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Fakultetsstyret 01.09.2020 
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Saker behandlet i tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet 
etter fakultetsstyremøte 26.05.2020: 
 
 

 
Sak 18/2020: 19/21815 
 
 
Tilsetting i stilling som postdoktor i sinologi/kinakunnskap ved 
Institutt for fremmedspråk 
 
Julia Marinaccio tilsettes i en fireårig stilling som postdoktor i sinologi/kinakunnskap ved 
Institutt for fremmedspråk fra den dato som avtales med institutt og fakultet.  
 
Som reserve rangeres: 

1. Christopher Foster 
2. Frederico Brusadelli 
3. Shuchen Wang 
4. Johannes Lotze 

 
 
Sak 19/2020: 20/2476 
 
 
Tilsetting i eksternfinansiert stilling som postdoktor ved Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (MSCA Individual 
Global Fellowship) – prosjekt RENE 
 
Francesca Mazzilli tilsettes uten utlysning som postdoktor i perioden fra og med 15.08.2020 
til og med 14.08.2022 i EU-prosjektet RENE ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 
religionsvitenskap. 
 
 
Sak 20/2020: 20/2472 
 
 
Tilsetting i eksternfinansiert stilling som postdoktor ved Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (MSCA Individual 
Global Fellowship) – prosjekt AscNet 
 
Thomas Glomb tilsettes uten utlysning som postdoktor i perioden fra og med 15.08.2020 til 
og med 14.08.2022 i EU-prosjektet AscNet ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 
religionsvitenskap. 
 
 
Sak 21/2020: 17/7822 
 
 
Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for arkeologi, 
historie, kultur- og religionsvitenskap - forlengelse 
 
Tilsetting av Anne Eriksen i en 15 % stilling som professor II ved Institutt for arkeologi, 
historie, kultur- og religionsvitenskap forlenges med perioden 01.07.2020-31.12.2020. 
 
Sak 22/2020: 19/25061 



Fakultetsstyret 01.09.2020 
Fullmaktsak 23/20 – 46/20

 
 
Tilsetting i stilling som postdoktor i prosjektet «Mathematics with a 
Human Face» ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
 
Tilsettingsrådet tilset Jeffrey Schatz i postdoktorstilling ved det NFR-finansierte prosjektet 
«Mathematics with a Human Face: Set Theory within a Naturalized Wittgensteinean 
Framework» ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium. Tilsettinga er treårig. 
Tidspunkt for tiltreding vert avtalt med institutt og fakultet.  
 
Sak 23/2020: 19/3822 
 
 
Tilsetting i stilling som universitetslektor II i italiensk ved Institutt 
for fremmedspråk - forlengelse 
 
Tilsetting av Bechir Mestiri i en 20 % stilling som Universitetslektor II ved Institutt for 
fremmedspråk forlenges med perioden 01.08.2020-30.06.2021. 
 
Sak 24/2020: 20/577 
 
 
Tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent (laivutvikler) ved 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 
 
Anita Myhre Andersen og Harald Martin Misje tilsettes i 10 % stillinger som vitenskapelig 
assistent (laivutvikler) i prosjektet «Maskinsyn: Utstilling og laiv-rollespel for utforsking av 
etikk og ny teknologi» tilknyttet Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier for en 
periode på 18 måneder. Oppstart avtales med institutt og fakultet. 
 
Thomas Flaaten Fredriksen innstilles om reserve. 
 
Sak 25/2020: 20/5523 
 
 
Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II uten utlysning tilknyttet 
funksjonene som styreleder for Det norske studiesenteret i 
Storbritannia 
 
Christian Carlsen tilsettes i en 10 % bistilling som førsteamanuensis II knyttet til Det norske 
studiesenter i Storbritannia i perioden 01.04.2020-30.04.2021. 
 
Sak 26/2020: 19/7842 
 
 
Tilsetting i stilling som førsteamanuensis ved Institutt for 
fremmedspråk, via Scholar at Risk - forlengelse 
 
Tilsetting av Nassim Saleh Obeid som førsteamanuensis ved Institutt for fremmedspråk 
forlenges med perioden 01.09.2020-31.08.2021. 
 
 
Sak 27/2020: 19/4018 
 
 



Fakultetsstyret 01.09.2020 
Fullmaktsak 23/20 – 46/20

Tilsetting i stilling som postdoktor ved Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudier 
 
Tilsettingsrådet tilsetter Filippo Ferrari i postdoktorstilling ved Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudium. Tilsettingen er treårig, med mulighet for et fjerde pliktarbeidsår. 
Tidspunkt for tilsetting blir avtalt med institutt og fakultet.  
 
Som reserver blir: 1) Tom McClelland, 2) Melina Duarte, 3) Marilú Papandreou, 4) David 
Vogt og 5) Cathrine Bjørnholt Michaelsen rangert.  
 
Sak 28/2020: 20/6189 
 
 
Tilsetting i stilling som forsker II på prosjektet CanCode ved 
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap  
 
Mahmood Kooriadathodi tilsettes i et 20 % stilling som forsker II ved Institutt for arkeologi, 
historie, kultur- og religionsvitenskap i perioden 01.08.2020-31.07.2024. 
 
Sak 29/2020: 20/3840 
 
 
Tilsetting i stilling som universitetslektor på Eksamensprosjektet 
ved Institutt for fremmedspråk 
 
Kristin Nord Hicks tilsettes i midlertidig stilling som universitetslektor på 
eksamensprosjektet (100 % stilling) ved Institutt for fremmedspråk fra den dato som 
avtales med instituttet og til 31.07.2021. 
 
Som reserve rangeres: 

1. Kim Idar Krogsethagen 
 
Sak 30/2020: 20/5055 
 
 
Tilsetting i stilling som universitetslektor i tysk fagdidaktikk (20 %) 
ved Institutt for fremmedspråk 
 
Oludamilola Iyadunni Oyetoyan tilsettes i midlertidig stilling som universitetslektor i 
tysk fagdidaktikk (20 % stilling) ved Institutt for fremmedspråk fra den dato som 
avtales med instituttet og til 30.06.2021. 
 
Som reserve rangeres: 

1. Lena Ellevold 
2. Espen Ingebrigtsen 

 
Sak 31/2020: 20/3476 
 
 
Tilsetting i stilling som postdoktor på prosjektet CLIMLIFE ved 
Institutt for fremmedspråk 
 
Ida Vikøren Andersen tilsettes i en treårig stilling som postdoktor i klimaendrings-diskurs 
tilknyttet CLIMLIFE-prosjektet ved Institutt for fremmedspråk fra den dato som avtales med 
institutt og fakultet.  
 
Som reserve rangeres: 
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Francis Badiang Oloko 
 
Sak 32/2020: 20/3423 
 
Tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent på prosjektet 
CLIMLIFE ved Institutt for fremmedspråk 
 
Jana Scheurer tilsettes i midlertidig stilling som vitenskapelig assistent på CLIMLIFE-
prosjektet (50 % stilling) ved Institutt for fremmedspråk fra den dato som avtales med 
instituttet og til og med 31.07.2022. 
 
Som reserve rangeres: 

1. Lars Finborud 
2. Taran Marie Hoel Stabell 

 
 
Sak 33/2020: 20/7032 
 
Tilsetting i stilling som forsker på prosjektet CanCode ved Institutt 
for fremmedspråk 
 
Monika Lindbekk tilsettes i 100 % stilling som forsker ved det eksternt finansierte CanCode-
prosjektet ved Institutt for fremmedspråk fra 01.01.21 til og med 31.12.2021. 
 
Stillingen finansieres av Trond Mohn stiftelse. 
 
Sak 34/2020: 20/4865 
 
 
Tilsetting i stilling som postdoktor på prosjektet «Causal Modeling» 
ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
 
Tilsettingsrådet tilsetter Martyna Swiatczak i postdoktorstilling tilknyttet prosjektet «Boolean 
Causal Modeling with Coincidence Analysis» ved Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudium. Tilsettingen er treårig, med mulighet for et fjerde pliktarbeidsår. 
Tidspunkt for tiltreding blir avtalt med institutt og fakultet.  
 

Sak 35/2020: 19/20856 
 
 
Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for arkeologi, 
historie, kultur- og religionsvitenskap - forlengelse 
 
Trine Anker sin bistilling som professor II i 20 % stilling ved Institutt for arkeologi, historie, 
kultur- og religionsvitenskap forlenges med perioden 01.08.2020-31.07.2022. 
 

Sak 36/2020: 20/4109 
 
 
Tilsetting i stilling som mentor/gruppeleder ved Det humanistiske 
fakultet for 2020/2021 
 
Følgende innstilte 59 kandidatene tilsettes i stilling som vitenskapelig assistent 
(studentmentor/gruppeleder): 



Fakultetsstyret 01.09.2020 
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Nr. Navn Utdanningsnivå Stillingskode 
1 Amund Oddvar Lysaker Oppnådd BA-grad 1019 
2 Anders Fylling Oppnådd BA-grad 1019 
3 Anders Ivesdal Oppnådd BA-grad 1019 
4 Anja Eriksen   Ikke oppnådd BA-grad 1018 
5 Anni Karin Rambek   Ikke oppnådd BA-grad 1018 
6 Annika Svendal Os Ikke oppnådd BA-grad 1018 
7 Annika Ørnes Mæhle   Ikke oppnådd BA-grad 1018 
8 Asle Tellefsen Oppnådd BA-grad 1019 
 
Nr. Navn Utdanningsnivå Stillingskode 
9 Belinda Muños Solheim  Ikke oppnådd BA-grad 1018 
10 Carmen Padron Oppnådd BA-grad 1019 
11 Charlotte Smørdal Årsheim Ikke oppnådd BA-grad 1018 
12 Cheyenne Gretemeier  Ikke oppnådd BA-grad 1018 
13 Clara Debus  Oppnådd BA-grad 1019 
14 Daniel Rosnes  Ikke oppnådd BA-grad 1018 
15 Djani Behram  Oppnådd BA-grad 1019 
16 Emily Engedal Oppnådd BA-grad 1019 
17 Enas Abdalsalam Ikke oppnådd BA-grad 1018 
18 Erlend Grønvold Oppnådd BA-grad 1019 
19 Frida Njålsson Ikke oppnådd BA-grad 1018 
20 Gerd Sivertsen Prestegard Fullført MA-grad 1020 
21 Gunvor Marie Lien Ikke oppnådd BA-grad 1018 
22 Haldis Myrvold Ikke oppnådd BA-grad 1018 
23 Halldis Stavang Oppnådd MA-grad 1020 
24 Helene Marie Røisland Ikke oppnådd BA-grad 1018 
25 Henriette Rørdal Oppnådd BA-grad 1019 
26 Henrik Meberg-Hansen Ikke oppnådd BA-grad 1018 
27 Inger Marie Lauvås Alver Ikke oppnådd BA-grad 1018 
28 Jarl Henning Engedal Nilsen Oppnådd BA-grad 1019 
29 Jenny Bakkerud Ikke oppnådd BA-grad 1018 
30 John Bramley Ikke oppnådd BA-grad 1018 
31 Julia Flo Galaasen Ikke oppnådd BA-grad 1018 
32 Julie Anfinsen Ikke oppnådd BA-grad 1018 
33 Kristoffer Oma-Sletten Ikke oppnådd BA-grad 1018 
34 Lars Rosseland Oppnådd BA-grad 1019 
35 Lina Nygård Frønsdal Ikke oppnådd BA-grad 1018 
36 Lisa Helena Despriee Ikke oppnådd BA-grad 1018 
37 Lone Segbø Løvaas Ikke oppnådd BA-grad 1018 
38 Maren Stenstad Ikke oppnådd BA-grad 1018 
39 Mari Harju Skeie Ikke oppnådd BA-grad 1018 
40 Mattis Lona Oppnådd BA-grad 1019 
41 Miriam Akkouche Oppnådd BA-grad 1019 
42 Olav Paulson Ikke oppnådd BA-grad 1018 
43 Oliver Øvereng Ikke oppnådd BA-grad 1018 
44 Ragnhild Holen Oppnådd BA-grad 1019 
45 Robin Grimstad Oppnådd BA-grad 1019 
46 Sara Berge Økland Ikke oppnådd BA-grad 1018 
47 Sigrid Haukanes Oppnådd BA-grad 1019 
48 Sina Marie Bergum Holm Oppnådd BA-grad 1019 
49 Skage Nerland Ikke oppnådd BA-grad 1018 
50 Solveig Ellinggard Ikke oppnådd BA-grad 1018 
51 Therese Eide Oppnådd MA-grad 1020 
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52 Tina Skarveland Lerum Oppnådd BA-grad 1019 
53 Tonje Waldersnes Oppnådd BA-grad 1019 
54 Torbjørn Svendsen Ikke oppnådd BA-grad 1018 
55 Tormod Jakobsen Oppnådd BA-grad 1019 
56 Tormod Lilleårstein Oppnådd BA-grad 1019 
57 Tron-Petter Nilsen Aunaas Oppnådd BA-grad 1019 
58 Tuva Degre Ikke oppnådd BA-grad 1018 
59 Vilde Haug Slottemo Ikke oppnådd BA-grad 1018 
 
 
Kandidater under BA-utdanning tilsettes i kode 1018. Kandidater med oppnådd BA-grad 
tilsettes i kode 1019. Kandidater med oppnådd MA-grad tilsettes i kode 1020. Tilsettingen 
gjelder for studieåret 2020/2021. 
 
 

Sak 37/2020: 20/5242 
 
 
Tilsetting i stilling som universitetslektor innen tyskfaget (40 %) ved 
Institutt for fremmedspråk 
 
Anja Pietzuch tilsettes i midlertidig stilling som universitetslektor innen tyskfaget (40 
% stilling) ved Institutt for fremmedspråk fra den dato som avtales med instituttet og 
til 30.06.2021. 
 
Som reserve rangeres: 

1. Jo Helge Ansnes Schei 
 

Sak 01/2020: 20/8126 – dekanens sommerfullmakt 
 
Tilsetting som førsteamanuensis II (20 %) ved Institutt for fremmedspråk – 
Lektorprogrammet i Engelsk 
 
Brianne Rae Jaquette tilsettes som førsteamanuensis II i engelskspråklig litteratur ved 
Institutt for fremmedspråk fra og med 01.08.2020 til og med 31.07.2022 – to år. Tilsettingen 
er grunnbevilgningsfinansiert med midler tildelt fra fakultetet i forbindelse med økt 
studentopptak på lektorprogrammet. 
 
Sak 02/2020: 12/8124 – dekanens sommerfullmakt  
 
Tilsetting som førsteamanuensis II (20 %) i engelsk ved Institutt for 
fremmedspråk 
 
Martin Padget tilsettes som førsteamanuensis II ved Institutt for fremmedspråk fra og med 
01.08.2020 til og med 31.07.2022 – to år. Tilsettingen finansieres av instituttets driftsmidler 
 
Sak 03/2020: 20/8131 – dekanens sommerfullmakt 
 
Tilsetting som universitetslektor II (15 %) i engelsk fagdidaktikk ved Institutt for 
fremmedspråk 
 
Tonje Gjul Gardsjord tilsettes som universitetslektor II ved Institutt for fremmedspråk fra og 
med 01.08.2020 til og med 31.07.2021 – ett år. Tilsettingen finansieres av midler fra UDIR 
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tildelt Eksamensprosjektet. 
 
 
Sak 04/2020: 20/8132 – dekanens sommerfullmakt 
 
Tilsetting som universitetslektor II (20 %) i engelsk ved Institutt for 
fremmedspråk 
 
Erlend Urkedal York tilsettes som Universitetslektor II i engelsk fagdidaktikk ved Institutt for 
fremmedspråk fra og med 01.08.2020 til og med 31.07.2021 – ett år. Tilsettingen er 
grunnbevilgningsfinansiert med midler tildelt fra fakultetet i forbindelse med økt 
studentopptak på lektorprogrammet. 
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Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet  

 
 
Følgende doktorgradsdisputaser er godkjent siden forrige møte i fakultetsstyret 16.06.2020: 
 
2019/23198 
Dr.philos.-graden – Kåre Letrud – fagområdet filosofi 
 
Disputasdato: 05.06.2020 
 
Avhandlingstittel: ”Acquiesced and unrefuted: The growth of scientific myths” 
 
 
2013/9674 
Ph.d.-graden – Anders Reiersgaard – fagområdet filosofi 
 
Disputasdato: 11.06.2020 
Hovedveileder har vært Reidar Lie (UiB). Biveiledere har vært Monica Nortvedt og Birgitte 
Graverholt (begge HVL). 
 
Avhandlingstittel: «Concept of evidence-based practice: Analysis of evidence-based practice 
and its debate” 

 
 
 

   
 

Jørgen Magnus Sejersted  
                 dekan Kim Ove Hommen 
   fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 30.06.2020 
Arkivsaksnr: 2020/195-ELAK 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
22/20 
01.09.2020 

Styre: 
Referatsak: 
Møtedato: 
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Orientering om opptaket til grunnstudier ved Det humanistiske fakultet  

 
 
Bakgrunn 
Opptaket til grunnstudier omfatter opptak til årsstudier, bachelorprogram og lektorprogram.  
Informasjon om opptaket til grunnstudier ble sendt ut til instituttlederne 28. juli, etter at 
svarfristen i Samordna opptak var gått ut (26. juli).  
 
Vedlagt følger notat med noen hovedtrekk fra opptaket og vedlegg som viser tall ned på 
programnivå.  
 
Møtt-tall for høsten 2020 er tilgjengelige etter 1. september og endelige tall for opptaket 
høsten 2020 vil bli lagt frem for fakultetsstyret i oktobermøtet.  
 
I samme møte vil fakultetsstyret behandle opptaksrammer for neste studieår, 2021-2022.  
 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret tar saken til orientering.  

 
 

 
   

 
Jørgen Magnus Sejersted  
                 dekan Kim Ove Hommen 
   fakultetsdirektør 
 
 

Dato: 19.08.2020 
Arkivsaksnr: 2020/4420-RAL 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
23/20 
01.09.2020 

Styre: 
Referatsak: 
Møtedato: 



Fakultet Studieprogram
Førstevalgs

søkere

Studieplass

er

Stipulert 

møtt 1. 

semester 

Stipulert 

møtt 2. 

semester

Tilbud 

ønsket
Tilbud hovedopptak Venteliste

Prognose 

møtt 1 sem

Prognose 

møtt 2. 

semester (vår 

2021)

11 Det humanistiske fakultet Total 1 704 1040 2828 486 1381 1163
Bachelorprogram i arabisk 50 15 35 % 30 % ALLE 83 0 29 25

Bachelorprogram i arkeologi 78 40 40 % 35 % ALLE 166 0 66 58

Bachelorprogram i digital kultur 60 55 55 % 48 % 165 165 24 90 79

Bachelorprogram i engelsk 68 65 56 % 46 % ALLE 106 0 59 49

Bachelorprogram i filosofi 41 40 56 % 42 % ALLE 80 0 45 34

Bachelorprogram i fransk 17 10 47 % 38 % ALLE 25 0 12 10

Bachelorprogram i historie 114 115 62 % 52 % ALLE 192 0 118 100

Bachelorprogram i italiensk 10 10 53 % 40 % ALLE 21 0 11 8

Bachelorprogram i japansk 79 30 63 % 58 % 67 68 64 43 39

Bachelorprogram i kinesisk 31 20 54 % 46 % ALLE 62 0 33 29

Bachelorprogram i kjønnsstudier 13 15 58 % 45 % ALLE 36 0 21 16

Bachelorprogram i klassisk filologi 4 10 56 % 28 % ALLE 4 0 2 1

Bachelorprogram i kulturvitenskap 38 20 53 % 42 % ALLE 56 0 29 24

Bachelorprogram i kunsthistorie 53 35 55 % 47 % ALLE 66 0 36 31

Bachelorprogram i litteraturvitenskap 51 45 61 % 53 % ALLE 64 0 39 34

Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur 13 30 72 % 63 % ALLE 28 0 20 18

Bachelorprogram i norrøn filologi 9 5 46 % 34 % ALLE 13 0 6 4

Bachelorprogram i norsk som andrespråk 21 10 60 % 43 % ALLE 14 0 8 6

Bachelorprogram i religionsvitenskap 18 27 61 % 46 % ALLE 27 0 16 12

Bachelorprogram i retorikk 9 15 48 % 37 % ALLE 31 0 15 11

Bachelorprogram i russisk 18 15 51 % 44 % ALLE 33 0 17 15

Bachelorprogram i spansk språk og latinamerikastudium 37 30 52 % 43 % ALLE 56 0 29 24

Bachelorprogram i språkvitenskap 26 15 69 % 53 % ALLE 40 0 28 21

Bachelorprogram i teatervitenskap 25 15 49 % 45 % ALLE 34 0 17 15

Bachelorprogram i tysk 7 10 57 % 46 % ALLE 10 0 6 5

SUM BA-program 890 697 1480 88 797 668

Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk)84 39 0 0

engelsk 56 21 63 % 60 % 44 44 64 28 26

fransk 7 4 50 % 44 % ALLE 6 0 3 3

tysk 2 4 65 % 60 % ALLE 4 0 3 2

spansk 19 10 60 % 53 % ALLE 18 0 11 10

Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap113 50 0 0

historie 72 25 58 % 57 % 53 53 80 31 30

religionsvitenskap 40 25 59 % 56 % 54 54 11 32 30

Lektorutdanning med master i nordisk 58 36 72 % 67 % ALLE 63 0 45 42

SUM lektorprogram 255 125 242 155 152 144

Årsstudium i engelsk 86 24 21 % 24 % ALLE 153 0 32 37

Årsstudium i filosofi 62 15 30 % 23 % ALLE 158 0 47 36

Årsstudium i fransk 22 8 26 % 27 % ALLE 34 0 9 9

Årsstudium i historie 108 40 52 % 40 % ALLE 241 0 125 96

Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfold 61 15 40 % 30 % ALLE 185 0 74 56

Årsstudium i kunsthistorie 78 30 49 % 40 % ALLE 131 0 64 52

Årsstudium i nordisk 43 35 53 % 36 % ALLE 43 0 23 15

Årsstudium i norsk som andrespråk 31 13 44 % 36 % ALLE 29 0 13 10

Årsstudium i religionsvitenskap 29 20 57 % 44 % ALLE 52 0 30 23

Årsstudium i spansk språk og latinamerikastudier 27 10 20 % 19 % ALLE 59 0 12 11

Årsstudium i tysk 12 8 21 % 22 % ALLE 21 0 4 5

SUM ÅR 559 218 1106 432 351



Fakultet Studieprogram Studieplasser
Stipulert møtt 1. 

semester 
Tilbud hovedopptak Ja-svar hovedopptak Venteliste

11 Det humanistiske fakultet Total 1040 2828 1652 243
Bachelorprogram i arabisk 15 35 % 83 42 0

Bachelorprogram i arkeologi 40 40 % 166 87 0

Bachelorprogram i digital kultur 55 55 % 165 99 24

Bachelorprogram i engelsk 65 56 % 106 74 0

Bachelorprogram i filosofi 40 56 % 80 51 0

Bachelorprogram i fransk 10 47 % 25 13 0

Bachelorprogram i historie 115 62 % 192 131 0

Bachelorprogram i italiensk 10 53 % 21 13 0

Bachelorprogram i japansk 30 63 % 68 50 64

Bachelorprogram i kinesisk 20 54 % 62 41 0

Bachelorprogram i kjønnsstudier 15 58 % 36 20 0

Bachelorprogram i klassisk filologi 10 56 % 4 4 0

Bachelorprogram i kulturvitenskap 20 53 % 56 32 0

Bachelorprogram i kunsthistorie 35 55 % 66 37 0

Bachelorprogram i litteraturvitenskap 45 61 % 64 45 0

Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur 30 72 % 28 19 0

Bachelorprogram i norrøn filologi 5 46 % 13 6 0

Bachelorprogram i norsk som andrespråk 10 60 % 14 11 0

Bachelorprogram i religionsvitenskap 27 61 % 27 19 0

Bachelorprogram i retorikk 15 48 % 31 14 0

Bachelorprogram i russisk 15 51 % 33 17 0

Bachelorprogram i spansk språk og latinamerikastudium 30 52 % 56 35 0

Bachelorprogram i språkvitenskap 15 69 % 40 28 0

Bachelorprogram i teatervitenskap 15 49 % 34 17 0

Bachelorprogram i tysk 10 57 % 10 6 0

SUM BA-program 697 1480 911

Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk)39

engelsk 21 63 % 44 33 64

fransk 4 50 % 6 5 0

tysk 4 65 % 4 2 0

spansk 10 60 % 18 16 0

Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap 50

historie 25 58 % 53 37 80

religionsvitenskap 25 59 % 54 41 11

Lektorutdanning med master i nordisk 36 72 % 63 51 0

SUM lektorprogram 125 242 185

Årsstudium i engelsk 24 21 % 153 79 0

Årsstudium i filosofi 15 30 % 158 76 0

Årsstudium i fransk 8 26 % 34 14 0

Årsstudium i historie 40 52 % 241 130 0

Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfold 15 40 % 185 76 0

Årsstudium i kunsthistorie 30 49 % 131 67 0

Årsstudium i nordisk 35 53 % 43 27 0

Årsstudium i norsk som andrespråk 13 44 % 29 17 0

Årsstudium i religionsvitenskap 20 57 % 52 35 0

Årsstudium i spansk språk og latinamerikastudier 10 20 % 59 23 0

Årsstudium i tysk 8 21 % 21 12 0

SUM ÅR 218 1106 556



Studieplasser Studieplasser Studieplasser 1.prioritet 1.prioritet 1.prioritet Antall tilbud Antall tilbud Antall tilbud Svart ja Svart ja Svart ja Andel ja-svar av tilbud Andel ja-svar av tilbudAndel ja-svar av tilbudMøtt 1. sem Møtt 1. sem Møtt 1. sem Andel møtt av tilbud (1.sem) Andel møtt av tilbudAndel møtt av tilbud

STUDIEPROGRAM 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

SUM ÅRHF 218 218 218 502 499 565 885 820 1106 462 427 545 334 314 0

ÅRHF-ENG Årsstudium i engelsk 24 24 24 51 70 81 106 133 153 49 58 72 46.2% 43.6% 47.1% 12 26 11.3% 19.5%

ÅRHF-FILO Årsstudium i filosofi 15 15 15 20 35 63 65 69 158 24 32 76 36.9% 46.4% 48.1% 13 19 20.0% 27.5%

ÅRHF-FRAN Årsstudium i fransk 8 8 8 13 21 18 23 32 34 12 11 13 52.2% 34.4% 38.2% 6 7 26.1% 21.9%

ÅRHF-HIS Årsstudium i historie 40 40 40 113 108 110 237 187 241 134 108 130 56.5% 57.8% 53.9% 119 97 50.2% 51.9%

ÅRHF-KJØNN Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfold 15 15 15 48 42 62 102 95 185 54 46 76 52.9% 48.4% 41.1% 46 41 45.1% 43.2%

ÅRHF-KUN Årsstudium i kunsthistorie 30 30 30 72 58 86 105 88 131 51 52 66 48.6% 59.1% 50.4% 46 45 43.8% 51.1%

ÅRHF-NOR Årsstudium i nordisk 35 35 35 64 61 43 70 69 43 45 37 27 64.3% 53.6% 62.8% 38 24 54.3% 34.8%

ÅRHF-NORAN Årsstudium i norsk som andrespråk 13 13 13 43 40 33 35 43 29 25 28 17 71.4% 65.1% 58.6% 8 16 22.9% 37.2%

ÅRHF-RELV Årsstudium i religionsvitenskap 20 20 20 43 35 32 74 52 52 44 38 35 59.5% 73.1% 67.3% 38 32 51.4% 61.5%

ÅRHF-SPLA Årsstudium i spansk språk og latinamerikastudier 10 10 10 26 21 26 49 34 59 21 10 23 42.9% 29.4% 39.0% 8 4 16.3% 11.8%

ÅRHF-TYS Årsstudium i tysk 8 8 8 9 8 11 19 18 21 3 7 10 15.8% 38.9% 47.6% 0 3 0.0% 16.7%

SUM BA-program 697 697 697 860 852 883 1383 1359 1470 809 815 900 691 729 0

BAHF-ALLV Bachelorprogram i litteraturvitenskap 45 45 45 49 50 51 64 63 64 40 40 45 62.5% 63.5% 70.3% 37 35 57.8% 55.6%

BAHF-ARAB Bachelorprogram i arabisk 15 15 15 26 38 49 69 47 83 27 20 41 39.1% 42.6% 49.4% 22 15 31.9% 31.9%

BAHF-ARK Bachelorprogram i arkeologi 40 40 40 64 72 74 113 157 166 57 69 86 50.4% 43.9% 51.8% 50 58 44.2% 36.9%

