfunnsmessig og kulturell 

samanheng. 

Profesjonsfaget gir grundig kunnskap i fagdidaktikk og pedagogikk og fremjar 

dugleikar for praktisk yrkesutøving. Praksis på ungdomstrinnet og i vidaregåande skule er 

integrert i studiet i fire av dei fem studieåra. Delar av praksisen er knytt til faglege aktivitetar 

på universitetet. 

Studiet av nordisk er delt mellom språk og litteratur. Namnet på faget understrekar eit 

nordisk perspektiv, men hovudtyngda i studiet ligg på norsk språk og norsk litteratur. 

Språkstudiet gir innsikt i korleis språket er oppbygd som system, korleis det har utvikla seg 

historisk, og i dei variantane av skriftmål og talemål vi har i dag. Studiet gir òg innsikt i norsk 

som andrespråk i profesjonsfagleg samanheng. Litteraturstudiet går inn på nordiske litterære 

tekstar, litteraturhistorie og tekstteori og gir innsikt i sentrale forfattarskapar, ulike sjangrar og 

kulturhistorie. På høgare nivå er det høve til å spesialisere seg i sjølvvalde faglege emne. I det 

siste året arbeider ein med masteroppgåva, som er eit sjølvstendig vitskapleg arbeid skrive 

under rettleiing. 

Som det andre faget i utdanninga vel ein eitt av faga engelsk, fransk, historie, 

religionsvitskap, spansk språk og latinamerikastudium og tysk. Alle desse faga har òg eit 

fagdidaktisk tilbod tilrettelagt for lektorutdanningsprogrammet. 

 

Læringsutbytte 

Ein kandidat med fullført lektorutdanning for trinn 8–13 i nordisk har slikt læringsutbytte: 

 

Kunnskap 

 Kandidaten  

- har avansert kunnskap innanfor nordisk språk og litteratur og brei kunnskap innanfor det 

andre faget 

- har solid forståing av forskingsetikk og metodar og tenkjemåtar i nordiskfaget 

- har god innsikt i språksystem, språkhistorie, språkbruk og moderne skriftspråks- og 

talemålsvarietetar 

- har omfattande kunnskap om nordiske litterære tekstar og forfattarskapar, litteraturhistorie 

og tekstteori, sjangrar og kulturhistorie 

- har kunnskap om læring av norsk som andrespråk og om undervisning i norsk for 

minoritetsspråklege elevar 

- har god innsikt i sentrale tema, omgrep og teoriar knytte til det andre faget 



- har kjennskap til forskingsetiske problemstillingar 

- har god kunnskap om begge fagas historie, tradisjonar, eigenart og plass i skulen og 

samfunnet  

- har grunnleggande forståing av vitskapsfaga og skulefaga i ein samfunnsmessig og kulturell 

samanheng. 

- har kjennskap til forskings- og utviklingsarbeid innanfor dei to faga 

- har grundig kunnskap i fagdidaktikk og pedagogikk 

- har inngåande kunnskap om vitskapelege problemstillingar, forskingsteoriar og -metodar i 

pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål  

- har kunnskap om utviklinga av skulen som organisasjon og brei forståing av skulens mandat, 

verdigrunnlag og opplæringsløp 

- har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og 

fleirkulturelle kontekstar  

- har inngåande kunnskap om gjeldande utdanningsrelatert lov- og planverk  

- har kunnskap om ungdom i vanskelege situasjonar og om deira rettar i eit nasjonalt og 

internasjonalt perspektiv  

 

Dugleikar 

Kandidaten  

- kan orientere seg i faglitteratur og teori innanfor nordisk og det andre faget og analysere 

kjelder og teoriar kritisk  

- kan strukturere og formulere faglege resonnement  

- kan bruke og formidle relevante resultat frå forskings- og utviklingsarbeid knytt til 

fagområda 

- meistrar fagrelevante skriftlege og munnlege presentasjonar og kan følgje normene for 

akademisk skriving 

- kan gjennomføre eit avgrensa forskingsprosjekt innanfor fagområdet nordisk i tråd med 

gjeldande forskingsetiske normer  

- kan arbeide sjølvstendig med krevjande faglege oppgåver i det andre faget 

- meistrar relevante faglege verktøy, teknikkar og uttrykksformer 

- kan nytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon og rettleie unge i 

den digitale kvardagen  

- kan planlegge og leie undervisning som fører til gode faglege og sosiale læringsprosessar  

