
OPPFØLGING AV NASJONAL HUMANIORASTRATEGI

"Småfag" i humaniora -diskusjonsnotat
Behandlet på Nasjonalt fakultetsmøte for HF-fag i Aten 7. mai 2009

Formål og oppdrag

12007 utarbeidet Norges forskningsråd på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet en nasjonal

strategi for humaniora. Et punkt i strategien lyder:

"De humanistiske fagmi jøene bor gjennomføre en kartlegging av små fag og ut

fra denne lage en nasjonal plan med tiltak for ressurs- og arbeidsdeling"

Dette notatet inngår i Nasjonalt fakultetmøte for humanioras plan for å følge opp denne delen

av strategien . Notatet konsentrerer seg først og fremst om små språkfag , men innledes med

drøfting av begrepet om små fag generelt, og fortsetter med å diskutere i hvilken forstand en

"nasjonal plan" kan realiseres . Drøftingene omhandler de seks universitetetene

humanioramiljøer . Høgskolesektoren er holdt utenfor.'

"en kartlegging av små fag"

Strategien pålegger fagmiljøene å gjøre en kartlegging av små fag. En kartleggingen er

gjennomført for språkfagenes vedkommende og presenteres i dette notatet med vedlegg.

Kartleggingen har vist at begrepet "småfag" ikke er presist nok til å danne grunnlag for

analyse og tiltak. I dagligtale brukes begrepet "småfag" om fag som enten har få ansatte eller

lav produksjon av studiepoeng. Gitt at en stor andel av finansieringen i dagens

universitetsvirkeliget kommer i form av resultatbevilgninger, kan fagmiljøer som kommer

under en kritisk grense havne i en sårbar posisjon.

' Notatet er ført i pennen av Kathrine Skretting (NTNU) og Trine Syvertsen (UiO) på oppdrag
fra nasjonalt fakultetsmøte våren 2008 . Det bygger på data og innspill fra humaniorafakultetene
ved universitetene . Takk til alle som har bidratt!
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Kartleggingen viser imidlertid at "små fag" ikke er synonymt med "sårbare fag". Små fag som

er riktig dimensjonert i forhold til studenttall og der staben inngår i relevante faglige

samarbeidskonstellasjoner, vil ikke framstå som spesielt sårbare.

Videre gjør universitetenes ulike størrelser og innretninger at ulike fag er "små" på ulike

steder.

Nasjonalt fakultetsmøte har derfor besluttet å bruke begrepet "utsatte fag" istedenfor "små

fag".

Et fag kan være "utsatt" på flere måter, for eksempel:

• fag med mange ansatte som opplever svikt i studentrekruttering og

finansieringsgrunnlag. For slike fag er spørsmålet om de er riktig dimensjonert.

• fag som er nødvendige for forskningen i øvrige fag, men som aldri vil oppnå noen bred

rekruttering. For disse er problemstillingen å opprettholde høy faglig kvalitet og hindre

utarming av miljøene.

• Fag (særlig språkfag) som er viktige internasjonalt og for norske interesser, men som

har et lite rekrutteringsgrunnlag i Norge. For mange institusjoner vil alle språkfag

unntatt engelsk ha et svakt rekrutteringsgrunnlag. Her er spørsmålet hvordan sikre en

rimelig nasjonal beredskap uten å spre resursene for tynt utover.

Begrepet "fag" er komplisert og har ulike betydninger." Her brukes begrepet om

kunnskapsområder som har et eget studietilbud. Det er verdt å minne om at det innenfor større

kunnskapsområder eller fag vil være subdisipliner og enkeltfelt som har status som "utsatte".

"en nasjonal plan med tiltak for ressurs og arbeidsdeling"

Oppdragets annet ledd pålegger miljøene å utarbeide en "nasjonal plan", med tiltak for ressurs

og arbeidsdeling. Ideen om samarbeid og arbeidsdeling i vår sektor er ikke ny. Tvert i mot sto

dette sentralt i Gudmund Hernes' Norgenett-tenking tidlig på 1990-tallet. Også de norske HF-

u For en grundig drøfting se dokumentet "Norgesnettet: Videre arbeid med fagprofil og
arbeidsdeling mellom universitetene. Historisk-filosofiske fag"(1995)

2



fakultetene nedla et betydelig arbeid i oppfølgingen av Norgesnettet. Noen av de

arbeidsdelingsprinsippene som enda er virksomme, ble lagt da. (se vedlegg 1)

Nasjonalt fakultetsmøte har imidlertid vært usikker på verdien av en slik samlet plan som

Humaniora-strategien etterspør , av flere grunner:

• Det er institusjonene selv, gjennom sine styrer og ledelse, som har

beslutningsmyndighet når det gjelder fagportefølje.

• Institusjonene arbeider nå med store strategi - og prioriteringsprosesser som også har

implikasjoner for humaniorafagene.

• Kartleggingen av fakultetenes profiler viser at det allerede er skjedd en betydelig

arbeidsfordeling, Fakultetene profilerer seg regionalt og innenfor den enkelte

institusjons overordnede strategi . På alle universitene bygges det tverrfaglige satsinger

der humanistiske forskere og subdisipliner inngår. Dette gjør det vanskelig å se fagene

som løse brikker som kan "fordeles" gjennom en nasjonal planprosess.

Nasjonalt fakultetsmøte er opptatt av at planarbeidet skal ha realistiske muligheter for å

lykkes. Gitt begrensingene som er skissert over, kan fellesorganer som nasjonalt fakultetsmøte

og fagrådene bidra med følgende:

1. bidra til å kartlegge eventuelle skjevheter i fagporteføljen nasjonalt, samt mangler og

problemer som må håndteres lokalt (innspill til institusjonenes egne strategiprosesser).

2. identifisere rammebetingelser som påvirker fagenes situasjon og initiere diskusjoner

med interessenter som etterspør humanistisk kompetanse (arbeids- og næringsliv,

skole, departement).

3. bidra til å strukturere diskusjonen nasjonalt gjennom å identifisere utfordringer knyttet

til enkeltfag og faggrupper (diskusjon i nasjonalt fakultetsmøte, innspill til fagråd)

4. bidra til konkrete samarbeids- og arbeidsfordelingstiltak gjennom anbefalinger og råd.

Disse må være godt begrunnet og gjelde enkeltfelt av nasjonal betydning (for eksempel

peke mot felt der en konkret institusjon bør ta et nasjonalt ansvar)."'

5. styrke sin rolle som gjensidig informasjonsorgan der fakultetene informerer hverandre

om spesielt utsatt fag, sårbare nyetableringer, fag utsatt for rekrutteringssvikt mv.
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Høringsnotatet identifiserer noen sentrale utfordringer. Innspillene som kommer skal danne

grunnlaget for et kort strategidokument for "utsatte fag", først og fremst på språkområdet.

Humaniorafakultetenes profiler og fagtilbud

Fakultetenes strategiske profiler

Nasjonalt fakultetsmøte har innhentet profilbeskrivelser for de seks humaniorafakultetene ved

universitetene. Kartleggingene viser at det allerede er en høy grad av spesialisering og

strategisk profilering av de ulike humaiorafakultetene. (se vedlegg 3)

Spesialiseringen viser seg langs flere dimensjoner:

Forskjeller i fagbredde og disiplinforankring

Den vesentligste forskjellen viser seg mellom de tradisjonelle breddefakultetene og de nyere,

mer spesialiserte, humaniorafakultetene i Agder og Stavanger. De tradisjonelle

breddefakultetene har fortsatt stor faglig bredde og sterk disiplinforankring. Kartleggingen

viser likevel at det er tydelige spesialiseringer innen breddefakultetene.