BAHF-DIKUL Bachelorprogram i digital kultur 55 55 55 46 58 59 128 158 165 73 91 98 57.0% 57.6% 59.4% 64 84 50.0% 53.2%

BAHF-ENG Bachelorprogram i engelsk 65 65 65 99 63 69 165 117 106 102 74 74 61.8% 63.2% 69.8% 85 64 51.5% 54.7%

BAHF-FILO Bachelorprogram i filosofi 40 40 40 44 57 45 77 87 80 42 56 51 54.5% 64.4% 63.8% 39 55 50.6% 63.2%

BAHF-FRAN Bachelorprogram i fransk 10 10 10 13 19 16 23 24 25 11 14 12 47.8% 58.3% 48.0% 6 12 26.1% 50.0%

BAHF-HIS Bachelorprogram i historie 115 115 115 139 131 104 249 203 192 170 144 130 68.3% 70.9% 67.7% 150 130 60.2% 64.0%

BAHF-ITAL Bachelorprogram i italiensk 10 10 10 11 8 11 16 20 21 10 7 13 62.5% 35.0% 61.9% 6 4 37.5% 20.0%

BAHF-JAP Bachelorprogram i japansk 30 30 30 86 83 83 52 58 68 36 37 50 69.2% 63.8% 73.5% 30 36 57.7% 62.1%

BAHF-KIN Bachelorprogram i kinesisk 20 20 20 29 34 31 46 46 62 29 27 41 63.0% 58.7% 66.1% 25 24 54.3% 52.2%

BAHF-KJØNN Bachelorprogram i kjønnsstudier 15 15 15 23 16 18 40 30 36 24 16 20 60.0% 53.3% 55.6% 18 14 45.0% 46.7%

BAHF-KLA Bachelorprogram i klassisk filologi 10 10 10 5 5 4 6 6 4 3 4 4 50.0% 66.7% 100.0% 3 3 50.0% 50.0%

BAHF-KUN Bachelorprogram i kunsthistorie 35 35 35 31 32 51 41 49 66 22 30 37 53.7% 61.2% 56.1% 19 25 46.3% 51.0%

BAHF-KUVI Bachelorprogram i kulturvitenskap 20 20 20 24 19 40 46 38 56 26 24 32 56.5% 63.2% 57.1% 21 23 45.7% 60.5%

BAHF-NOFI Bachelorprogram i norrøn filologi 5 5 5 3 5 9 4 10 13 1 6 6 25.0% 60.0% 46.2% 1 6 25.0% 60.0%

BAHF-NOLIS Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur 30 30 30 16 22 18 18 25 28 12 20 19 66.7% 80.0% 67.9% 11 19 61.1% 76.0%

BAHF-NORAN Bachelorprogram i norsk som andrespråk 10 10 10 15 17 17 17 19 14 13 11 11 76.5% 57.9% 78.6% 10 10 58.8% 52.6%

BAHF-RELV Bachelorprogram i religionsvitenskap 27 27 27 15 18 20 22 32 27 14 23 19 63.6% 71.9% 70.4% 13 22 59.1% 68.8%

BAHF-RET Bachelorprogram i retorikk 15 15 15 16 14 11 42 27 31 18 14 14 42.9% 51.9% 45.2% 13 12 31.0% 44.4%

BAHF-RUSS Bachelorprogram i russisk 15 15 15 15 20 17 23 37 33 11 23 17 47.8% 62.2% 51.5% 8 21 34.8% 56.8%

BAHF-SPLA Bachelorprogram i spansk språk og latinamerikastudium 30 30 30 36 24 37 52 33 56 27 22 35 51.9% 66.7% 62.5% 23 16 44.2% 48.5%

BAHF-SPRKV Bachelorprogram i språkvitenskap 15 15 15 27 21 26 36 37 40 24 28 28 66.7% 75.7% 70.0% 21 27 58.3% 73.0%

BAHF-TEAT Bachelorprogram i teatervitenskap 15 15 15 28 26 23 34 36 34 17 15 17 50.0% 41.7% 50.0% 16 14 47.1% 38.9%

BAHF-TYS Bachelorprogram i tysk 10 10 10 8 6 8 14 5 10 6 3 6 42.9% 60.0% 60.0% 5 2 35.7% 40.0%

SUM LEKTOR 100 105 125 286 276 252 193 230 242 138 147 183 124 138

MAHF-LÆFR Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk) 32 32 39 101 92 84 55 68 72 39 43 56 70.9% 63.2% 77.8% 35 41 63.6% 60.3%

MAHF-LÆHR Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap 40 40 50 144 134 113 75 100 107 52 61 78 69.3% 61.0% 72.9% 47 55 62.7% 55.0%

MAHF-LÆNO Lektorutdanning med master i nordisk 28 33 36 41 50 55 63 62 63 47 43 49 74.6% 69.4% 77.8% 42 42 66.7% 67.7%
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Opptakstallene per 28. juli 2020 
Orientering til fakultets- og instituttledelse 

 

Vedlegg: Oversikt opptakstall H20 

 

Planlagt opptak H2020 

I opptaket siktet vi oss inn på følgende overordnede tall (se ark 1) for NOM-opptaket H20:  

 Studieplasser Prgnose møtt 1. sem Prognose møtt 2. sem. 
BA-program 697 797 668 
Lektor-program 125 152 144 
Årsstudier 218 432 351 

 

Tallene for tilbud gitt og prognoser for møtt på programnivået ligger også i ark 1. 

 

Gjennomført opptak per 28. juli 2020 

JA-svar:  
Andelen ja-svar har en klar økning på lektorprogrammene - både samlet sett og på det enkelte 
program-, og en svak økning på BA-programmene samlet sett. På BA-programmene er det som vanlig 
en del variasjon mellom programmene.  

På årsstudier har andel ja-svar gått litt ned samlet sett, men også her er det tydelig økning på noen 
program, og vi har gitt vesentlig flere tilbud i 2020 enn i 2019, slik at studenttallet blir høyere.  

 
Overordnet sett er tallene slik: 

Årsstudier:   427 jasvar i 2019  545 jasvar i 2020 

BA-program:  815 ja-svar i 2019  900 jasvar i 2020 

Lektor-program:  147 jasvar i 2019 183 jasvar i 2020*  
 

* vi har også fått 20 nye studieplasser på lektor i 2020, som utgjør noe av økningen her. 

For detaljer på programnivå, se ark 3) Utvikling 2018-2020.  
NB: Møtt-tall for 2020 er ikke tilgjengelige før etter 1. september.  
 
Det vil normalt være en nedgang på 5-10 % fra ja-svar til møtt i første semester (BA og 
lektorutdanning).  
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PRAKTISKE KONSEKVENSER OG OPPFØLGING H20:  

ÅRSSTUDIER:  
Samlet sett betydelig økning i tilbud og jasvar H20.  
Oppmøteprosenten på årsstudier er normalt relativt lav, slik at en økning i tilbud og ja-svar her gir 
relativt sett svakere økning i møtt-tallene enn på ba og lektor. Se det enkelte årsstudium.  

 
Praktiske konsekvenser H20: 

- Økte studenttall på 100-nivåemner H20 på de årsstudiene som har oppstart høst (og som har 
hatt økning i opptaket, dvs. særlig kjønnsstudier og filosofi, til dels og historie og 
kunsthistorie). 

Oppfølging: 

- Instituttene må kvalitetssikre rom- og undervisningskapasitet på ovennevnte emner H20.  

 

 

BA-PROGRAM:  
Økning i antall tilbud ga i opptaket en forventning om 797 møtt i første semester, 668 møtt i andre 
semester. Det er en viss økning i jasvar-andel på en del program sammenlignet med i fjor, noe som 
kan innebære at vi får noen flere møtt på BA samlet sett i år enn prognosen tilsier. Det er variasjoner 
mellom enkeltprogrammene, som normalt.  
 

Praktiske konsekvenser H20:  

- Økt behov for plasser på ExPHIL-sem 
- Økt behov for plasser på Språkkunnskap og Akademisk skriving (avhengig av hvilke BA-

program som har økning). (FOF og fakultetet) 
- Økt behov for plasser på introduksjonsemnene i BA-programmene med økning i opptaket 
- Økt behov for kapasitet i studentmottaket og mentorordningen  

Oppfølging:  

- Instituttene må kvalitetssikre rom- og undervisningskapasitet på nevnte emner H2 
- Fakultetet må sikre kapasiteten i mentorordningen og studentmottaket 
- Det må tilrettelegges for bruk av reservegrupper og plass til alle nye studenter på exphilsem, 

Språkkunnskap og Akademisk skriving (FOF og fakultetet) 

 

LEKTORPROGRAM:   
Ja-svarandelen har økt i 2020, fra rundt 2/3 ja-svar av tilbud gitt, til ca ¾ jasvar av tilbud gitt.  
 
Praktiske konsekvenser H20:  

- Økning i antall lektorstudenter i praksis 
- Økning i antall lektorstudenter på PEDA120 
- Økning i studenttallet på exphil-sem, Exfac Språkkunnskap og Exfac Akademisk skriving 
- Økning i antall deltakere i mentorordning 
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Oppfølging:  

- Fakultetet varsler Psyk fak om økning i behov for praksisplasser og grupper PEDA120 
- FOF må planlegge for økning i antall plasser på Språkkunnskap, Akademisk skriving og Exphil-
sem 
- Fakultetet tilrettelegger for plass i mentorordningen 



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

 
  

  
 

 
 

Opprettelse av erfaringsbasert, nettbasert masterprogram i religiøse 
minoriteter  

 
 
Dokumenter i saken 

 Oversendelsesbrev fra institutt for Arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
(AHKR) 

 Søknadsdokument med studie- og emneplaner 
 
 
 
Bakgrunn 
 
Fagmiljøet i religionsvitenskap har i lengre tid arbeidet med oppretting av et 
nettbasert masterprogram i religiøse minoriteter. Fakultetet fikk tilsendt idéforslag til 
programmet våren 2018, og det ble gitt tilbakemelding på denne med en 
prosjektskisse (ref. 2018/5400). Instituttrådet ved AHKR vedtok høsten 2018 å støtte 
fagmiljøet i arbeidet med å etablere et slikt program. Til grunn for dette vedtaket lå 
blant annet et løfte fra universitetsledelsen om brofinansiering av en stilling i 
religionsvitenskap frem til ansettelse etter fakultetets bemanningsplan. 
Brofinansieringen bidro til at instituttet kunne lyse ut en stilling med særlig ansvar for 
å utarbeide søknad om oppretting av programmet. Førsteamanuensis Alexander van 
der Haven ble ansatt i stillingen i august 2019. 
 
I januar 2020 opprettet fakultetet en arbeidsgruppe som skulle bidra til viktige 
avklaringer og sørge for å gi arbeidet med programmet kontinuerlig faglig, 
administrativ og studiekvalitetsmessig forankring.  
 
Arbeidsgruppen hadde følgende sammensetting:  

 Alexander van der Haven (førsteamanuensis, religionsvitenskap) 
 Michael Stausberg (professor, religionsvitenskap)  
 Julie Alver Tønsaker (adm, AHKR) 
 Ellen Vikersveen (adm, HF-fakultetet) 
 Theresa Tankred Damsgaard Hansen (student)  
 Sebastian Tjelle Jarmer (student)    

 
 
Arbeidsgruppens mandat var følgende: 

Dato: 19.08.2020 
Arkivsaksnr: 2018/5400-RAL 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
39/20 
01.09.2020 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 
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 Utarbeide fullstendig søknad om opprettelse av program innen gjeldende frister, i tråd 
med veiledningen for utforming av søknadsskjema for oppretting av studietilbud, 
syklus 1 og 2.   

 Samarbeide med læringsstøttegruppen ved UiB sentralt om utvikling av emner og 
undervisningsopplegg og holde kontakt med fakultetet om utviklingen i arbeidet.  

 Konkretisere og kartlegge målgruppen(-e) for programmet. Behov og interesser hos 
målgruppen(e) må kartlegges i utformingen av programmet. Det bør underveis i 
utviklingen av programmet være dialog med representanter fra aktuelle målgrupper.  

 Sikre studentmedvirkning gjennom involvering av studenter fra masternivå i 
arbeidsgruppen, for å få med studentperspektivet i utformingen av studieløp og 
emner.  

 Avklare modell for opptak av studenter til programmet. Løsningen må kvalitetssikres 
av opptaksansvarlig enhet ved UiB. Det må enten gis opptak til enkeltemner eller til 
programmet som helhet.  

 Utarbeide en finansieringsplan for studietilbudet. Arbeidsgruppen må sikre at det 
planlagte emnetilbudet er gjennomførbart med bruk av planlagte ressurser.  

 
 
Arbeidsgruppen har hatt møter med ulike aktører ved UiB, og særlig samarbeidet med 
DigUiB, UiB Videre og UiB Læringslab.  
 
Økonomiseksjonen ved fakultetet har gitt støtte i utviklingen av en finansieringsmodell som 
innebærer at programmet vil generere inntekter både gjennom studiepoengproduksjon for 
emnene som er felles med andre studenter og studieavgift for obligatoriske emner som er 
forbeholdt de erfaringsbaserte masterstudentene. 
 
Instituttrådet ved AHKR vedtok i møte 13. august 2020 enstemmig å støtte søknaden om å 
etablere en Erfaringsbasert master i religiøse minoriteter, og søknaden legges med dette 
frem for fakultetsstyret til vurdering. 
 
 
Dekanens kommentarer:  
 
Programmets profil 
Programmet er utformet som et erfaringsbasert, fullt ut nettbasert masterprogram og består 
av 90 studiepoeng eller tre semesters fulltidsstudier. Noen av emnene er eksklusive for 
studentene som er tatt opp til det erfaringsbaserte masterprogrammet, mens andre emner 
også kan tas av studenter på det ordinære, campusbaserte masterprogrammet i 
religionsvitenskap. Fagmiljøet ønsker å nå nye studentgrupper og utvikle et pedagogisk og 
didaktisk nyskapende undervisningstilbud som kan støtte opp under både lektorutdanningen 
med master i religionsvitenskap og det campusbaserte masterprogrammet.  
 
Den asynkrone, nettbaserte modellen er fremtidsrettet og passer blant annet godt overens 
med regjeringens ambisjoner om flere fleksible utdanningstilbud som er tilgjengelige utenfor 
campus1. I juni 2020 ble det utdelt 100 millioner til slike tilbud i høyere utdanning.  
 
 

 
1 https://diku.no/programmer/fleksible-utdanningstilbud-utlysning-2019 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2019_veiledning_uibs_soknadsskjema_for_oppretting_av_studier_syklus_1_og_2.rtf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2019_veiledning_uibs_soknadsskjema_for_oppretting_av_studier_syklus_1_og_2.rtf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2019_veiledning_uibs_soknadsskjema_for_oppretting_av_studier_syklus_1_og_2.rtf


 side 3 av 5 

 
 
 
  

Målgrupper og rekruttering 
Søknaden nevner flere målgrupper, og ønsker seg en internasjonal rekruttering til 
programmet. Den nettbaserte og fleksible undervisningsprofilen legger til rette for at 
studenter kan følge programmet fra inn- og utland. Undervisningen er asynkron, slik at 
studentene selv til en stor grad kan tilpasse studiene til andre forpliktelser og aktiviteter. Det 
legges også til rette for at man kan følge programmet på deltid, slik at det vil kunne tas ved 
siden av arbeid.  
 
Gitt at opplegget er nyskapende både når det gjelder rekruttering og finansieringsmodell, har 
det ikke lyktes for arbeidsgruppen i tilstrekkelig grad å konkretisere og kartlegge 
målgruppen(-e) for programmet. Det er ønskelig med et videre arbeid med dette punktet for å 
sikre god rekruttering til programmet og dialog med aktuelle målgruppe   
 
Gitt at det er planlagt egenbetaling på studiet er det ekstra viktig å etablere et samarbeid 
med arbeidsgivere og målgrupper for å sikre god rekruttering. Egenbetaling forutsetter i 
større grad enn gratistilbud at utdanningen fyller et klart behov hos de aktuelle målgruppene.   
 
Fagmiljøet ønsker å tilby emner inn i lektorprogrammet med master i religionsvitenskap. Det 
må beskrives i studieplanen for lektorprogrammet og i emnebeskrivelsene hvilke emner som 
er valgbare for lektorstudentene og hvor i lektorprogrammet disse kan inngå. Dette kan 
tydeliggjøres i det videre arbeidet med søknaden frem mot innsending til 
Studiekvalitetskomiteen.  
 
 
Opptakskrav 
Faglig opptaksgrunnlag et er avlagt bachelorutdanning ved akkreditert universitet, i tillegg til 
minimum to års relevant arbeidspraksis, i tråd med nasjonal Forskrift om mastergrad, § 5. 
Kravet om to års relevant praksis er også formulert i Forskrift om opptak til Universitetet i 
Bergen, § 2-2.Opptaksgrunnlag masterutdanning (4):  
 

«For opptak til erfaringsbasert masterprogram etter § 5 i 
mastergradsforskrifta2 skal krav til eventuell fagleg fordjuping og 
karaktergjennomsnitt fastsetjast i studieplanen. Det er krav om minst to års 
relevant praksis for opptak til erfaringsbaserte masterprogram. Det kan 
krevjast relevant praksis utover dette, men likevel ikkje meir enn fire år.» 

 
I tillegg kreves motivasjonstekst på 400-600 ord om tema for masteroppgaven.  
 
Kandidater som oppfyller de formelle kravene vil bli kalt inn til intervju. I forslaget til 
studieplan heter det at «Successful candidates will have demonstrated in the interview their 
motivation, and intellectual and academic capability to successfully engage with the study of 
religious minorities.”  
 
 

 
2 Forskrift om krav til mastergrad 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1392
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Det er foreslått følgende formelle krav til søknaden (Appendix 1: Study plan, s. 30-31 i dokumentet 
Søknad med studie- og emneplaner):  
 

1. Qualification 

Required documentation:  

1. University degree certificate(s)/diploma(s) with a grading scale. Required is a bachelor degree from an 
accredited university, with additional documentation dependent on the country of your degree. 

2. Official transcript(s) of university records (an official statement listing courses/subjects you have 
completed at your university). Minimal grade average should be a 'C' or its equivalent. 

3. Secondary school certificate 

4. CV showing your educational and work background. Your CV needs to show relevant work experience 
of two years or more. This work experience needs to be from the fields of media, policy, education, 
activism, social work, research, or similar fields. 

5. Work certificate from applicant's employer. 

6. Copy of your passport or picture ID including full name, date of birth and gender. 

7. Evidence of your competence in the English language 

8. An outline of a proposed area or theme that could serve as a topic for your Master’s thesis (400–600 
words in English).  

 
Noen av punktene listet som formelle krav til kandidatene bør revurderes, særlig punkt 3 og 
6. Punkt 4 og 5 kan eventuelt slås sammen og det bør tydeliggjøres at det er 
arbeidspraksisen man søker på grunnlag av som må dokumenteres av arbeidsgiver(e).  
 
Opptaksordningen er omfattende og det vil kreve vesentlige faglige og administrative 
ressurser å gjennomføre intervju i tillegg til kravene studentene dokumenterer skriftlig. Det 
må utarbeides tydelige, skriftlige prosedyrer for rangering av søkere etter intervju, i 
samarbeid med Studieavdelingen.  
 
 
Økonomi og finansiering 
Masterprogrammet er foreslått utlyst med 15 studieplasser. Studieplassene kan finansieres 
fra basisbudsjett og resultatmidler eller ved studentbetaling, og den økonomiske modellen 
som er foreslått for programmet kombinerer disse to. Noen av emnene er egenfinansierte 
(basisbudsjett og resultatmidler), mens andre er helt eller delvis studentfinansierte.  
 
Undervisningsressursene i programmet er dekket av den faste staben, og utgjør dermed liten 
økonomisk risiko for institutt og fakultet. Undervisningsressursene og emnene som er utviklet 
for programmet er tenkt tilbudt også til eksisterende campusbaserte masterprogram i 
religionsvitenskap. Instituttet har lagt til grunn at administrativ koordinering av programmet 
skal dekkes av eksisterende administrativ bemanning.  

https://www.uib.no/en/education/49179/country-list
https://www.uib.no/en/education/49142/english-language-requirements-masters-programmes
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Videre saksgang 
UiB læringslab og DigUiB har gitt støtte til arbeidet med læringsdesign, dvs. utforming av 
emner, undervisningsformer og vurderingsformer, med fokus på at disse skal sikre planlagt 
læringsutbytte. Avklaringer rundt ressursgrunnlag, faglig profil, målgrupper og økonomisk 
modell samt kvalitetssikring opp mot relevante forskrifter påhviler fakultetet. 
Før fakultetet sender inn søknad om oppretting av programmet til UiB sentralt 2. november, 
gjenstår blant annet kvalitetssikring av emneplaner og opptaksprosedyrer.  
 
Kommende frister:  

- Fakultetets frist for å levere endelig søknad til Studieavdelingen: 2. november  
- Behandling i Studiekvalitetskomiteen UiB sentralt i november 
- Behandling i utdanningsutvalget: 3. desember  
- Behandling i universitetsstyret: 4. februar    
- Utlysing av program: ca. 15. februar med frist ca 15. juni 
- Oppstart første opptakskull: høst 2020 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

Fakultetsstyret gir sin tilslutning til at det jobbes videre med oppretting av det 
erfaringsbaserte masterprogrammet i religiøse minoriteter.  

 
 

 
   

 
Jørgen Magnus Sejersted  
                 dekan Kim Ove Hommen 
   fakultetsdirektør 
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Veiledning til dette skjemaet finnes på UiBs nettsider: http://www.uib.no/foransatte/88791/opprette-studier  

Studietilsynsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137  

  

 

1. Generelt om studiet 

 
Søknaden skal innledes med overordnet beskrivelse av studiet, hvor studiet skal forankres (fakultet og institutt), studiets faglige profil og 
fagområde. Betegnelsene «studium» og «studietilbud» omfatter både studieprogrammer som fører fram til en grad, og kortere studier som 
årsenheter, fellesgrader, videreutdanninger og emner som tilbys for seg selv, og som ikke er en del av et studieprogram. For fellesgrader gjelder 
utfyllende bestemmelser i studietilsynsforskriften (§ 2-5). 

The Religious Minorities master’s at the University of Bergen is dedicated to exploring religious minorities in their religious, socio-political and 
cultural surroundings across time and space. Because we live in a time that all over the world religious, cultural, social, and military conflicts 
involving religious minorities are prevalent, the program particularly focuses on the current period. The fully online and asynchronous program 
gives UiB the opportunity to recruit different groups of students, namely part-time students settled in their professional lives and students 
from a range of countries where religious minority issues are pressing or not, but who would not move to Bergen, partly because of costs and 
because of their personal lives. 

The program’s curriculum is a carefully balanced combination of courses offering general and historical-theoretical learning outcomes about 
religious minorities, courses that train students to become professional researchers, and electives that focus on specific religious minorities, 
religious minorities in particular regions, or particular themes relevant to religious minority studies. As an outcome, successful students will 
have a better understanding of the significance of religious minorities issues in a contemporary cultural and political context. 

http://www.uib.no/foransatte/88791/opprette-studier
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137
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The program will be an experience-based master's program of 90 ECTS based in the AHKR department in the faculty of the Humanities. Its 
core, mandatory, courses are exclusive to students of the Religious Minorities master's (RMM), while its elective courses and one mandatory 
course (RELV309) are available also to other master's students at the University of Bergen.  

 

Formelle forutsetninger for godkjenning  
(Studietilsynsforskriften § 2-1) 
 
(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal være oppfylt.  
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling. 
 
 

Kryss av for type studium. Hver boks kan ha flere kryss 

Typer laveregradsstudium (kryss av) 

 Bachelorgradsstudium 

 Kortere studium på lavere grad som ikke 
fører til en grad (grunnutdanning), 
årsstudium 

 Studieretning innenfor en bachelorgrad 

 Fellesgrad 

 Videreutdanning 
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Type mastergradsstudium (kryss av) 

 Mastergradsstudium 120 studiepoeng – § 
3 

x Erfaringsbasert mastergradsstudium 90 
studiepoeng – § 5 

 Erfaringsbasert mastergradsstudium 120 
studiepoeng - § 5 

 Mastergradsstudium 300 studiepoeng 

 Fellesgrad 

 Videreutdanning 

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av) 

x Heltidsstudium 

x Deltidsstudium 

 Campus-/stedbasert studium 

 Samlingsbasert studium 

x Nettstudium 

 Nettstudium med samlinger 
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Oversikt som viser studiets oppbygging 
The standard curriculum, shown table 1 directly below, is a full-time program with a thesis of 30 ECTS thesis. This table will be followed the 
minimum part-time trajectories (table 2). The part-time curriculum is flexible in regard to how many courses students take per semester, with a 
minimum of 15 ECTS per semester.  
Color coding 

 Blue: Mandatory course, exclusively for RelMin students 
 Dark orange: Mandatory course, open also to other students 
 Light orange: Electives, open also to other students 

 
Table 1: Full time (Thesis 30 ECTS) 

  5 5 5 5 5 5 
3 Fall Master’s thesis 

 
2 Spring Freedom of religion 

 
Research methods, ethics 
and project design 

Elective Elective 

1 Fall Discriminati
on and 
religious 
minorities 

Intro to 
religious 
studies 

Multicultur
alism  

Elective Elective Elective 

 
Table 2: 1/2 Part-time (minimum progression) 

  5 5 5 5 5 5 
6 Spring Master’s thesis 

 
 

5 Fall Master’s thesis 
 

 

 

4 Spring Research methods, ethics 
and project design 

Elective 

 

 

3 Fall Multicultur
alism 

Elective Elective 

 

 

2 Spring Freedom of religion  Elective  
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1 Fall Discriminati

on and 
religious 
minorities 

Intro to 
religious 
studies 

Elective  

 
2. Krav til studietilbudet  
(Studietilsynsforskriften § 2-2) 
 

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), og 
studietilbudet skal ha et dekkende navn. Læringsutbyttet for studietilbud med profesjonskrav, f.eks. studietilbud med rammeplaner, må 
oppfylle både profesjonskravene og kravene i NKR. 

The program’s learning outcomes are listed in the studienplan pp. 5–6. 

 

Name study and degree  
The name of the program is in English "Master of Arts Religious Minorities" and in Norwegian Master i religiøse minoriteter. In English most 
common is a compound name, whereas in Norwegian the word "i" is usually placed in-between the names of the degree and its subject.  

 The curriculum (see for more details the individual course proposals) demonstrates that religious minorities and the methodology to 
study them are the central subject material of the program. The emphasis on religious minorities rather than minorities alone also 
helps to indicate the academic field in which it is taught, namely the interdisciplinary field of religious studies.  

 The study profile in English is that of a Master of Arts rather than a different sort of degree, such as a Master of Science. The reason for 
this is not that the study of religious minorities can only be done in the humanities, but that the program is housed in and taught by 
faculty from a humanities department, namely AHKR. That said, we emphasize that religious studies also draws on perspectives from 
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other disciplines in the humanities and the social sciences.  In Norwegian, master's degrees from det humanistiske fakultet, det 
samfunnsvitenskapelige fakultet, and det psykologiske fakultet, are called "Master i." 

 The program's level is a graduate level: the name "Master" indicates that the admission to the program is contingent on the applicants 
having a bachelor's degree, that the level of its education is that of the graduate level, and that its graduates receive a master's degree. 
In terms of the Norwegian Qualification Framework (NQF, Norwegian: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring - NKR), this 
degree represents level 7. In particular, this is an experienced-based master's program of 90 ECTS. 

 To potential students, employers, and others the program's name indicates that graduates of this program have occupied themselves 
on the graduate academic level with religious minorities, a complex subject which should make them attractive to many different kinds 
of employers and for professional advancement in their own career. 

 

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller arbeidsliv. 

 Graduates of this program will have received the expertise as well as the training in rigorous academic thinking, research, and writing 
that will automatically position them better to advance in their professional careers. 

 The program positions its candidates better to advance in their present professions, such as Norwegian teachers. The master's makes 
them also more attractive in the labor market, such as for instance in education and other segments of the public sector where 
diversity and religious minorities are important issues.  

 If the program's graduates further want to pursue an academic career and apply for other academic graduate programs, they have a 
master's that qualifies them for many PhD programs. For admission to a Scandinavian doctoral program, qualified students with 
Norwegian language skills can transfer to Master’s Programme in Study of Religions at UiB the 120 ECTS religious studies MA program. 
In that case, ECTS completed in the Religious Minorities master’s can be used either to achieve the 80 ECTS in religious studies required 
for qualification and/or as part of the 120 ECTS of the Study of Religions Programme. Furthermore, while many international PhD 
programs require only a bachelor's degree, applicants with a master's degree such as ours have a greater chance to be accepted. An 
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additional advantage our graduates will have is that this program aids them, through the program's partnerships and academic 
networks, to develop a professional network.  