- kan differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldande læreplanverk og skape gode 

læringsmiljø  

- kan arbeide systematisk med grunnleggande dugleikar 

- kan beskrive kjenneteikn på kompetanse, vurdere og dokumentere læring og gi 

læringsfremjande tilbakemeldingar  

- kan bidra til at elevane kan reflektere over eiga læring og eiga fagleg utvikling  

- kan reflektere over eigen fagleg praksis 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten  

- kan bidra til innovasjon og nytenking og gjennomføre profesjonsretta fagleg 

utviklingsarbeid  

- kan legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involverast i opplæringa 

- kan formidle og kommunisere faglege problemstillingar knytte til profesjonsutøvinga på eit  

høgt fagleg nivå  

- kan reflektere kritisk over og analysere utdanningspolitiske spørsmål og problemstillingar  



- kan på sjølvstendig grunnlag utvikle eigen kompetanse og bidra til den faglege og 

organisatoriske utviklinga ved skulen  

- kan byggje relasjonar til elevar og føresette og samarbeide med aktørar som er relevante for 

skuleverket  

 

Opptakskrav 

 Generell studiekompetanse eller realkompetanse 

 LÆRAR: Minst karakter 3 i matematikk og norsk og minst 35 skolepoeng 

Politiattest (jf. forskrift ved opptak til høgare utdanning, § 2 og §§ 6-10) 

 

Innføringsemne 

Integrert lektorutdanning med master i nordisk inneheld 30 studiepoeng med innføringsemne  

i det første semesteret (sjå nedanfor). 

 

Tilrådde forkunnskapar 

Ein bør meistre både bokmål og nynorsk godt. 

Studentar som vel engelsk som fag II, bør minimalt ha 5-timarskurset i engelsk frå 

vidaregåande skule. Studentar som vel fransk, spansk eller tysk som fag II, bør minimalt ha 

nivå 1 i språkfaget frå vidaregåande skule. 

 

Obligatoriske emne / spesialisering 

I programmet inngår obligatoriske emne i nordisk, fag II, profesjonsfaget (fagdidaktikk og 

pedagogikk) og førstesemesterstudiet. Desse emna er spesifiserte nedanfor. 

Studiet omfattar 100 dagar praksis fordelt over fire av studieåra som er knytt til 

profesjonsfaget, nordisk og fag II. Aktivitetar knytte til praksis er obligatoriske. Sjå emneplan 

for praksis. Andre obligatoriske aktivitetar går fram av dei einskilte studieplanane. 

På masterstudiet skal det skrivast ei masteroppgåve med eit omfang på 70-110 sider, 

etterfølgd av ein munnleg eksamen. Masteroppgåva gir 60 studiepoeng. Emnet for 

masteroppgåva kan hentast frå alle disiplinar i nordiskfaget, inkludert fagdidaktikk. Temaet 

skal vere godkjent i eit prosjektførebuande emne før arbeidet tek til. Det er gjort meir greie for 

masteroppgåvearbeidet i ein eigen emneplan.  

 

Vurderingsformer 

I studiet inngår varierte vurderingsformer. Sjå emneplanane for nærmare opplysningar. 

Ifølgje Forskrift om skikkavurdering i høgare utdanning (nr. 859) fastsett av 

Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universitet 

og høgskular § 4-10 sjette ledd, skal det gjennom heile studiet gjerast vurderingar av om 

studenten er skikka til læraryrket, og sluttvurdering og vitnemål for fullført utdanning føreset 

at studenten er vurdert som skikka (jf. § 4-10 andre leddet).  

 

Krav til progresjon i studiet 

Det vert stilt både karakter- og progresjonskrav i studiet. For å begynne på masternivået i 

nordisk, må ein ha karakteren C eller betre i snitt i emna frå nordisk (NOLI102 og -103-L, 

NOSP102 og -103-L, NORAN104), og ein må ha greidd bacheloroppgåva i fag II. Sjå 

Utfyllande reglar for integrert lektor- og adjunktutdanning for nærmare informasjon. 