• En type spesialisering kommer til uttrykk gjennom teoretiske spissmiljøer. Her kan

framheves fakultetenes ulike SFFer i middelalderhistorie (UiB), teoretisk lingvistikk

(UiTø) og filosofi (UiO).

• Andre forskjeller kommer til uttrykk gjennom det enkelte fakultets sammensetting av

kultur- og områdefag (se punktet om språkfag).

• Forskjeller når det gjelder profilering og styrkeområder i mellom institusjonenes

enkeltfag kommer også til uttrykk i fagevalueringene fra Norges forskningsråd. Både

når det gjelder Lingvistikkevalueringen, 2002, Nordisk, 2005 og Historie, 2008. For

eksempel kan forskjeller og likheter ved de norske forskningmiljøene i historie

oppsummeres slik: Ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen er det nærmere

30 ansatte med førstestillingskompetanse. Miljøene har ambisjoner om å dekke alle

perioder fra antikken til samtidshistorien, samtidig som det satses på noen tematiske

områder og perioder. Ved UiO har aktiviteten vært spesielt høy innen moderne historie

ui Fagfelt som har vært diskutert i nasjonalt fakultetsmøte og der en institutsjon har tatt et
nasjonalt ansvar for å opprettholde tilbudet er blant annet : swahili (NTNU), fonetikk (NTNU),
konserveringsstudiet (UiO), samisk (UiTø), finsk (UiTø), nygresk (UiB)
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og samtidshistorie de seinere årene. Det har foregått en dreining mot internasjonal

historie , kulturhistoriske problemstillinger samt metodiske og teoretiske spørsmål.

Blant større prosjekter er et 1814-prosjekt og et stort verk om Universitetet i Oslos

historie. Også ved UiB oppfattes faglig bredde som viktig. Instituttet har imidlertid

valgt noen tematiske områder som videreutvikles fremover: "Styring, rett og

demokrati", "Kjønn og familie", Helse- og medisinhistorie", "Urbanisering og

regionalisering" og "På tvers av grenser : internasjonaliserings- og

globaliseringsprosesser, Midtøsten, det østlige Middelhavet og det islamske Afrikas

historie (fra bronsealderen til i dag)".

• Historiemiljøene ved NTNU ( 18 ansatte) og Universitetet i Tromsø (11 ansatte) er i en

mellomposisjon når det gjelder størrelse . NTNU-miljøet prioriterer god faglig bredde,

og har middelalderens historie, moderne europeisk/internasjonal historie og norsk

lokal/regional/byhistorie som særlige styrkeområder. Instituttet i Tromsø har et særlig

fokus på nordområdene.

• Historiemiljøene ved Universitetet i Stavanger (8 ansatte) og Universitetet i Agder (7

ansatte) har et tyngdepunkt innen nyere historie, og vektlegger - ved siden av enkelte

tematiske områder (som historiedidaktikk) og perioder - lokal og regionalhistoriske

problemstillinger.'"

(se vedlegg 4)

Regional dimensjon: HF-fakultene har fatt en tydeligere regional profil:

Samtlige HF-fakulteter profilerer seg i forhold til regionale hensyn og komparative fortrinn på

det aktuelle universitetet:

• HF/UiB har en sterk regional forankring og leder UiBs satsing på forskning og

utvikling av regioner, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

• HF/NTNU driver studier og forskning på grenseflatene mellom humaniora og de

teknisk/naturvitenskapelige miljøene ved NTNU.

• HF/UiTø vil innenfor det nye fakultetet for kultur og samfunn ha en sterk

nordområdeprofil knyttet både til fagportefølje og spesielle prosjekter.

• HF/UiO styrker posisjonen som hovedstadsfakultet med stor fagbredde og bred

språkportefølje, herunder minoritetsspråk som er utbredt i hovedstadsregionen.
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• HF/UiA og HF/UiS har nær kontakt med regionenes samfunns - og arbeidsliv for å

sikre yrkesmessig og samfunnsmessig relevans i studier og forskning.

Forskjeller i profesjonsorientering

Fakultetene har ulik innretninger i forhold til profesjonsorientering og praksisnære fag.

NTNU, UiB og UiS har kunsterutdanninger og ønsker å prioritere viderutvikling av disse.

NTNU, UiTø, UiS og UiA har lærerutdanning . HF-fakultetene ved UiB og UiO har i liten

grad praksisnære profesjonutdannninger , og satser heller ikke på dette.

Horingssporsmål til fakultetene og utvalgte fagråd:

1. Er det hensiktsmessig med tydeligere profilering de ulike HF-fakultetene i mellom enn

de som her er skissert? Hvilke virkemidler er i så fall egnet til å få fram større

forskjeller?

Tilbudet av språkfag ved universitetene

Det eksisterer altså betydelige forskjeller i fagportefølje så vel som i strategi og profilering

mellom de norske HF- fakultetene. Ikke minst er forskjellene i fagprotefølje betydelige når det

gjelder språkfagene. En liten gruppe kjernefag finnes på alle HF- fakultetene, men langt de

fleste fagene finnes bare ved ett eller noen få fakulteter. Det har skjedd en betydelig

arbeidsdeling og spesialisering over tid.

Arbeidsdelingen gjelder flere typer av fag. Fakultetsmøtet har prioritert en kartlegging av

språkfag, fordi det er på dette området problemstillingen om "utsatte fag" synes mest

relevant."

Kartleggingen avdekker store forskjeller når det gjelder portefølje og profil. Til sammen tilbys

undervisning i 48 språkfag. Av disse er det bare fire språkfag som undervises ved samtlige

'° Evaluering av norsk historiefaglig forskning . Bortenfor nasjonen i tid og rom : fortidens makt og
fremtidens muligheter i norsk historieforskning (Norges Forskningsråd 2008)

Det er først og fremst språkfag som er diskutert i nasjonalt fakultetsmøte med henblikk på å
identifisere hvilket fakultet som tar nasjonalt ansvar . Unntak er fag som fonetikk (NTNU) og
konserveringsstudiet (UiO) som også er diskutert.
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fakulteter. 17 undervises mer enn ett sted, mens 27 språkfag undervises ved bare ett av

fakultetene. Fordelingen av språkfagene er slik:

Alle seks universiteter har nordisk, engelsk, tysk ogfransk.

Mer enn tre universiteter underviser i latin, spansk og norsk som andrespråk.

Tre universiteter underviser i gresk, norrønt, russisk, italiensk ogjapansk

To universiteter underviser i islandsk, nygresk, hebraisk, arabisk og kinesisk

(se vedlegg 2)

Følgende språkfag undervises ved bare ett av universitetene:
UiO Sanskrit, Hindi, Urdu, Persisk, Portugisisk, Irsk, Walisisk,

Sammenlignende germansk språkvitenskap, gammel- og
mellomengelsk, Nederlandsk, Færøysk, sammenlignende slavistikk,
Tsjekkisk Polsk, Kirkeslavisk, Bosnisk/kroatisk/serbisk
Tyrkisk, Komparativ semittisk språkvitenskap, Akkadisk, Amharisk,
Tegnspråk (UV)

UiB Koptisk

NTNU Rumensk, Swahili

UiT Samisk, Kvensk, Finsk

Konklusjon språkportefølje:

• Når det gjelder de språkfagene med lavest studentrekruttering , er det god fordeling

mellom universitetene og lite dublering nasjonalt.

