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Oppretting av nye studieprogram ved HF, 
søknader 2017 
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Innledning 
Det humanistiske fakultet har søkt om oppretting av 7 studieprogram med oppstart 2018. Under 
forutsetning av at disse søknadene godkjennes, er det også søkt om nedlegging av 16 eksisterende 
program fra samme tidspunkt. Dette er første steg i en prosess som vil fortsette neste år med søknad 
om oppretting av ytterligere 3 og nedlegging av ytterligere 9 studieprogram, som meldt i fakultetets 
siste utdanningsmelding. 
I forbindelse med Utdanningsutvalgets behandling av årets søknader er vi blitt bedt om å gi 
tilbakemelding om hvordan fakultetet tenker å følge opp vurderingene i den sentrale 
programopprettingskomitéens rapport, som vi mottok til kommentar 11.10.2017.  
Hver enkelt søknad er altså ledd i en mer omfattende prosess som angår de fleste av fakultetets 
studieprogram. Kjennskap til denne prosessen er dermed viktig for å kunne foreta en helhetlig 
vurdering, både av de enkelte søknadene og av programopprettingskomiteens rapport.  
Vi vil derfor gjøre rede for søknadenes bakgrunn i prosjektet HF2018 før vi kommenterer 
programopprettingskomiteens vurderinger.  

HF2018 og HFs programportefølje 
I samsvar med HFs strategi for 2016-2022 vedtok fakultetsstyret i desember 2015 å sette ned en 
prosjektorganisasjon som skulle utrede og komme med forslag til ny studieprogramportefølje ved 
fakultetet. Viktige deler av bakgrunnen var fakultetets vanskelige budsjettsituasjon, press på 
undervisningsressursene på en del fag, samt signaler fra bl.a. NOKUT om strengere krav til antall 
studenter og ansatte på studieprogram. 

Ifølge prosjektgruppens mandat skulle det legges vekt på humaniorafagenes internasjonale utvikling 
og samfunnsrelevans, bedre utnyttelse av administrative og faglige ressurser på tvers av fagmiljø og 
institutter og bruk av emner i flere studieprogram. Det var videre et ønske om å styrke 
studieprogram med få ansatte og/eller få studenter.  

Som et overordnet, strukturelt grep anbefalte prosjektgruppen at mindre program kan inngå som 
studieretninger i nye, større program, der noen emner er felles for flere studieretninger. Dermed kan 
man både redusere det samlede undervisningsbehovet, samle større fagmiljøer bak hvert enkelt 
program, og legge grunnlaget for utvikling av sterkere tverrfaglighet i undervisningstilbudet I juni 
konsulterte fakultetet SA om denne modellen, bl.a. med spørsmål om forenelighet med NOKUT-
krav.  
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Styringsgruppen sendte før sommeren 2016 en "bestilling" til instituttene med forespørsel om å 
utarbeide skisser til tverrfaglige studieprogrammer basert på denne modellen. Instituttene opprettet 
arbeidsgrupper, som arbeidet intenst med skissene over sommeren. Arbeidsgruppenes forslag ble så 
vurdert av prosjektets styringsgruppe, som sendte et forslag til revidert programportefølje på høring 
i oktober 2016. SA fikk kopi av høringen med forespørsel om kommentarer som gikk på struktur og 
modellen med parallelle spesialiseringer i programmene. Styringsgruppens forslag og instituttenes 
høringsuttalelser ble så lagt fram for fakultetsstyret. 

I desember 2016 vedtok fakultetsstyret styringsgruppens reviderte anbefalinger til ny 
studieprogramportefølje ved HF med utlysning våren 2018 og opptak høsten 2018. Vedtaket ble 
altså fattet på bakgrunn av et stort arbeid i prosjektgruppen, styringsgruppen,  arbeidsgruppene samt 
høringsuttalelser fra institutt og sentre. Vedtaket ble noe modifisert i januar-møtet, slik at søknader 
om nye program for fremmedspråkstudiene ferdigstilles først i 2018, med oppstart 2019. 

Se http://www.uib.no/hf/2018 for mer informasjon om HF2018. 

Etter fakultetsstyrets endelige vedtak startet arbeidet i fagmiljøene med utarbeiding av søknader, 
studieplaner og emnebeskrivelser til de i første omgang syv nye studieprogrammene.  

En veilednings- og vurderingskomité nedsatt av UiBs utdanningsutvalg som skulle veilede 
fakultetene og deres fagmiljøer i opprettingsprosessen ble opprettet 1. februar 2017. I mai 2017 
gjennomførte komiteen møter med de aktuelle fagmiljøene på basis av første utkast til søknadene. I 
møtene var det to administrative representanter, prodekan Claus Huitfeldt og studentrepresentantene 
som representerte komiteen.  

Søknadene ble revidert på bakgrunn av de muntlige tilbakemeldingene i disse møtene og endelig 
versjonoversendt Studieadministrativ avdeling 29.08.2017. 