 

Yrkesvegar 

Integrert lektorutdanning med master i nordisk kvalifiserer for tilsetting på trinn 8–13 i den 

norske skulen. Lektorutdanninga gir undervisningskompetanse i norsk og fag II i studiet og 

kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudium. 



 

Rekkjefølgje for emne i studiet 

1. semester: Ex.phil., ex.fac., pedagogikk og praksis 

- EXPHIL-HFSEM/EXPHIL-HFEKS, Examen philosophicum, 10 stp. 

- EXFAC00SK, Examen facultatum: språk og kommunikasjon, 10 stp. 

- PEDAGOGIKK, 10 stp. 

- 7 dagar praksis 

 

2. semester: Nordisk 

- NOSP102 Nordisk: Moderne språk, 15 stp. 

- NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900, 15 stp. 

 

3. semester: Nordisk, norskdidaktikk og praksis 

- NOLI103-L Nordisk: Den eldre litteraturen for integrert lektorutdanning, 10 stp. 

- NOSP103-L Nordisk: Språkhistorie og talemål for integrert lektorutdanning, 10 stp. 

- NORSKDIDAKTIKK, 5 stp 

- PEDAGOGIKK, 5 stp 

- 7 dagar praksis 

 

4. semester: Fag II  

FAG II, 30 stp 

 

5. semester: Fag II, pedagogikk, fagdidaktikk i fag II og praksis 

FAG II, 20 stp 

FAG II-DIDAKTIKK, 5 stp 

PEDAGOGIKK, 5 stp 

11 dagar praksis 

 

6. semester: Nordisk, norskdidaktikk og fag II 

NORAN104 Andrespråkslæring og –undervisning, 15 stp 

NORSKDIDAKTIKK, 5 stp 

FAG II, 10 stp, emne med bacheloroppgåve 

 

7. semester: Nordisk, pedagogikk, fagdidaktikk i fag II og praksis 

PEDAGOGIKK, 10 stp 

FAG II-DIDAKTIKK, 5 stp 

Eitt av desse emna skal veljast, alle på 15 stp: 

NOFI302 Spesialisert emne i norrøn filologi 1 

NOLIxxx Nordisk: Litterær analyse og teori 

NOLI311 Nordisk: Litterært masteremne C 

NOLI320 Nordisk: Litterært særemne 

NOLI322 Nordisk: Litterært masteremne B 

NOSP314 Nordisk: Språk i Norden 

NOSP320 Nordisk: Språkleg særemne 

NOSP322 Nordisk: Namnegransking 

NOSP325 Nordisk: Grammatikk og semantikk 

40 dagar praksis 

 

8. semester: Nordisk, norskdidaktikk og praksis 

NORSKDIDAKTIKK, 10 stp 

http://www.uib.no/emne/EXFAC00SK
http://www.uib.no/emne/NOSP102
http://www.uib.no/emne/NOLI102
http://www.uib.no/emne/NOLI103
http://www.uib.no/emne/NOSP103-L
http://www.uib.no/emne/NOFI302
http://www.uib.no/emne/NOLI311
http://www.uib.no/emne/NOLI320
http://www.uib.no/emne/NOLI322
http://www.uib.no/emne/NOSP314
http://www.uib.no/emne/NOSP320
http://www.uib.no/emne/NOSP322
http://www.uib.no/emne/NOSP325


NOLISP30x Nordisk: Prosjektutvikling, 5 stp 

Eitt av desse emna skal veljast, alle på 15 stp: 

NOFI302 Spesialisert emne i norrøn filologi 1 

NOLIxxx Nordisk: Litterær analyse og teori 

NOLI312 Nordisk: Litterært masteremne D 

NOLI320 Nordisk: Litterært særemne 

NOLI321 Nordisk: Litterært masteremne A 

NORAN250 Andrespråkslingvistikk 

NOSP310 Nordisk: Språkbruksanalyse 

NOSP312 Nordisk: Språkleg masteremne 

NOSP320 Nordisk: Språkleg særemne 

NOSP321 Nordisk: Språkleg variasjon og endring 

35 dagar praksis 

 

9. semester og 10. semester: Nordisk 

NOLISP350 Mastergradsoppgåve i nordisk, 60 stp. 