• UiO har klart størst språkbredde , men også andre universiteter har eneansvar for

enkeltspråk . Det er ikke aktuell politikk for andre universiteter å bygge opp en

liknende språkbredde som UiO.

• Mange av språkene som bare finnes ett sted har et vanskelig rekrutterings- og

finansieringsgrunnlag. Her er det imidlertid ingenting å hente på nasjonal samordning,

eventuelle initiativer må komme i forhold til andre nordiske land. Denne

problemstillingen arbeides det med ved fakultetene.
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• Noen språk er mer utsatt enn andre . Vi vil seinere i notatet ta opp til spesiell diskusjon

to kategorier av utsatte språk , nemlig sentrale europeiske språkfag i nedgang (tysk og

fransk), og klassiske språk (latin og gresk).

Høringsspørsmål til fakultetene og utvalgte fagråd:

2. Er det andre fag enn språkfag som fakultetene selv betrakter som "utsatte"? Gi ekspempler.

Flere språkfag?

Språkbredden ved norske universiteter tilsvarer den vi finner ved universitene i andre nordiske

land. I disse landene undervises det imidlertid også i språk som ikke tilbys i Norge. Det kan

diskuteres om det bør undervises i flere språk ved norske universiteter. Eksempelvis er det

kartlagt at det snakkes opp mot 150 språk i norsk grunnskole." Det kan også diskuteres om

noen av de språkene som i dag bare undervises ett eller to steder bør undervises flere steder.

Aktuelle dimensjoner for å diskutere flere språk er:

• Store minoritetsspråk: Blant de største innvandrerspråkene målt etter antall brukere i

Norge er urdu, punjabi, svensk, engelsk, dansk, vietnamesisk, bosnisk-kroatisk-serbisk

og albansk, alle med mer enn 15 000 brukere. Av disse mangler tilbud i vietnamesisk

og punjabi på norske universiteter. Polsk undervises bare ett sted.

• Verdensspråk"": Blant de femten største språkene i verden mangler Norge tilbud i

bengali og punjabi.

• Språk med stor økonomisk betydning og stor betydning for norsk samfunns- og

arbeidsliv: Det kan diskuteres om ikke kinesisk og japansk bør undervises flere steder.

Bør det finnes tilbud i pashtu og thai? Hva med den viktige tyrkiske språkaksen fra

Tyrkia til Mongolia? Her er viktige språkområder av betydning for norsk næringsliv.

Høringsspørsmål til fakultetene og utvalgte fagråd:

3. Er dette de relevante dimensjonene for å diskutere en eventuell utvidelse av

språkporteføljen , eller er andre dimensjoner like relevante?

4. Har noen av fakultetene konkrete planer om en utvidelse av språkporteføljen?

vi I Oslo har 30-35 % av skoleelevene minoritetsspråklig bakgrunn. De representerer over 120
ulike språk. Alt i alt regner en med at den nyere innvandrerbefolkningen har morsmålsbakgrunn
fra mer enn 150 ulike språk. St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining.
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5. Har noen av fakultetene konkrete planer om å legge ned noen språkfag?

Utsatte fag - en analyse av europeiske språkfag og klassiske fag

I det følgende diskuteres to kategorier av "utsatte" fag: sentrale europeiske språkfag i nedgang

(tysk og fransk), samt klassiske språk (gresk og latin). ""

Sentrale europeiske språkfag i nedgang

Tysk og fransk undervises ved samtlige universiteter. Dette har tidligere vært sentrale

skolefag, men språkene har fatt mindre betydning i og med at kun ett fremmedspråk er

obligatorisk i skolen. Tysk og fransk faller inn i kategorien "utsatte fag" fordi det har vært en

nedgang i søkertallene og det er overkapasitet blant vitenskapelig ansatte. (se vedlegg 5)

Fransk

Fransk tilbys ved alle universitetene og har over 20 fast vitenskapelige ansatte til sammen.

Fransk har utfordringer når det gjelder studentrekruttering både på høyere og lavere grad.

På lavere grad er det liten studentproduksjon flere steder , både totalt og i forhold til

gjennomsnittet for humaniorafakultetene . Rekrutteringen er akseptabel ved UiO, NTNU og

UiA, lav ved UiB og UiS, og svært lav ved UiTø.

På høyere grad er det en vanskelig rekrutteringssituasjon for fransk på alle læresteder, selv om

situasjonen er bedre i Oslo. Oslo har utdannet nærmere 50 MA-kandidater de siste tre årene,

mens NTNU og UiB har uteksaminert henholdsvis 12 og 19 MA-kandidater i samme periode.

Totalt er det avlagt 9 doktorgrader i fransk de siste fire år : 6 i Oslo , 2 i Bergen og 1 ved

NTNU.

Når det gjelder publisering ligger denne under gjennomsnittet for de respektive HF-

fakultetene, med unntak av franskmiljøet ved UiB, som ligger litt over.

vå http://en.wikipedia.or wiki/List of languages by number of native speakers
°u' Analysen baserer seg på tall fra ulike kilder, se grunnlagsmaterialet. Analysene er beheftet med
usikkerhet, da beregningsgrunnlaget ikke er det samme ved alle lærestedene. Det kan være behov
for noe mer kvalitetssikring av materialet. Vi ber institusjonene korrigere eventuelle feil.
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Konklusjonen er at fransk har betydelige rekrutteringsproblemer på høyere grad, men også

ganske lav rekruttering på lavere grad. Nasjonalt ligger publiseringstallene i fransk under HF-

snittet. De minste franskmiljøene er sårbare og har problemer både med studentrekruttering og

publisering.

Tysk

Tysk tilbys ved alle universitetene og har i likhet med fransk over 20 fast vitenskapelige

ansatte.

Hovedbildet er at tyskfaget ikke er tilfredstillende dimensjonert . Gjennomsnittlig

studiepoengproduksjon per ansatt i tysk ligger langt under gjennomsnittet for

humaniorafakultetene ved NTNU, UiO, UiA, UiB. Når det gjelder UiTø og UiS er det større

samsvar , fordi studieproduksjonen ved disse lærestedene generelt er lavere. Tyskmiljøene her

er små og sårbare.

Tysk har utfordringer når det gjelder studentrekruttering både på høyere og lavere grad. På

lavere grad er det liten studentproduksjon flere steder, både totalt og i forhold til

gjennomsnittet for humaniorafakultetene. Rekrutteringen er lavere enn for fransk ved de fire

største lærestedene.

På høyere grad er det en vanskelig rekrutteringssituasjon for tysk på alle læresteder inkludert

Oslo. HF-fakultetene ved de større universitetene utdanner 4-5 MA-kandidater per år.

Totalt er det avlagt 8 doktorgrader i tysk de siste fire år (to lavere enn i fransk). Av disse er 6 i

Oslo, ingen i Bergen, 1 ved NTNU, 1 Tromsø.

Når det gjelder publisering i tyskfaget ligger de fleste under snittet for sine respektive

fakulteter. Ved NTNU er situasjonen gjennomsnittlig , mens UiTø ligger publiseringen i tysk

høyere enn fakultetsgjennomsnittet.
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Konklusjonen er at det alle steder er rekrutteringsproblemer på høyere grad, men også relativt

lav rekruttering på lavere grad. Publiseringstallene ligger i de fleste tilfellene under

fakultetssnittene.