 

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500-1800 timer per år for heltidsstudier. 

Full-time students of the masters Religious Minorities are required to do 30 ECTS course work per semester, which is the equivalent to 1500 to 
1800 hours per year.  
 

(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. 

 The Religious Minorities program's curriculum comprises a fixed curriculum, electives, and individual supervision of the preparation and 
execution of a professional research project Its duration is as a full-time study of 2 semesters of course work and 1 semester 
researching and writing a research thesis. Taken part-time, the program will take longer, and the minimum of a 1/2 part-time study is 
presented in table on pp. 5-6.  

 In the fixed, mandatory, part of the curriculum, students will work in small, supervised groups. The purpose of the mandatory courses is 
1. to introduce the subject of religious minorities and their context of religious rights, state-religion relationship etc., 2. to develop 
interdisciplinary perspectives and methodological tools; 3. to build a student community through joint activities and intensive 
interaction. In these courses the students will explore major challenges that surround contemporary religious minorities across the 
globe as well as their complex historical, political, and religious roots. The students will also acquire a sophisticated conceptual and 
theoretical apparatus from the study of religions and receive training in professional research methods and research design 
competency. The five courses of the fixed curriculum are: Discrimination and Religious Minorities; Freedom of Religion; 
Multiculturalism; What is a “religion”?; Research Methods, Ethics, and Project Design.  

 The electives offer expert knowledge in various subjects related to religious minorities and serve to enrich the students' horizons. Some 
of the electives focus on single minorities, such as modern antisemitism, the Sami, Christianity in the Middle East and India, Buddhism 
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in India, the Yezidis, and Mormonism. Others explore religious minorities in particular regions, such as Central and Eastern Europe and 
Israel/Palestine, or focus on particular themes, such as religious minorities in pedagogy and dissent in religious minorities. 

 Both the content of the courses and the way the curriculum is structured (see the tables on pp. 3ff) serve to provide the students with a 
rich and broad competence in the subject of religious minorities. The first courses provide the basic introductions, namely to religious 
minorities worldwide, theoretical approaches, and multiculturalism (part-time students take this course in the third semester). In the 
second semester the students are required to take the 10 ECTS course on religious freedom. This is, also in the second semester, 
followed by the methodology course (part-time students will take it in a later, even-numbered, semester). Alongside these fixed 
courses, electives are offered, including in the summer. The last leg of the program concerns researching and writing the thesis. 

 The specific learning outcomes of the individual courses in the program are particularly designed to complement those of other 
courses. Together these fulfil the program's learning outcomes. For instance, while the course "Discrimination and Religious Minorities" 
is particularly strong on providing students with broad knowledge and less oriented toward fostering research skills, the "Research 
Methods, Ethics, and Project Design" is more focused on the latter and provides less empirical content.  
 

 

(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten 
kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen. 

 The RMM will be an online program, and hence has to proceed with the best and most current practices in digital pedagogy. Examples 
of pedagogical tools are short and medium-length video presentations and interviews/conversations, texts, other audio-visual material, 
quizzes, essays, podcasts, and comments by instructors. Moreover, tools that require students to take an active role in the learning 
process are discussion postings, short writing exercises, peer review assignments, annotation assignments, etc. These pedagogical tools 
are selected to optimize online learning by having much variety as well as interaction between students and between students and 
instructor, all of which are needed to compensate for the solitary nature of online work. Moreover, these tools allow for optimal time 



14 

flexibility on the one hand, and sufficiently constant activity and the experience of control over one's own learning process to maintain 
student retention.  

 There are two assignment forms in the courses of the Religious Minorities master's, namely compulsory assignments that are approved 
or not approved, and assessments on whose basis the course grade is established. To the first category belong quizzes, discussion 
postings, peer-review activities, etc. These compulsory assessments, of which there will be more than in face-to-face courses, will serve 
to keep a close check on whether and how students are achieving the outcomes. Assessments that determine the course grade are 
research papers or other forms of assignments, such as the detailed research proposal that needs to be submitted in the methodology 
course. These gradable assessments will have detailed instructions oriented towards achieving the study outcomes. 

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid. 

The program is rigorously research-oriented. Courses are instructed by professional academic researchers and the students will read and 
conduct professional research. The teaching staff themselves conduct and publish professional academic research on the taught subject or 
related subjects. Moreover, professional academic research studies are the bulk of the readings on the course syllabi. Thirdly, each course has 
a research component, such as research papers or short research study assignments.   

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart. 

The Religious Minorities master's is an international program, taught by international faculty based in Bergen to students in the entire world. 
The internationalization is pursued by making the program is fully online and asynchronously taught, enabling applicants to be from anywhere 
in the world, and by marketing the program both to an international target audience and to Norwegian student target groups. This 
internationalization will create lifelong professional and personal relationships between Norwegian students and international students. 

(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig 
relevant. 

N/A: the program is an international web-based program. 

(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og praksissted. 
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N/A. 

 

Vedleggsliste 

Vedlegg til krav til studietilbudet: 
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet 

Vedlegg nr. 

Studieplan 1 
Tabell med oversikt over studiets oppbygning og innhold see pp. 5-6 
Emnebeskrivelser 2 
Avtaler om internasjonalisering  
Avtaler om studentutveksling (juridisk bindende)  
Signert(e) praksisavtale(r)  
For nettstudier (kun nettstudium eller i kombinasjon med stedbasert studium) 
kommer i tillegg: 

 

Studieplan for nettstudiet (hvis relevant)  
Prosedyre for opplæring i nettstudier for studenter og lærere 3  
Dokumentasjon av læringsplattform for nettstudentene 3 
Dokumentasjon av nett-/faglærernes rutiner for oppfølging av 
nettstudenter (som responstid osv.) 

3 

Proposal financial organization 4 
 

 

3. Krav til fagmiljø 
(Studietilsynsforskriften § 2-3) 

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets egenart, være kompetansemessig 
stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet. 
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(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse (UH-pedagogikk og -dikaktikk, inkludert kompetanse til å 
utnytte digital teknologi for å fremme læring). 

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og -utvikling av studiet. 

(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være 
ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå: 

a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent ansatte med 
førstestillingskompetanse. 

b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, 
hvorav minst 10 prosent med professor- eller dosentkompetanse. 

(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til 
dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå. 

(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er 
relevante for studietilbudet. 

(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. 
Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet. 

Re (1), (2) and (5): The study of religions unit at UiB (located in AHKR) has over the years been consistently among the most productive groups 
at UiB in terms of research output. The unit is highly visible internationally, with scholars holding key tasks as presidents of associations or 
editors of leading journals and book series. Most staff publish in English. At present, the unit has nine permanent staff (eight professors, one 
associate professor). Moreover, Prof. Frode Ulvund, Prof. Astri Andresen, Prof. Teemu Ryymin, and Prof. Christhard Hoffmann, full professors 
of the history unit with extensive and relevant publications, will be part of the construction and teaching of the program. 

The courses have been designed in cooperation with Associate Prof. Robert Gray from the Department of Pedagogy and will be conducted in 
cooperation with Læringslabben at DigUiB. 
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Re (3). The Religious Minorities master's (RMM) has a clear leadership structure. Prof. Michael Stausberg and Prof. Alexander van der Haven 
will act as scholars in charge (fagansvarlige). The program board is identical to that of the study of religions programs at AHKR. 

Re (4). The fixed curriculum comprising the core courses, and minimum 80 per cent of the electives will be taught by permanent staff at UiB. 
Three electives will be taught by professors from the history unit (located at the same department). All have documented research experience 
on the topics related to the courses. All instructors listed in the application are professors. 

Re (6). Most involved scholars are leading international figures on their respective fields; this entails the existence of relevant networks. In 
addition, Prof. Stausberg has obtained an Alumni Fellowship Grant from the Centre for Advanced Study (Oslo) to build up a research network 
on religious minorities. This will embed the program in a specific and thereby highly relevant and targeted international network.  
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Appendix 

 

Tabell 1: Studenter og ansatte  
 

Tabellen skal gi informasjon om studiets størrelse i forhold til fakultetets øvrige studietilbud.  
Oppgi tall fra siste mulige tellingstidspunkt (”X”) og sett dette inn i tabelloverskriftsraden (dvs. erstatt X’ene med årstall).  

Enheter og program 

  

Registrerte studenter 

15. mars 2020  

  

Opptatte studenter i 

2019  

  

Kandidater i  

2019  

  

Vitenskapelige årsverk  

Mai 2020 

Ved fakultetet totalt 3379 2797 410 360,40 

Ved instituttet for det omsøkte 
studiet 

837 564 129 85,15 

Ved det omsøkte studiet          

          

  

Kommentar: 
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Tabell 2a: Forventet antall studenter ved studiet  
Tabellen skal gi informasjon om forventet studenttall og rekrutteringsgrunnlag for studiet.  

Antall studenter ved det omsøkte studiet 
Studenter totalt første 

studieår 
Studenter totalt ved 

full drift 

Antall fulltidsstudenter 10 20 (fall), 10 (spring) 

Antall deltidsstudenter 5 15 

   

 

Kommentar:  

 The number of full-time students when the program is in full running will differ between 10 in autumn semesters and 5 in spring 
semesters as they are enrolled for three semesters. 

 If the program is attractive and have a higher potential for recruiting, the Department will consider increasing the number of 
students. 
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Tabell 2b: Expected number UiB students who are not enrolled in the religious minorities master’s program and take 
non-exclusive courses 
 

Tabellen skal gi informasjon om forventet studenttall og rekrutteringsgrunnlag for studiet.  

Antall studenter ved det omsøkte studiet 
Studenter totalt første 

studieår 
Studenter totalt ved 

full drift 

Antall fulltidsstudenter 15 15 

Antall deltidsstudenter 0 0 

   

 

Kommentar: 

It is hard to estimate these figures as many of the courses are electives and can be taken by students from different disciplinary backgrounds. 
We expect that the electives will be popular among master students in religious studies, but some of the courses will also be taken by master 
students in history. The Relv309 Research methods, ethics and project design, is compulsory to regular master students in religious studies 
(2nd semester). This program has 9 places (studieplasser). Because this 10 ECTS course substitutes a 15 ECTS course, our five ECTS courses will 
also serve to help students to add those necessary ECTS to fulfill the ECTS requirements of their respective programs. Besides this course, we 
expect that these students will also take part in some of the electives. In addition to religious studies and history students, we expect 
students from other master programs inside and outside the department will take part in one or more electives. The number of these are 
estimated to six every year. The total number of students are thus 15 full-time.  
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Tabell 3: Oversikt over fagmiljøet 
Tabellen skal gi en kvantitativ oversikt over fagmiljøet studiet er forankret i. Innsatsen til de ansatte oppgis i undervisningsprosent, ved 
oppstart og ved full drift.  

Samlet oversikt over planlagt dimensjonering av undervisningsressurser for studieprogrammet 
1 2 3 4 5 6 

Stillingskategori  
første studieår 

Samlet antall 
første studieår  

Samlet undervisnings-
prosent per stillingskategori 

første studieår 

Stillingskategori  
ved full drift 

Samlet antall 
 ved full drift   

Samlet undervisningsprosent per 
stillingskategori ved full drift 

Professor 6 11% Professor 6 30% 
Førsteamanuensis   Førsteamanuensis   
Post doc   Post doc   
Stipendiat   Stipendiat   
Universitetslektor   Universitetslektor   
..      
      

 
Instituttleder skal gi en samlet vurdering av faglig robusthet og tilgjengelige undervisningsressurser i studiet 
 
Redegjør blant annet for: 

 At studiet vil få allokert tilstrekkelige undervisningsressurser til å tåle for eksempel sykefravær og forskningsterminer. 
 Grad av gjenbruk av emner som allerede benyttes i andre studieprogram og hvordan gjenbruken påvirker det samlede studenttallet i emne(ne) og behovet for 

undervisnings- og veiledningskapasitet. 
 Hvor mange av de sentrale underviserne som også er involvert i andre program ved instituttet. 

 
Professor Jan Heiret, Head AHKR: 

 The program chiefly draws its teaching resources from the permanent faculty members of study of religious section of the AHKR 
department, of which the majority of its faculty will participate as course instructors. Several permanent faculty members in AHKR’s 
history section will also teach courses of the program. The program expects also to occasionally have PhD students who are experts in 
the field that is the subject of the course teach courses, also to fulfill the teaching requirements of their position.  
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 All the courses are newly created courses except for RELV 309, which is based on the existing course RELV 309 and which will 
substitute this course.  

 All teaching staff are regular staff teaching on every level of the programs in their sections. This counts also for Professors Stausberg 
and Van der Haven. They however will have special responsibility for the program and will teach many of its courses as well as advise 
most of the program’s master theses. 
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Appendix 1: Study plan 
 
Mal for studieplanar ved UiB  
 
Krav til studieplanar for studieprogram går fram av: 

 § 2-1 og 2-2 i Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften)   
 Kapittel 3 i Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen, (Studieforskrifta),  

 
Forslag til formuleringar på engelsk finst i Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg frå Universitets- og høgskulerådet. 
 
Om framside og struktur i malen   
I tillegg til kategoriane i tabellen nedanfor, skal studieplanen innehalde følgjande informasjon: Dato for godkjenning av studieplan, dato for 
eventuelle justeringar, namn på instans som har godkjent planen, dato for siste og neste evaluering av programmet.  Denne informasjonen 
skal stå på framsida til planen. Framsidemal finst sist i dette dokumentet. 
 
Forslag til tekst står i kursiv i kolonnen «Tekst». Rettleiing og nokre døme finn ein i kolonnen til høgre. Denne må fjernast før studieplanen vert 
send til råd og styre.  Kolonnen «Infotype» viser til kvar tekstane skal leggjast inn i Felles studentsystem (FS), som er eit studieadministrativt verktøy. Dei 
som har fagleg ansvar for å utvikle studieprogrammet, treng ikkje bry seg om infotypane. 
  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137
https://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.2-Utdanning/2.2.2.-Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen/Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/vitnemal_og_vitnemalstillegg/vitnemal_og_vitnemalstillegg
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Kategori Infotype Tekst Rettleiing og døme 
Namn på studieprogrammet, 
nynorsk 

 Masterprogram i religiøse minoritetar  

Navn på studieprogrammet, 
bokmål 

 Masterprogram i religiøse minoriteter  

Name of the programme of  
study, 
English 

 Master’s Programme in Religious Minorities  

Namn på grad 
 
Name of qualification 

SP_GRADEN Master i religiøse minoriteter, Master of Arts Religious 
Minorities 

Sjå kapittel 2 i UiB si Studieforskrift for reglar for 
oppbygging av namn på gradar, også i engelsk 
omsetjing.   

Omfang og studiepoeng 
 
ECTS credits 

SP_OMFANG 90 ECTS   
Døme: 
Bachelorprogrammet i X har eit omfang på 180 
studiepoeng og er normert til 3 år. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/part-time 

SP_FULLDEL One and a half year fulltime-mode 

Three years part-time-mode (part-time students should have a 
50 % study progression (UiBs forskrift om studier, opptak mv. § 
4.5.1), which means that the minimum progression is 15 ECTS 
per semester. 

Informasjon om dette er eit krav i Diploma 
Supplement. 
 
Til dømes kan eit studieprogram normert til 3 år 
leggjast til rette for å gjennomførast på 6 år. Det er 
då eit deltidsstudium med 50% studieprogresjon. 

Undervisningsspråk 
 
Language of instruction 

SP_SPRAK The program is taught in English. All written assignments, 
including exams and master’s theses, can also be submitted in 
Norwegian or other Scandinavian languages. Exceptions are 
assignments that are to be read by other students (e.g. 
discussions, peer review assignments)  

 
 

Før opp undervisningsspråket/undervisningspråka 
for emna i  studieløpet. 

Studiestart - semester SP_START Fall (September) Døme: 
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Semester 

Haust. 
Vår. 
Haust og/eller vår. 

Mål og innhald 
 
Objectives and content 

SP_INNHALD Mål: 
Religious minorities live among numerically larger and/or more 
powerful populations of different religious identities or 
constitute minorities within their own religious groups or 
institutions. Religious minorities are sites of religious dissent in 
which creative religious experimentation tends to alternate 
with the resilient protection of tradition. They have played 
central roles in the secularization of many modern states and 
at the same time have suffered from some of the aspects of 
modernity they had helped to bring about. In polemics, 
religious minorities play the role of scapegoats or heroes. 
Dominated by others and sometimes in a dominant position 
themselves, they are beneficiaries of privilege, protection, or 
are tolerated or persecuted. Especially today, issues related to 
religious minorities are central to domestic and foreign policies 
and expose some of the most profound ideological conflicts 
and contradictions in global societies.  

The Religious Minorities master's at the University of Bergen is 
offered fully online. Religious studies, as understood here, is 
the historical and comparative study of religions in their 
diversity; that includes anthropological, sociological, and 
psychological perspectives. Offering media and policy 
professionals (e.g. journalists, NGO workers, governmental 
workers), educators and teachers, activists, social workers, as 
well as aspiring researchers the unique opportunity to dedicate 
themselves to the study of religious minorities, this custom-
designed program with partnerships with several influential 
public organizations fosters expertise, a critical and analytical 

Gi ei kort oversikt over faginnhaldet 
Ein skal ikkje beskrive organisering og oppbygging 
av alle emna i programmet. Dette gjer ein under 
følgjande kategoriar nedanfor:  Innføringsemne, 
Obligatoriske emne, Spesialisering/fordjupning og 
Tilrådde valemne. 
Studieplanar er ikkje rekrutteringsinformasjon. Ein 
brukar derfor ikkje du-form. 
 
Døme: 
Bachelorprogram i petroleumsteknologi 
Programmet kombinerer dei klassiske realfaga 
fysikk, matematikk og kjemi med geologi og 
geofysikk for å gje eit solid fagleg fundament for å 
kunne arbeide i oljeindustrien. Programmet er serleg 
retta mot reservoarbeskriving og modellering 
inklusiv studiar av fleirfasestrøyming i porøse 
medier. I starten av studiet blir det lagt stor vekt på 
å gje studentane eit godt grunnlag i dei basisfaga 
som skal til for å gje ei djupare forståing for dei 
fysiske og kjemiske prosessane som er knytt til olje- 
og gassutvinning. Siste halvdel av studiet er også 
tverrfagleg, sjølv om det her også vert opna for 
valmoglegheiter som gjev spesialisering mot meir 
spesifikke fysiske, kjemiske eller geologiske 
problemstillingar innan petroleumsteknologien. 
Studieprogrammet skal utnytte forsking og 
ekspertise i fysikk, matematikk, kjemi, geofysikk og 
geologi til å utdanne kandidatar med teknologisk 
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mindset, creativity, and broadmindedness. The program 
combines in-depth explorations of religious minorities with 
intensive training in research and writing. Its nurturing learning 
community integrates a flexible learning environment with 
one-on-one and group-based supervision by leading 
international experts at the University of Bergen. 

Innhald: 
The Religious Minorities program's curriculum comprises a 
fixed curriculum, electives, and individual supervision of the 
preparation and execution of a professional research project. 
The duration of full-time enrollment is 2 semesters of full-time 
study plus 1 semester full-time writing a 30 ECTS research 
thesis. 
 
In the fixed curriculum, students will work in small, supervised 
groups exploring major challenges that surround worldwide 
contemporary religious minorities and their complex historical, 
political, and religious roots. In addition, the students will 
acquire a sophisticated conceptual and theoretical apparatus. 
Last but not least, they are trained in professional research 
methods and research design competency. The five courses of 
the fixed curriculum are: Discrimination and Religious 
Minorities; Freedom of Religion; Multiculturalism; What is a 
“religion”?; Research Methods, Ethics, and Project Design. 
 
The electives offer expert knowledge in various subjects 
related to religious minorities and serve to enrich the students' 
horizons. Some of the electives focus on single minorities, such 
as modern antisemitism, Christianity in the Middle East and 
India, Buddhism in India, the Yezidis, and Mormonism, whereas 
others explore religious minorities in particular regions, such as 
Central and Eastern Europe and Israel/Palestine, or focus on 
particular themes, such as dissent in religious minorities. 
 

kompetanse i petroleumsteknologi, samt danne 
grunnlag for vidare spesialisering (mastergrad). 
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Læringsutbytte 
 
 
 
 
 
 
Required learning outcomes 
 

SP_UTBYTTE Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande 
læringsutbytte:   
 
Kunnskap 
The candidate: 
 can describe the most important religious minority issues in 

modern history and worldwide today, and has in-depth 
knowledge of at least four different 'situations' of religious 
minorities in various global and historical contexts  

 can discuss and classify the historical, religious, 
philosophical and sociological roots of modern attitudes 
towards religious minorities and of religious-minority 
mentalities 

 can select and apply core concepts and theoretical 
approaches from the field of religious studies to original 
research 

 can describe and classify central ethical issues relevant to 
the relationship between religious minorities and their 
social surroundings and to social dynamics within religious 
minorities  

 
Ferdigheiter 
The candidate: 
 can demonstrate academic graduate level reading and 

writing skills  
 can engage in critical discussion and peer review 
 can find relevant research sources about religious 

minorities 
 can select and apply appropriate research methods to 

researching religious minorities 
 can design and carry out a written research project on a 

topic related to religious minorities in accordance with the 
ethical and professional standards of the academic 
community 

 

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for 
livslang læring (NKR) definerer læringsutbytte slik: 
Læringsutbytte er det ein person veit, kan og er i 
stand til å gjere som eit resultat av ein 
læringsprosess.  
 
Derfor er læringsutbytte beskrive i kategoriane 
«kunnskap», «ferdigheiter» og «generell 
kompetanse».  

Læringsutbytte skal beskrivast i samsvar med 
kvalifikasjonsrammeverket, som skil klårt mellom 
krav til læringsutbytte på høvesvis bachelor- og 
masternivå. 

Rammeverket byggjer på Benjamin Bloom sitt 
klassifiseringssystem for ulike læringsmål. 
Taksonomien hans klassifiserer også handlingsverb 
som er aktuelle i formulering av læringsutbytte på 
ulike nivå 
 
Bruk ei slik form at beskrivinga kan overførast 
direkte til vitnemålet og Diploma Supplement. 

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi#/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi#/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi#/media/File:Blooms_rose.svg
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Generell kompetanse 
The candidate: 
 can detect and challenge hidden and overt ideologies and 

stereotypes 
 can analyze and appraise current and past minority issues 

and their political, historical and religious contexts in cross-
cultural and international perspective 

 can select and apply appropriate theoretical approaches 
and research methodologies to research  

 can utilize the appropriate academic language and writing 
skills to communicate descriptions and analyses of 
complex social, political, and religious issues 

 can approach research from several critical perspectives 
 can evaluate different ethical positions and apply these to 

real-life situations 
Opptakskrav 
 
Admission requirements 

SP_OPPTAK The admission process will occur in two stages. In the first 
stage the admission office will check the formal qualifications 
of the candidates for admission to the program. The admission 
unit at UiB will prepare a shortlist of all candidates that are 
formally qualified. Given the expected wide range of 
qualifications and background a second tier is required to 
check the academic suitability of the candidates. In stage two 
the qualified candidates will be selected on the basis of an 
interview with academic staff. (As a by-product, this will 
generate important information on potential further 
recruitment and marketing.)  

 

1. Qualification 

Required documentation:  

Ta óg med eventuelle spesielle opptakskrav. 
 
Bruk ei slik form at beskrivinga kan overførast 
direkte til vitnemålet og Diploma Supplement. 
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1. University degree certificate(s)/diploma(s) with a 
grading scale. Required is a bachelor degree from an 
accredited university, with additional documentation 
dependent on the country of your degree. 

2. Official transcript(s) of university records (an official 
statement listing courses/subjects you have 
completed at your university). Minimal grade average 
should be a 'C' or its equivalent. 

3. Secondary school certificate 

4. CV showing your educational and work background. 
Your CV needs to show relevant work experience of 
two years or more. This work experience needs to be 
from the fields of media, policy, education, activism, 
social work, research, or similar fields. 

5. Work certificate from applicant's employer. 

6. Copy of your passport or picture ID including full 
name, date of birth and gender. 

7. Evidence of your competence in the English language 

8. An outline of a proposed area or theme that could 
serve as a topic for your Master’s thesis (400–600 
words in English).  

2. Selection of candidates 

Candidates who have fulfilled all qualification criteria will be 
interviewed. In the interview the qualified candidate will 
discuss his or her personal motivation, academic curriculum of 

https://www.uib.no/en/education/49179/country-list
https://www.uib.no/en/education/49142/english-language-requirements-masters-programmes
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previous studies and work experience, project plans, and 
expectations of the program. Successful candidates will have 
demonstrated in the interview their motivation, and 
intellectual and academic capability to successfully engage with 
the study of religious minorities. The interviews will take the 
proposal (document #8) as its point of departure. 

Tilrådde forkunnskapar 
 
Recommended previous 
knowledge 

SP_ANBFORK None. For relevant work experience see the previous section 
on admissions. 

Kan fyllast ut ved behov for å seie kva fagbakgrunn 
ein student bør ha for å ha eit godt grunnlag til 
studiet. 
 
Døme: 
Bachelor: 
Gode forkunnskapar i matematikk er ein føremon. Vi 
tilrår matematikk på 3. klasse nivå frå vidaregåande 
skole. 
 
Master: 
Tilrådde emne frå bachelornivå er: … 

Innføringsemne 
 
Introductory courses 
 

SP_INNFORI  Berre for bachelorprogram. 
Ein fører opp dei innføringsemna som er 
obligatoriske for studieprogrammet i tillegg til ex. 
phil., som ex. fac. eller andre innføringsemne.   
Sjå UiBs studieforskrift for informasjon om krava til 
innhald og omfang. 

Obligatoriske emne 
 
Compulsory units 

SP_OBLIGAT Full-time: 
 RMMxx: Discrimination and religious minorities 

(Semester 1) 
 RMMxx: What is a “religion”? (Semester 1) 
 RMMxx: Multiculturalism (Semester 1) 
 RMMxx: Freedom of Religion (Semester 2) 

 
Jf UiBs Studieforskrift for krav til innhald og omfang. 
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 RELV 309: Research methods, ethics and project 
design (Semester 2) 

 RMMxx: Thesis (Semester 3) 
 

Part-time (50%) 
 RMMxx: Discrimination and religious minorities 

(Semester 1) 
 RMMxx: What is a “Religion”? (Semester 1) 
 RMMxx: Freedom of Religion (Semester 2) 
 RMMxx: Multiculturalism (Semester 3) 
 RELV 309: Research methods, ethics and project 

design (existing course) (Semester 4) 
 RMMxx: Thesis (Semester 5-6) 

Spesialisering 
 
Specialisation 

SP_SPESIAL  Jf UiBs Studieforskrift. 

Tilrådde valemne 
 
Recommended electives 

SP_VALGFRI Liste over emne som er tilrådde: 
 RMMxx Buddhism in India  
 RMMxx Religious Minorities in Israel 
 RMMxx Religious Minorities in Central and Eastern 

Europe 
 RMMxx Mormonism as Religious Minority and as 

Religious Majority 
 RELV 360: The Jews and Antisemitism in Modern 

Europe, 1789–1945 (existing course) 
 RMMxx Christianity in the Middle East and India 

(alternates yearly with Yezidis course) 
 RMMxx The Yezidis (alternates yearly with Christianity 

in the Middle East and India course) 
 RMMxx Religious Minorities and Dissent  
 HISxx Sami History After 1751 

Jf UiBs Studieforskrift. 
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 RMMxx Teaching Religion and the Representation of 
Minorities 

 
Rekkefølgje for emne i 
studiet 
 
Sequential requirements, 
courses 

SP_REKKEFO Full-time  
Semester 1: 

 RMMxx: Discrimination and religious minorities  
 RMMxx: What is a “religion”?  
 RMMxx: Multiculturalism  
 3 electives*  

Semester 2 
 RMMxx: Freedom of Religion  
 RELV 309: Research methods, ethics and project 

design  
 2 electives**  

Semester 3 
 RMMxx: Thesis 

 
Part-time (50%) 
Semester 1 

 RMMxx: Discrimination and religious minorities  
 RMMxx: What is a “religion”? 
 1 elective*  

Semester 2 
 RMMxx: Freedom of Religion 
 1 elective** 

Semester 3 
 RMMxx: Multiculturalism 
 2 electives* 

Semester 4 
 RELV 309: Research methods, ethics and project 

design 

Rekkefølgja må gå fram av studieplanen. 
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 1 Elective**  
Semester 5-6 

 RMMxx: Thesis  
 
 
 
* Electives offered in the Fall: Buddhism in India; Religious 
Minorities in Israel; Religious Minorities in Central and Eastern 
Europe; Mormonism as Religious Minority and as Religious 
Majority; Sami History after 1751. 
** Electives offered in the Spring: RELV 360: The Jews and 
Antisemitism in Modern Europe, 1789–1945; Christianity in the 
Middle East and India (alternates yearly with Yezidis course); 
The Yezidis (alternates yearly with Christianity in the Middle 
East and India course); Religious Minorities and Dissent; 
Teaching Religion and the Representation of Minorities. 