 

Praksis gir ikkje studiepoeng, men er ein obligatorisk del knytt til profesjonsfaget, nordisk og 

fag II. 

 

Administrativt ansvarleg  

Det humanistiske fakultet 

E-post: lektor@hf.uib.no  

 

Delstudium i utlandet 

Studentane vert oppmoda til å ta delar av studiet i utlandet. Utanlandsopphald vert avtalt og 

lagt til rette i samarbeid med dei fagleg ansvarlege institutta. 

 

Fagansvarleg 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium 

 

Karakterskala 

Det vert nytta karakterar for fagemna etter karakterskalaen A-F på dei fleste emne.  

Obligatoriske aktivitetar og nokre få emne vert vurderte med greidd/ikkje greidd. Sjå 

emneplanane for nærmare opplysningar.  

 

Undervisningsmetodar 

Programmet omfattar ulike undervisningsformer, til dømes førelesing, seminar, 

gruppeundervisning og individuell rettleiing. Sjå emneplanane for nærmare opplysningar. 

 

http://www.uib.no/emne/NOFI302
http://www.uib.no/emne/NOLI320
http://www.uib.no/emne/NOLISP350
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Høring: implementering av ny rammeplan for lektorutdanning i 
nordisk og i fremmedspråk - fakultetet ber om innspill på studieplan 

 

Det humanistiske fakultet sender med dette ut forslag til nye studieplaner for den nye rammeplanen for 

Integrert lektorutdanning i nordisk og i fremmedspråk (se vedleggene). Vi ber om at fagmiljøene leser 

gjennom utkastene, og melder inn eventuelle uttalelser innen onsdag 27. november 2013. Fristen er 

dessverre kort, men det må bli slik i denne saken da tid er begrenset.  

 

Videre plan for arbeidet er som følger:  

Onsdag 27. november 2013 - frist for fagmiljøene å melde inn eventuelle uttalelser på studieplanen. 

Fakultetet starter arbeidet med å lage fakultetsstyresak. Dette arbeidet må være ferdig innen 3. 

desember. Det skal sendes en kopi av dette til Programstyret for lærerutdanningen, slik at de kan 

fortsette sitt arbeid (selv om det enda ikke er gjort et vedtak). Det skal holdes møte i fakultetsstyret 17. 

desember, og på dette møtet må de nye studieplanene vedtas.  

 

Vennlig hilsen 

 

Claus Huitfeldt  

visedekan Ronald Worley 

 studiesjef  

 

 

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Griegakademiet - Institutt for musikk 

 

Referanse Dato 

2013/12967-SIFJ 21.11.2013 

  

 

 



Modell for integrert lektorutdanning på HF 

V 10 MASTEROPPGÅVE 
 H 9 

V 8 FAG 1 15 stp  
 

FAG 1 5 
stp  

FAGDID 1 10 stp 

H 7 FAG 1 15 stp  
 

FAGDID 2 
5 stp 

PED 10 stp 

V 6 FAG 1 15 stp  
 

FAGDID 1 
5 stp 

FAG 2 10 stp 

H 5 FAG 2 10 stp FAG 2 10 stp FAGDID 2 
5 stp 

PED 5 stp 

V 4 FAG 2 15 stp FAG 2 15 stp 

H 3 FAG 1 10 stp  FAG 1 10 stp 
 

FAGDID 1 
5 stp 

PED 5 stp 

V 2 FAG 1 15 stp 
 

FAG 1 15 stp  
 

H 1 ex.phil. 10 stp ex.fac. 10 stp PED 10 stp 

 





Høring: Implementering av ny rammeplan for lektorutdanning i nordisk og i 

fremmedspråk. Innspill til studieplan. 

 

Miljøet i nordisk språk og litteratur ved LLE har fått til høring et forslag til studieplaner for 

lektorutdanningen ved HF. Forslaget er basert på en variant av rammeplanen som skal 

behandles i fakultetsstyret 17. desember førstkommende. Våre tilbakemeldinger er basert på 

den varianten som Programstyret for lektorutdanningen ved HF har brukt. 