Høringsspørsmål til fakultetene og utvalgte fagråd:

6. Tilbudet i tysk og fransk synes å være er for omfattende i forhold til rekrutteringen. Hva

gjør fakultetene for å tilpasse og dimensjonere tilbudet bedre? Er det konkrete eksempler på

løsninger (samarbeidsløsninger, nye tverrgående tilbud mv.) som har bidratt til bedre

dimensjonering?

7. Hvordan forholder lærestedene seg til forholdet mellom høyere og lavere grad? Kan det

være relevant å skille mellom høyere og lavere grad slik at høyere grad begrenses til færre

læresteder? Er det aktuelt å tenke seg ulike type språkutdanninger i ulike regioner?

Italiensk og russisk - en kort kommentar

Russisk tilbys ved UiO, UiB og UiTø. Samtlige har betydelige rekrutteringsutfordringer, men

situasjonen er noe bedre i Oslo. Det er avlagt fire doktorgrader de siste fire år, to i Oslo og to i

Trømsø. Publiseringen er god. Russisk er et sentralt element ved nordområdeprofilen ved

UiTø, og selv om rekrutteringssituasjonen her er vanskelig er den bedre enn for fransk.

Italiensk tilbys ved UiO og UiB. I tillegg er det et begrenset tilbud ved NTNU.

Italienskmiljøene er små og sårbare ved alle lærestedene. Det produseres relativt sett mange

studiepoeng per ansatt på lavere grad, særlig i Oslo og ved NTNU. På høyere grad er

aktiviteten begrenset. De siste tre år er det utdannet 3 MA-kandidat er ved UiO og 7 ved UiB.

Det er ikke registret verken doktorgrader eller publikasjoner i italisensk de siste fire år (men

her kan det være feilkilder).

Høringsspørsmål til fakultetene og utvalgte fagråd:

8. Hvordan er situasjonen for russisk? Planer?

9. Hvordan er situasjonen for italiensk ? Planer?

Klassiske språk/klassiske fag
Klassiske språk er grunnleggende for mye av forskningen ved humaniorafakultetene og andre

fakulteter. Men disse språkene vil aldri oppnå store studenttall og kan dermed falle gjennom i
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lokale prioriteringer. Det er en oppgave for humaniorafakultetene å sikre en langsiktig og

stabil rekruttering til de klassiske språkfagene.

Bachelorstudier i klassiske fag tilbys ved de tradisjonelle breddeuniversitetene i Bergen, Oslo,

Tromsø og Trondheim. Masterstudier tilbys i Bergen og Oslo.

Til sammen er det mellom ti og femten ansatte i klassiske fag (UiO ca 5, NTNU ca 3, UiB ca

3, UiTø ca 2).

Når det gjelder studentrekruttering , er situasjonen jevnt god i Oslo og Bergen der disse fagene

har en gjennomsnittlig studieproduksjon . Ved NTNU og UiTø er studiproduksjon radikalt

mye lavere enn humaniora-snittet.

Både ved UiO og NTNU er en betydelig andel (rundt halvparten) av total studieproduksjon

avlagt på ikke-språklige emner. Selve språkopplæringen har begrenset studentrekruttering.

Når det gjelder språklige emner er det dobbelt så mange årsenheter i latin i forhold til gresk

(se vedlegg 6).

Bare Universitetet og Universitetet i Oslo har utdannet masterkandidater de siste årene, to i

Bergen og ni i Oslo i perioden 2004 - 2008. De siste tre årene er det avlagt fire doktorgrader i

klassiske fag: 2 i Bergen, 1 i Oslo og 1 ved NTNU.

Den vitenskapelige publiseringen er høyere enn gjennomsnittet for humaniorafakultetene som

helhet, med unntak av UiB.

Konklusjon:

Ved UiB og UiO er dette småfag i rimelig god balanse , med tilfredsstillende dimensjonering.

Ved NINU er situasjonen for latin tilfredsstillende , mens gresk er mer utsatt . Ved UiTø er det

liten rekruttering både til latin og gresk.

Publiseringen er jevnt over god. Dette er gode forskningsfag med til dels ulike

spesialiseringer , og dokumentert evne til fornyelse og samarbeid. Miljøene er også
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kjennetegnet av fleksibilitet i små forskergrupper; de samme personene underviser ofte både

latin og gresk, og både språk, litteratur og kulturkunnskap.

Høringsspørsmål til fakultetene og utvalgte fagråd.•

10. Hvilke muligheter finnes for å styrke klassiske språk i Norge gjnnom samarbeidsløsninger

og/eller utveksling?

11. Kan fagrådet bidra med konkrete forslag til aktuelle samarbeidsløsninger som ikke

innebærer netto ressursøkning? Samarbeidsløsninger valgt i andre land? Forslag til hvordan

utenlandssentrene kan bidra i eventuelle løsninger (sommerkurs el lign)?

12. Hvordan håndteres utfordringene knyttet til klassiske fag på de fakultetene der disse

fagene er mest utsatt for økonomiske svingninger?

Tidsplan og milepæler
• Kortnotat innsendt til forskningmeldingen (feb 09)

• Diskusjon i møte mellom fakultetsledelsene på Gardemoen 30. Mars 2009.

• Diskusjon i nasjonalt fakultetsmøte (Aten, vår 09)

• Dokumentet ut på høring til fakulteter og fagråd før sommeren

• Konferanse om sentrale europeiske språkfag i nedgang (tysk og fransk) med innspill

fra brukere som skole, departement og næringsliv. Innhente synspunkter fra relevante

parter

• Høringsfrist. På grunnlag av innspillene lages et kort strategidokument for "utsatte

språkfag". Vedtas på nasjonalt fakultetsmøte høsten 2009.

• Sette strategien ut i livet

• Politiske utspill(?)
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Vedlegg 1

Vedlegg til diskusjonsnotat om småfag
Versjon april 2009, nasjonalt fakultetsmøte, Athen

17.04.2009/10

Eksempler på samarbeid og arbeidsdeling mellom universitetene

Fonetikk
Fakultetsmøtet anbefalte i 1985 at Universitetet i Trondheim skulle ha hovedansvar for et fullt
utbygd fonetikktilbud

Finsk-ugriske studier
Fakultetsmøtets norgesnettgruppe ble oppnevnt i 1991. Gruppen hadde som prioritet å vurdere
lokalisering av de finsk-ugriske studiene i Norge. Resultat av arbeidet ble at Universitetet i
Tromsø tok nasjonalt hovedansvar for finsk-ugriske studier.

Teknisk konservatorutdanning
Fakultetsmøtet oppnevnte i 1992 en felleskomite mellom UiO og UiB for å vurdere
lokalisering av teknisk konservatorutdanning. Resultat at studiet ble lagt til Oslo.

Nygresk
Da nygresk ble nedlagt som eget studietilbud i Norge, fikk UiB tildelt ansvar for å tilby et
kurs i nygresk ved Det norske institutt i Athen som et nasjonalt tilbud

Bl.a. følgende dokumenter har vært førende for førende for lokalisering av nye studietilbud
ved universitetene:
Rektormøteinnstillingen om "Ikke-europeiske kulturstudier i Norge 1969 - 1982" og
fakultetsmøtets innstillinger om Norgesnettet fra 1993 og 1995. Eksempler på lokalisering av
nye tilbud med slik bakgrunn:

• Swahili

Etablering av studietilbud i swahili i Norge etablert i Trondheim etter initiativ
fra departement og forskningsråd i dialog med Universitetet i Trondheim.