Delstudium i utlandet 
 
Study period abroad 

SP_DELSTUD This online program has no study abroad component 
 

Avtalar med partnarar tilrådde av fakultetet, skal 
takast med her,  - også for studium ved UNIS. 
 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
 
 
Teaching and learning 
methods 
 
 

SP_ARBUND 
 
(Erstatter 
SP_UNDMETO ) 

Pedagogical tools are short and medium-length video 
presentations and interviews/conversations, texts, other audio-
visual material, quizzes, essays, and comments by instructors. 
There are, in addition, tools that require students to take an 
active role in the learning process: discussion postings, short 
writing exercises, peer review assignments, annotation 
assignments, etc.  

 

Generell beskriving av kva for arbeids- og 
undervisningsformer som hovudsakleg vert brukte i 
studietilbodet. Her tar ein utgangspunkt i arbeids- 
og undervisningsformene i emnebeskrivingane for 
emna i studieløpet. 
 
Døme: 
Det vert brukt arbeids- og undervisningsformer som 
leggjer til rette for studentaktivitet, til dømes 
problembasert læring, feltarbeid og oppgåver som 
studentane må løyse saman med ein eller fleire 
medstudentar. Undervisninga omfattar og 
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førelesingar og seminarundervisning i mindre 
grupper - kombinert med tilbakemelding frå 
undervisar og/eller medstudentar på skriftlege og 
munnlege arbeid undervegs i studiet. 
 
Dersom det finst krav om praksis, tar ein det med 
her. 

Vurderingsformer 
 
Assessment methods 

SP_VURDERI 
 

Assessments that determine the course grade are research 
papers or other forms of assignments. These gradable 
assessments will have detailed instructions oriented towards 
achieving the study outcomes. The assessment methods are 
adjusted to the learning outcome of each course, and are fully 
described   
 

Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir 
brukte for å vurdere om det definerte 
læringsutbyttet er oppnådd. Her tar ein 
utgangspunkt i vurderingsformene i 
emnebeskrivingane for emna i studieløpet. 
 
Døme:   
Emna som inngår i studieløpet, nyttar hovudsakleg 
ulike kombinasjonar av følgjande vurderingsformer: 
heimeeksamen, skriftleg skoleeksamen og munnleg 
eksamen. 

Litteraturliste 
 
Reading list 

 Reading lists will be published in relation to the individual 
courses before the start of the respective terms in which they 
are taught.  
 
Lista vil vere klar innan 01.06 / 01.01 for det komande 
semesteret. 
 

 

Karakterskala 
 
Grading scale 

SP_KSKALA  
RELV 309 (Research Methods, Ethics, and Project design is a 
pass/fail course.  
 
All the other courses are assessed with letter grades (A-F) for 
gradable assignments.  

Ved UiB er det to typar karakterskalaer: 
 «bestått»  / «ikkje bestått» 
 Bokstavkarakterar med skalaen A, B, C, D, 

E, F 
Bokstavkarakterar er mest utbreidde. Sjå elles UiBs 
Studieforskrift. 
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Døme: 
Emna som inngår i det tilrådde studieløpet vert 
karaktersett med bokstavkarakterar (A-F). 

Vitnemål og vitnemålstillegg 
 
Diploma and Diploma 
Supplement 

SP_VITNEM The Diploma will be issued when the degree is completed. The 
Diploma Supplement, the document enclosed to the Diploma 
to explain the Norwegian education and grading system that 
also includes a short description of the program in Bokmål, 
Nynorsk and English, will be written when the program is 
ready. 
 

 

Grunnlag for vidare studium 
 
Access to further studies 

SP_KOMPETA Contingent on the specific requirements of individual 
institutions, graduates of the program will qualify for many 
international doctoral programs. For admission to a 
Scandinavian doctoral program, qualified students with 
Norwegian language skills are required to transfer to Master’s 
Programme in Study of Religions at UiB the religious studies 
MA program, where they need to complete an additional 20 
ECTS of course work and write 60 ECTS thesis.  
 

For vidare studium på masternivå gjeld paragraf 
4.1.1 i UiBs Studieforskrift (om Opptak og 
opptaksbehandling). 
Sjå óg Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg. 

Relevans for arbeidsliv 
 
Employability 

SP_ARBLREL  The expertise as well as the training in rigorous academic 
thinking, research, and writing received in this program 
will automatically position graduates to better to advance 
in their professional careers. 

 The program positions its candidates better to advance in 
their present professions, such as Norwegian teachers,  

 The master's makes the candidates more attractive in the 
labor market, such as for instance in education and other 
segments of the public sector where diversity and religious 
minorities are important issues.  

Oversikt over ulike, moglege yrkesvegar. 

 



38 

 If the program's graduates further want to pursue an 
academic career and apply for other academic graduate 
programs, they have a master's that qualifies them for 
many PhD programs.  

 An additional advantage our graduates will have is that 
this program aids them, through the program's 
partnerships and academic networks, to develop a 
professional network.  

Evaluering 
 
Evaluation 

SP_EVALUER  The Master’s program will be evaluated regularly according to 
the procedures of quality assessment of the University of 
Bergen.  

Gjer greie for dei evalueringsformene som vanlegvis 
blir brukte på program- og emnenivå. 

Skikkavurdering og 
autorisasjon 
 
Suitability and authorisation 

SP_AUTORIS  Der dette er aktuelt. 
 
Døme: 
Suitability assessment is required. 

Programansvarleg 
 
Programme committe 

SP_FAGANSV The Religious Minorities master's (RMM) has a clear leadership 
structure. Prof. Michael Stausberg and Prof. Alexander van der 
Haven will act as scholars in charge (fagansvarlige). The 
program board is identical to that of the study of religions 
programs.  
 

Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for same 
funksjonen, set ein inn den nemninga. 

Administrativt ansvarleg 
 
Administrative responsibility 

SP_ADMANSV The Faculty of Humanities, Department of Archaeology, 
History, Cultural studies and Religion (AHKR) have the 
administrative responsibility for the study program.  

 

Kontaktinformasjon 
 
Contact information 

SP_KONTAKT Study Advisor: advice@ahkr.uib.no 

Administration of examination: eksamen@ahkr.uib.no 

 

 

mailto:studierettleiar@ahkr.uib.no
mailto:eksamen@ahkr.uib.no
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Mal for forside til studieplanar ved UiB: 

 

Studieplan for  ………………………………………………………………. (Namn på studieprogrammet, nynorsk) 

   ………………………………………………………………. (Navn på studieprogrammet, bokmål) 

   ………………………………………………………………. (Name of the programme of  study,  English) 

Godkjenning: 

Studieplanen er godkjend av:  

Universitetsstyret:  …………………………………….(dd.mm.år)    

Programstyret:            …………………………………….(dd.mm.år) 

   …………….. fakultet:     .…………………………………….(dd.mm.år) 

 

Studieplanen vart justert:   …………………………………….(dd.mm.år) 

 

Evaluering: 

Studieprogrammet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 
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Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år) 
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Appendix 2a: Compulsory courses 

RMMxx: Discrimination against religious minorities worldwide 
 

 
 
 Kategori Infotype  Tekst    Rettleiing og døme 
Emnekode  RMMxx (Forslag)  

Namn på emnet, nynorsk    

Namn på emnet, bokmål  Diskriminering av religiøse minoriteter på 
verdensbasis 

 

Namn på emnet, engelsk  Discrimination against religious minorities 
worldwide 

 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 5 ECTS Døme: 
Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og er 
normert til eitt semesters fulltidsstudium. 

Studienivå 
(studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Master Bachelor/Master/Ph.d. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Full-time and Part-Time Til dømes kan eit studieemne normert til eitt 
semester leggjast til rette for å gjennomførast på 
2 semester. Det er då eit deltidsstudium med 
50% studieprogresjon. 

Undervisningsspråk EB_SPRAK English  

 Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Høst/autumn Døme:   Haust. 
 Vår. 
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 Haust og/eller vår. 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 
 

EB_UNDSTE
D 

Online course, and therefore not restricted to 
Bergen. 

Skal fyllast ut dersom undervisninga 

ikkje er ved UiB, i Bergen. 

 Mål og innhald 
 
 
 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Objectives and Content:  
Discrimination against religious minorities is 
not the exception but ubiquitous in countries 
across the word. Discrimination is here 
understood as restrictions imposed on 
religious minorities by the state or state 
authorities – in particular restrictions that are 
not imposed on majority religions. This 
course explores different causes for such 
discrimination and the different forms it takes. 
The course takes a cross-cultural and cross-
religious approach by looking at a variety of 
different countries and political systems, 
different religious majority cultures, and a 
broad range of religious minorities.  
 
 
 
 
 

 
 

Læringsutbytte 
 
 
 
 
 
 

EB_UTBYTTE  
The student shall by the end of the course 
have gained the following learning outcome 
defined in knowledge, skills, and general 
competence:  

 

Knowledge: 

 
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for 
livslang læring (NKR) definerer læringsutbytte 
slik: 
Læringsutbytte er det ein person veit, kan og er i 
stand til å gjere som eit resultat av ein 
læringsprosess.   Derfor er læringsutbytte 

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
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Learning Outcomes 

The student 
 can identify the main forms of 

religious discrimination across the 
world  

 can outline the main causes of 
religious discrimination against 
religious minorities 

 can distinguish between the ways 
religious discrimination operates in 
different political systems and 
different majoritarian religious 
cultures 

 can compare in detail two particular 
cases of religious discrimination 

 
Skills:  
The student 

 can reflect over factors and forms of 
religious discrimination in a more 
differentiated manner 

 can formulate research questions 
relating to religious discrimination  

 
General competence: 
The student 

 can give a balanced and analytical 
account of cases of religious 
discrimination 

 is familiar with relevant data sets on 
religious discrimination 

 

beskrive i kategoriane «kunnskap», 
«ferdigheiter» og «generell kompetanse».  
 Læringsutbytte skal beskrivast i samsvar med 
kvalifikasjonsrammeverket. Om eit emne har 
læringsutbytte i ein eller fleire kategoriar avheng 
av innhaldet i emnet.  
 Kvalifikasjonsrammeverket byggjer på Benjamin 
Bloom sitt klassifiseringssystem for ulike 
læringsmål. Taksonomien hans klassifiserer 
også handlingsverb som er aktuelle i formulering 
av læringsutbytte på ulike nivå.    

 

Krav til forkunnskapar EB_KRAV None Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne 
som skal vere bestått før opptak til emnet. Skriv 
”Ingen” her dersom det ikkje finst slike krav. 

Tilrådde forkunnskapar                                        
 

EB_ANBKRAV The course literature is in English. Students 
should therefore have a sound knowledge of 
English 

Kan fyllast ut om det trengst. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
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Studiepoengsreduksjon EB_SPREDU
K 

None Skal fyllast ut dersom emnet overlappar med 
andre emne. 

 

Krav til studierett 
 

EB_STUDRET Admission to the Master’s Programme 
Religious Minorities or other Master’s 
Programmes at the UiB. 

Her kan ein informere t.d. om emnet er eit tilbod 
berre til studentar som er tatt opp til eit bestemt 
program. 

EB_ARBUND 

 

(Erstattar  
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
 
 
 
 
 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

The teaching and student activities in this 
course will entirely take place online.  

EXAMPLES 

 short introductory videos 
 assigned reading and quizzes related 

to the reading 
 researching background information 
 individual feedback on submitted 

materials from the instructor 
 participation in online discussions 

Arbeids- og undervisningsformer kan vere 
seminar, gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, 
feltkurs, laboratoriekurs osv. 

Døme: 
Det vert brukt arbeids- og undervisningsformer 
som leggjer til rette for studentaktivitet, til dømes 
problembasert læring der studentane må finne 
løysingar saman med ein eller fleire 
medstudentar. Undervisninga omfattar og 
førelesingar og seminarundervisning i mindre 
grupper - kombinert med tilbakemelding frå 
undervisar og/eller medstudentar. 
 
Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for 
studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt på 
10 månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer til 
26,7 arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs emne har 
såleis 400 studietimar. Her reknar ein inn alle 
former for studierelatert arbeid. Tid til individuelt 
arbeid er det som blir att når ein trekkjer frå tida 
til organisert undervisning. 
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Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 

 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT In this course the following compulsory 
requirements have to be approved in order to 
sit for the examination:  
 

 Course quizzes that test the 
students’ command of the prescribed 
course material, and successful 
completion of at least 70% online 
quizzes. On average two quizzes per 
week 

 Researching a bibliography of 
relevant sources for an assigned 
case of religious discrimination 

 Giving a five-minute digital (video) 
presentation of one case of religious 
discrimination  

Compulsory requirements are evaluated with 
“approved/not approved.”  
 

Her registrerer ein både krav om obligatorisk 
frammøte og obligatoriske arbeidskrav. 
 
NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å 
registrere at krava er oppfylte. 

Vurderingsformer 
 
 
 
 
 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI Forms of assessment: 

A comparative essay of 3.000 words. The 
comparison can be built around two countries 
and two religions.   

 

Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir 
brukte for å vurdere om læringsutbyttet er 
oppnådd. Vis gjerne til dei læringsutbyta som 
vurderings-formene skal vurdere oppnåinga av. 
 

Ta med faktainformasjon som er viktig for 
studenten, mellom anna om varigheit, vekting av 
dei ulike vurderingsdelane i høve til kvarandre, 
og elles ulike krav eller ordningar som gjeld her. 

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM  Skal fyllast ut der det er aktuelt. 

Karakterskala EB_K-SKALA A graded marking scale (A to F) is used. A is Det finst to karakterskalaer: 
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Grading Scale 

the top grade and F means Failed. •  «bestått»  / «ikkje bestått» 
•  Bokstavkarakterar med skalaen 

A, B, C, D, E, F 
Jf. Universitets- og høgskolerådet:  
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karakters
ystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_kar
aktersystemet 

Vurderingssemester 
 
 
Assessment Semester 

EB_EKSSEM x Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om 
vurdering i båe semestra. 

Litteraturliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reading List 

EB_LEREM  
The reading list consists of approximately 
300 pages. For the essay, students will need 
to find additional readings and sources.  
 
The reading list is published by June 1st. for 
the autumn semester and by December 1st.  
for the spring semester. 
 

NB! Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 
emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan 
endrast utan emnebeskrivinga vert endra. 

Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd 
inn i MittUiB før 1. juni for haustsemesteret og 
før 1. desember for det påfølgjande 
vårsemesteret.   

Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom 
kjernelitteratur og eventuell annan tilrådd 
litteratur. 

Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former for 
digitale læringsressursar og verkty som skal 
brukast. 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

EB_EVALUER The course unit will be evaluated regularly. Kor ofte skal emnet evaluerast? 

Programansvarleg 
 
Course Coordinator 

EB_PROGAN
S 

The Programme Committe for The Study of 
Religion 

Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 
programstyre, set ein inn den nemninga. 

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
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Emneansvarleg EB_EMNANS

V 
The Programme Committe for The Study of 
Religions, Department of Archaeology, 
History, Cultural Studies- and Religions 
(AHKR) 
 

 

Administrativt 
ansvarleg 
 
Course Administrator 
 

EB_ADMANS
V 

Department of Archaeology, History, Cultural 
Studies- and Religion (AHKR) 

 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Study Advisor: studierettleiar@ahkr.uib.no 
Administration of examination: 
eksamen@ahkr.uib.no 

 

 

  

mailto:studierettleiar@ahkr.uib.no
mailto:eksamen@ahkr.uib.no
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RMMxx: What is a “religion”? 
 

 
 
 Kategori Infotype  Tekst    Rettleiing og døme 
Emnekode  RMMxx (Forslag)  

Namn på emnet, nynorsk    

Namn på emnet, bokmål    

Namn på emnet, engelsk  What is a “religion”?  

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 5 ECTS Døme: 
Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og er 
normert til eitt semesters fulltidsstudium. 

Studienivå 
(studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Master Bachelor/Master/Ph.d. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL  Til dømes kan eit studieemne normert til eitt 
semester leggjast til rette for å gjennomførast på 
2 semester. Det er då eit deltidsstudium med 
50% studieprogresjon. 

Undervisningsspråk EB_SPRAK English  

 Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM x Døme:   Haust. 
 Vår. 
 Haust og/eller vår. 

Undervisningsstad 
 

EB_UNDSTE
D 

Online course, and therefore not restricted to 
Bergen. 

Skal fyllast ut dersom undervisninga 
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Place of Instruction 
 

ikkje er ved UiB, i Bergen. 

 Mål og innhald 
 
 
 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Objectives and Content: 
The main objective of the course is to 
critically reflect on various pre-conceptions of 
“religion” in order to demystify and 
denaturalize it. Religions are here understood 
as historical and contextual social 
configurations. In order to critically engage 
distinct types, features, components, 
boundaries, and constraints of religion, this 
course will be built around the collective 
exercise of designing a religion.   
 

 
 

Læringsutbytte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Learning Outcomes 

EB_UTBYTTE  
The student shall by the end of the course 
have gained the following learning outcome 
defined in knowledge, skills, and general 
competence:  

 

 
Knowledge: 
The student  

 can analyze important features and 
types of religions in different 
contextual and historical settings   

 can identify processes of their legal, 
political, and social recognition 

  
 
Skills:  
The student  

 can critically reflect on prevailing 
cultural pre-conceptions of “religion” 

 
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for 
livslang læring (NKR) definerer læringsutbytte 
slik: 
Læringsutbytte er det ein person veit, kan og er i 
stand til å gjere som eit resultat av ein 
læringsprosess.   Derfor er læringsutbytte 
beskrive i kategoriane «kunnskap», 
«ferdigheiter» og «generell kompetanse».  
 Læringsutbytte skal beskrivast i samsvar med 
kvalifikasjonsrammeverket. Om eit emne har 
læringsutbytte i ein eller fleire kategoriar avheng 
av innhaldet i emnet.  
 Kvalifikasjonsrammeverket byggjer på Benjamin 
Bloom sitt klassifiseringssystem for ulike 
læringsmål. Taksonomien hans klassifiserer 
også handlingsverb som er aktuelle i formulering 
av læringsutbytte på ulike nivå.    

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
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 can engage in critical and creative 
discussions on what it means for 
something to be appraised as 
“religion” 

 
General competence: 
The student can interact and collaborate with 
fellow students on a joint create project 

 

Krav til forkunnskapar EB_KRAV None Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne 
som skal vere bestått før opptak til emnet. Skriv 
”Ingen” her dersom det ikkje finst slike krav. 

Tilrådde forkunnskapar                                        
 

EB_ANBKRAV The course literature is in English. Students 
should therefore have a sound knowledge of 
English. 

Kan fyllast ut om det trengst. 
 

 

 

Studiepoengsreduksjon EB_SPREDU
K 

None Skal fyllast ut dersom emnet overlappar med 
andre emne. 

 

Krav til studierett 
 

EB_STUDRET Admission to the Master’s Programme 
Religious Minorities or other Master’s 
Programmes at the UiB. 

Her kan ein informere t.d. om emnet er eit tilbod 
berre til studentar som er tatt opp til eit bestemt 
program. 

EB_ARBUND 

 

(Erstattar  
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
 
 
 
 
 
 
Teaching and Learning 

 

The teaching and student activities in this 
course will entirely take place online.  

EXAMPLES 

 short introductory videos 

 readings 

 following each video/reading there 
will be a short quiz, that tests the 
students basic understanding of the 
video/reading 

Arbeids- og undervisningsformer kan vere 
seminar, gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, 
feltkurs, laboratoriekurs osv. 

Døme: 
Det vert brukt arbeids- og undervisningsformer 
som leggjer til rette for studentaktivitet, til dømes 
problembasert læring der studentane må finne 
løysingar saman med ein eller fleire 
medstudentar. Undervisninga omfattar og 
førelesingar og seminarundervisning i mindre 
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Methods  individual feedback on discussion 
postings and essays from the 
instructor 

 participation in online discussions 

grupper - kombinert med tilbakemelding frå 
undervisar og/eller medstudentar. 
 
Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for 
studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt på 
10 månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer til 
26,7 arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs emne har 
såleis 400 studietimar. Her reknar ein inn alle 
former for studierelatert arbeid. Tid til individuelt 
arbeid er det som blir att når ein trekkjer frå tida 
til organisert undervisning. 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 

 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT In this course the following compulsory 
requirements have to be approved:  
 

 Course quizzes following videos 
and/or texts. The quizzes will test the 
students’ command of the prescribed 
course material. A successful 
completion of at least 80% online 
course questions in course quizzes is 
required. 

 A reflective essay (800 words) on the 
topic: “What counts as “religion” 
where I am from?” 

 Two comments (200 words each) on 
essays submitted by fellow students. 
 

Compulsory requirements are evaluated with 
“approved/not approved.”  
 

Her registrerer ein både krav om obligatorisk 
frammøte og obligatoriske arbeidskrav. 
 
NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å 
registrere at krava er oppfylte. 

Vurderingsformer 
 
 

EB_VURDERI Teams of students will work on a joined 
creative project “designing a religion”. In 
addition to the final work each student has to 

Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir 
brukte for å vurdere om læringsutbyttet er 
oppnådd. Vis gjerne til dei læringsutbyta som 
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Forms of Assessment 

submit a reflective work report of 800 words; 
this report shall also contain statements on 
the student’s individual contribution to the 
work as well as on how the team collaborated 
in the process.  

 

vurderings-formene skal vurdere oppnåinga av. 
 

Ta med faktainformasjon som er viktig for 
studenten, mellom anna om varigheit, vekting av 
dei ulike vurderingsdelane i høve til kvarandre, 
og elles ulike krav eller ordningar som gjeld her. 

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM  Skal fyllast ut der det er aktuelt. 

Karakterskala 
 
 
 
 
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA Pass/fail Det finst to karakterskalaer: 
•  «bestått»  / «ikkje bestått» 
•  Bokstavkarakterar med skalaen 

A, B, C, D, E, F 
Jf. Universitets- og høgskolerådet:  
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karakters
ystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_kar
aktersystemet 

Vurderingssemester 
 
 
Assessment Semester 

EB_EKSSEM x Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om 
vurdering i båe semestra. 

Litteraturliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EB_LEREM  
The reading list consists of approximately 
500 pages. 
 
The reading list is published by June 1st for 
the autumn semester and by December 1st  
for the spring semester. 
 

NB! Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 
emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan 
endrast utan emnebeskrivinga vert endra. 

Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd 
inn i MittUiB før 1. juni for haustsemesteret og 
før 1. desember for det påfølgjande 
vårsemesteret.   

Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom 
kjernelitteratur og eventuell annan tilrådd 

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
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Reading List litteratur. 

Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former for 
digitale læringsressursar og verkty som skal 
brukast. 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

EB_EVALUER The course unit will be evaluated regularly. Kor ofte skal emnet evaluerast? 

Programansvarleg 
 
Course Coordinator 
 

EB_PROGAN
S 

The Programme Committee for The Study of 
Religions 

Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 
programstyre, set ein inn den nemninga. 

Emneansvarleg EB_EMNANS
V 

The Programme Committee for The Study of 
Religions, Department of Archaeology, 
History, Cultural Studies and Religion 
(AHKR) 
 

 

Administrativt 
ansvarleg 
 
Course Administrator 
 

EB_ADMANS
V 

Department of Archaeology, History, Cultural 
Studies and Religion (AHKR) 

 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Study Advisor: studierettleiar@ahkr.uib.no 
Administration of examination: 
eksamen@ahkr.uib.no 

 

 

  

mailto:studierettleiar@ahkr.uib.no
mailto:eksamen@ahkr.uib.no
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RMMxx: Multiculturalism 
 

 
 
 Kategori Infotype  Tekst    Rettleiing og døme 
Emnekode  RMMxx (Forslag)  

Namn på emnet, nynorsk  Multikulturalisme  

Namn på emnet, bokmål  Multikulturalisme  

Namn på emnet, engelsk  Multiculturalism  

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 5 ECTS Døme: 
Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og er 
normert til eitt semesters fulltidsstudium. 

Studienivå 
(studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Master Bachelor/Master/Ph.d. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Full-time and Part-Time Til dømes kan eit studieemne normert til eitt 
semester leggjast til rette for å gjennomførast på 
2 semester. Det er då eit deltidsstudium med 
50% studieprogresjon. 

Undervisningsspråk EB_SPRAK English  

 Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Fall Døme:   Haust. 
 Vår. 
 Haust og/eller vår. 

Undervisningsstad 
 

EB_UNDSTE
D 

Online course, and therefore not restricted to 
Bergen. 

Skal fyllast ut dersom undervisninga 
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Place of Instruction 
 

ikkje er ved UiB, i Bergen. 

 Mål og innhald 
 
 
 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Objectives and Content:  
Whereas throughout history states have 
undertaken efforts to protect minorities, it has 
been the Western liberal tradition to demand 
that equality be bequeathed to all individual 
citizens, no matter the religious, social, 
ethnic, or other groups these were affiliated 
to. In other words, in multicultural political 
units, all are supposed to be treated in an 
equal manner. At the same time, the Western 
liberal tradition has tended to focus on the 
state, often identified with a single national 
culture, as the preferred politico-cultural 
unity. Moreover, since the Second World 
War, Western liberals have increasingly 
become weary of bestowing particular rights 
on groups rather than individuals.  
Western liberalism is a political ideology that 
is influential far beyond European and North 
American borders. This course explores 
these emphases and preferences of modern 
Western liberalism, their varieties and 
political expressions, and the ways in which 
they affect ethnic and national minorities.   
 
 
 
 

 
 

Læringsutbytte 
 
 

EB_UTBYTTE  
The student shall by the end of the course 
have gained the following learning outcome 

 
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for 
livslang læring (NKR) definerer læringsutbytte 

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
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Learning Outcomes 

defined in knowledge, skills, and general 
competence:  

 

Knowledge: 
The student 
 can outline the development of the 

Western liberal tradition in regard to 
multiculturalism over the last two 
centuries 

 can discuss and classify the main 
debates within the Western liberal 
tradition about the extent in which 
national or ethnic minorities need support 
and protection as groups 

 
Skills:  
The student 
 can engage in critical discussion and 

peer review 
 can critically engage in informed 

discussions  
 can write critically about the position of 

national and ethnic minorities in modern 
Western democracies 

 can apply these issues to a particular 
case 

 
General competence: 
The student 
 has learned to detect, assess and 

evaluate with different liberal notions of 
minority rights in modern Western states 

 can make a balanced and informed 
judgment about particular circumstances 
of conflict related to minorities in a 
multicultural state 

slik: 
Læringsutbytte er det ein person veit, kan og er i 
stand til å gjere som eit resultat av ein 
læringsprosess.   Derfor er læringsutbytte 
beskrive i kategoriane «kunnskap», 
«ferdigheiter» og «generell kompetanse».  
 Læringsutbytte skal beskrivast i samsvar med 
kvalifikasjonsrammeverket. Om eit emne har 
læringsutbytte i ein eller fleire kategoriar avheng 
av innhaldet i emnet.  
 Kvalifikasjonsrammeverket byggjer på Benjamin 
Bloom sitt klassifiseringssystem for ulike 
læringsmål. Taksonomien hans klassifiserer 
også handlingsverb som er aktuelle i formulering 
av læringsutbytte på ulike nivå.    

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
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Krav til forkunnskapar EB_KRAV None Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne 
som skal vere bestått før opptak til emnet. Skriv 
”Ingen” her dersom det ikkje finst slike krav. 

Tilrådde forkunnskapar                                        
 

EB_ANBKRAV The course literature is in English. Students 
should therefore have a sound knowledge of 
English 

Kan fyllast ut om det trengst. 
 

 

 

Studiepoengsreduksjon EB_SPREDU
K 

None Skal fyllast ut dersom emnet overlappar med 
andre emne. 

 

Krav til studierett 
 

EB_STUDRET Admission to the Master’s Programme 
Religious Minorities or other Master’s 
Programmes at the UiB. 

Her kan ein informere t.d. om emnet er eit tilbod 
berre til studentar som er tatt opp til eit bestemt 
program. 

EB_ARBUND 

 

(Erstattar  
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
 
 
 
 
 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

The teaching and student activities in this 
course will entirely take place online.  

EXAMPLES 

 short introductory videos. 
 Readings 
 following each video/reading there 

will be a short quiz, that tests the 
students basic understanding of the 
video/reading 

 individual feedback on discussion 
postings and essays from the 
instructor 

 participation in online discussions 

Arbeids- og undervisningsformer kan vere 
seminar, gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, 
feltkurs, laboratoriekurs osv. 