 

Etter vårt syn vil en implementering av den nye planen føre til et klasseskille mellom 

studenter som følger lektorutdanningen og studenter som følger det vanlige 

masterprogrammet i nordisk språk og litteratur. Dermed vil ikke Universitetet i Bergen ha et 

annet og bedre tilbud enn lærerhøyskolene rundt omkring i landet. Det skyldes at det nye 

opplegget i enda større grad enn før er preget av instrumentaliseringstenkning på alle nivå. 

Den fordypningen i faget som arbeidet med en masteroppgave krever, er ytterligere svekket i 

det nye opplegget. Med rene ord: Vi er svært bekymret for at studentene som følger det 

skisserte opplegget ikke vil kunne skrive en masteroppgave som kan regnes som et 

forskningsbidrag. Dette er svært beklagelig, fordi vi mener at arbeidet med masteroppgaven 

gir den beste læringseffekten og er faglig sett den beste forberedelsen til det kommende 

læreryrke. Det er under arbeidet med masteroppgaven at studentene virkelig øver seg i å 

tenke, lese forskningslitteratur, presentere den, arbeide med den, strukturere egen tekst og 

redigere den på en skikkelig måte. Grunnleggende ferdigheter blir her automatisert på en helt 

annen måte enn ved andre deler av studiet. 

 

Derfor er vår detaljerte tilbakemelding slik:   

- Vi er imot at bacheloroppgaven flyttes til fag 2. Studentene trenger denne øvelsen i å forfatte 

forskningsartikler som forberedelse til arbeidet med masteroppgaven i fag 1.  

- Vi reagerer på at en bacheloroppgave skal legges til et emne som gir 10 stp. Å skrive 

semesteroppgave krever gode kunnskaper i faget og tid til å forfatte en akademisk tekst. 

- Vi vil holde fast ved valgmuligheten på 200-nivå, og er derfor imot å gjøre NORAN104 

obligatorisk. Emnet på 200-nivå er viktig som forberedelse til masteroppgaven som skal 

skrives, og studentene bør få den sjansen til å velge et emne som forbereder dem til 

forskningsarbeidet deres.  

- I tillegg stusser vi på forslaget om å ha et 100-emne som obligatorisk emne i 6. semester (jfr. 

til dette også planen for fremmedspråk, der studentene i 6. semester bare skal ta 200-emner). 

- Det er derimot positivt at lektorstudentene vil kunne ta et ekstra emne i fag 1 på 300-nivå. 

Dette vil støtte opp om arbeidet med masteroppgaven.  

 

Mye av det som fremkommer i rammen rundt studieplanene er allerede bestemt fra høyere 

hold, bl.a. at fag 2 skal ha minst 60 stp. og at fag 1 blir svekket med 10 stp. Men innenfor de 

rammene vi nå har, ønsker vi på best mulig måte å sikre at UiBs lektorutdanning i nordisk 

beholder den faglige kvaliteten som skiller den fra profesjonsutdanningen andre steder.  

Derfor ber vi om at våre innspill blir tatt til følge. 

 

        Bergen 27. november 2013 

 

 

Thorsteinn G. Indridason      Christine Hamm 

fagkoordinator i nordisk språk    fagkoordinator i nordisk litteratur 

-sign.-       - sign. - 



Merknader frå norsk som andrespråksmiljøet ved LLE til høyringsvaret frå fagkoordinatorene 
i nordisk språk og litteratur : Høring: Implementering av ny rammeplan for lektorutdanning i 
nordisk og i fremmedspråk. Innspill til studieplan” frå  miljøet i nordisk språk og litteratur 
ved LLE i samband med framlegg til studieplanar for lektorutdanning i nordisk.  