• Persisk

Etablering av persisk ved Universitetet i Oslo

I "Norgesnett-perioden" ble alle forslag om opprettelse av nye studietilbud ved universitetene
vurdert av Nasjonalt fakultetsmøte. Vurderingene ble gjort med grunnlag i fakultetsmøtets
Norgesnett-innstillinger. Det ble i flere tilfeller lagt føringer om profil for tilbud som allerede
eksisterte ved andre universitet (eksempelvis ved opprettelse av Arkeologi i Trondheim og
Religionsvitenskap i Tromsø). I tillegg ble det lagt vekt på institusjonsprofilering av nye
tilbud (eksempelvis Dokumentasjonsvitenskap i Tromsø)
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Fakultetsmøtet var i samme periode høringsinstans for alle forslag om opprettelse av
universitetsfag ved høgskolene. Vurderingene ble gjennomført med grunnlag i nasjonalt
omforente kriterier vedtatt av Universitetsrådet og baserte seg i hovedsak på vurdering av
kvalitet (kompetanse på faglig personale/biblioteksforhold mv.).
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Vedlegg 2
OVERSIKT OVER SPRÅKFAG SOM KUN TILBYS VED ETT UNIVERSITET

Forklaring:
LN = Lavere nivå
HN = Høyere nivå
(Emnenivå følger NSDs nivåkoder: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/fremhenting.cfm)

Institusjoner
Nivå

Sanskrit
Hindi
Urdu

Persisk
Rumensk
Portugisisk
Irsk
Walisisk
Sammenlignende germansk språkvitenskap
Egne emner i gammel- og mellomengelsk
Nederlandsk
Færøysk
Innføring i sammenlignende slavistikk
Tsjekkisk
Polsk
Kirkeslavisk
Bo sni sk/kroati sk/serbisk
Finsk
Samisk
Tyrkisk
Komparativ semittisk
Akkadisk
Amharisk
Koptisk
Swahili
Tegnspråk ved Utdannin svitenska li fakulte t

UiO

LN HN

st. :
80 80
80 10
80
80

170
120
10
60
50
80
10

90
90

120

90

20
20

200

20
130

210
130
10
120
50
175
10
10
80
80
10
165

160
80

50

UiB
LN HN

stp.

15

HØGSKOLER MED FAGTILBUD SOM KUN FINNES PÅ EN HØGSKOLE
Disse fagene tilbys selvfølgelig ved ett eller flere universiteter
Institusjoner Høgsk. i Bergen gsk . i Finnma

Nivå LN HN LN HN

Russisk
Finsk

Japansk
Tegnspråk 180

60

NTNU

LN HN

Sto: St.D..

15

75

NHH

LN HN

22,5

UiT
LN HN

SILP.

20
20

St,v:

150
70



OVERSIKT OVER SPRÅKFAG VED NORSKE UNIVERSITETER PR. DESEMBER 2008

Fr l 'n•
LN = Lavere nivå
HN = Høyere nivå
(Emnenivå følger NSDs nivåkoder : http://dbh. nsd.uib .no/dbhvev/dokumentasjonlfremhenting.cfm)

Institusjoner
Nivå

1. Den indo-europeiske språkfamilien

1.1 Greskspråk
Gresk
Nygresk

1.2 Den indo-iranske språkgrein
1.2 .1 Indiske språk

Sanskrit

Hindi
Urdu

1.2.2 Iranske språk
Persisk

Latin
Italiensk
Rumensk
Fransk

Portugisisk

1.4 Den keltiske språkgrein
1.4.1 Gælisk

Irsk
1.4.2 Britannisk

Walisisk

1.5 Den errnanskes pråkg rein
Sammenlignende germansk språkvitenskap I

1.5.1 Vestgermansk
Engelsk

Egne emner i gammel-/mellomengelsk
Nederlandsk

Tysk

UiO

LN HN

x
x

x
x

x

x x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

l x x

x x

x x

x
x
x

x

x

x

x

UiB

LN HN

m

x

x
x

x
x

x
x

I

I I
x x

x

x

x

NINU

LN HN

x
x
x
x
x

x

I

I

x

x x

x
x
x

x

UiT

LN HN

0

x

x
x

x

m

I I

Q I
x

x

x

x x

UiA

LN HN

r

x

0

x

x

x

x
x

x

UiS

LN HN

Q

x
x

Q

m

I I

x

x

I

x

4

= valgfri del
av førstesem.siudiet

1.5.2 ØstRermansk
Gotisk (del av germansk språkvitenskap ved
UiO)

/..i.3 NordØrmansk/nordisk
Urnordisk (del av germansk språkvitenskap
ved UiO) x

Nordisk (herunder svensk og dansk) x x x
Norsk som andrespråk x x x
Norrønt x x
Færøysk x x
Islandsk x
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1.6 Den balto-slaviske språkgrein
1.6. / S1aviske språk

Innføring i sammenlignende slavistikk (10
st.poengsemne som forutsetter BA med
fordypning i et slavisk språk)

x

1.6.1.1 Øtlaviske språk
Russisk i I x x

1.6.1.2 Vestslaviske språk
Tsjekkisk
Polsk

1.6.1.3 Sørslaviske ksprå
Kirkeslavisk ( 10 stpoengsemne som forutsetter]
BA med fordypning i russisk)
Bosnisk/kroatisk /serbisk

2. Den uralske språkfamilien

2.1 Finsk-ugris ke språk
Finsk

Samisk

3. Altaiske språk

=,k.

4. Ikke-indoeuropeiske språk i Asia

Kinesisk
Japansk

x x
x x

x

x

i x x

x x

m

x̂

I

m

x^

5. Den semittisk-egyptisk-hamittiske (el. afroasiatiske) språkfamilien

5.1 Den semittiske språkgrein
Komparativ semittisk
Akkadisk
Hebraisk
Arabisk
Amharisk

5.2 Øne tiske sp råkgrein
Ko tisk

6. Niger-kongo-språk

6.1 Bantrrs råk
Swahili

7. Annet

Tegnspråk
Lingvistikk

m

m

x x
x x

x

x x

m

x x

m

x x

x x

m

m

m

x x

I

m

m

m

Q

m

m

m

KOMMENTAR
Det viste seg å være vanskelig å bruke de tilgjengelige tabellene i DBH . Oversikten er derfor basert på hva institusjonene har lagt ut på sine nettsider.

Språk som kun tilbys på lavere nivå er stort sett årsstudium, dvs. emner som samlet er på 60 studiepoeng eller mer.
Men det finnes unntak ved de mer "eksotiske" språkene:
F.eks er tilbudet i gresk ved UiA på 20 st . p., tilbudet ved UiO i akkadisk og amharisk er hver på 20 st. p., mens tilbudet ved UiB i kinesisk er på 30 st.p. og i koptisk på 1:

En del språk er nok "usynlige ", dvs. at det gis undervisning i dem på andre emnekoder.