Kommentarer til programopprettingskomiteens vurderinger 
Fakultetet mottok 11. oktober komiteens vurdering av programmene. Komiteens rapport 
konkluderer med at den finner det vanskelig å anbefale oppretting av de fire nye 
bachelorprogrammene, og dermed også to av de tre av masterprogrammene.  

Rapportens vurderinger er svært generelle. Det ville føre for lang å gå inn på alle detaljer som 
kunne kommenteres her. Vi skal derfor nøye oss med noen få kommentarer til de enkelte 
kulepunktene i rapporten.  

"Studieprogrammene framstår ikke som helhetlige og mangler en felles profil som 
gjenspeiles i emneporteføljen." 

Komiteen gir ingen utdypning til dette punktet. Vi vil nøye oss med å vise til at studieprogrammene 
ved HF i motsetning til profesjonsutdanninger kjennetegnes ved en stor grad av åpenhet og bredde, 
bl.a. ved at de alle har 60-70 frie studiepoeng som kan velges fra andre fag, også ved andre 
fakulteter. Et gjennomgående fellesskap i emneporteføljen kan derfor bare sikres gjennom 
fellesemner i spesialiseringene. Et enkelt alternativ kunne være å erstatte frie studiepoeng med 
obligatoriske fellesemner. Dette ville imidlertid måtte gå på bekostning av fleksiblitiet og bredde, 
noe fakultetet ikke har ønsket.  

http://www.uib.no/hf/2018
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"Det er vanskelig å få øye på tverrfagligheten.  
Studieretningene i hvert av programmene har få eller ingen obligatoriske fellesemner." 

Dette er delvis kommentert ovenfor. Vi har aldri fått noe svar på hvor mange felles emner eller 
studiepoeng studieretninger innenfor et program må ha. Vi konstaterer imidlertid at 
lektorprogrammene opererer med studieretninger og et skille mellom fag1 og fag 2 som innebærer 
at to studenter på samme program ikke nødvendigvis har annet enn pedagogikk-emner felles, dvs. 
30 av 300 studiepoeng fordelt over et 5 års studium.  

Når det gjelder de enkelte programmene, vil vi peke på: 

Det stemmer at bachelorprogram i historie og kulturvitenskap har bare ett fellesemne på 15 
studiepoeng, og at dette er obligatorisk i den ene studieretningen og valgfritt i den andre. Grunnen 
til at man likevel ønsker å samle disse fagene i ett studieprogram er redegjort for i HF2018-
dokumentene: Historie er et program med hundrevis av studenter og et stort og robust fagmiljø. 
Kulturvitenskap har opplevd nedgang i bemanning, nedgang i studettall og kan stå foran ytterligere 
nedbemanning. Sammeslåing av de to programmene til ett vil gjøre det lettere å håndtere fremtidige 
utfordringer.  

I bachelorprogram i nordisk har to av studieretningene, nordisk språk og litteratur og norsk som 
andrespråk, 25 studiepoeng fellesemner i spesialiseringen. Norrønt har ikke fellesemner med de to 
andre studieretningene, men de andre studentene på programmet tar i stor grad valgfrie emner i 
nordisk, og fagmiljøet i norrønt underviser også i emner på de to andre studieretningene.  

Lignende forhold gjelder fellesemnene i de to andre studieprogrammene – en mekanisk telling av 
antall felles emner eller studiepoeng gir ikke et adekvat bilde av fellesskapet mellom 
studieretningene i programmene, som også må ses i lys av at programmene avspeiler et fellesskap i 
forskningsinteresser mellom fagmiljøer, at fagmiljøene som inngår i programmene vil ha et felles 
ansvar for gjennomføring av undervisningen, og at studenter på en av studieretningene i stor grad 
forventes å velge en årsenhet eller emner innenfor en av de andre studieretningene på programmet.  

Tilfredsstillelse av et formelt krav om antall felles emner eller studiepoeng kunne lett tilfredsstilles 
ved f.eks. å kreve at studenter innenfor en studieretning velger alle sine frie studiepoeng innenfor to 
av de andre studieretningene. Dette ville imidlertid igjen ha gått på bekostning av det generelle 
hensynet til fleksibilitet og bredde i programmene som er en grunnleggende verdi for fakultetets 
studietilbud.  

"Navn på programmene kan ikke fullt ut sies å være dekkende" 

At "nordisk" bare "muligens" skulle være et dekkende navn på et studieprogram som dekker 
nordisk språk og litteratur, norsk som andrespråk og norrønt stiller fagmiljøene seg uforstående til. 
Både nasjonalt og internasjonalt er dette en vel etablert betegnelse for de fagområdene som dekkes 
av programmet. For øvrig vil studenter opptas ikke til programmene, men til studieretningene. 
Dermed er det ikke først og fremst programmene, men studieretningene, som vil være synlige i 
f.eks. Samordna Opptak. I rekrutterings- og informasjonsøyemed er derfor studieretningenes navn 
viktigere enn programmenes navn.  
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"NKR krever at studium skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte, og det skal 
formuleres ett totalt læringsutbytte for hvert studium." 