 

I samband med at fakultet har bede fagmiljøa uttala seg om studieplanar for lektorutdanninga 
ved HF, vart det 27.11.13 forfatta eit høyringssvar frå nordisk språk og litteratur ved LLE 
underskrive av fagkoordinatorene i nordisk språk og litteratur. Me vil med dette presisera at 
norsk som andrespråk i denne samanhengen ikkje er inkludert under «nordisk språk og 
litteratur». Norsk som andrespråksmiljøet var ikkje med på utforminga av høyringssvaret. I 
motsetnad til det som kjem til uttrykk i det innsendte høyringssvaret, ser me positivt på at 
norsk som andrespråk vert gjort til ein obligatorisk komponent i lektorutdanninga i nordisk, 
slik det var foreslått i Framlegg til studieplan for lektorutdanning i nordisk. Ut frå krava til 
norsklærarar i dagens samfunn, meiner me at norsk som andrespråk er eit emne som bør inngå 
i lektorutdanninga i nordisk. 

        

         Bergen 28.november 2013 

 

Ann-Kristin Helland Gujord      Ingvild Nistov  

       (fagkoordinator for norsk som andrespråk) 

          -sign-                       -sign- 
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Svar fra Institutt for fremmedspråk om ny rammeplan for lektorutdanningen 

 

Institutt for fremmedspråk vil påpeke at høringsfristen er veldig kort, men har følgende 
kommentarer til rammeplanen basert på et møte med fagkoordinatorene mandag 25.11 og 
innsendte kommentarer fra fagmiljøene: 

 

a) Læringsuttbytte 

Under læringsutbytte står det følgende: 

«Kandidaten 

- har avansert kunnskap i dei valde faga og spesialisert innsikt i eit profesjonsrelevant fagområde» 

IF mener at det burde differensieres mellom fag 1 og 2 i første punkt under læringsutbytte, 
ettersom det er stor forskjell mellom kunnskapene kandidatene har i fag 1 og fag 2. 

 

b) Innføringsemne 

IF ønsker at også «Tekst og kultur» skal være et valg under EXFAC00SK-emner. 

 

c) Tilrådde forkunnskaper 

Her foreslår vi å skrive Nivå I/II når man omtaler tilrådde forkunnskaper fra videregående skole.  

I tråd med punkt b) over foreslår vi også å ta bort følgende avsnitt: 

«I undervisning og pensum vert det lagt til grunn at studenten på førehand har teke Examen 
facultatum - Språk og kommunikasjon.» 

d) Rekkefølgje for emne i studiet 

 

1.semester 

IF ønsker at også «Tekst og kultur» skal være et valg under Exfac-emner. 

 

Referanse Dato 

2013/12967-ARUT 27.11.2013 
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3. semester 

Her er det feilført opp fag som til sammen blir 30 stp., men i følge planen skal det kun være 20 stp fag 
dette semesteret. Korrekte emner blir derfor: 

Engelsk: ENG106L og ENG122L 

Fransk: FRAN114 OG FRAN105 

Tysk: TYS123 og TYS124 

 

6. semester 

I planen legges det opp til at studentene skal skrive bacheloroppgave i Fag 2, men ikke i fag 1. IF vil 
anbefale at studentene skriver bacheloroppgave både i Fag 1 og Fag 2 i 6. semester.  Dette med 
bakgrunn i at studentene bør skrive oppgave i det faget de skal ta Master i, men at det også er 
ønskelig med en viss fordypning i Fag 2 og at det dessuten kan være lettere for studentene å skrive 
bacheloroppgave i Fag 2 når de er på utveksling i utlandet. Vi ønsker derfor å legge inn denne 
valgmuligheten i emnene i 6 semester og anbefale emner med bacheloroppgave. Emnekodene skal 
derfor forandres til de følgende: 

 

Fag 1-200 nivå, 15 stp 

Engelsk: ENG211/ENG251 eller ENG212/ENG252 (Tilrådd ENG251 eller ENG252) 

Fransk: FRAN201 ELLER FRAN253 (Tilrådd FRAN253) 

Tysk: TYS201/TYS251 eller TYS202/TYS252 (Tilrådd TYS251 eller TYS252) 

 

I følge planen skal studentene skrive en bacheloroppgave på 10 stp i fag 2, og følgende emner må 
derfor opprettes: 

Fag 2, 10 stp med bacheloroppgave 

ENG251L, ENG 252L, FRAN253L, TY251L, TYS252L, SPA251L, SPA253L. 

 

7.semester 

 

RETTELSE:  

Fransk: FRAN305 eller FRAN303/FRAN304 

 

8. semester 

I listen mangler 5 stp i Fag 1, men det finnes i den skjematiske oversikten. 