Baltiske språk mangler, dvs. latvisk eller litauisk.
I følge oversikten gis det ingen undervisning i amerikanske/"indianske " eller austronesiske språk.
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Vedlegg 3

Fakultetenes profiler:

UiB
Fakultetet legger stor vekt på å tilby og opprettholde en stor bredde i fagtilbudet på alle nivå.
Fakultetet har en sterk regional forankring og leder UiBs satsing på forskning og utvikling av
regioner, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet har en stor bredde i studietilbud og er
kjennetegnet både ved disiplinorienterte studier så vel som disiplinovergripende
områdestudier. Forskningsmessige har fakultetet en forholdsvis sterk og langvarig tradisjon
innen:

• Historie-, språk- og kultur-/religionsforskning/antikke studier. Et særlig tyngdepunkt
innen nasjonale og europeiske middelalderstudier

• Lingvistikk og filologiforskning (lingvistisk analyse/språkendring/språkhistorie)
• Utviklingsforskning, historie, språk/ litteraturstudier ( Midt-Østen/Sudan/Sør-Afrika,

Latinamerika, Europas grenser.

NTNU

• Fakultetet driver studier og forskning på grenseflatene mellom humaniora på den
ene siden og teknologi og naturvitenskap på den andre. (Eks: Musikkteknologi,
estetiske teknologier , miljøhistorie , STS, etikk, medieproduksjon)

• Fakultetets faglige virksomhet er innrettet mot samfunnsbehov . ( lærerutdanning,
kulturminneforvaltning , Europakunnskap med fremmedspråk, kunstkritikk,
kunstnerutdanning i musikk , praktisk-estetiske fag)

• HF/NTNU representerer et tradisjonelt historisk-filosofisk fakultet ved et større
breddeuniversitet med det dette innebærer av fagprofil og faglig bredde.

UiS

• Profesjons- og praksisrettet humaniora i bredde og dybde.
• Alle instituttene har profesjonsutdanninger , og begge de nasjonale

forsknings/kompetansesentrene bidrar i profesjonsutdanninger
• Profesjonsrettede program på alle nivå fra ikke gradsgivende til doktorgradsnivå
• Eneste universitet med master i barnehagevitenskap . Bare UiS og UiA har

førskolelærerutdanning.
• Bredde og dybde i utøvende kunstformer.
• Bredde og dybde i utøvende musikk , og eneste universitet med utøvende dans (om vi

ser bort fra at det er innslag av folkedans /selskapsdans på et studium ved NTNU)
• Vår geografiske plassering.

UIA: Fakultet for humaniora og pedagogikk
• Fakultetet gir viktige bidrag til lærerutdanningene og EVU (særlig rettet mot skolen),

og har både disiplinstudier og profesjonsstudier.
• Fakultetet har et regionalt perspektiv: nær kontakt med regionens samfunns- og

arbeidsliv for i sikre yrkesmessig og samfunnsmessig relevans i studier og forskning.
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• Fakultetet vektlegger både bredde og spissing i de tre (snart fire) ph.d-utdanningene i
Religion, etikk og samfunn, Språkvitenskap, Litteraturvitenskap og den planlagte i
Pedagogikk / utdanningsvitenskap.

TF/UiO
• Norges eldste, og eneste universitetsbaserte, teologiske fakultet
• Har forskere som står sentralt i nasjonal og internasjonal teologisk forskning
• Prioriterer studieprogram i både teologi, religion og profesjonsetikk

UiTø

• Det nye fakultetet vil ha en sterk nordområdeprofil. Det vil gjelde fakultetet som
helhet og HUM-fak delen av fakultetet. Dette profilpunktettilsvarer antakeligvis UiOs
hovedstadsprofil. Nordområdeprofilen er knyttet både til spesielle fag så som samisk,
finsk og kvensk (som vi har nasjonalt ansvar for) og til spesielle prosjekter både i
språk (dialektforskning), litteratur (Arktiske diskurser) og kultur (Nordnorsk
arkitektur).

• Det nye fakultetet for kultur og samfunn vil være kjennetegnet ved en tverrfaglighet
som omfatter de fleste tradisjonelle fag fra HF- og SV-fakultetene. Dette profilpunktet
kan muligens tilsvare NTNUs punkt om tverrfaglighet i retning tekniske fagområder?
Hvordan denne tverrfaglige muligheten vil bli realisert, gjenstår å se, men vi håper å
kunne benytte anledningen til å etablere tverrfaglige forskningsprosjekter
(eksempelvis deltakelse på KODE, samt en bred urfolkssatsning i skjæringsfeltet
mellom språk, litteratur, historie, arkeologi og kunsthistorie) og tverrfaglige
utdanningstilbud (eksempelvis Europastudier med fordypning i spansk, fransk eller
tysk).

• Teoretisk lingvistikk vil være et sterkt internasjonalt forskningsmiljø innenfor HUM-
delen av det nye fakultetet. Vi har et senter for fremragende forskning i teoretisk
lingvistikk som har finansiering i fire år til fremover.

UiO, Det humanistiske fakultet
• HF vil ytterligere styrke sin posisjon som hovedstadsfakultet. Dette innebærer et

særlig ansvar for forskningsbasert forvaltning og fortolkning av norsk språk, kultur og
historie, samt minoritetsspråk og minoritetskulturer som er særlig utbredt i
hovedstadsregionen. HF har stor fagbredde og tar et særlig nasjonalt ansvar for å
opprettholde forskning og rekruttering i klassiske språk.

• HF/UIO er et ambisiøst forskningsfakultet med en sterk internasjonal profil på mange
av sine ca. 70 fag. HF vil styrke det internasjonale forskningsnivået ytterligere og har
identifisert flere sterke forskningsdisipliner herunder filosofi (hvor fakultetet har en
SFF), litteraturvitenskap, kontrastiv språkvitenskap, historie og medievitenskap. HF
utvikler flere internasjonalt orienterte MA og og PhD-programmer basert på sterke
forskningsmiljøer.

• HF ivaretar samfunnsberedskapen innen en lang rekke sentrale språk- og
kulturområder og har en sterk profil innen språkbaserte områdestudier som er
mangelfullt dekket andre steder i landet, herunder Øst- og Sør-Asia,
Russland/Balkan/Sentral-Europa, og Midt-Østen.
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Vedlegg 4

Fagprofiler, lingvistikk og nordiskevalueringene

Lingvistikk
Ved UiT i Tromsø er senteret for fremragende forskning ,CASTL (Center for Advanced Study
in Theoretical Linguistics ) , et sentralt profilelement . Her studerer man språklig variasjon på
bakgrunn av Chomskys modell om universalgrammatikken.

Ved NTNU i Trondheim arbeider man med lingvistikk , fonetikk og swahili. Den
allmennlingvistiske forskningen har også en pragmatikk-profil . Språk og teknologi er viktig
både innenfor fonetikk og allmenn lingvistikk. NTNU-Instituttet for språk og kommunikasjon
har også en tydelig profil innenfor anvendt språkvitenskap , hvor kommunikasjon i
organisasjoner er et viktig felt.

Ved UiB i Bergen er profilen til lingvistikkmiljøet allmennlingvistikk (med vekt på
syntaks , semantikk, og vitenskapsteori ), anvendt lingvistikk (med vekt på psykolingvistikk og
terminologi) og datalingvistikk og språkteknologi (med vekt på parallellkorpus,
komputasjonell grammatikk , semantiske nettverk , psykolingvistiske modeller,
språkproduksjon og korrekturlesing).