Døme: 
Det vert brukt arbeids- og undervisningsformer 
som leggjer til rette for studentaktivitet, til dømes 
problembasert læring der studentane må finne 
løysingar saman med ein eller fleire 
medstudentar. Undervisninga omfattar og 
førelesingar og seminarundervisning i mindre 
grupper - kombinert med tilbakemelding frå 
undervisar og/eller medstudentar. 
 
Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for 
studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt på 
10 månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer til 
26,7 arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs emne har 
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såleis 400 studietimar. Her reknar ein inn alle 
former for studierelatert arbeid. Tid til individuelt 
arbeid er det som blir att når ein trekkjer frå tida 
til organisert undervisning. 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 

 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT In this course the following compulsory 
requirements have to be approved in order to 
sit for the examination:  
 
 Course quizzes following videos and/or 

texts. The quizzes will test the students’ 
command of the prescribed course 
material, and successful completion of at 
least 70% online course questions in 
course quizzes. 

 A minimum of one discussion posting 
(minimum 100 words) that answers one 
of more questions as well as a minimum 
of two responses (of each minimum 50 
words) to postings by other students. 

 At least four useful comments on the 
essays 1 and 2 of other students (peer-
reviewed assignments) 

Compulsory requirements are evaluated with 
“approved/not approved.”  
 

Her registrerer ein både krav om obligatorisk 
frammøte og obligatoriske arbeidskrav. 
 
NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å 
registrere at krava er oppfylte. 

Vurderingsformer 
 
 
 
 
 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI Forms of assessment: 

The examination consists of two 
assessments:  

1. 15 minutes digital presentation (40% of 
the total grade). 

2. essay (2000 words) 60% of the total 

Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir 
brukte for å vurdere om læringsutbyttet er 
oppnådd. Vis gjerne til dei læringsutbyta som 
vurderings-formene skal vurdere oppnåinga av. 
 

Ta med faktainformasjon som er viktig for 
studenten, mellom anna om varigheit, vekting av 
dei ulike vurderingsdelane i høve til kvarandre, 
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grade. 

 

 

Both parts of the assessment must be 
passed in order to pass the examination. 

The examination will be given a total grade.  

 

og elles ulike krav eller ordningar som gjeld her. 

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM  Skal fyllast ut der det er aktuelt. 

Karakterskala 
 
 
 
 
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA A graded marking scale (A to F) is used. A is 
the top grade and F means Failed. 

Det finst to karakterskalaer: 
•  «bestått»  / «ikkje bestått» 
•  Bokstavkarakterar med skalaen 

A, B, C, D, E, F 
Jf. Universitets- og høgskolerådet:  
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karakters
ystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_kar
aktersystemet 

Vurderingssemester 
 
 
Assessment Semester 

EB_EKSSEM x Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om 
vurdering i båe semestra. 

Litteraturliste 
 
 
 
 
 
 

EB_LEREM  
The reading list consists of approximately 
500 pages. 
 
The reading list is published by June 1st. for 
the autumn semester and by December 1st.  
for the spring semester. 
 

NB! Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 
emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan 
endrast utan emnebeskrivinga vert endra. 

Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd 
inn i MittUiB før 1. juni for haustsemesteret og 
før 1. desember for det påfølgjande 

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
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Reading List 

vårsemesteret.   

Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom 
kjernelitteratur og eventuell annan tilrådd 
litteratur. 

Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former for 
digitale læringsressursar og verkty som skal 
brukast. 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

EB_EVALUER The course unit will be evaluated regularly. Kor ofte skal emnet evaluerast? 

Programansvarleg 
 
Course Coordinator 
 

EB_PROGAN
S 

The Programme Committe for The Study of 
Religion 

Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 
programstyre, set ein inn den nemninga. 

Emneansvarleg EB_EMNANS
V 

The Programme Committe for The Study of 
Religions, Department of Archaeology, 
History, Cultural Studies- and Religions 
(AHKR) 
 

 

Administrativt 
ansvarleg 
 
Course Administrator 
 

EB_ADMANS
V 

Department of Archaeology, History, Cultural 
Studies- and Religion (AHKR) 

 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Study Advisor: studierettleiar@ahkr.uib.no 
Administration of examination: 
eksamen@ahkr.uib.no 

 

 

  

mailto:studierettleiar@ahkr.uib.no
mailto:eksamen@ahkr.uib.no
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RMMxx: Freedom of Religion 
 

 
 
 Kategori Infotype  Tekst    Rettleiing og døme 
Emnekode  RMMxx (Forslag)  

Namn på emnet, nynorsk    

Namn på emnet, bokmål  Religionsfrihet  

Namn på emnet, engelsk  Freedom of Religion  

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 10 ECTS Døme: 
Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og er 
normert til eitt semesters fulltidsstudium. 

Studienivå 
(studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Master Bachelor/Master/Ph.d. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Full-time and Part-Time Til dømes kan eit studieemne normert til eitt 
semester leggjast til rette for å gjennomførast på 
2 semester. Det er då eit deltidsstudium med 
50% studieprogresjon. 

Undervisningsspråk EB_SPRAK English  

 Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Vår/spring Døme:   Haust. 
 Vår. 
 Haust og/eller vår. 

Undervisningsstad 
 

EB_UNDSTE
D 

Online course, and therefore not restricted to 
Bergen. 

Skal fyllast ut dersom undervisninga 
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Place of Instruction 
 

ikkje er ved UiB, i Bergen. 

 Mål og innhald 
 
 
 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Objectives and Content:  
Religious freedom (aka religious liberty or 
freedom of religion) has the status of a 
universal human right. It is an essential tool 
for religious minorities to assert their status. 
In many countries, furthering religious 
freedom is also a foreign policy goal.  
This course combines two perspectives: (a) a 
historical and (b) a contemporary one. The 
class will discuss the following issues: (a) 
Where did this idea come from, how did it 
spread, how did it become a universal right, 
and where and when was it adopted, 
adapted, and implemented? (b) But what 
does freedom of religion actually mean in 
practice? What does this right cover? Is it at 
all possible to determine this positively and 
for all countries? A fundamental issue here is 
what is meant by “religion”.    
 
 
 
 
 

 
 

Læringsutbytte 
 
 
 
 
 
 

EB_UTBYTTE  
The student shall by the end of the course 
have gained the following learning outcome 
defined in knowledge, skills, and general 
competence:  

 

 
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for 
livslang læring (NKR) definerer læringsutbytte 
slik: 
Læringsutbytte er det ein person veit, kan og er i 
stand til å gjere som eit resultat av ein 

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
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Learning Outcomes 

Knowledge: 
The student 
 can outline the major development in the 

history of the idea of religious freedom 
 can demonstrate a clear understanding 

of religious freedom as a human right 
 can discuss and classify different 

interpretations of this right in different 
international contexts  

 
Skills:  
The student 

 can reflect over the different 
trajectories that determine different 
interpretations of freedom of religion 

 can formulate research questions 
relating to freedom of religion 

 can engage in critical discussion 
 
General competence: 

 can give a balanced and analytical 
account of lawsuits involving 
religious discrimination 

læringsprosess.   Derfor er læringsutbytte 
beskrive i kategoriane «kunnskap», 
«ferdigheiter» og «generell kompetanse».  
 Læringsutbytte skal beskrivast i samsvar med 
kvalifikasjonsrammeverket. Om eit emne har 
læringsutbytte i ein eller fleire kategoriar avheng 
av innhaldet i emnet.  
 Kvalifikasjonsrammeverket byggjer på Benjamin 
Bloom sitt klassifiseringssystem for ulike 
læringsmål. Taksonomien hans klassifiserer 
også handlingsverb som er aktuelle i formulering 
av læringsutbytte på ulike nivå.    

 

Krav til forkunnskapar EB_KRAV None Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne 
som skal vere bestått før opptak til emnet. Skriv 
”Ingen” her dersom det ikkje finst slike krav. 

Tilrådde forkunnskapar                                        
 

EB_ANBKRAV The course literature is in English. Students 
should therefore have a sound knowledge of 
English 

Kan fyllast ut om det trengst. 
 

 

 

Studiepoengsreduksjon EB_SPREDU
K 

None Skal fyllast ut dersom emnet overlappar med 
andre emne. 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
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Krav til studierett 
 

EB_STUDRET Admission to the Master’s Programme 
Religious Minorities or other Master’s 
Programmes at the UiB. 

Her kan ein informere t.d. om emnet er eit tilbod 
berre til studentar som er tatt opp til eit bestemt 
program. 

EB_ARBUND 

 

(Erstattar  
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
 
 
 
 
 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

The teaching and student activities in this 
course will entirely take place online.  

EXAMPLES 

 short introductory videos 

 assigned reading and quizzes related 
to the reading 

 researching background information 

 individual feedback on submitted 
materials from the instructor 

 participation in online discussions 

Arbeids- og undervisningsformer kan vere 
seminar, gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, 
feltkurs, laboratoriekurs osv. 

Døme: 
Det vert brukt arbeids- og undervisningsformer 
som leggjer til rette for studentaktivitet, til dømes 
problembasert læring der studentane må finne 
løysingar saman med ein eller fleire 
medstudentar. Undervisninga omfattar og 
førelesingar og seminarundervisning i mindre 
grupper - kombinert med tilbakemelding frå 
undervisar og/eller medstudentar. 
 
Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for 
studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt på 
10 månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer til 
26,7 arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs emne har 
såleis 400 studietimar. Her reknar ein inn alle 
former for studierelatert arbeid. Tid til individuelt 
arbeid er det som blir att når ein trekkjer frå tida 
til organisert undervisning. 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 

 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT In this course the following compulsory 
requirements have to be approved in order to 
sit for the examination:  
 

 Course quizzes that test the 
students’ command of the prescribed 
course material, and successful 
completion of at least 70% online 
quizzes. On average two quizzes per 

Her registrerer ein både krav om obligatorisk 
frammøte og obligatoriske arbeidskrav. 
 
NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å 
registrere at krava er oppfylte. 
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week.  

Compulsory requirements are evaluated with 
“approved/not approved.”  
 

Vurderingsformer 
 
 
 
 
 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI Forms of assessment: 

 

1. An essay of 2.000 words relating to the 
history of the idea of religious freedom and its 
legal and political implications.  

2. A 20-minutes talk (recorded) on one 
contemporary dispute over religious freedom. 
The manuscript of the talk has to be 
uploaded in CANVAS.   

 

Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir 
brukte for å vurdere om læringsutbyttet er 
oppnådd. Vis gjerne til dei læringsutbyta som 
vurderings-formene skal vurdere oppnåinga av. 
 

Ta med faktainformasjon som er viktig for 
studenten, mellom anna om varigheit, vekting av 
dei ulike vurderingsdelane i høve til kvarandre, 
og elles ulike krav eller ordningar som gjeld her. 

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM  Skal fyllast ut der det er aktuelt. 

Karakterskala 
 
 
 
 
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA A graded marking scale (A to F) is used. A is 
the top grade and F means Failed. 

Det finst to karakterskalaer: 
•  «bestått»  / «ikkje bestått» 
•  Bokstavkarakterar med skalaen 

A, B, C, D, E, F 
Jf. Universitets- og høgskolerådet:  
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karakters
ystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_kar
aktersystemet 

Vurderingssemester 
 
 
Assessment Semester 

EB_EKSSEM x Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om 
vurdering i båe semestra. 

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
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Litteraturliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reading List 

EB_LEREM  
The reading list consists of approximately 
800 pages.  
 
The reading list is published by June 1st. for 
the autumn semester and by December 1st.  
for the spring semester. 
 

NB! Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 
emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan 
endrast utan emnebeskrivinga vert endra. 

Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd 
inn i MittUiB før 1. juni for haustsemesteret og 
før 1. desember for det påfølgjande 
vårsemesteret.   

Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom 
kjernelitteratur og eventuell annan tilrådd 
litteratur. 

Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former for 
digitale læringsressursar og verkty som skal 
brukast. 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

EB_EVALUER The course unit will be evaluated regularly. Kor ofte skal emnet evaluerast? 

Programansvarleg 
 
Course Coordinator 
 

EB_PROGAN
S 

The Programme Committe for The Study of 
Religion 

Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 
programstyre, set ein inn den nemninga. 

Emneansvarleg EB_EMNANS
V 

The Programme Committe for The Study of 
Religions, Department of Archaeology, 
History, Cultural Studies- and Religions 
(AHKR) 
 

 

Administrativt 
ansvarleg 
 
Course Administrator 
 

EB_ADMANS
V 

Department of Archaeology, History, Cultural 
Studies- and Religion (AHKR) 
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Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Study Advisor: studierettleiar@ahkr.uib.no 
Administration of examination: 
eksamen@ahkr.uib.no 

 

 

  

mailto:studierettleiar@ahkr.uib.no
mailto:eksamen@ahkr.uib.no
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RELV309 Research Methods, Ethics, and Project Design 
 
Note: this is an existing course 

 
Studiepoeng, omfang  

10 ECTS 

Studienivå (studiesyklus) Master 

Fulltid/deltid  
Full-time/Part-time 

Undervisningsspråk  

English 

Undervisningssemester 

Spring 

Undervisningssted 
Online course, and therefore not restricted to Bergen 

Mål og innhold 
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Objectives and Content: 
The goal of the course is to learn about and apply research methods and ethics in the field of religious studies as well as to learn how to conduct 
a research writing project. 
The course shall convey knowledge of central methodological issues as well as several core research methods from the human and social 
sciences used in the study of religion. In addition, the course offers knowledge about how to construct and write a research project. 
Content: The course first treats several concepts and issues fundamental to the methodology of studying religion today (epistemology, 
comparison, feminist approaches to religion, and research ethics). Then it teaches a selection of methods used in religion (participant 
observation, interviewing, structured observation, content analysis, discourse analysis, history, hermeneutics, philology, and document analysis). 
The remainder of the course is dedicated to learning and applying techniques and strategies to write an effective research project, culminating in 
the writing of a proposal for an MA project. 
  
RELV309 is mandatory in the Master’s program in the Study of Religion, and for the students who take a master in the Study of Religion within 
the Teacher Education Program in History or Religion. 

Læringsutbytte 
The student shall by the end of the course have gained the following learning outcome defined in knowledge, skills, and general competence: 
 
Knowledge 
The student 
 has knowledge of several concepts and issues fundamental to the methodology of studying religion today, namely epistemology, 

comparison, feminist approaches to religion, and research ethics. 
 has knowledge of the following methods used in religious studies mostly (but not exclusively) used in the social sciences: participant 

observation, interviewing, structured observation, content analysis, and discourse analysis. 
 has knowledge of the following methods used in religious studies mostly but not exclusively used in the human sciences: history, 

hermeneutics, philology, and document analysis. 
 has knowledge of a number of methods, techniques, and strategies to write an effective research dissertation 
  
Skills 
The student 
 is able to recognize and differentiate between different methodologies used in the field of religious studies. 
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 is able to apply one or more of these methodologies to researching religious subjects. 
 is able to construct a research writing project according to common academic standards and norms. 
 is able to apply various techniques to improve one's written research argumentation and style. 
  
General competence  

The student 

 has knowledge of and experience with several core issues in doing religious research, several central research methods used in 
religious studies, and with setting up, composing and improving written research projects. 

Krav til forkunnskaper None  

Anbefalte forkunnskaper 
The course literature is in English. Students should therefore have a sound knowledge of English 

Studiepoengsreduksjon 
RELV306 and RELV309 are overlapping courses, and cannot be combined. A combination of the two courses will give a reduction of 10 study 
points/ECTS. 

Krav til studierett 
Admission to the Master’s Programme in the Study of Religions or other Master’s Programmes at the UiB. 

Arbeids- og undervisningsformer 
 The teaching and student activities in this course will entirely take place online: 
 short introductory videos. 
 readings 
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 following each video/reading there will be a short quiz, that tests the students basic understanding of the video/reading 
 individual feedback from the instructor 
 discussion entries (Every week at least one short answer to a specific question and a minimum of two responses to entries by other 

students.) Entries should be a minimum of 50 words long. 
 short written exercises (short assignments in which students practice different aspects of academic writing techniques) and reviews of 

other students' short written exercises 

Obligatorisk undervisningsaktivitet 
 70% of the total number of online quiz questions must be approved 
 70% of the discussion entries  (at least 50 words long) must be approved 
 70% of the short written exercises  and of the reviews of other students' short written exercises need to be approved 

Vurderingsformer 
Forms of assessment: 
Students will write a research proposal for an MA project (2000 words). 

Hjelpemiddel til eksamen  
None 

Karakterskala 
This course will be graded as passed/failed. 

Vurderingssemester 
Spring. There will also be assessment early autumn semester for students with valid mandatory course requirements. 

Litteraturliste  
The reading list consists of 500-800 pages. In addition, students will need to read discussion postings and submissions of other students. 
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The reading list is published by June 1st. for the autumn semester and by December 1st.  for the spring semester. 

Emneevaluering 
The course unit will be evaluated regularly. 

Programansvarlig 
The Programme Committee for The Study of Religion 

Emneansvarlig 
The Programme Committee for The Study of Religions, Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religions (AHKR) 

Administrativt ansvarlig 
Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion (AHKR) 

Kontaktinformasjon 
Study Advisor: advice@ahkr.uib.no 
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RMMxx: Religious minorities master project 
 

 
 
 Kategori Infotype  Tekst    Rettleiing og døme 
Emnekode  RMMxx (Forslag)  

Namn på emnet, nynorsk    

Namn på emnet, bokmål  Religiøse minoriteter mastergradsoppgåve  

Namn på emnet, engelsk  Religious minorities master project  

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 30 ECTS Døme: 
Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og er 
normert til eitt semesters fulltidsstudium. 

Studienivå 
(studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Master Bachelor/Master/Ph.d. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Full-time and Part-Time Til dømes kan eit studieemne normert til eitt 
semester leggjast til rette for å gjennomførast på 
2 semester. Det er då eit deltidsstudium med 
50% studieprogresjon. 

Undervisningsspråk EB_SPRAK English  

 Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Fall and Spring Døme:   Haust. 
 Vår. 
 Haust og/eller vår. 

Undervisningsstad 
 

EB_UNDSTE
D 

Online course, and therefore not restricted to 
Bergen. 

Skal fyllast ut dersom undervisninga 
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Place of Instruction 
 

ikkje er ved UiB, i Bergen. 

 Mål og innhald 
 
 
 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Objectives and Content:  
 
The master project shall be an independent 
project that demonstrates understanding, 
reflection, and critical thought. In addition, the 
master project will show:  

- That the student can locate and 
process source material 

- That the student is well-familiar with 
relevant theory and method 

- That the student has mastered 
searching, reviewing, and the proper 
use of academic literature 

 
The topic of the master project course shall 
be determined during RELV 339 (Research 
Methods, Ethics, and Project Design). [In 
order to receive proper guidance, the student 
needs to choose a topic of which there is 
available competence among the faculty of 
the department of Archaeology, History, 
Cultural Studies, and Religion).  
 
Work on the master’s project is scheduled for 
one semester for full-time students, and two 
semesters for part-time students. 
 
 

 
 

Læringsutbytte 
 
 

EB_UTBYTTE  
The student shall by the end of the course 
have gained the following learning outcome 

 
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for 
livslang læring (NKR) definerer læringsutbytte 

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
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Learning Outcomes 

defined in knowledge, skills, and general 
competence:  

Knowledge: 
The student 
 can select and apply core concepts and 

theoretical approaches from the field of 
religious studies to original research 

 can describe and classify central ethical 
issues relevant to the relationship 
between religious minorities and their 
social surroundings and to social 
dynamics within religious minorities  

 
Skills:  
The student 
 can find relevant research sources about 

religious minorities 
 can select and apply appropriate 

research methods to researching 
religious minorities 

 can design and carry out a written 
research project on a topic related to 
religious minorities in accordance with 
the ethical and professional standards of 
the academic community 

 
General competence: 
The student 
 can detect and challenge hidden and 

overt ideologies and stereotypes 
 can select and apply appropriate 

theoretical approaches and research 
methodologies to research  

 can utilize the appropriate academic 
language and writing skills to 
communicate descriptions and analyses 

slik: 
Læringsutbytte er det ein person veit, kan og er i 
stand til å gjere som eit resultat av ein 
læringsprosess.   Derfor er læringsutbytte 
beskrive i kategoriane «kunnskap», 
«ferdigheiter» og «generell kompetanse».  
 Læringsutbytte skal beskrivast i samsvar med 
kvalifikasjonsrammeverket. Om eit emne har 
læringsutbytte i ein eller fleire kategoriar avheng 
av innhaldet i emnet.  
 Kvalifikasjonsrammeverket byggjer på Benjamin 
Bloom sitt klassifiseringssystem for ulike 
læringsmål. Taksonomien hans klassifiserer 
også handlingsverb som er aktuelle i formulering 
av læringsutbytte på ulike nivå.    

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
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of complex social, political, and religious 
issues 

 can approach research from several 
critical perspectives 

 
Krav til forkunnskapar EB_KRAV Completion of the program’s compulsory 

courses. 
Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne 
som skal vere bestått før opptak til emnet. Skriv 
”Ingen” her dersom det ikkje finst slike krav. 

Tilrådde forkunnskapar                                        
 

EB_ANBKRAV The thesis is to be written in English or in a 
Scandinavian language. Students should 
therefore have a sound knowledge of the 
language in which they write. 

Kan fyllast ut om det trengst. 
 

 

 

Studiepoengsreduksjon EB_SPREDU
K 

None Skal fyllast ut dersom emnet overlappar med 
andre emne. 

 

Krav til studierett 
 

EB_STUDRET Admission to the Master’s Programme 
Religious Minorities  

Her kan ein informere t.d. om emnet er eit tilbod 
berre til studentar som er tatt opp til eit bestemt 
program. 

EB_ARBUND 

 

(Erstattar  
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
 
 
 
 
 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

The teaching and student activities in this 
course will entirely take place online.  

Each semester two master seminars are 
held. In the first each student enrolled in the 
course submits a 10-minute digital 
presentation of his/her work, and the second, 
in which each student enrolled in the course 
submits a draft of a dissertation chapter, 
which is commented on by other students. 

Arbeids- og undervisningsformer kan vere 
seminar, gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, 
feltkurs, laboratoriekurs osv. 

Døme: 
Det vert brukt arbeids- og undervisningsformer 
som leggjer til rette for studentaktivitet, til dømes 
problembasert læring der studentane må finne 
løysingar saman med ein eller fleire 
medstudentar. Undervisninga omfattar og 
førelesingar og seminarundervisning i mindre 
grupper - kombinert med tilbakemelding frå 
undervisar og/eller medstudentar. 
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Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for 
studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt på 
10 månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer til 
26,7 arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs emne har 
såleis 400 studietimar. Her reknar ein inn alle 
former for studierelatert arbeid. Tid til individuelt 
arbeid er det som blir att når ein trekkjer frå tida 
til organisert undervisning. 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 

 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT In this course the following compulsory 
requirements have to be approved in order to 
sit for the examination:  
 
The students will revise a project outline for 
the master’s thesis prepared in RELV309. 
The project outline will show that the student 
[1] has good knowledge of the research 
history of the topic and can place the project 
within this research history, [2] has clearly 
defined and limited the scope of the project 
and material used for it and [3] has a realistic 
implementation plan. Project sketch, approx. 
2000-3000 words, is rated as "approved", 
"approved with reservation" or "not 
approved". The project sketch should be 
submitted latest in the second semester of 
the program by full time students, and the 
fourth semester by part-time students. 
 
For the first master seminar, each student 
needs to submit a 10-minute digital 
presentation of his/her work. For the second 
seminar, each student must submit a draft of 
a dissertation chapter, which is commented 
on by other students. 
 

Her registrerer ein både krav om obligatorisk 
frammøte og obligatoriske arbeidskrav. 
 
NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å 
registrere at krava er oppfylte. 

Vurderingsformer 
 

EB_VURDERI Forms of assessment: 

1. The master’s thesis needs to have a 

Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir 
brukte for å vurdere om læringsutbyttet er 
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Forms of Assessment 

length between 15,000 and 20,000 
words. This does not include front 
page, table of contents, foreword, 
bibliographical lists and appendices. 

2. An oral exam. 

 

The master’s dissertation receives a grade, 
after which an oral exam is done based on 
the thesis. This oral exam can adjust the 
grade of the thesis up or down. 

Both parts of the assessment must be 
passed in order to pass the examination. 

 

oppnådd. Vis gjerne til dei læringsutbyta som 
vurderings-formene skal vurdere oppnåinga av. 
 

Ta med faktainformasjon som er viktig for 
studenten, mellom anna om varigheit, vekting av 
dei ulike vurderingsdelane i høve til kvarandre, 
og elles ulike krav eller ordningar som gjeld her. 

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM  Skal fyllast ut der det er aktuelt. 

Karakterskala 
 
 
 
 
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA A graded marking scale (A to F) is used. A is 
the top grade and F means Failed. 

Det finst to karakterskalaer: 
•  «bestått»  / «ikkje bestått» 
•  Bokstavkarakterar med skalaen 

A, B, C, D, E, F 
Jf. Universitets- og høgskolerådet:  
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karakters
ystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_kar
aktersystemet 

Vurderingssemester 
 
 
Assessment Semester 

EB_EKSSEM x Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om 
vurdering i båe semestra. 

Litteraturliste 
 

EB_LEREM  
This course has an individualized reading list. 

NB! Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 
emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan 

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
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Reading List 

 endrast utan emnebeskrivinga vert endra. 

Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd 
inn i MittUiB før 1. juni for haustsemesteret og 
før 1. desember for det påfølgjande 
vårsemesteret.   

Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom 
kjernelitteratur og eventuell annan tilrådd 
litteratur. 

Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former for 
digitale læringsressursar og verkty som skal 
brukast. 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

EB_EVALUER The course unit will be evaluated regularly. Kor ofte skal emnet evaluerast? 

Programansvarleg 
 
Course Coordinator 
 

EB_PROGAN
S 

The Programme Committe for The Study of 
Religion 

Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 
programstyre, set ein inn den nemninga. 

Emneansvarleg EB_EMNANS
V 

The Programme Committe for The Study of 
Religions, Department of Archaeology, 
History, Cultural Studies- and Religions 
(AHKR) 
 

 

Administrativt 
ansvarleg 
 
Course Administrator 
 

EB_ADMANS
V 

Department of Archaeology, History, Cultural 
Studies- and Religion (AHKR) 

 

Kontaktinformasjon 
 

EB_KONTAKT Study Advisor: studierettleiar@ahkr.uib.no 
Administration of examination: 

 

mailto:studierettleiar@ahkr.uib.no
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Contact Information eksamen@ahkr.uib.no 

 

  

mailto:eksamen@ahkr.uib.no
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Appendix 2b: Electives 
 

RELV360 Jews and Antisemitism in Modern Europe, 1789–1945 
Note: this is an existing course 

 
 

Studiepoeng, omfang 5 ECTS 

Studienivå (studiesyklus) Master 

Fulltid/deltid 
Full time/part time 

Undervisningsspråk  

English 

Undervisningssemester 

Spring 

Undervisningssted  
Online course, and therefore not restricted to Bergen. 

Mål og innhold  
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Objectives and Content: 
The goal of the course is to study aspects of the position of Jewish minorities and modern antisemitism, namely beliefs and behaviors hostile to 
Jews because they are "Jews" (as defined by the antisemites) in Western Europe between 1789 and 1945. The course shall convey knowledge of 
perceptions of and behavior towards Jewish minorities in the modern West and compare it to several other political environments. 
 
Content: The course studies the historical context of attitudes towards and the position of Jews in modern Europe between 1789 and 1945. The 
course will focus in particular on French history between 1789 and 1848 and German history from 1879 to 1945. By way of individual 
assignments, it will explore also other Western European national contexts. It also offers two comparative contexts, namely that of premodern 
Western Europe and of 19th and 20th century Eastern Europe (as yet to be defined specific cases). 
 
Læringsutbytte  
The student shall by the end of the course have gained the following learning outcome defined in knowledge, skills, and general competence: 
  
Knowledge 
The student 
 has basic historical knowledge of attitudes and behavior towards Jewish religious minorities in modern Europe between 1789 and 1945. 
 has basic historical knowledge of the various impacts of the rise of the modern nation state and of the consequent development of modern 

Western political history on attitudes towards and treatment of Jews.  
 is familiar with scholarly, ideological, and political debates about modern antisemitism  
 
Skills 
The student 
 can critically identify modern forms of antisemitism and their specific historical contexts 
 can critically identify the main historical forces behind modern antisemitism and tolerant attitudes towards Jews. 
 can make connections between these larger historical forces and specific instances of or attitudes toward antisemitism 
 
General competence  
The student 
 can utilize historical knowledge of modern variants of antisemitism, knowledge of their historical contexts, familiarity with debates on the 

nature of modern antisemitism, as well as the developed skills to make connections between these, to form and articulate a nuanced 
understanding of the nature(s) of antisemitism in the modern West. 
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Krav til forkunnskaper None 

Anbefalte forkunnskaper  
The course literature is in English. Students should therefore have a sound knowledge of English 

Krav til studierett 
Admission to the Master’s Programme in the Study of Religions or other Master’s Programmes at the UiB. 