Rette til: Fag 1, 20 stp 

Engelsk: ENG325L eller ENG326L (L-Variantene, 10 stp  må opprettes) og ENG335 eller ENG336 

Fransk: FRAN302 eller FEAN303/FRAN304 og FRAN349 (Prosjektpresentasjon, Nytt emne 5 stp, må 
opprettes) 

Tysk: TYS314 eller TYS315 eller TYS316 eller TYS317 og TYS349 (Prosjektpresentasjon, Nytt emne 5 
stp, må opprettes) 

 

Vi vedlegger en egen uttalelse fra faglærerne på Engelsk, datert 27.11, og vil i den forbindelse gjøre 
oppmerksom på at fagdidaktikerne på Engelskfaget ikke er konsultert i utarbeidelsen av dette skrivet, 
og at de heller ikke stiller seg bar forslaget. Skal vi som institutt vurdere og ta stilling til disse 
spørsmålene, vil vi trenge mer tid enn høringsfristen gir rom for. 
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Institutt for fremmedspråk vil også uttrykke bekymring over at Spansk språk og latinamerikastudier 
enda ikke er et valg som Hovedfag i den integrerte lektorutdanningen, til tross for at det er det 
største fremmedspråket i norsk skole i dag (engelsk unntatt).  

 

Språklige rettelser: 

Under «Mål og innhald» brukes både ‘gi’ og ‘gje’ som infinitivsform. (Avsnitt 3, 5. linje: Vidare skal 
studiet gi grundig (…)» og avsnitt 4, 1. linje: «Framandspråksstudiet skal både gje (…)» 

Under «Opptakskrav» står det LÆRAR i andre linje. Dette virker overflødig. 

Fag 1 og 2 bør omtales med latinske tall alle steder.  

 

Til slutt vil vi tilføye at det er viktig med god oppfølging og gode administrative rutiner for 
programmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venleg helsing 

 

Åse Johnsen 

undervisningskoordinator Arve Kjell Uthaug 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          27.11.2013 
 
Kommentar fra Engelsk, ad. ny rammeplan for lektorutdanningen.  
 
Gitt den faglige utvanningen den nye rammeplanen for lektorutdanningen medfører, med en 
halvering av antall studiepoeng i fagemner på 200 nivå, vil faglærerne i Engelsk argumentere 
for på sikt å trekke seg ut av programmet. Dette er begrunnet i følgende: 
 
I den opprinnelige planen for lærerprogrammet var ”gjenbruk” av regulære emner et 
grunnleggende prinsipp. Krav om ”amputerte” emner på 100- og 200-nivå for studenter i 
lærerprogrammet, som ble innført etter et par år, har skapt store problemer både med 
planlegging, administrering, og gjennomføring av undervisningen. Den modellen som nå er 
lagt fram vil snarere forverre enn bedre denne situasjonen. Etter innføring av 10-
studiepoengsemner på 300-nivå for litteratur-kultur fra våren 2014, forutsetter den foreslåtte 
modellen at det enten blir opprettet spesialemner på 15 studiepoeng eller på 5 studiepoeng for 
studenter på lærerprogrammet i syvende semester. I lingvistikk gjelder det samme i åttende 
semester. Vi ser det som uaktuelt å utarbeide ytterligere spesialtilpassede emner.   

Under ”Opptakskrav” til Masterprogram i engelsk heter det at “Mastergradsstudiet i engelsk 
føreset bachelorgrad med spesialisering i engelsk.” Bachelorgrad med spesialisering i engelsk 
er videre definert som et studium som “skal innehalde inntil 30 studiepoeng med 
innføringsemne (ex.phil. og ex.fac.) og 90 studiepoeng med spesialisering i engelsk.”  
På dette viset sikres et visst felles, faglig grunnlag ved overgang fra BA- til MA-nivå.  
 