Lingvistmiljøet ved UiO i Oslo har elleve aktive forskningsfelt : Grammatisk
forskning , teoretisk syntaks, kognitiv lingvistikk , formell semantikk/teoretisk datalingvistikk,
korpuslingvistikk og språkteknologi, fonetikk /fonologi, klinisk lingvistikk/nevrolingvistikk,
språktilegnelse , norsk som andrespråk, faghistorie og sammenlignende språkvitenskap.

A. Nordisk
Nordiskfaget tilbys ved nær sagt alle norske universiteter og høyskoler. Som morsmålsfag
fyller nordiskfaget helt spesielle funksjoner. Lingvistikk, for eksempel, samt engelsk og
folosofi, kan man studere over store deler av verden, men akkuart nordiskfaget har norske
FoU-institusjoner et særlig ansvar for. Faget er veldefinert i den forstand at det inneholder
kjerneområder som gjenfinnes i studietilbudene over hele Norge. Nordiskfaget inneholder
disiplinene språk og litteratur. Ser vi på nordisk språk, kan dimensjonene system, bruk og
historie beskrives som grunnelementer. Alle institusjonene arbeider med disse feltene i
undervisning og forskning. Profilforskjeller finnes imidlertid:UiO pg UiB har aktive
navneforskningsmiljø. UiO har i tillegg en tydelig profil innen tekstlingvistikk og
språkhistorie. Både UiO, NTNU og UiB driver med norrøn filologi, mens UiT har en særlig
tydelig profil innen kontaktlingvistikk, med basis i norsk, samisk og finsk/kvensk. NTNU
profilerer generativ grammatikk, også i kombinasjon med sosiolingvistikk, mens UiB har en
satsning på norsk som andrespråk. Når det gjelder de mindre miljøene, er Volda særlig kjent
for sin satsning på nynorsk skriftkultur. UiA arbeider med barnespråk.

B. Nordisk litteratur
Forskningsprofilen ved UiO i Oslo har hovedvekt på periodene 1800- og 1900-tallet.
Forfattertyngdepunkt er klassikere som Ibsen, Hamsun, Lie og Kielland. Sentrale tema er
kvinnelitteratur, barnelitteratur og sjangre som litteraturhistorie, biografi, brev og novelle.
Metodisk interesse er knyttet til ideologikritikk, psykoanalyse, postkolonialisme og
postmodernisme.

Ved UiB i Bergen er forskningsprofilen rettet mot norsk og dansk litteratur fra barokk
til nåtid. Særlig fokus ligger på litteraturhistorieskriving, barokken, klassisisme, romantikk,
dansk gullalder, Ibsen, kvinnelige forfattere, den nasjonale tradisjonen og nynorsk
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skrifttradisjon. Fokus innen nyere litteraturforskning er queerteori, postmodernisme og
dekonstruksjon.

Ved NTNU i Trondheim er profilen knyttet til fellesprosjekter som f.eks. Norsk
modernistisk litteratur 1930-1960 og Globaliseringens kulturelle uttrykk, med fokus på
kulturanalyse og kontekstualiserende studier. Periodisk tyngdepunkt er 1800-tallet med fokus
på Wergeland , Collett , Ibsen, Hamsun og Obstfelder, og 1900-tallet med fokus på Vesaas,
Wassmo og Beckett.

Profilen ved UiT i Tromsø er nord-norsk litteratur , med fokus på Hamsun og Dass,
Ibsen, regional litteratur og nordisk poesi . Den metodiske interessen er knyttet til retorikk,
kulturhistorie , modernisme og dekonstruksjon.

Ved UiS i Stavanger er litteraturforskningen liten i omfang med fokus på Hamsun og
barnelitteratur.

I Kristiansand ved UiA er den litteraturhistoriske profilen knyttet til Dass, Holberg og
Wergeland. Barnelitteratur, kjønnsforskning og danske forfattere har også en sentral posisjon.

Ved Høgskulen i Volda (HVO) er profilen enkeltforfatterskap som Ibsen, Solstad,
Vesaas, Fangen, Wassmo, Alfred Hage og Skjervheim.
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Vedlegg 5 (samlet av Fritjov Jerve, HF/UiO) - FRANSK

Fransk: studiepoeng pr faglige ansatt, lavere grad' Studentårsverk pr faglig ansatt (Fransk i bold,
fakultetssnitt i kursiv)2

Z005 2006 2007 Snitt 2005 05 2006 06 2007 07 Snitt Snitt.
over

. 3 ir....__ -- . -
NTNU 323,5 446,8 506,7 425,7
Universitetet i A&der 970 623 425 672,7 _.
Universitetet i Bergen i.03 Lo Lo i.o

Universitetet Osb ?55,$W < 768 726,9 750,2
Universitetet i Stavanger 391,7 480 512 461,2
Universitetet i Tromsø 145 185 83 137,7

Fransk: Studiepoeng pr faglige ansatt, høyere grad

NTNU 72 68,5 36,2 58,9
Universitetet i Osloq 171 144 182 165,7
Universitetet i Tromsø 22,5 24 22 22,8

6,6 12,46 8,6 13,03 9,0 14,09 8,1 13,19

16,2 13,75 10,4 13,58 ' ^ _ 7^1' ^13,4 w 11,2y 13,57
4,9 9,15 4,6 8,74 5,6 7,96 5 8,62

15,5 y 12,2 15,2 12,14 ..^^.^.^..._ 14,7 ^ 12,37 15,1 12,24
6,5 8,39 8,0 8,39 8,5 8,86 7,7 8,9
2,5 3,89 ?>$: _, .4,?<.' _ 4,0 4,85 4,48

' Studiepoengsproduksjonen pr faglige ansatt lavere og høyere grad er beregnet på grunnlag av studiepoengsproduksjonen dividert med antall ansatte som er oppgitt under
tabellen ansatte. Har dividert høyere og lavere grad for seg, men dividert med samme tall for ansatte.

'Her er studiepoengproduksjonen på høyere og lavere grad lagt sammen for så å divideres med ansattetallet og deretter dividert med 60 (som representerer et studentårsverk).
Det er lagt inn et tall for det aktuelle faget som er skrevet i fet skrift, mens tallet for fakultetets gjennomsnittlige studentårsverk pr faglige ansatt er satt i kursiv. Disse
kursivtallene gjentas for alle fagene.

3 i. o står for ikke oppgitt. Det betyr at vi ikke har mottatt tall fra den aktuelle institusjonen vedrørende dette tabellfeltet.



TYSK

Tysk: Studiepoeng pr faglige ansatt , lavere grad

NTNU

Universitetet i A domer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

2005 2006 2007

235,3 384,6 298,8

Tysk: Studiepoeng pr faglige ansatt, høyere grad

NTNU

Universitetet i BerRen
Universitetet i Oslo

,Universitetet i Tromsø

NT_NU
UiA

UiO

UiS

UiTø

Doktorgrader

390_. 277 172 279,7.:
Lo i.o i.o i.o

280,1 295,4 266,3 280,6

558,3 512 400 490,1

80 297,5 192,5 l

103,1 43,9

i.o i.o
70,2 115,3

71,5.^...52.5...

