
uib.no 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  

HF2018 

Prosjekt studieprogramportefølje 

Allmøte 13.06.2016 

Det humanistiske fakultet 



uib.no 

TO GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL 

HVORFOR?  

- Nødvendig prosess eller et politisk valg?  

 

 

HVORDAN? 

- Tidsplan 

- Grad av medvirkning 

- Kalkyler (hvor mye vil vi spare? Når? Hvor mye vil vi 

tjene?) 
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Utfordringer: 
- mange disiplinbaserte studieprogram 

- svak rekruttering til flere av programmene 

- Arbeidslivsrelevans 

- HFs kriterier for faglig bemanning  

- krav om større fagmiljøer og program (= kvalitet) (NOKUT) 

 

Internt behov:  

– Tilpasse studietilbudet til undervisningsressursene 

• Sårbarhet ved personavhengige (obligatoriske) emner 

• Overbelastning av undervisningspersonale 

• Budsjettunderskudd 

• Vikarbruk og midlertidighet ved terminer og verv 
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Målsettinger 
Større fagmiljøer og flere studenter bak programmene 

• Styrke: 

 - tverrfaglig- og flerfaglighet 

- arbeidslivsrelevans 

• Redusere: 

– sårbarhet pga personavhengige emner 

– belastning på undervisningspersonale 

– Budsjettunderskudd  

– vikarbruk og midlertidighet ved terminer og verv 

• Samtidig: 

– Bevare bredden og fremme tverrfaglig samarbeid 
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Arbeid til nå 
Januar  

– Konstituering styringsgruppe og prosjektgruppe 

– Allmøte 

Februar 

– Møter med programstyrene 

– Notater fra programstyrene  

– Studieadministrativt seminar 

Mars 

– Heldagsseminar 

April 

– Diskusjoner i prosjektgruppe og styringsgruppe 

Mai 

– 20. mai: «Bestilling» til instituttene 

– Arbeidsgrupper opprettet, frist til 31. august 
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Forslag HF2018 

• Større program 

– med studieretninger 

– med fellesemner (15 stp BA, 15 stp MA) 

• Noen eksisterende program beholdes 

– også disse bes utrede fellesemner 

• I tillegg: 

– redusere emneportefølje hvor mulig 

• Berøres ikke: 

– årsstudier, integrerte og erfaringsbaserte 

masterprogram 
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1) Navn på studieprogrammet og på eventuelle 

studieretninger i programmet 

 - Kommunisere til søkere / omverden, ikke bare internt 

2) Fellesemner 

 - 15 stp bachelor, 15 stp master 

 - innen eller på tvers av program 

 - ikke personavhengige 

3) Emneportefølje 

 - redusere antall valgfrie emner i spesialiseringen  

 - legge ned emner som ikke er obligatorisk del av noe 

    studietilbud 

 - unngå dublering av undervisning (vår / høst) 
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4) Studieløp 

 a) Bachelor 

  - plassering fellesemne(r) 

  - utveksling 

  - frie stp, 4./5. semester, skolefag/PPU 

 b) Master 

  - plassering fellesemne(r) 

  - utveksling 

5) Felles overordnet læringsutbytte for det enkelte 

program 

6) For hver studieretning: Studieretningens spesifikke 

læringsutbytte 

7) For masterprogram: Opptakskrav 
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8) Generell vurdering 

– Fagmiljøenes vurdering av sterke og svake sider som man 

bør være særlig oppmerksom på i det videre arbeidet med 

det foreslåtte programmet.  

 

9) Alternativer 

– Om ønskelig, skissér alternative forslag til studieprogram 

med bruk av fellesemner og redusert emneportefølje. Bruk 

samme mal, dvs. punktene 1)-8) ovenfor.  
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Blir studietilbudene bedre med dette? 

Bedre enn i dag? Bedre enn andre steder? 

• Spesialiseringens omfang 

– UiB:    90 stp (+ 10) 

– UiO:    80 stp (+) 

– København: 135 stp 

• Fellesemnenes innhold 

– Fellesemner erstatter fagspesifikke emner 

– Men de skal jo også tilføre noe 

• generelle kunnskapsemner, metodeemner, teoriemner, 

redskapsemner eller praksisemner. 
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Sparer vi penger med dette? 

• HFs budsjettunderskudd 2016: 

 15 mill akkumulert, hvorav 5 mill i 2016 

• HFs utgifter til vikarer og ekstrahjelp 2015: 

 17 mill  

• HF2018, usikkert anslag: 

 7–10 årsverk 
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Milepælsplan for HF2018 

Det humanistiske fakultet 

-- «Bestilling» sendt ut 20. mai 

 -- Kommentarer og presiseringer lagt ut 10. juni 

-- Arbeidsgrupper oppnevnt 

 -- Kontaktpunkt: u-koordinatorer / sekretariat 

-- Frist for programskisser 31. august 

-- Fakultetsstyret 25. oktober 

 -- Høring 

-- Endelig behandling i Fakultetsstyret i desember 

2017: 

-- Jan-juni: Studieplaner og emnebeskrivelser 

-- Utdanningsmelding (mars) 

-- Mars-november: Rekrutteringsmateriale etc. 

-- September: Fakultetsstyret behandler studieplaner 

-- Desember: Behandling i Universitetsstyret 
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