Den nye planen for lærerprogrammet gjør det mulig for én gruppe studenter å starte sine MA 
studier hos oss med hele 25studiepoeng mindre i spesialiseringen enn ordinære studenter, uten 
den faglige fordypning som bacheloroppgaven innebærer. Dette er verken faglig forsvarlig 
eller rettvist i forhold til studenter som søker om innpasning og avvises nettopp pga. 
manglende spesialisering fra BA-nivå. Det er også svært uheldig at opptaket til masternivå av 
studenter med disiplinbasert bachelorgrad blir sterkt begrenset, i og med at studenter på 
lærerprogrammet har opptaksgaranti (forutsatt oppnådd karakternivå).  
 
Ut fra faglige hensyn vil vi derfor oppfordre de som ønsker å bli lærere til å gjennomføre 
ordinær Mastergrad og benytte påbyggsmuligheten PPU.  
 
På masternivå vil studenter på læreprogram bare gjennomføre fagstudium tilsvarende 30  
studiepoeng, mot 60 på ordinært program. Vår erfaring tilsier at dette er et utilstrekkelig 
faglig grunnlag for disiplinbasert masteroppgave.  
 
Foreløpig vil Engelsk anbefale at masterstudenter i lektorprogrammet må skrive sin 
masteroppgave innenfor det profesjonsstudiet de har sin spesialisering i, altså didaktikk. Vi 
kan ikke se at dette er et urimelig forslag, så lenge lektorutdanningen vektlegger didaktikk og 
pedagogikk som en vesentlig del av sitt program. Studentene i lektorprogrammet bør dermed 
ha en faglig forutsetning for å skrive sin masteroppgave som tilsvarer det ”vanlige” 
programstudenter har innenfor sine fag.  
 
For Engelsk, 
 
Lene Johannessen 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitenskap 

Telefon  

Telefaks  

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

HF-bygget, Sydnesplassen 

7 

Bergen 

Saksbehandler 

Julie A. Tønsaker Watkins 

55583025 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

Svar fra AHKR: Studieplaner og implementering av ny rammeplan 
for lektorutdanningen 

Vi viser til oversendte forslag til nye studieplaner for MAHF-LÆFR og MAHF-LÆNO i 

forbindelse med implementeringen av ny rammeplan for integrert lektorutdanning.  

 

Bacheloroppgave 

Den nye rammeplanen innebærer 10 nye studiepoeng i fag 2, og programmene foreslår å 

legge dem inn i løpet i form av en bacheloroppgave på 10 studiepoeng i 6. semester.  

 

Faglig sett er fagmiljøene i historie og religionsvitenskap positive til å realisere utvidelsen av 

fag 2 med en selvstendig oppgave i 6. semester. Fagene ser for seg å etablere egne emner 

for disse studentene, adskilt fra de ordinære bacheloroppgave-emnene HIS250 og 

RELVI250.  

 

Til selve bruken av begrepet bacheloroppgave vil vi poengtere at HF i sine utfyllende regler 

til Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB § 2.4 punkt (1) d) sier at en 

bachelorgrad «normalt skal inneholde et selvstendig arbeid på minst 15 studiepoeng». Dette 

arbeidet blir i mange sammenhenger omtalt som en bacheloroppgave. Studieprogrammene 

det her er snakk om er imidlertid integrerte masterprogram, som ifølge forskriften ikke har 

noe tilsvarende krav om selvstendig arbeid utover masteroppgaven. I lys av dette bør man 

vurdere om det er riktig å kalle en oppgave på 10 stp i et integrert masterprogram for en 

bacheloroppgave. 

 

Obligatoriske aktiviteter 

Begge studieplaner beskriver obligatoriske aktiviteter som vurderes til bestått/ikke bestått.  

(LÆNO: «Obligatoriske aktivitetar […] vert vurderte med greidd/ikkje greidd».  

LÆFR:  «[…] utvalde obligatoriske aktivitetar ved vurderte med greidd/ikkje greidd».) I 

henhold til § 5.5 (1) i UiBs forskrift skal imidlertid obligatoriske aktiviteter vurderes med 

godkjent/ikke godkjent.  

 

 

Referanse Dato 

2013/12967-JUWA 25.11.2013 
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Generell merknad 

Det hadde vært naturlig at de to studieplanene hadde vært mer like i formen, og at de i større 

brukte de samme formuleringene der de to programmene er identiske. 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Jan Heiret 

instituttleder Julie A. Tønsaker Watkins 

 seniorkonsulent 
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