Publikoajoaspoeug

2005 2006 2007 Snitt
oz4__ _o ? . _..._26. 1l
Lo i.o i.o i.o

1

0,53 1. w22 4^62_
0,6 1,3 0,7

0,68 0,8 0,5
3,85 1,18 2,01

11

105

Lo

79,9

47►5.. :

Studentårsverk pr faglig ansatt (Tysk i bold,
fakultetssnitt i kursiv)

2005 05 2006 06 2007 07 Snitt Snitt

5,6 12,46 7,1 13,03 6,7 14,09 6,5 13,19
13 58. . ... 2,9 1357

5,1 9,15 3,4 8,74 3,9 7,96 4,1 8,62
-/2ZQ 1214.._ 37 2 2 24 :.

9,3 9,45 8,5 8,39 6,7 8,86 8,2 8,90
21? 4,70. 4^85.

Mastergrader

Snitt
over

306,2

84,0

LO.

88,5

57,2

2005 2005 2007 2008

1.0

Lo
0

Lo

i.o

Lo

2

Lo
0 0

sum 2005 2006 2007 2008
0 6 1.._-..7..:__...r2 16

i.o i.o i.o i.o i.o i.o

Lo ... 1,P 3 5 6 20
3 1 6 3 4 3 8 18

Lo._ i.o i.o Lo i.o i.o0
1 1 2 0 2 0

Ansatte

sum 2005 2006 2007

4 4 4

7,5— _.w _9,5: 82
11,9 10 9,9

Lo Lo Lo



ITALIENSK

Italiensk: studiepoeng pr faglig ansatt, lavere grad

NTNU

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

2005 2006 2007, Snitt

1200

over

857 805 954

352,5 296,3 138,75 262,5
2289 ,3 2860 1429,4 2192,9

Italiensk: studiepoeng pr faglig ansatt, høyere grad

Universitetet i Osb

Universitetet i Bergen
74,4 . 213,3 ......._58,8 . :. 115,5

217,5 45 75 112,5

12

Studentårsverk pr faglig ansatt (Italiensk i bold,
fakultetssnitt i kursiv)
2005 05 2006 06 2007 07 Snitt Snitt

20 12,46 14,3 13,03 13,4 14,09 15,9 13,19
9,15 5,7 8,74 3,6 7,96 b^6 8,63

39,4 12,2 51,2 12,14 24,8 12,37 38,5 12,24
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RUSSISK

Russisk: Studiepoeng pr faglige ansatt , lavere grad

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

2005 2006 2007 Snitt

409

588,3

221

258,3

668,3
273

Russisk: Studiepoeng pr faglige ansatt , høyere grad

Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

2005 2006 2007

UiO 3,1 3,2 1,7

52,5
81,6 129,3

48 69

Doktorgrader
Snitt 200 2006 2007

5

2,6 0 0

2_14_ _

i.o
1

over
3.Ar-.

Studentårsverk pr faglig ansatt (Russisk i bold,
fakultetssnitt i kursiv)
2005 05 2006 06 2007 07 Snitt Snitt

259,3 308,9 8,2 9,15 5,2 8,74 5 7,96 6,1 8,62
756 670,9 11,2 12,14 15,9 12,37 13,5 12,14

237,5 243,8 4,5 3,89 5,7 4,7 5,1 4,85 5,1 4,48

40.. '..W_ 58,8
197 ,8 136,2

68 61,7

Mas*MngØ r Ansatte
2008 sum 2005 2006 2007 2008 sum

_a. ^_._... _...
2005 2006 2007

1 4 3 3 1 11 6 6 6
2 a. ^_^..e. _.a6._._
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Vedlegg 6

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR HISTORISK-FILOSOFISKE FAG

Dato: 13.01.2009

Fra: Sekretæren
NOTAT

KLASSISKE FAG VED UNIVERSITETENE - NØKKELDATA

1.
Bachelorstudier i klassiske fag tilbys ved alle de 4 universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og
Trondheim. Masterstudier tilbys i Bergen og Oslo.
Antall avlagte årsenheter i klassiske fag har holdt seg relativt stabilt de siste 3 årene.
12007 fordelte antall avlagte årsenheter seg slik:

UiB 39
UiO 48
NTNU

J
22

UiT 2

Antall avlagte årsenheter pr. ansatt for humaniora generelt og for klasisske fag spesielt er slik for
perioden 2005 til 2007:
Humaniora totalt 2005 2006 2007 Klassiske fa 2005 2006 2007
Hum/UiTØ 4,3 5,1 5,2 Hum/UiTø 1,2 1,6 1,2
HF/NTNU 12,9 13,7 15,1 HF/NTNU 5,9 7,5 6,7
Hum/UiB 9,2 8,9 8 , 1 Hum/UiB 8 , 8 9,1 13,1
Hum/UiO 12,9 13,1 13,7 Hum/UiO 12,0 11,5 9,6

Antall avlaste årsenheter i latin fordelte ses slik i årene 2005 til 2007:
2005 2006 2007

UiB 18 22 20
UiO 22 22 19
NTNU 9 12 10
UiT 2 2 2

4 Antall tilsatte innen humaniora totalt er beregnet i årsverk for undervisnings, forsknings- og formidlingsstillinger ekskl
stillinger hvor undervisning ikke utgjør en betydelig andel av stillingen, dvs at følgende stillinger er regnet med:
professorer, førsteamanuenser, amanuenser, universitetslektorer, førstelektorer, høyskolelektorer. Det er regnet på alle
stillinger uansett fast eller midlertidig og uansett finansieringsmåte.
Studiepoengproduksjon er også hentet fra DBH, her er brukt egenfinansierte studiepoengsenheter ekskl gjentak.

Beregningene er gjort mellom søsterfakultetene ved de fire største universitetene - det er ikke tatt hensyn til
eventuell ulik fagportefølje for det enkelte fakultet.

5 Når det gjelder beregningene for klassiske fag, er de tatt fra tabellen Studiepoeng i klassiske fag i årene 2005 til 2007. 1 denne
tabellen er studiepoengene tatt fra DBH, men det er noe usikkerhet om hvordan antall ansatte er beregnet ved det enkelte lærested.
For NTNUs del er antall ansatte beregnet på samme måte som er beskrevet ovenfor for Humaniora totalt.
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Antall avlaste årsenheter i gresk fordelte ses slik i årene 2005 til 2007:
2005 2006 2007

UiB 10 13 12
UiO 8 10 8
NTNU 2 1 1

UiT 0 1 0

Avlaste emner i ikke-srråklise emner fordeler seg slik i 2007:
Samlet avlagte årsenheter
klassiske fag

Avlagte årsenheter i
ikke-språklige emner

% ikke-
språklige emner

UiB 39 7 18%
UiO 48 21 44%

NTNU 22 11 1 51%
UiT 2 0,3 14%

Masterkandidater, klassiske fa
2004 2005 2006 2007 2008

UiO 4 0 4 0 2
UiB 0 0 1 2 0

2.
Den vitenskapelige publiseringen er, med unntak av UiB, høyere enn gjennomsnittet for fakultetet
som helhet . Publiseringspoengene pr. vitenskapelig ansatt fordeler seg slik mellom institusjonene
(gjennomsnitt de siste 3 år - FRIDA-poeng):

Publiserings-
Poeng (FRIDA)

Vit. ansatte
klassiske fag

Gj.snitt for vit.
ans. ved
fakultetet

UiO 2,4 1,9
UiT 2,2 1,6
NTNU 2,0 1,6
UiB 0,2 1,3

3.
Avlagte doktorgrader i klassiske fag fordeler seg de siste 3 år slik mellom institusjonene:

UiB 2

UiO 1
NTNU 1
UiT 0
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