Komiteen siterer UiBs Veiledning til søknad syklus 1, pkt 3.2: «At studiet skal ha én total 
læringsutbyttebeskrivelse innebærer at denne også må være dekkende for eventuelle studieretninger. 
Dersom dette ikke er mulig, må studieretningene beskrives separat, og må innfri samme 
forskriftskrav som et studieprogram (fagmiljøstørrelse osv.).»  Men i samme veiledning sies noen 
linjer senere: "Hvis relevant, må også læringsutbyttet for studieretning formuleres."  

Vi har tolket dette slik at programmer med studieretninger må ha et felles overordnet læringsutbytte 
som dekker alle studieretninger, og i tillegg for hver studieretning en nærmere beskrivelse av det 
mer spesifikke læringsutbyttet for denne retningen. Denne tolkningen ble heller ikke avvist i vår 
kontakt med SA i 2016, og det er slik de nye studieplanene er utformet.  

Komiteen sier videre: "Det er imidlertid viktig å merke seg at i en tilsynssituasjon vil hver av 
studieretningene bli vurdert og stilt krav til som et selvstendig program." Dette er noe vi både har 
merket oss og er innforstått med. Som vi kommer tilbake til senere i dette dokumentet, ser vi 
opprettingen av de nye studieprogrammene som et første steg i en prosess med nærmere integrasjon 
og tverrfaglig samarbeid mellom fagmiljøene som er ansvarlig for de enkelte studieretningene.  

Lignende kan sies angående komiteens bemerkninger om emnebeskrivelsene. Vi er enig i at 
læringsutbyttebeskrivelser kan forbedres og at samsvar med og variasjon i undervisnings- og 
vurderingsformer kan gjøres bedre.  

Hovedfokus i HF2018 har ligget på de nye emnene, mens de fleste emnene i programmene er 
"gjenbrukt" fra eksisterende programmer. Det er her snakk om et tresifret antall emner, og fakultetet 
har ikke hatt kapasitet og tid til å gjennomgå alle i detalj som del av prosessen med HF2018.  

Studieprogrammer er imidlertid ikke statiske størrelser. Fagmiljøene reviderer studieplaner og 
emnebeskrivelser kontinuerlig i lys av stadig nye formelle krav,  og av erfaringer fra 
undervisningen. Det vil også skje med emnene i disse programmene, -- mange eller de fleste av dem 
vil sannsynligvis undergå kvalitetskontroll og revisjon før de første studentene på de nye 
programmene møter dem.  

"Robust fagmiljø - stor nok kapasitet? " 

Komiteen viser til uttalelsen fra instituttleder, som sier at ressurssituasjonen ved nordisk er kritisk, 
men at det nye programmet vil avhjelpe situasjonen i noen grad, og reiser deretter spørsmål "om en 
skal opprette et nytt program der en vet at ressurssituasjonen for fagmiljøet er kritisk." Det er 
nærliggende å spørre om hva som er alternativet. Skal man i stedet for å opprette et nytt program 
som avhjelper situasjonen i noen grad beholde en programportefølje som ikke avhjelper situasjonen? 
Eller er alternativet å legge ned ett eller flere av studietilbudene i nordisk ved Universitetet i Bergen? 

Generelle kommentarer 
HF2018 har vært en krevende men samtidig lærerik prosess ved HF. Mange fagmiljø melder om en 
prosess som har utfordrende, men fruktbar,  En vesentlig del av arbeidet handlet om å systematisk 
gjennomgå faglige møtepunkter og fellesområder som kunne videreutvikles til større grad av 
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tverrfaglig samarbeid og fellesansvar på tvers av fagmiljø for utdanningene ved HF.  Drøftingene 
foregikk både innad i og på tvers av fagmiljø og institutt.  

Det ble opplevd som utfordrende å skulle oppfylle HF2018s kriterier for nye studieprogram, og 
samtidig designe program i henhold til gjeldende regelverk og maler. Underveis i arbeidet med nye 
program måtte fagmiljøene, som står i hver sin fagtradisjon, tenke tverrfaglighet, bredde, 
fellesemner, økonomi og samtidig presentere dette i en gitt mal.  Tanken å skulle omdanne et 
selvstendig fag til en  studieretning med fellesemner kunne oppleves som vanskelig for fagmiljø 
med en sterk fagtradisjon.  

Mange av fagmiljøene viser nå til at drøftingene i HF2018 har avdekket mange flere områder for 
tverrfaglig samarbeidsmuligheter enn man innledningsvis hadde tenkt, og en større bevissthet om at 
samarbeid om studieretningene i  programstyrer med representasjon fra flere fagmiljø vil gi 
verdifulle gevinster. 

Oppfølging av programopprettingskomiteens anbefalinger 
Fakultetet finner at søknadene om oppretting av studieprogrammer fyller HF2018s kriterier for 
programportefølje, og at de så langt mulig også oppfyller formelle krav og retningslinjer.  

Fakultetet vil ta rapporten fra programopprettingskomiteen til etterretning i det videre arbeidet med 
utviklingen av studieprogrammene.  

 

 

 

Claus Huitfeldt 

Prodekan for utdanning og internasjonalisering