Arbeids- og undervisningsformer  
 The teaching and student activities in this course will entirely take place online. 
 short introductory videos. 
 Readings 
 following each video/reading there will be a short quiz, that tests the students basic understanding of the video/reading 
 individual feedback on discussion postings and essays from the instructor participation in online discussions 

Obligatorisk undervisningsaktivitet  
In this course the following compulsory requirements have to be approved in order to sit for the examination: 
 Course quizzes following videos and/or texts. The quizzes will test the students’ command of the prescribed course material, and successful 

completion of at least 70% online course questions in course quizzes. 
 A minimum of one discussion posting (minimum 100 words) that answers one of more questions as well as a minimum of two responses 

(of each minimum 50 words) to postings by other students 

Compulsory requirements are evaluated with "approved/not approved." 

Vurderingsformer 
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Forms of assessment: 
The examination consists of two papers: 
1. essay (800 words) 
40% of the total grade. 
2. essay (2000 words) 60% of the total grade. 
  
Both parts of the assessment must be passed in order to pass the examination. 
The examination will be given a total grade. 

Hjelpemiddel til eksamen  

Yes 

Karakterskala  
A graded marking scale (A to F) is used. A is the top grade and F means Failed. 

Vurderingssemester  
Spring. There will also be assessment early autumn semester for students with valid mandatory course requirements. 

Litteraturliste 
The reading list consists of approximately 500 pages. 
The reading list is published by December 1st.  for the spring semester. 

Emneevaluering 
The course unit will be evaluated regularly. 

Programansvarlig 
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The Programme Committe for The Study of Religion 

Emneansvarlig 
The Programme Committe for The Study of Religions, Department of Archaeology, History, Cultural Studies- and Religions (AHKR) 

Administrativt ansvarlig  
Department of Archaeology, History, Cultural Studies- and Religion (AHKR) 

Kontaktinformasjon 
Study Advisor: studierettleiar@ahkr.uib.no 
Administration of examination: eksamen@ahkr.uib.no  
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HISxx: Sami history after 1751 
 

 
 

 Kategori Infotype  Tekst    Rettleiing og døme 
Emnekode  HISxx   

Namn på emnet, nynorsk    

Namn på emnet, bokmål    

Namn på emnet, engelsk  Sami history after 1751  

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 5 ECTS Døme: 
Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og er 
normert til eitt semesters fulltidsstudium. 

Studienivå 
(studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Master Bachelor/Master/Ph.d. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL  Til dømes kan eit studieemne normert til eitt 
semester leggjast til rette for å gjennomførast på 
2 semester. Det er då eit deltidsstudium med 
50% studieprogresjon. 

Undervisningsspråk EB_SPRAK English  

 Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Fall Døme:   Haust. 
 Vår. 
 Haust og/eller vår. 
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Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 
 

EB_UNDSTE
D 

Online course, and therefore not restricted to 
Bergen. 

Skal fyllast ut dersom undervisninga 

ikkje er ved UiB, i Bergen. 

 Mål og innhald 
 
 
 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Objectives and Content:  
The purpose of the course is to understand 
main developments in Sami history after 
1751. The course will analyze how the Sami 
territories were partitioned between Norway, 
Sweden, Finland and Russia, and discuss 
the relation between the indigenous 
population and the majority 
states/populations. Particular emphasis will 
be placed on the Læstadian movement and 
how it may be understood as a social, ethnic 
and/or religious movement. Another 
particular emphasis is on the impact of racial 
sciences, evolutionism and eugenics in Sami 
communities. The development of a new 
relationship between the Sami and the Nordic 
states after 1945, and the related 
establishment of new political and cultural 
institutions, forms the final emphasis of the 
course.  
 
 
 
 

 
 

Læringsutbytte 
 
 

EB_UTBYTTE  
The student shall by the end of the course 
have gained the following learning outcome 
defined in knowledge, skills, and general 

 
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for 
livslang læring (NKR) definerer læringsutbytte 
slik: 

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
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Learning Outcomes 

competence:  

Knowledge: 
The student 
 can describe the main developments in 

the relationship between the Sami and 
the Nordic states after 1751, as well as 
the main interpretations of this 
relationship in its different phases 

 can outline how Læstadianism may be 
interpreted differently in specific areas 
and eras 

 can describe modern Sami political and 
cultural institutions 

 explain the role of the global indigenous 
movement in the development of these 
institutions  

 
Skills:  
The student 
 can analyze the relationship between the 

Sami and the Nordic states in history and 
in current society 

 can articulate this in written form 
 can critically assess other students' 

writings through peer-reviews  
 
General competence: 
The student 
 can utilize the acquired knowledge of 

modern Sami history to analyze, assess, 
and articulate the reasons for its 
development 

 

Læringsutbytte er det ein person veit, kan og er i 
stand til å gjere som eit resultat av ein 
læringsprosess.   Derfor er læringsutbytte 
beskrive i kategoriane «kunnskap», 
«ferdigheiter» og «generell kompetanse».  
 Læringsutbytte skal beskrivast i samsvar med 
kvalifikasjonsrammeverket. Om eit emne har 
læringsutbytte i ein eller fleire kategoriar avheng 
av innhaldet i emnet.  
 Kvalifikasjonsrammeverket byggjer på Benjamin 
Bloom sitt klassifiseringssystem for ulike 
læringsmål. Taksonomien hans klassifiserer 
også handlingsverb som er aktuelle i formulering 
av læringsutbytte på ulike nivå.    

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
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Krav til forkunnskapar EB_KRAV None Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne 
som skal vere bestått før opptak til emnet. Skriv 
”Ingen” her dersom det ikkje finst slike krav. 

Tilrådde forkunnskapar                                        
 

EB_ANBKRAV The course literature is in English. Students 
should therefore have a sound knowledge of 
English 

Kan fyllast ut om det trengst. 
 

 

 

Studiepoengsreduksjon EB_SPREDU
K 

None Skal fyllast ut dersom emnet overlappar med 
andre emne. 

 

Krav til studierett 
 

EB_STUDRET Admission to the Master’s Programme 
Religious Minorities or other Master’s 
Programmes at the UiB. 

Her kan ein informere t.d. om emnet er eit tilbod 
berre til studentar som er tatt opp til eit bestemt 
program. 

EB_ARBUND 

 

(Erstattar  
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
 
 
 
 
 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

The teaching and student activities in this 
course will entirely take place online.  

Arbeids- og undervisningsformer kan vere 
seminar, gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, 
feltkurs, laboratoriekurs osv. 

Døme: 
Det vert brukt arbeids- og undervisningsformer 
som leggjer til rette for studentaktivitet, til dømes 
problembasert læring der studentane må finne 
løysingar saman med ein eller fleire 
medstudentar. Undervisninga omfattar og 
førelesingar og seminarundervisning i mindre 
grupper - kombinert med tilbakemelding frå 
undervisar og/eller medstudentar. 
 
Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for 
studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt på 
10 månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer til 
26,7 arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs emne har 
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såleis 400 studietimar. Her reknar ein inn alle 
former for studierelatert arbeid. Tid til individuelt 
arbeid er det som blir att når ein trekkjer frå tida 
til organisert undervisning. 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 

 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT In this course the following compulsory 
requirements have to be approved in order to 
sit for the examination:  
 

 Course quizzes following videos 
and/or texts.  

 Discussion posting that answers one 
or more questions, as well as a 
response to postings by other 
students. 

 Comments on essays by other 
students (peer-reviewed 
assignments) 

Compulsory requirements are evaluated with 
“approved/not approved.”  
 

Her registrerer ein både krav om obligatorisk 
frammøte og obligatoriske arbeidskrav. 
 
NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å 
registrere at krava er oppfylte. 

Vurderingsformer 
 
 
 
 
 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI Forms of assessment: 

The examination consists of two papers:  

1) essay (500 words)  

30% of the total grade. 

2) essay (1500 words) 70% of the total 
grade. 

 

 

Both parts of the assessment must be 

Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir 
brukte for å vurdere om læringsutbyttet er 
oppnådd. Vis gjerne til dei læringsutbyta som 
vurderings-formene skal vurdere oppnåinga av. 
 

Ta med faktainformasjon som er viktig for 
studenten, mellom anna om varigheit, vekting av 
dei ulike vurderingsdelane i høve til kvarandre, 
og elles ulike krav eller ordningar som gjeld her. 
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passed in order to pass the examination. 

The examination will receive a total grade.  

 

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM  Skal fyllast ut der det er aktuelt. 

Karakterskala 
 
 
 
 
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA A graded marking scale (A to F) is used. A is 
the top grade and F means Failed. 

Det finst to karakterskalaer: 
•  «bestått»  / «ikkje bestått» 
•  Bokstavkarakterar med skalaen 

A, B, C, D, E, F 
Jf. Universitets- og høgskolerådet:  
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karakters
ystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_kar
aktersystemet 

Vurderingssemester 
 
 
Assessment Semester 

EB_EKSSEM X Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om 
vurdering i båe semestra. 

Litteraturliste 
 
 
 
 
 
 
 
 

EB_LEREM  
The reading list consists of around 500 
pages. 
 
The reading list is published by December 1st.  
for the spring semester. 
 

NB! Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 
emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan 
endrast utan emnebeskrivinga vert endra. 

Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd 
inn i MittUiB før 1. juni for haustsemesteret og 
før 1. desember for det påfølgjande 
vårsemesteret.   

Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom 
kjernelitteratur og eventuell annan tilrådd 
litteratur. 

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
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Reading List 

Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former for 
digitale læringsressursar og verkty som skal 
brukast. 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

EB_EVALUER The course unit will be evaluated regularly. Kor ofte skal emnet evaluerast? 

Programansvarleg 
 
Course Coordinator 
 

EB_PROGAN
S 

The Program Committee for History Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 
programstyre, set ein inn den nemninga. 

Emneansvarleg EB_EMNANS
V 

The Program Committee for History  

Administrativt 
ansvarleg 
 
Course Administrator 
 

EB_ADMANS
V 

Department of Archaeology, History, Cultural 
Studies- and Religion (AHKR) 

 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Study Advisor: studierettleiar@ahkr.uib.no 
Administration of examination: 
eksamen@ahkr.uib.no 

 

 

  

mailto:studierettleiar@ahkr.uib.no
mailto:eksamen@ahkr.uib.no
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RMMxx: Religious Minorities in Israel 
 

 
 
 Kategori Infotype  Tekst    Rettleiing og døme 
Emnekode  RMMxx Religious Minorities in Israel   

Namn på emnet, nynorsk    

Namn på emnet, bokmål    

Namn på emnet, engelsk    

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 5 ECTS Døme: 
Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og er 
normert til eitt semesters fulltidsstudium. 

Studienivå 
(studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Master Bachelor/Master/Ph.d. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Full-time and part-time Til dømes kan eit studieemne normert til eitt 
semester leggjast til rette for å gjennomførast på 
2 semester. Det er då eit deltidsstudium med 
50% studieprogresjon. 

Undervisningsspråk EB_SPRAK English  

 Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM x Døme:   Haust. 
 Vår. 
 Haust og/eller vår. 

Undervisningsstad 
 

EB_UNDSTE
D 

Online course, and therefore not restricted to 
Bergen. 

Skal fyllast ut dersom undervisninga 
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Place of Instruction 
 

ikkje er ved UiB, i Bergen. 

 Mål og innhald 
 
 
 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Objectives and Content:  
A quarter of the population in Israel is not 
Jewish – by which is meant residents not 
recognized as Jewish by the Interior Ministry. 
Of this segment of the population, the great 
majority belongs to non-Jewish religious 
minorities, from the largest religious minority, 
Arab Sunni Muslims (1.2 million), to tiny 
minorities such as Coptic and Assyrians 
Christians (each about 1000 persons), and 
Bahá'ís (650). Others belonging to this part of 
the population either have no official religious 
personal status or consider themselves 
Jewish but are not recognized as such by the 
government. This course will provide a basic 
overview of the religious minorities of Israel, 
namely their background, characteristics, and 
present situation, and a basic understanding 
of the state's legal system in regard to its 
religious minorities. By in addition focusing 
on a number of cases, first with the entire 
class and then in an individual research 
presentation on which basis the individual 
students´ grade will be assessed, the 
students will explore the various effects of 
this system on religious minorities.  
 

 
 

Læringsutbytte 
 
 
 

EB_UTBYTTE  
The student shall by the end of the course 
have gained the following learning outcome 
defined in knowledge, skills, and general 

 
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for 
livslang læring (NKR) definerer læringsutbytte 

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
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Learning Outcomes 

competence:  

 

Knowledge: 
The student 
 can give an overview of the major 

religious minorities in Israel and its 
occupied territories 

 can explain the way religious matters are 
organized in the State of Israel and its 
occupied territories 

 can discuss the various ways this system 
affects religious minorities and their 
individual members 

 
Skills:  
The student 
 can engage in critical discussions and 

peer review activities about religious 
minorities in Israel 

 can conduct a short independent 
research project by finding and 
evaluating relevant source materials and 
demonstrate writing skills 

 
General competence: 
The student 
 can recognize biases and prejudices in 

sources about and by religious 
minorities. 

 can convey in writing the complex social 
situations of religious minorities  

 

slik: 
Læringsutbytte er det ein person veit, kan og er i 
stand til å gjere som eit resultat av ein 
læringsprosess.   Derfor er læringsutbytte 
beskrive i kategoriane «kunnskap», 
«ferdigheiter» og «generell kompetanse».  
 Læringsutbytte skal beskrivast i samsvar med 
kvalifikasjonsrammeverket. Om eit emne har 
læringsutbytte i ein eller fleire kategoriar avheng 
av innhaldet i emnet.  
 Kvalifikasjonsrammeverket byggjer på Benjamin 
Bloom sitt klassifiseringssystem for ulike 
læringsmål. Taksonomien hans klassifiserer 
også handlingsverb som er aktuelle i formulering 
av læringsutbytte på ulike nivå.    

 

Krav til forkunnskapar EB_KRAV None Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne 
som skal vere bestått før opptak til emnet. Skriv 
”Ingen” her dersom det ikkje finst slike krav. 

Tilrådde forkunnskapar                                        EB_ANBKRAV The course literature is in English. Students Kan fyllast ut om det trengst. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
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 should therefore have a sound knowledge of 
English 

 

 

 

Studiepoengsreduksjon EB_SPREDU
K 

None Skal fyllast ut dersom emnet overlappar med 
andre emne. 

 

Krav til studierett 
 

EB_STUDRET Admission to the Master’s Programme 
Religious Minorities or other Master’s 
Programmes at the UiB. 

Her kan ein informere t.d. om emnet er eit tilbod 
berre til studentar som er tatt opp til eit bestemt 
program. 

EB_ARBUND 

 

(Erstattar  
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
 
 
 
 
 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

The teaching and student activities in this 
course will entirely take place online.  

EXAMPLES 

 short introductory videos. 
 Readings 
 following each video/reading there 

will be a short quiz, that tests the 
students basic understanding of the 
video/reading 

 individual feedback on discussion 
postings and essays from the 
instructor 

 participation in online discussions 

Arbeids- og undervisningsformer kan vere 
seminar, gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, 
feltkurs, laboratoriekurs osv. 

Døme: 
Det vert brukt arbeids- og undervisningsformer 
som leggjer til rette for studentaktivitet, til dømes 
problembasert læring der studentane må finne 
løysingar saman med ein eller fleire 
medstudentar. Undervisninga omfattar og 
førelesingar og seminarundervisning i mindre 
grupper - kombinert med tilbakemelding frå 
undervisar og/eller medstudentar. 
 
Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for 
studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt på 
10 månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer til 
26,7 arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs emne har 
såleis 400 studietimar. Her reknar ein inn alle 
former for studierelatert arbeid. Tid til individuelt 
arbeid er det som blir att når ein trekkjer frå tida 
til organisert undervisning. 
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Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 

 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT In this course the following compulsory 
requirements have to be approved in order to 
sit for the examination:  
 
 contributing significantly to mapping out 

the religious minorities of Israel in a for 
that purpose designed assignment 

 course quizzes following videos and/or 
texts. The quizzes will test the students’ 
command of the prescribed course 
material, and successful completion of at 
least 70% online course questions in 
course quizzes 

 a minimum of one discussion posting 
(minimum 100 words) that answers one 
of more questions as well as a minimum 
of two responses (of each minimum 50 
words) to postings by other students.  

 at least four useful comment on the 
essays 1 and 2 of other students (peer-
reviewed assignments)  

 

Compulsory requirements are evaluated with 
“approved/not approved.”  
 

Her registrerer ein både krav om obligatorisk 
frammøte og obligatoriske arbeidskrav. 
 
NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å 
registrere at krava er oppfylte. 

Vurderingsformer 
 
 
 
 
 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI Forms of assessment: 

The examination consists of an essay (2500 
words) 100% of the total grade. 

 

 

The assessment must be passed in order to 
pass the examination. 

Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir 
brukte for å vurdere om læringsutbyttet er 
oppnådd. Vis gjerne til dei læringsutbyta som 
vurderings-formene skal vurdere oppnåinga av. 
 

Ta med faktainformasjon som er viktig for 
studenten, mellom anna om varigheit, vekting av 
dei ulike vurderingsdelane i høve til kvarandre, 
og elles ulike krav eller ordningar som gjeld her. 

Hjelpemiddel til eksamen EB_HJELPEM  Skal fyllast ut der det er aktuelt. 
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Examination Support 
Material 
Karakterskala 
 
 
 
 
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA A graded marking scale (A to F) is used. A is 
the top grade and F means Failed. 

Det finst to karakterskalaer: 
•  «bestått»  / «ikkje bestått» 
•  Bokstavkarakterar med skalaen 

A, B, C, D, E, F 
Jf. Universitets- og høgskolerådet:  
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karakters
ystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_kar
aktersystemet 

Vurderingssemester 
 
 
Assessment Semester 

EB_EKSSEM x Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om 
vurdering i båe semestra. 

Litteraturliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reading List 

EB_LEREM  
The reading list consists of approximately 
500 pages. 
 
The reading list is published by June 1st. for 
the autumn semester and by December 1st.  
for the spring semester. 
 

NB! Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 
emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan 
endrast utan emnebeskrivinga vert endra. 

Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd 
inn i MittUiB før 1. juni for haustsemesteret og 
før 1. desember for det påfølgjande 
vårsemesteret.   

Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom 
kjernelitteratur og eventuell annan tilrådd 
litteratur. 

Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former for 
digitale læringsressursar og verkty som skal 
brukast. 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 

EB_EVALUER The course unit will be evaluated regularly. Kor ofte skal emnet evaluerast? 

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
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Programansvarleg 
 
Course Coordinator 
 

EB_PROGAN
S 

The Programme Committe for The Study of 
Religion 

Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 
programstyre, set ein inn den nemninga. 

Emneansvarleg EB_EMNANS
V 

The Programme Committe for The Study of 
Religions, Department of Archaeology, 
History, Cultural Studies- and Religions 
(AHKR) 
 

 

Administrativt 
ansvarleg 
 
Course Administrator 
 

EB_ADMANS
V 

Department of Archaeology, History, Cultural 
Studies- and Religion (AHKR) 

 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Study Advisor: studierettleiar@ahkr.uib.no 
Administration of examination: 
eksamen@ahkr.uib.no 

 

 

  

mailto:studierettleiar@ahkr.uib.no
mailto:eksamen@ahkr.uib.no
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RMMxx: Dissent and religious minorities 
 

 
 
 Kategori Infotype  Tekst    Rettleiing og døme 
Emnekode  RMMxx (Forslag)  

Namn på emnet, nynorsk    

Namn på emnet, bokmål  Dissens og religiøse minoriteter   

Namn på emnet, engelsk  Dissent and religious minorities  

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 5 ECTS Døme: 
Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og er 
normert til eitt semesters fulltidsstudium. 

Studienivå 
(studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Master Bachelor/Master/Ph.d. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Full-time and Part-Time Til dømes kan eit studieemne normert til eitt 
semester leggjast til rette for å gjennomførast på 
2 semester. Det er då eit deltidsstudium med 
50% studieprogresjon. 

Undervisningsspråk EB_SPRAK English  

 Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Spring Døme:   Haust. 
 Vår. 
 Haust og/eller vår. 

Undervisningsstad 
 

EB_UNDSTE
D 

Online course, and therefore not restricted to 
Bergen. 

Skal fyllast ut dersom undervisninga 
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Place of Instruction 
 

ikkje er ved UiB, i Bergen. 

 Mål og innhald 
 
 
 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Objectives and Content:  
In addition to external threats, such as 
aggression or discrimination by majority 
groups or the state, religious minorities also 
experience threats from within (an attitude, it 
should be emphasized, that should not be 
regarded as exclusive to minorities). 
Minorities often regard their survival 
contingent on strong social cohesion and 
therefore emphasize endogamy and 
adherence to religious and social customs. 
Therefore, marriage between a minority 
member and an outsider is often regarded as 
a betrayal of the community and a threat to 
its survival. Likewise, religious heterodoxy 
and challenges to traditional social patterns, 
such as giving women different and 
especially more important roles in the 
religious and social life of the community, are 
often regarded as grave threats. Minorities 
often also experience it as a threat when a 
member seeks protection from external 
authorities. This course will explore the 
phenomenon of dissent in religious 
minorities. It will explore the various ways in 
which leaders and common members of 
small minorities surrounded by larger 
religious majorities have dealt and are 
dealing with such challenges. While the 
phenomenon will explored as a social 
situation across time and place, a particular 
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emphasis will be put on the challenge of 
modern cultural and legal frameworks that 
these have produced. 
 

Læringsutbytte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Learning Outcomes 

EB_UTBYTTE  
The student shall by the end of the course 
have gained the following learning outcome 
defined in knowledge, skills, and general 
competence:  

Knowledge: 
The student 
 can distinguish between different kinds of 

dissent in religious minorities, and 
different ways religious minorities engage 
with various forms of dissent 

 can describe examples of how individual 
members of religious minorities can 
make use of different political and legal 
systems, namely those of their minority 
and those of the authorities of states 
where the minority lives 

 
Skills:  
The student 
 Can formulate and debate in writing 

issues surrounding dissent in religious 
minorities. 

 
General competence: 
The student 
 can evaluate a variety of sources from 

very different perspectives about dissent 
in religious minorities 

 can present the social complexity 
of situations of dissent in religious 
minorities in clear academic writing 

 
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for 
livslang læring (NKR) definerer læringsutbytte 
slik: 
Læringsutbytte er det ein person veit, kan og er i 
stand til å gjere som eit resultat av ein 
læringsprosess.   Derfor er læringsutbytte 
beskrive i kategoriane «kunnskap», 
«ferdigheiter» og «generell kompetanse».  
 Læringsutbytte skal beskrivast i samsvar med 
kvalifikasjonsrammeverket. Om eit emne har 
læringsutbytte i ein eller fleire kategoriar avheng 
av innhaldet i emnet.  
 Kvalifikasjonsrammeverket byggjer på Benjamin 
Bloom sitt klassifiseringssystem for ulike 
læringsmål. Taksonomien hans klassifiserer 
også handlingsverb som er aktuelle i formulering 
av læringsutbytte på ulike nivå.    

 

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
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 can come to an informed judgment about 
such situations 

Krav til forkunnskapar EB_KRAV None Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne 
som skal vere bestått før opptak til emnet. Skriv 
”Ingen” her dersom det ikkje finst slike krav. 

Tilrådde forkunnskapar                                        
 

EB_ANBKRAV The course literature is in English. Students 
should therefore have a sound knowledge of 
English 

Kan fyllast ut om det trengst. 
 

 

 

Studiepoengsreduksjon EB_SPREDU
K 

None Skal fyllast ut dersom emnet overlappar med 
andre emne. 

 

Krav til studierett 
 

EB_STUDRET Admission to the Master’s Programme 
Religious Minorities or other Master’s 
Programmes at the UiB. 

Her kan ein informere t.d. om emnet er eit tilbod 
berre til studentar som er tatt opp til eit bestemt 
program. 

EB_ARBUND 

 

(Erstattar  
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
 
 
 
 
 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

The teaching and student activities in this 
course will entirely take place online.  

EXAMPLES 

 short introductory videos. 
 Readings 
 following each video/reading there 

will be a short quiz, that tests the 
students basic understanding of the 
video/reading 

 individual feedback on discussion 
postings and essays from the 
instructor 

 participation in online discussions 

Arbeids- og undervisningsformer kan vere 
seminar, gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, 
feltkurs, laboratoriekurs osv. 

Døme: 
Det vert brukt arbeids- og undervisningsformer 
som leggjer til rette for studentaktivitet, til dømes 
problembasert læring der studentane må finne 
løysingar saman med ein eller fleire 
medstudentar. Undervisninga omfattar og 
førelesingar og seminarundervisning i mindre 
grupper - kombinert med tilbakemelding frå 
undervisar og/eller medstudentar. 
 
Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for 
studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt på 
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10 månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer til 
26,7 arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs emne har 
såleis 400 studietimar. Her reknar ein inn alle 
former for studierelatert arbeid. Tid til individuelt 
arbeid er det som blir att når ein trekkjer frå tida 
til organisert undervisning. 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 

 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT In this course the following compulsory 
requirements have to be approved in order to 
sit for the examination:  
 
 Course quizzes following videos and/or 

texts. The quizzes will test the students’ 
command of the prescribed course 
material, and successful completion of at 
least 70% online course questions in 
course quizzes. 

 A minimum of one discussion posting 
(minimum 100 words) that answers one 
of more questions as well as a minimum 
of two responses (of each minimum 50 
words) to postings by other students. 

 At least four useful comments on the 
essays 1 and 2 of other students (peer-
reviewed assignments) 

Compulsory requirements are evaluated with 
“approved/not approved.”  
 

Her registrerer ein både krav om obligatorisk 
frammøte og obligatoriske arbeidskrav. 
 
NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å 
registrere at krava er oppfylte. 

Vurderingsformer 
 
 
 
 
 

EB_VURDERI Forms of assessment: 

The examination consists of two papers:   

1. Short source analysis of case study (800 
words) 40% of the total grade 

2. Essay (2000 words) 60% of the total 

Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir 
brukte for å vurdere om læringsutbyttet er 
oppnådd. Vis gjerne til dei læringsutbyta som 
vurderings-formene skal vurdere oppnåinga av. 
 

Ta med faktainformasjon som er viktig for 
studenten, mellom anna om varigheit, vekting av 
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Forms of Assessment 

grade 

 

 

Both parts of the assessment must be 
passed in order to pass the examination. 

The examination will be given a total grade.  

 

dei ulike vurderingsdelane i høve til kvarandre, 
og elles ulike krav eller ordningar som gjeld her. 

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM  Skal fyllast ut der det er aktuelt. 

Karakterskala 
 
 
 
 
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA A graded marking scale (A to F) is used. A is 
the top grade and F means Failed. 

Det finst to karakterskalaer: 
•  «bestått»  / «ikkje bestått» 
•  Bokstavkarakterar med skalaen 

A, B, C, D, E, F 
Jf. Universitets- og høgskolerådet:  
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karakters
ystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_kar
aktersystemet 

Vurderingssemester 
 
 
Assessment Semester 

EB_EKSSEM x Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om 
vurdering i båe semestra. 

Litteraturliste 
 
 
 
 
 
 

EB_LEREM  
The reading list consists of approximately 
500 pages. 
 
The reading list is published by June 1st. for 
the autumn semester and by December 1st.  
for the spring semester. 
 

NB! Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 
emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan 
endrast utan emnebeskrivinga vert endra. 

Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd 
inn i MittUiB før 1. juni for haustsemesteret og 
før 1. desember for det påfølgjande 

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet


106 

 
 
 
Reading List 

vårsemesteret.   

Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom 
kjernelitteratur og eventuell annan tilrådd 
litteratur. 

Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former for 
digitale læringsressursar og verkty som skal 
brukast. 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

EB_EVALUER The course unit will be evaluated regularly. Kor ofte skal emnet evaluerast? 

Programansvarleg 
 
Course Coordinator 
 

EB_PROGAN
S 

The Programme Committe for The Study of 
Religion 

Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 
programstyre, set ein inn den nemninga. 

Emneansvarleg EB_EMNANS
V 

The Programme Committe for The Study of 
Religions, Department of Archaeology, 
History, Cultural Studies- and Religions 
(AHKR) 
 

 

Administrativt 
ansvarleg 
 
Course Administrator 
 

EB_ADMANS
V 

Department of Archaeology, History, Cultural 
Studies- and Religion (AHKR) 

 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Study Advisor: studierettleiar@ahkr.uib.no 
Administration of examination: 
eksamen@ahkr.uib.no 

 

 

  

mailto:studierettleiar@ahkr.uib.no
mailto:eksamen@ahkr.uib.no
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RMMxx: Buddhist minorities in India 
 

 
 

 Kategori Infotype  Tekst    Rettleiing og døme 
Emnekode  RMMxx  

Namn på emnet, nynorsk    

Namn på emnet, bokmål    

Namn på emnet, engelsk  Buddhism in contemporary India  

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 5 ECTS Døme: 
Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og er 
normert til eitt semesters fulltidsstudium. 

Studienivå 
(studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Master Bachelor/Master/Ph.d. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL  Til dømes kan eit studieemne normert til eitt 
semester leggjast til rette for å gjennomførast på 
2 semester. Det er då eit deltidsstudium med 
50% studieprogresjon. 

Undervisningsspråk EB_SPRAK English  

 Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Fall Døme:   Haust. 
 Vår. 
 Haust og/eller vår. 
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Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 
 

EB_UNDSTE
D 

Online course, and therefore not restricted to 
Bergen. 

Skal fyllast ut dersom undervisninga 

ikkje er ved UiB, i Bergen. 

 Mål og innhald 
 
 
 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Objectives and Content:  
The purpose of the course is to understand 
Buddhism as a religious minority in modern 
and contemporary India. The course will 
analyze the history of the disappearance of 
Buddhism in India and its re-emergence in 
modern India and how this relates to Indian 
political history, society and caste. The 
course tries to understand the reasons for the 
re-emergence of Buddhism in India such as 
colonialism, the British discovery of Buddhist 
monuments and India’s Buddhist past, 
creation of transnational modern Buddhism, 
and caste discrimination and political 
developments in South Asia. The course will 
identify Buddhist minorities in India and how 
they differ in terms of teachings, ethnicity and 
caste. The course will in particular present 
and analyze B. R. Ambedkar’s views of 
Buddhism, the teachings and practices of 
Navayana Buddhists, and Buddhism as a 
Dalit religion in contemporary India.  
 
 
 
 

 
 

Læringsutbytte 
 

EB_UTBYTTE  
The student shall by the end of the course 

 
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for 

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
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Learning Outcomes 

have gained the following learning outcome 
defined in knowledge, skills, and general 
competence:  

Knowledge: 
The student 
 can describe the decline and later revival 

of Buddhism in India, characteristics of 
modern Buddhism and the different 
forms of Buddhism in India since the 
1890s 

 can give a basic outline of the history of 
Buddhism and caste in the Indian 
colonial period and contemporary society 

 can outline B.R. Ambedkar’s 
interpretations of Buddhism and the 
religious teachings and practices of 
Navayana Buddhism 

 
Skills: 
The student 
 can analyze the place and forms of 

Buddhism in Indian history and 
in contemporary Indian society 

 can articulate this in written essays, in 
written discussions 

 can critically assess other students' 
writings through peer-reviews 

 
General competence: 
The student 
 can analyze, assess, and articulate the 

reasons for the emergence, decline and 
revival of religious minorities in societies  

 can problematize stereotypes about 
religious minorities 

 

livslang læring (NKR) definerer læringsutbytte 
slik: 
Læringsutbytte er det ein person veit, kan og er i 
stand til å gjere som eit resultat av ein 
læringsprosess.   Derfor er læringsutbytte 
beskrive i kategoriane «kunnskap», 
«ferdigheiter» og «generell kompetanse».  
 Læringsutbytte skal beskrivast i samsvar med 
kvalifikasjonsrammeverket. Om eit emne har 
læringsutbytte i ein eller fleire kategoriar avheng 
av innhaldet i emnet.  
 Kvalifikasjonsrammeverket byggjer på Benjamin 
Bloom sitt klassifiseringssystem for ulike 
læringsmål. Taksonomien hans klassifiserer 
også handlingsverb som er aktuelle i formulering 
av læringsutbytte på ulike nivå.    

 

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
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Krav til forkunnskapar EB_KRAV None Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne 
som skal vere bestått før opptak til emnet. Skriv 
”Ingen” her dersom det ikkje finst slike krav. 

Tilrådde forkunnskapar                                        
 

EB_ANBKRAV The course literature is in English. Students 
should therefore have a sound knowledge of 
English 

Kan fyllast ut om det trengst. 
 

 

 

Studiepoengsreduksjon EB_SPREDU
K 

None Skal fyllast ut dersom emnet overlappar med 
andre emne. 

 

Krav til studierett 
 

EB_STUDRET Admission to the Master’s Programme 
Religious Minorities or other Master’s 
Programmes at the UiB. 

Her kan ein informere t.d. om emnet er eit tilbod 
berre til studentar som er tatt opp til eit bestemt 
program. 

EB_ARBUND 

 

(Erstattar  
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
 
 
 
 
 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

The teaching and student activities in this 
course will entirely take place online.  

EXAMPLES  
 short introductory videos 
 readings 
 following each video/reading there will be 

a short quiz, that tests the students basic 
understanding of the video/reading 

 individual feedback on discussion 
postings and essays from the instructor 

 participation in online discussions 

Arbeids- og undervisningsformer kan vere 
seminar, gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, 
feltkurs, laboratoriekurs osv. 

Døme: 
Det vert brukt arbeids- og undervisningsformer 
som leggjer til rette for studentaktivitet, til dømes 
problembasert læring der studentane må finne 
løysingar saman med ein eller fleire 
medstudentar. Undervisninga omfattar og 
førelesingar og seminarundervisning i mindre 
grupper - kombinert med tilbakemelding frå 
undervisar og/eller medstudentar. 
 
Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for 
studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt på 
10 månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer til 
26,7 arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs emne har 
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såleis 400 studietimar. Her reknar ein inn alle 
former for studierelatert arbeid. Tid til individuelt 
arbeid er det som blir att når ein trekkjer frå tida 
til organisert undervisning. 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 

 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT In this course the following compulsory 
requirements have to be approved in order to 
sit for the examination:  
 
 Course quizzes following videos and/or 

texts.  
 discussion posting that answers one of 

more questions as well as a responses to 
postings by other students. 

 comments on essays of other students 
(peer-reviewed assignments) 

Compulsory requirements are evaluated with 
“approved/not approved.”  
 

Her registrerer ein både krav om obligatorisk 
frammøte og obligatoriske arbeidskrav. 
 
NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å 
registrere at krava er oppfylte. 

Vurderingsformer 
 
 
 
 
 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI Forms of assessment: 

The examination consists of two papers:  

3) essay (500 words)  

30% of the total grade. 

4) essay (2000 words) 70% of the total 
grade. 

 

 

Both parts of the assessment must be 
passed in order to pass the examination. 

Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir 
brukte for å vurdere om læringsutbyttet er 
oppnådd. Vis gjerne til dei læringsutbyta som 
vurderings-formene skal vurdere oppnåinga av. 
 

Ta med faktainformasjon som er viktig for 
studenten, mellom anna om varigheit, vekting av 
dei ulike vurderingsdelane i høve til kvarandre, 
og elles ulike krav eller ordningar som gjeld her. 



112 

The examination will be given a total grade.  

 

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM  Skal fyllast ut der det er aktuelt. 

Karakterskala 
 
 
 
 
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA A graded marking scale (A to F) is used. A is 
the top grade and F means Failed. 

Det finst to karakterskalaer: 
•  «bestått»  / «ikkje bestått» 
•  Bokstavkarakterar med skalaen 

A, B, C, D, E, F 
Jf. Universitets- og høgskolerådet:  
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karakters
ystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_kar
aktersystemet 

Vurderingssemester 
 
 
Assessment Semester 

EB_EKSSEM x Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om 
vurdering i båe semestra. 

Litteraturliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EB_LEREM  
The reading list consists of around 500 to 
700 pages. 
 
The reading list is published by December 1st.  
for the spring semester. 
 

NB! Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 
emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan 
endrast utan emnebeskrivinga vert endra. 

Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd 
inn i MittUiB før 1. juni for haustsemesteret og 
før 1. desember for det påfølgjande 
vårsemesteret.   

Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom 
kjernelitteratur og eventuell annan tilrådd 
litteratur. 

Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former for 

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
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Reading List digitale læringsressursar og verkty som skal 
brukast. 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

EB_EVALUER The course unit will be evaluated regularly. Kor ofte skal emnet evaluerast? 

Programansvarleg 
 
Course Coordinator 
 

EB_PROGAN
S 

The Programme Committe for The Study of 
Religion 

Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 
programstyre, set ein inn den nemninga. 

Emneansvarleg EB_EMNANS
V 

The Programme Committe for The Study of 
Religions, Department of Archaeology, 
History, Cultural Studies- and Religions 
(AHKR) 
 

 

Administrativt 
ansvarleg 
 
Course Administrator 
 

EB_ADMANS
V 

Department of Archaeology, History, Cultural 
Studies- and Religion (AHKR) 

 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Study Advisor: studierettleiar@ahkr.uib.no 
Administration of examination: 
eksamen@ahkr.uib.no 

 

 

  

mailto:studierettleiar@ahkr.uib.no
mailto:eksamen@ahkr.uib.no
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RMMxx: Ethno-Religious Minorities in Eastern Europe 
 

 
 
 Kategori Infotype  Tekst    Rettleiing og døme 
Emnekode  RMMxx (Forslag)  

Namn på emnet, nynorsk    

Namn på emnet, bokmål    

Namn på emnet, engelsk  Ethno-Religious Minorities in Eastern Europe  

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 5 ECTS Døme: 
Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og er 
normert til eitt semesters fulltidsstudium. 

Studienivå 
(studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Master Bachelor/Master/Ph.d. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Full-time and Part-Time Til dømes kan eit studieemne normert til eitt 
semester leggjast til rette for å gjennomførast på 
2 semester. Det er då eit deltidsstudium med 
50% studieprogresjon. 

Undervisningsspråk EB_SPRAK English  

 Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM x Døme:   Haust. 
 Vår. 
 Haust og/eller vår. 

Undervisningsstad 
 

EB_UNDSTE
D 

Online course, and therefore not restricted to 
Bergen. 

Skal fyllast ut dersom undervisninga 
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Place of Instruction 
 

ikkje er ved UiB, i Bergen. 

 Mål og innhald 
 
 
 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Objectives and Content:  
The course provides an introduction to the 
history of ethno-religious minorities in 
selected regions of Eastern Europe from the 
early modern period to the present. The 
course looks at the processes of 
denominational differentiation following the 
Reformation in the multi-ethnic areas of these 
regions, that resulted in the formation of 
ethno-religious communities. The course will 
also include the history of selected groups 
that migrated to the region or were the result 
of proselytization activities. In addition, the 
course will focus on topics such as the socio-
political dynamics of majority-minority-
relationships (‘religious toleration’), religious 
institutionalization, and the formation of 
ethnic and national identities.      

 
 

Læringsutbytte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EB_UTBYTTE  
The student shall by the end of the course 
have gained the following learning outcome 
defined in knowledge, skills, and general 
competence:  

 

Knowledge: 
The student 
 can describe and discuss the cultural 

context and development of selected 
ethno-religious groups in East-Central 
Europe 

 

 
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for 
livslang læring (NKR) definerer læringsutbytte 
slik: 
Læringsutbytte er det ein person veit, kan og er i 
stand til å gjere som eit resultat av ein 
læringsprosess.   Derfor er læringsutbytte 
beskrive i kategoriane «kunnskap», 
«ferdigheiter» og «generell kompetanse».  
 Læringsutbytte skal beskrivast i samsvar med 
kvalifikasjonsrammeverket. Om eit emne har 
læringsutbytte i ein eller fleire kategoriar avheng 

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
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Learning Outcomes 

Skills:  
The student 
 can compose academic texts and 

contribute academic-level comments 
about issues related to the main topics of 
the course.  

 
General competence: 
The student 
 can contextualize culturally, historically 

and socio-politically ethno-religious 
groups 

av innhaldet i emnet.  
 Kvalifikasjonsrammeverket byggjer på Benjamin 
Bloom sitt klassifiseringssystem for ulike 
læringsmål. Taksonomien hans klassifiserer 
også handlingsverb som er aktuelle i formulering 
av læringsutbytte på ulike nivå.    

 

Krav til forkunnskapar EB_KRAV None Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne 
som skal vere bestått før opptak til emnet. Skriv 
”Ingen” her dersom det ikkje finst slike krav. 

Tilrådde forkunnskapar                                        
 

EB_ANBKRAV The course literature is in English. Students 
should therefore have a sound knowledge of 
English 

Kan fyllast ut om det trengst. 
 

 

 

Studiepoengsreduksjon EB_SPREDU
K 

None Skal fyllast ut dersom emnet overlappar med 
andre emne. 

 

Krav til studierett 
 

EB_STUDRET Admission to the Master’s Programme 
Religious Minorities or other Master’s 
Programmes at the UiB. 

Her kan ein informere t.d. om emnet er eit tilbod 
berre til studentar som er tatt opp til eit bestemt 
program. 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
 
 
 
 

EB_ARBUND 

 

(Erstattar  
EB_UNDMET
O) 

The teaching and student activities in this 
course will entirely take place online.  

EXAMPLES 

 short introductory videos 
 readings 
 following each video/reading there will be 

a short quiz, that tests the students basic 

Arbeids- og undervisningsformer kan vere 
seminar, gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, 
feltkurs, laboratoriekurs osv. 

Døme: 
Det vert brukt arbeids- og undervisningsformer 
som leggjer til rette for studentaktivitet, til dømes 
problembasert læring der studentane må finne 

https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
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Teaching and Learning 
Methods 

 understanding of the video/reading 

 individual feedback on discussion 
postings and essays from the 
instructor 

 participation in online discussions 

løysingar saman med ein eller fleire 
medstudentar. Undervisninga omfattar og 
førelesingar og seminarundervisning i mindre 
grupper - kombinert med tilbakemelding frå 
undervisar og/eller medstudentar. 
 
Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for 
studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt på 
10 månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer til 
26,7 arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs emne har 
såleis 400 studietimar. Her reknar ein inn alle 
former for studierelatert arbeid. Tid til individuelt 
arbeid er det som blir att når ein trekkjer frå tida 
til organisert undervisning. 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 

 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT In this course the following compulsory 
requirements have to be approved in order to 
sit for the examination:   
  
 course quizzes following videos 

and/or texts.  
 Discussion posting and responses to 

postings by other students 
 at least four comments on the essays of 

other students (peer-reviewed 
assignments)  

 
Compulsory requirements are evaluated with 
“approved/not approved.” 
 

Her registrerer ein både krav om obligatorisk 
frammøte og obligatoriske arbeidskrav. 
 
NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å 
registrere at krava er oppfylte. 

Vurderingsformer 
 
 
 
 
 

EB_VURDERI Forms of assessment: 

The examination consists of two papers:  

5) essay (800 words) 40% of the total grade 

6) essay (2000 words) 60% of the total 

Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir 
brukte for å vurdere om læringsutbyttet er 
oppnådd. Vis gjerne til dei læringsutbyta som 
vurderings-formene skal vurdere oppnåinga av. 
 

Ta med faktainformasjon som er viktig for 
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Forms of Assessment 

grade 

 

 

Both parts of the assessment must be 
passed in order to pass the examination. 

The examination will be given a total grade.  

 

studenten, mellom anna om varigheit, vekting av 
dei ulike vurderingsdelane i høve til kvarandre, 
og elles ulike krav eller ordningar som gjeld her. 

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM  Skal fyllast ut der det er aktuelt. 

Karakterskala 
 
 
 
 
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA A graded marking scale (A to F) is used. A is 
the top grade and F means Failed. 

Det finst to karakterskalaer: 
•  «bestått»  / «ikkje bestått» 
•  Bokstavkarakterar med skalaen 

A, B, C, D, E, F 
Jf. Universitets- og høgskolerådet:  
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karakters
ystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_kar
aktersystemet 

Vurderingssemester 
 
 
Assessment Semester 

EB_EKSSEM x Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om 
vurdering i båe semestra. 

Litteraturliste 
 
 
 
 
 
 

EB_LEREM  
The reading list consists of approximately 
500 pages. 
 
The reading list is published by June 1st. for 
the autumn semester and by December 1st.  
for the spring semester. 
 

NB! Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 
emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan 
endrast utan emnebeskrivinga vert endra. 

Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd 
inn i MittUiB før 1. juni for haustsemesteret og 
før 1. desember for det påfølgjande 

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
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Reading List 

vårsemesteret.   

Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom 
kjernelitteratur og eventuell annan tilrådd 
litteratur. 

Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former for 
digitale læringsressursar og verkty som skal 
brukast. 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

EB_EVALUER The course unit will be evaluated regularly. Kor ofte skal emnet evaluerast? 

Programansvarleg 
 
Course Coordinator 
 

EB_PROGAN
S 

The Programme Committe for The Study of 
Religion 

Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 
programstyre, set ein inn den nemninga. 

Emneansvarleg EB_EMNANS
V 

The Programme Committe for The Study of 
Religions, Department of Archaeology, 
History, Cultural Studies- and Religions 
(AHKR) 
 

 

Administrativt 
ansvarleg 
 
Course Administrator 
 

EB_ADMANS
V 

Department of Archaeology, History, Cultural 
Studies- and Religion (AHKR) 

 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Study Advisor: studierettleiar@ahkr.uib.no 
Administration of examination: 
eksamen@ahkr.uib.no 

 

 

  

mailto:studierettleiar@ahkr.uib.no
mailto:eksamen@ahkr.uib.no
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RMMxx: Latter Day Saints and Society in the West, c. 1830-1950 
 

 
 
 Kategori Infotype  Tekst    Rettleiing og døme 
Emnekode  RMMxx  

Namn på emnet, nynorsk  Dei siste dagars heilage og samfunn i 
Vesten, ca 1830-1950 

 

Namn på emnet, bokmål  De siste dagers hellige og samfunn i Vesten, 
ca. 1830-1950 

 

Namn på emnet, engelsk  Latter Day Saints and Society in the West, c. 
1830-1950 

 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 5 ECTS Døme: 
Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og er 
normert til eitt semesters fulltidsstudium. 

Studienivå 
(studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Master Bachelor/Master/Ph.d. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Full-time and Part-Time Til dømes kan eit studieemne normert til eitt 
semester leggjast til rette for å gjennomførast på 
2 semester. Det er då eit deltidsstudium med 
50% studieprogresjon. 

Undervisningsspråk EB_SPRAK English  

 Undervisningssemester 
 

EB_UNDSEM Fall Døme:   Haust. 
 Vår. 
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Semester of Instruction  Haust og/eller vår. 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 
 

EB_UNDSTE
D 

Online course, and therefore not restricted to 
Bergen. 

Skal fyllast ut dersom undervisninga 

ikkje er ved UiB, i Bergen. 

 Mål og innhald 
 
 
 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Objectives and Content:  
 
The objective of the course is to study 
aspects of the position of The Church of 
Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS 
Church, the largest denomination in the 
Mormon tradition), both as a majority and as 
a minority religion in Western society 
between its founding in 1830 and the mid 20th 
Century. From the outset, the Church came 
into conflict with non-Mormon neighbouring 
communities and with political authorities, 
both on state level and federal level. At the 
end of the 1840s, in order to escape 
difficulties, the Church moved to Utah and 
established what has been described as a 
theocracy. Soon, the Church also entered 
into missionary activities internationally, 
resulting in widespread anti-Mormonism. 
Typically, outside Utah, the LDS Church was 
until the 20th century denied the position of a 
legitimate religion and viewed as a political, 
moral and national threat to non-Mormon 
religious communities and states. 
The LDS Church was thus a majority religion 
in Utah, dominating the territory (and from 
1896 the state) both economically, politically 
and religiously, but a minority religion 
elsewhere, both in the US and internationally.  
The course will in particular focus on 
examples of tensions between the LDS 
Church and the US between 1830 and 1930, 

 
  
 



122 

and on examples from Scandinavian history 
between 1850 and 1925. 
 
 
 
 
 

Læringsutbytte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Learning Outcomes 

EB_UTBYTTE  
The student shall by the end of the course 
have gained the following learning outcome 
defined in knowledge, skills, and general 
competence:  

 

Knowledge: 
The student 
 can give an overview of how the LDS 

Church as a majority religion came to 
dominate Utah politically, economically 
and religiously  

 can describe key points of conflicts 
between the LDS Church/Utah society 
and the outside world 

 can describe how the conflicts influenced 
religious policy towards the minority 
outside Utah and toward non-Mormons 
within the state 

 can give an overview of the LDS 
Church’s transition from a status as a 
“fake” and “dangerous” religion in the 19th 
century to a legitimate position in a 
religiously pluralistic society in the 20th 
century  

 
  

Skills:  

 
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for 
livslang læring (NKR) definerer læringsutbytte 
slik: 
Læringsutbytte er det ein person veit, kan og er i 
stand til å gjere som eit resultat av ein 
læringsprosess.   Derfor er læringsutbytte 
beskrive i kategoriane «kunnskap», 
«ferdigheiter» og «generell kompetanse».  
 Læringsutbytte skal beskrivast i samsvar med 
kvalifikasjonsrammeverket. Om eit emne har 
læringsutbytte i ein eller fleire kategoriar avheng 
av innhaldet i emnet.  
 Kvalifikasjonsrammeverket byggjer på Benjamin 
Bloom sitt klassifiseringssystem for ulike 
læringsmål. Taksonomien hans klassifiserer 
også handlingsverb som er aktuelle i formulering 
av læringsutbytte på ulike nivå.    

 

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg


123 

The student 
 can engage in critical discussions about 

what it means to be a minority vs majority 
religion in a society 

 can discuss ways in which a minority 
religion’s legitimacy is challenged and 
the consequences of these challenges 

 
General competence: 
The student 
 can conduct a short independent 

research project by finding and 
evaluating relevant source materials and 
demonstrate academic writing skills 

 
Krav til forkunnskapar EB_KRAV None Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne 

som skal vere bestått før opptak til emnet. Skriv 
”Ingen” her dersom det ikkje finst slike krav. 

Tilrådde forkunnskapar                                        
 

EB_ANBKRAV The course literature is in English. Students 
should therefore have a sound knowledge of 
English 

Kan fyllast ut om det trengst. 
 

 

 

Studiepoengsreduksjon EB_SPREDU
K 

None Skal fyllast ut dersom emnet overlappar med 
andre emne. 

 

Krav til studierett 
 

EB_STUDRET Admission to the Master’s Programme 
Religious Minorities or other Master’s 
Programmes at the UiB. 

Her kan ein informere t.d. om emnet er eit tilbod 
berre til studentar som er tatt opp til eit bestemt 
program. 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 

EB_ARBUND 

 

(Erstattar  

The teaching and student activities in this 
course will entirely take place online.  

EXAMPLES 

Arbeids- og undervisningsformer kan vere 
seminar, gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, 
feltkurs, laboratoriekurs osv. 
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EB_UNDMET
O) 

 
 
 
 
 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

 short introductory videos 
 readings 
 following each video/reading there will be 

a short quiz, that tests the students basic 
understanding of the video/reading 

 individual feedback on discussion 
postings and essays from the instructor 

 participation in online discussions 

Døme: 
Det vert brukt arbeids- og undervisningsformer 
som leggjer til rette for studentaktivitet, til dømes 
problembasert læring der studentane må finne 
løysingar saman med ein eller fleire 
medstudentar. Undervisninga omfattar og 
førelesingar og seminarundervisning i mindre 
grupper - kombinert med tilbakemelding frå 
undervisar og/eller medstudentar. 
 
Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for 
studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt på 
10 månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer til 
26,7 arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs emne har 
såleis 400 studietimar. Her reknar ein inn alle 
former for studierelatert arbeid. Tid til individuelt 
arbeid er det som blir att når ein trekkjer frå tida 
til organisert undervisning. 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 

 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT In this course the following compulsory 
requirements have to be approved in order to 
sit for the examination:  
 
 Course quizzes following videos and/or 

texts. The quizzes will test the students’ 
command of the prescribed course 
material, and successful completion of at 
least 70% online course questions in 
course quizzes 

 A minimum of one discussion posting 
(minimum 100 words) that answers one 
of more questions as well as a minimum 
of two responses (of each minimum 50 
words) to postings by other students 

 At least four useful comments on the 

Her registrerer ein både krav om obligatorisk 
frammøte og obligatoriske arbeidskrav. 
 
NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å 
registrere at krava er oppfylte. 
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essays 1 and 2 of other students (peer-
reviewed assignments) 

Compulsory requirements are evaluated with 
“approved/not approved.”  
 

Vurderingsformer 
 
 
 
 
 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI Forms of assessment: 

The examination consists of two parts:  

7) A five minutes podcast/Powerpoint 
presentation with audio: 40% of the total 
grade 

8) essay (2000 words) 60% of the total 
grade 

 

Both parts of the assessment must be 
passed in order to pass the examination. 

The examination will be given a total grade.  

 

Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir 
brukte for å vurdere om læringsutbyttet er 
oppnådd. Vis gjerne til dei læringsutbyta som 
vurderings-formene skal vurdere oppnåinga av. 
 

Ta med faktainformasjon som er viktig for 
studenten, mellom anna om varigheit, vekting av 
dei ulike vurderingsdelane i høve til kvarandre, 
og elles ulike krav eller ordningar som gjeld her. 

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM  Skal fyllast ut der det er aktuelt. 

Karakterskala 
 
 
 
 
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA A graded marking scale (A to F) is used. A is 
the top grade and F means Failed. 

Det finst to karakterskalaer: 
•  «bestått»  / «ikkje bestått» 
•  Bokstavkarakterar med skalaen 

A, B, C, D, E, F 
Jf. Universitets- og høgskolerådet:  
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karakters
ystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_kar
aktersystemet 

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
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Vurderingssemester 
 
 
Assessment Semester 

EB_EKSSEM x Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om 
vurdering i båe semestra. 

Litteraturliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reading List 

EB_LEREM  
The reading list consists of approximately 
500 pages. 
 
The reading list is published by June 1st. for 
the autumn semester and by December 1st.  
for the spring semester. 
 

NB! Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 
emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan 
endrast utan emnebeskrivinga vert endra. 

Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd 
inn i MittUiB før 1. juni for haustsemesteret og 
før 1. desember for det påfølgjande 
vårsemesteret.   

Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom 
kjernelitteratur og eventuell annan tilrådd 
litteratur. 

Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former for 
digitale læringsressursar og verkty som skal 
brukast. 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

EB_EVALUER The course unit will be evaluated regularly. Kor ofte skal emnet evaluerast? 

Programansvarleg 
 
Course Coordinator 
 

EB_PROGAN
S 

The Programme Committee for The Study of 
Religion 

Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 
programstyre, set ein inn den nemninga. 

Emneansvarleg EB_EMNANS
V 

The Programme Committee for The Study of 
Religions, Department of Archaeology, 
History, Cultural Studies- and Religions 
(AHKR) 
 

 

Administrativt EB_ADMANS Department of Archaeology, History, Cultural  
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ansvarleg 
 
Course Administrator 
 

V Studies- and Religion (AHKR) 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Study Advisor: studierettleiar@ahkr.uib.no 
Administration of examination: 
eksamen@ahkr.uib.no 

 

 

  

mailto:studierettleiar@ahkr.uib.no
mailto:eksamen@ahkr.uib.no
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RMMxx: Teaching Religion and the Representation of Minorities 
 

 
 
 Kategori Infotype  Tekst    Rettleiing og døme 
Emnekode  RMM (Forslag)  

Namn på emnet, nynorsk  
Religionsundervising og representasjon av 
minoritetar 

 

Namn på emnet, bokmål  Religionsundervisning og representasjon av 
minoriteter 

 

Namn på emnet, engelsk  Teaching Religion and the Representation of 
Minorities 

 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 5 ECTS Døme: 
Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og er 
normert til eitt semesters fulltidsstudium. 

Studienivå 
(studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Master Bachelor/Master/Ph.d. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Full-time and part-time Til dømes kan eit studieemne normert til eitt 
semester leggjast til rette for å gjennomførast på 
2 semester. Det er då eit deltidsstudium med 
50% studieprogresjon. 

Undervisningsspråk EB_SPRAK English  

 Undervisningssemester 
 

EB_UNDSEM Spring Døme:   Haust. 
 Vår. 
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Semester of Instruction  Haust og/eller vår. 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 
 

EB_UNDSTE
D 

Online course, and therefore not restricted to 
Bergen. 

Skal fyllast ut dersom undervisninga 

ikkje er ved UiB, i Bergen. 

 Mål og innhald 
 
 
 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Objectives and Content:  
The goal of the course is to study basic 
principles for a study-of-religion approach to 
religion education. The course will in 
particular focus on how religious minorities 
are represented in curricula and textbooks, 
media and popular culture. Through various 
learning activities the students shall learn 
how to apply and critically reflect on different 
teaching content, teaching material and 
methods in religion education.  

The course shall convey knowledge of 
didactic theory in the study of religion 
(minority and majority issues, confessional 
and non-confessional teaching, integrative 
and separative models, learning about vs. 
learning from religion).  
 
Content: As individual countries vary greatly 
when it comes to the place and legitimacy of 
religion education in school, a main focus is 
concerned with different models of religion 
education. In this course students will be able 
to investigate how religion is taught (or not) in 
their own national and/or local context by 
looking at policy documents, curricula and 
textbooks.  

 
 

Læringsutbytte 
 

EB_UTBYTTE The student shall by the end of the course 
have gained the following learning outcome 

 
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for 

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
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Learning Outcomes 

defined in knowledge, skills, and general 
competence:  

Knowledge: 
The student 

 can outline didactic theory and 
principles for a study-of-religion 
approach to religion education. 

 can describe different models and 
approaches to religion education in 
various national/local contexts. 

 can outline various types of teaching 
content, material and teaching 
methods in religion education and 
how these relate to minority/majority 
issues. 

 can describe different 
representations of minorities and 
negotiations over minority issues in 
the classroom 

 can describe scholarly and political 
debates about religion education in 
schools.  

Skills:  
The student 

 can identify and apply a study-of-
religion approach in religion 
education 

 can critically identify different models 
of religion education 

 can critically assess and reflect on 
the use of different teaching material 
and teaching methods in religion 

livslang læring (NKR) definerer læringsutbytte 
slik: 
Læringsutbytte er det ein person veit, kan og er i 
stand til å gjere som eit resultat av ein 
læringsprosess.   Derfor er læringsutbytte 
beskrive i kategoriane «kunnskap», 
«ferdigheiter» og «generell kompetanse».  
 Læringsutbytte skal beskrivast i samsvar med 
kvalifikasjonsrammeverket. Om eit emne har 
læringsutbytte i ein eller fleire kategoriar avheng 
av innhaldet i emnet.  
 Kvalifikasjonsrammeverket byggjer på Benjamin 
Bloom sitt klassifiseringssystem for ulike 
læringsmål. Taksonomien hans klassifiserer 
også handlingsverb som er aktuelle i formulering 
av læringsutbytte på ulike nivå.    

 

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
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education 

General competence: 
The student 

 can recognize several core issues in 
teaching religion education from a 
study-of-religion approach. 

 can demonstrate awareness of and 
sensitivity towards the complexity of 
making pedagogical choices in 
different learning contexts and 
situations. 

Krav til forkunnskapar EB_KRAV None Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne 
som skal vere bestått før opptak til emnet. Skriv 
”Ingen” her dersom det ikkje finst slike krav. 

Tilrådde forkunnskapar                                        
 

EB_ANBKRAV The course literature is in English. Students 
should therefore have a sound knowledge of 
English 

Kan fyllast ut om det trengst. 
 

 

 

Studiepoengsreduksjon EB_SPREDU
K 

None Skal fyllast ut dersom emnet overlappar med 
andre emne. 

 

Krav til studierett 
 

EB_STUDRET Admission to the Master’s Programme in the 
Study of Religions or other Master’s 
Programmes at the UiB. 

Her kan ein informere t.d. om emnet er eit tilbod 
berre til studentar som er tatt opp til eit bestemt 
program. 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
 

EB_ARBUND 

 

(Erstattar  
EB_UNDMET

The teaching and student activities in this 
course will entirely take place online.  

 short introductory videos. 

Arbeids- og undervisningsformer kan vere 
seminar, gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, 
feltkurs, laboratoriekurs osv. 

Døme: 
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O)  
 
 
 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

 readings 

 individual feedback on discussion 
postings and essays from the 
instructor 

 participation in online discussions 

Det vert brukt arbeids- og undervisningsformer 
som leggjer til rette for studentaktivitet, til dømes 
problembasert læring der studentane må finne 
løysingar saman med ein eller fleire 
medstudentar. Undervisninga omfattar og 
førelesingar og seminarundervisning i mindre 
grupper - kombinert med tilbakemelding frå 
undervisar og/eller medstudentar. 
 
Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for 
studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt på 
10 månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer til 
26,7 arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs emne har 
såleis 400 studietimar. Her reknar ein inn alle 
former for studierelatert arbeid. Tid til individuelt 
arbeid er det som blir att når ein trekkjer frå tida 
til organisert undervisning. 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 

 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT In this course the following compulsory 
requirements have to be approved in order to 
sit for the examination:  

 two smaller collaborative 
assignments  

 discussion posting that answers one 
of more questions as well as a 
response to postings by other 
students. 

 comments on essays of other 
students (peer-reviewed 
assignments) 

 short draft (800 words) for peer-
review  

Compulsory requirements are evaluated with 
“approved/not approved.”  

Her registrerer ein både krav om obligatorisk 
frammøte og obligatoriske arbeidskrav. 
 
NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å 
registrere at krava er oppfylte. 
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Vurderingsformer 
 
 
 
 
 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI Forms of assessment: 

The examination consists of an essay (2000 
words): 100% of the total grade. 

 

Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir 
brukte for å vurdere om læringsutbyttet er 
oppnådd. Vis gjerne til dei læringsutbyta som 
vurderings-formene skal vurdere oppnåinga av. 
 

Ta med faktainformasjon som er viktig for 
studenten, mellom anna om varigheit, vekting av 
dei ulike vurderingsdelane i høve til kvarandre, 
og elles ulike krav eller ordningar som gjeld her. 

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM  Skal fyllast ut der det er aktuelt. 

Karakterskala 
 
 
 
 
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA A graded marking scale (A to F) is used. A is 
the top grade and F means Failed. 

Det finst to karakterskalaer: 
•  «bestått»  / «ikkje bestått» 
•  Bokstavkarakterar med skalaen 

A, B, C, D, E, F 
Jf. Universitets- og høgskolerådet:  
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karakters
ystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_kar
aktersystemet 

Vurderingssemester 
 
 
Assessment Semester 

EB_EKSSEM Spring Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om 
vurdering i båe semestra. 

Litteraturliste 
 
 
 
 
 
 
 

EB_LEREM  
The reading list consists of approximately 
500 pages. 
 
The reading list is published by June 1st. for 
the autumn semester and by December 1st.  
for the spring semester. 
 

NB! Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 
emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan 
endrast utan emnebeskrivinga vert endra. 

Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd 
inn i MittUiB før 1. juni for haustsemesteret og 
før 1. desember for det påfølgjande 
vårsemesteret.   

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
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Reading List 

Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom 
kjernelitteratur og eventuell annan tilrådd 
litteratur. 

Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former for 
digitale læringsressursar og verkty som skal 
brukast. 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

EB_EVALUER The course unit will be evaluated regularly. Kor ofte skal emnet evaluerast? 

Programansvarleg 
 
Course Coordinator 
 

EB_PROGAN
S 

The Programme Committe for The Study of 
Religion 

Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 
programstyre, set ein inn den nemninga. 

Emneansvarleg EB_EMNANS
V 

The Programme Committe for The Study of 
Religions, Department of Archaeology, 
History, Cultural Studies- and Religions 
(AHKR) 
 

 

Administrativt 
ansvarleg 
 
Course Administrator 
 

EB_ADMANS
V 

Department of Archaeology, History, Cultural 
Studies- and Religion (AHKR) 

 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Study Advisor: studierettleiar@ahkr.uib.no 
Administration of examination: 
eksamen@ahkr.uib.no 

 

 

  

mailto:studierettleiar@ahkr.uib.no
mailto:eksamen@ahkr.uib.no
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RMMxx: The Yezidis 
 

 
 
 Kategori Infotype  Tekst    Rettleiing og døme 
Emnekode  RMMxx (Forslag)  

Namn på emnet, nynorsk    

Namn på emnet, bokmål  Yesidier (yazider)  

Namn på emnet, engelsk  The Yezidis (Ezidi)  

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 5 ECTS Døme: 
Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og er 
normert til eitt semesters fulltidsstudium. 

Studienivå 
(studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Master Bachelor/Master/Ph.d. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Full-time and Part-Time Til dømes kan eit studieemne normert til eitt 
semester leggjast til rette for å gjennomførast på 
2 semester. Det er då eit deltidsstudium med 
50% studieprogresjon. 

Undervisningsspråk EB_SPRAK English  

 Undervisningssemester 
 
Semester of Instruction 

EB_UNDSEM  Døme:   Haust. 
 Vår. 
 Haust og/eller vår. 

Undervisningsstad 
 

EB_UNDSTE
D 

Online course, and therefore not restricted to 
Bergen. 

Skal fyllast ut dersom undervisninga 
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Place of Instruction 
 

ikkje er ved UiB, i Bergen. 

 Mål og innhald 
 
 
 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Objectives and Content:  
The Yezidis (also known as Yazidis) are a 
religious minority from the Middle East. In 
2014, they became victims of genocide. This 
course will provide an introduction to their 
history and social organization, their beliefs 
and poetry, their practices and places, the 
challenges of living in diasporas and the 
genocide and its traumatic aftermath.  
 
 
 
 
 

 
 

Læringsutbytte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EB_UTBYTTE  
The student shall by the end of the course 
have gained the following learning outcome 
defined in knowledge, skills, and general 
competence:  

 

Knowledge: 
The student 

 can give an outline of the history of 
the Yezidis from their origins to the 
present  

 can describe the basic Yezidi 
religious beliefs and traditions of oral 
poetry 

 can describe the most important 
Yezidi religious practices and places 

 

 
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for 
livslang læring (NKR) definerer læringsutbytte 
slik: 
Læringsutbytte er det ein person veit, kan og er i 
stand til å gjere som eit resultat av ein 
læringsprosess.   Derfor er læringsutbytte 
beskrive i kategoriane «kunnskap», 
«ferdigheiter» og «generell kompetanse».  
 Læringsutbytte skal beskrivast i samsvar med 
kvalifikasjonsrammeverket. Om eit emne har 
læringsutbytte i ein eller fleire kategoriar avheng 
av innhaldet i emnet.  
 Kvalifikasjonsrammeverket byggjer på Benjamin 
Bloom sitt klassifiseringssystem for ulike 
læringsmål. Taksonomien hans klassifiserer 

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
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Learning Outcomes 

Skills:  
The student 

 can critically reflect sensitive issues 
in the history of a religious minority  

 can critically engage with the 
challenges of a religious minority in 
different societal, cultural, and legal 
contexts  

 can analyze oral poetry as a medium 
of religious discourse and 
transmission 

 
General competence: 

 can critically deal with 
representations of a minority religion 
between exoticism, Orientalism, and 
stereotypes of all sorts 
 

også handlingsverb som er aktuelle i formulering 
av læringsutbytte på ulike nivå.    

 

Krav til forkunnskapar EB_KRAV None Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne 
som skal vere bestått før opptak til emnet. Skriv 
”Ingen” her dersom det ikkje finst slike krav. 

Tilrådde forkunnskapar                                        
 

EB_ANBKRAV The course literature is in English. Students 
should therefore have a sound knowledge of 
English 

Kan fyllast ut om det trengst. 
 

 

 

Studiepoengsreduksjon EB_SPREDU
K 

None Skal fyllast ut dersom emnet overlappar med 
andre emne. 

 

Krav til studierett 
 

EB_STUDRET Admission to the Master’s Programme 
Religious Minorities or other Master’s 
Programmes at the UiB. 

Her kan ein informere t.d. om emnet er eit tilbod 
berre til studentar som er tatt opp til eit bestemt 
program. 

Arbeids- og EB_ARBUND The teaching and student activities in this Arbeids- og undervisningsformer kan vere 

https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
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(Erstattar  
EB_UNDMET
O) 

undervisningsformer 
 
 
 
 
 
 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

course will entirely take place online.  

EXAMPLES 

 short introductory videos 

 assigned reading and quizzes related 
to the reading 

 researching background information 

 individual feedback on submitted 
materials from the instructor 

 participation in online discussions 

seminar, gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, 
feltkurs, laboratoriekurs osv. 

Døme: 
Det vert brukt arbeids- og undervisningsformer 
som leggjer til rette for studentaktivitet, til dømes 
problembasert læring der studentane må finne 
løysingar saman med ein eller fleire 
medstudentar. Undervisninga omfattar og 
førelesingar og seminarundervisning i mindre 
grupper - kombinert med tilbakemelding frå 
undervisar og/eller medstudentar. 
 
Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for 
studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt på 
10 månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer til 
26,7 arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs emne har 
såleis 400 studietimar. Her reknar ein inn alle 
former for studierelatert arbeid. Tid til individuelt 
arbeid er det som blir att når ein trekkjer frå tida 
til organisert undervisning. 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 

 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT In this course the following compulsory 
requirements have to be approved in order to 
sit for the examination:  

1. Two writing assignments on given 
topics 

2. Two peer review comments on 
assignments delivered by other 
students  

 
Compulsory requirements are evaluated with 
“approved/not approved.”  
 

Her registrerer ein både krav om obligatorisk 
frammøte og obligatoriske arbeidskrav. 
 
NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å 
registrere at krava er oppfylte. 

Vurderingsformer 
 

EB_VURDERI Forms of assessment: 

Home exam comprising of multiple choice 

Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir 
brukte for å vurdere om læringsutbyttet er 
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Forms of Assessment 

questions and some mini-essay questions. 

 

oppnådd. Vis gjerne til dei læringsutbyta som 
vurderings-formene skal vurdere oppnåinga av. 
 

Ta med faktainformasjon som er viktig for 
studenten, mellom anna om varigheit, vekting av 
dei ulike vurderingsdelane i høve til kvarandre, 
og elles ulike krav eller ordningar som gjeld her. 

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 
Material 

EB_HJELPEM  Skal fyllast ut der det er aktuelt. 

Karakterskala 
 
 
 
 
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA A graded marking scale (A to F) is used. A is 
the top grade and F means Failed. 

Det finst to karakterskalaer: 
•  «bestått»  / «ikkje bestått» 
•  Bokstavkarakterar med skalaen 

A, B, C, D, E, F 
Jf. Universitets- og høgskolerådet:  
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karakters
ystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_kar
aktersystemet 

Vurderingssemester 
 
 
Assessment Semester 

EB_EKSSEM x Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om 
vurdering i båe semestra. 

Litteraturliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EB_LEREM  
The reading list consists of approximately 
400 pages.  
 
The reading list is published by June 1st. for 
the autumn semester and by December 1st.  
for the spring semester. 
 

NB! Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 
emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan 
endrast utan emnebeskrivinga vert endra. 

Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd 
inn i MittUiB før 1. juni for haustsemesteret og 
før 1. desember for det påfølgjande 
vårsemesteret.   

Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom 
kjernelitteratur og eventuell annan tilrådd 

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet


140 

Reading List litteratur. 

Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former for 
digitale læringsressursar og verkty som skal 
brukast. 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 
 

EB_EVALUER The course unit will be evaluated regularly. Kor ofte skal emnet evaluerast? 

Programansvarleg 
 
Course Coordinator 
 

EB_PROGAN
S 

The Programme Committee for The Study of 
Religion 

Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 
programstyre, set ein inn den nemninga. 

Emneansvarleg EB_EMNANS
V 

The Programme Committee for The Study of 
Religions, Department of Archaeology, 
History, Cultural Studies- and Religions 
(AHKR) 
 

 

Administrativt 
ansvarleg 
 
Course Administrator 
 

EB_ADMANS
V 

Department of Archaeology, History, Cultural 
Studies- and Religion (AHKR) 

 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Study Advisor: studierettleiar@ahkr.uib.no 
Administration of examination: 
eksamen@ahkr.uib.no 

 

 

  

mailto:studierettleiar@ahkr.uib.no
mailto:eksamen@ahkr.uib.no
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RMMxx: Christianity in contemporary China and India 
 

 
 

 Kategori Infotype  Tekst    Rettleiing og døme 
Emnekode  RMMxx  

Namn på emnet, nynorsk    

Namn på emnet, bokmål    

Namn på emnet, engelsk  Christianity in contemporary China 
and India 

 

Studiepoeng, omfang 
 
ECTS Credits 

EB_POENG 5 ECTS Døme: 
Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og er 
normert til eitt semesters fulltidsstudium. 

Studienivå 
(studiesyklus) 
 
Level of Study 

EB_NIVA Master Bachelor/Master/Ph.d. 

Fulltid/deltid 
 
Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL  Til dømes kan eit studieemne normert til eitt 
semester leggjast til rette for å gjennomførast på 
2 semester. Det er då eit deltidsstudium med 
50% studieprogresjon. 

Undervisningsspråk EB_SPRAK English  

 Undervisningssemester EB_UNDSEM Spring Døme:   Haust. 
 Vår. 
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Semester of Instruction 

 Haust og/eller vår. 

Undervisningsstad 
 
Place of Instruction 
 

EB_UNDSTE
D 

Online course, and therefore not restricted to 
Bergen. 

Skal fyllast ut dersom undervisninga 

ikkje er ved UiB, i Bergen. 

 Mål og innhald 
 
 
 
 
Objectives and Content 

EB_INNHOLD Objectives and Content:  
The purpose of the course is to understand 
Christianity as a religious minority in modern 
and contemporary China and India. In both 
countries minimum two percent of the 
national population professes adherence to 
one or the other variety of Christianity, 
centered geographically on some regions 
more than others. In both countries, 
Christianity has a long history, going back 
more than a millennium, and in both 
countries Colonialism and Imperialism have 
boosted the status of this religion. In recent 
years, in contrast, several Christian groups 
have faced discrimination, repression, and 
acts of violence.  
The course will provide an introduction to the 
history of Christianity in both countries, to the 
main varieties of the religion, discuss the 
respective legal frameworks and contentious 
issues and shed light on characteristic forms 
of the religion in terms of discourses, 
practices, and material cultures.      
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Læringsutbytte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Learning Outcomes 

EB_UTBYTTE  
The student shall by the end of the course 
have gained the following learning outcome 
defined in knowledge, skills, and general 
competence:  

Knowledge: 
The student 
 can describe the historical trajectories of 

Christianity in China and India  
 can give a basic outline of the challenges 

and opportunities faced by different 
Christian groups in both countries  

 can outline specific forms of discourse, 
practices, and material cultures of 
Christianities in China and India 

 
Skills: 
The student 
 can compare the situation of 

Christianities in India and China 
 can articulate this in a comparative essay 
 can critically assess other students' ideas 

and observations through peer-reviews 
 
General competence: 
The student 
 can analyze, assess, and articulate the 

reasons for the emergence, decline and 
resilience of religious minorities in 
societies  

 can problematize stereotypes about 
religious minorities 

 

 
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for 
livslang læring (NKR) definerer læringsutbytte 
slik: 
Læringsutbytte er det ein person veit, kan og er i 
stand til å gjere som eit resultat av ein 
læringsprosess.   Derfor er læringsutbytte 
beskrive i kategoriane «kunnskap», 
«ferdigheiter» og «generell kompetanse».  
 Læringsutbytte skal beskrivast i samsvar med 
kvalifikasjonsrammeverket. Om eit emne har 
læringsutbytte i ein eller fleire kategoriar avheng 
av innhaldet i emnet.  
 Kvalifikasjonsrammeverket byggjer på Benjamin 
Bloom sitt klassifiseringssystem for ulike 
læringsmål. Taksonomien hans klassifiserer 
også handlingsverb som er aktuelle i formulering 
av læringsutbytte på ulike nivå.    

 

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
https://no.wikipedia.org/wiki/Blooms_taksonomi%22%20%5Cl%20%22/media/File:Blooms_rose.svg
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Krav til forkunnskapar EB_KRAV None Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne 
som skal vere bestått før opptak til emnet. Skriv 
”Ingen” her dersom det ikkje finst slike krav. 

Tilrådde forkunnskapar                                        
 

EB_ANBKRAV The course literature is in English. Students 
should therefore have a sound knowledge of 
English 

Kan fyllast ut om det trengst. 
 

 

 

Studiepoengsreduksjon EB_SPREDU
K 

None Skal fyllast ut dersom emnet overlappar med 
andre emne. 

 

Krav til studierett 
 

EB_STUDRET Admission to the Master’s Programme 
Religious Minorities or other Master’s 
Programmes at the UiB. 

Her kan ein informere t.d. om emnet er eit tilbod 
berre til studentar som er tatt opp til eit bestemt 
program. 

EB_ARBUND 

 

(Erstattar  
EB_UNDMET
O) 

Arbeids- og 
undervisningsformer 
 
 
 
 
 
 
 
Teaching and Learning 
Methods 

 

The teaching and student activities in this 
course will entirely take place online.  

EXAMPLES  
 short introductory videos 
 readings 
 following each video/reading there will be 

a short quiz, that tests the students basic 
understanding of the video/reading 

 individual feedback on discussion 
postings and essays from the instructor 

 participation in online discussions 

Arbeids- og undervisningsformer kan vere 
seminar, gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, 
feltkurs, laboratoriekurs osv. 

Døme: 
Det vert brukt arbeids- og undervisningsformer 
som leggjer til rette for studentaktivitet, til dømes 
problembasert læring der studentane må finne 
løysingar saman med ein eller fleire 
medstudentar. Undervisninga omfattar og 
førelesingar og seminarundervisning i mindre 
grupper - kombinert med tilbakemelding frå 
undervisar og/eller medstudentar. 
 
Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for 
studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt på 
10 månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer til 
26,7 arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs emne har 
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såleis 400 studietimar. Her reknar ein inn alle 
former for studierelatert arbeid. Tid til individuelt 
arbeid er det som blir att når ein trekkjer frå tida 
til organisert undervisning. 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 

 
Compulsory Assignments 
and Attendance 

EB_OBLIGAT In this course the following compulsory 
requirements have to be approved in order to 
sit for the examination:  
 
 Course quizzes following videos and/or 

texts.  
 An outline (minimum 500 words) of the 

final essay (see below, under 
vurderingsformer) shall be posted 10 
days before delivery date. 

 comments on essays of other students 
(peer-reviewed assignments) 

Compulsory requirements are evaluated with 
“approved/not approved.”  
 

Her registrerer ein både krav om obligatorisk 
frammøte og obligatoriske arbeidskrav. 
 
NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å 
registrere at krava er oppfylte. 

Vurderingsformer 
 
 
 
 
 
 
Forms of Assessment 

EB_VURDERI Forms of assessment: 

The examination consists of one essay of 
2000 words. The essay shall provide a 
comparative discussion of one theme or 
group with reference to China and India 
respectively.   

 

Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir 
brukte for å vurdere om læringsutbyttet er 
oppnådd. Vis gjerne til dei læringsutbyta som 
vurderings-formene skal vurdere oppnåinga av. 
 

Ta med faktainformasjon som er viktig for 
studenten, mellom anna om varigheit, vekting av 
dei ulike vurderingsdelane i høve til kvarandre, 
og elles ulike krav eller ordningar som gjeld her. 

Hjelpemiddel til eksamen 
 
Examination Support 

EB_HJELPEM  Skal fyllast ut der det er aktuelt. 
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Material 
Karakterskala 
 
 
 
 
 
Grading Scale 

EB_K-SKALA A graded marking scale (A to F) is used. A is 
the top grade and F means Failed. 

Det finst to karakterskalaer: 
•  «bestått»  / «ikkje bestått» 
•  Bokstavkarakterar med skalaen 

A, B, C, D, E, F 
Jf. Universitets- og høgskolerådet:  
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karakters
ystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_kar
aktersystemet 

Vurderingssemester 
 
 
Assessment Semester 

EB_EKSSEM x Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om 
vurdering i båe semestra. 

Litteraturliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reading List 

EB_LEREM  
The reading list consists of around 600 to 
800 pages. 
 
The reading list is published by December 1st.  
for the spring semester. 
 

NB! Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 
emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan 
endrast utan emnebeskrivinga vert endra. 

Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd 
inn i MittUiB før 1. juni for haustsemesteret og 
før 1. desember for det påfølgjande 
vårsemesteret.   

Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom 
kjernelitteratur og eventuell annan tilrådd 
litteratur. 

Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former for 
digitale læringsressursar og verkty som skal 
brukast. 

Emneevaluering 
 
Course Evaluation 

EB_EVALUER The course unit will be evaluated regularly. Kor ofte skal emnet evaluerast? 

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet
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Programansvarleg 
 
Course Coordinator 
 

EB_PROGAN
S 

The Programme Committe for The Study of 
Religion 

Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 
programstyre, set ein inn den nemninga. 

Emneansvarleg EB_EMNANS
V 

The Programme Committe for The Study of 
Religions, Department of Archaeology, 
History, Cultural Studies- and Religions 
(AHKR) 
 

 

Administrativt 
ansvarleg 
 
Course Administrator 
 

EB_ADMANS
V 

Department of Archaeology, History, Cultural 
Studies- and Religion (AHKR) 

 

Kontaktinformasjon 
 
Contact Information 

EB_KONTAKT Study Advisor: studierettleiar@ahkr.uib.no 
Administration of examination: 
eksamen@ahkr.uib.no 

 

 

  

mailto:studierettleiar@ahkr.uib.no
mailto:eksamen@ahkr.uib.no
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Appendix 3: Online Procedures and manual for creating online courses  
 

Procedures for online training students, instructors, and course creators  
 
Students 
The online master's Religious Minorities will make use of the MittUiB platform, which offers its own user guide for students in a clearly 
indicated 'help' icon in the left tool bar. Because there is no face-to-face teaching in our program in which the use of MittUiB can be explained, 
we will in addition place in all Religious Minorities courses place a banner with a link to this online guide prominently on individual courses' 
main pages. Moreover, in the syllabus as well as on the first page of every teaching module in the courses, a clear overview will be presented of 
the necessary tasks and the time frame in which they need to be done. Each of these tasks will either be accompanied with an explanation or with 
a link to a detailed explanation. 
 
Instructors and course creators 
All of our instructors will already have worked with Canvas prior to instructing our courses. For our course creators we have developed a course 
creation manual that is being revised continually. Moreover, the program coordinator will also provide technical support in setting up and 
managing courses in MittUib, and instructors/course creators can also turn to the Læringslab for support. 
 
 
Routines online education 
 
Although the program's administrators want to respect individual freedom in pedagogical approaches, they will ensure that the individual course 
constructors set up course activities and assessments that require the continuous presence and activity of instructors, both necessary ingredient 
for successful online education. In addition, since courses will be taught in intensive periods over five weeks, course instructors are expected to 
respond to student emails not later than a day and grade or (dis)approve assignments in the module after the one they have been submitted. 
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Manual for creating online courses for the Religious Minorities Program 
 
 
Purpose of manual 
The purpose of this manual is to show how online courses should be constructed and what the possibilities are for doing so. It is intended to help: 
1. deciding which kind of teaching forms and assignments will be made. This is important for the first stage of the course, namely the course 
proposal (see for this also the template of a course proposal).  
2. constructing the course itself, for which you will get a template on the online platform we use and for which you will receive the necessary 
technical support.  
 
 
I. STRUCTURE OF THE COURSES 
 
 
Organization individual courses: 5 modules 
All Religious Minorities courses (except the Methods and Religious Freedom course) are 5 ECTS courses and will be taught over the span of 
five weeks. Courses will be divided up in 5 successive so-called 'modules,' each of the duration of one week. The last assignments should be 
submitted at the end of the final week. We will also permit students with documented evidence to submit the final assignment at the end of the 
following semester. 
 
Organization of weekly modules 
Each week needs to contain a general introduction, assigned readings, discussions, and written introductions to each activity. Strongly 
recommended are also short introductory videos. To these can be added additional assignments and other activities, such as peer-review 
assignments. It is recommended that although different weeks can have different assignments, all modules will have roughly the same structure. 
 
Platform 
We will be working with MittUiB, the university's own platform that is based on 'Canvas.' I will create a rough 5 module template for each new 
course that can be used for building the course. The canvas manual can be found here. 
 
 

 
II. CONTENT OF THE COURSES 

https://community.canvaslms.com/community/answers/guides/canvas-guide/getting-started/pages/instructor
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Units: Pages of introductions and activities 
In MittUiB you can create a number of items. One of these is a 'page,' which allows you to write a text. This can be the module's general 
introduction, a written lecture, a page in which one of more videos or links to reading, etc. are inserted. General recommendations: 

 do not put too much text in each page: if you need to scroll down to read the rest there is probably already too much text and it is better 
to create consecutive pages to divide up the text. 

 do not make the font too small or too big 
 use illustrations 

 
Readings 
A 5 ECTS course should have a maximum of 500 pages of mandatory reading (= 100 per week or less). If you are going to use much other 
material such as audiovisual material or make them read other students' writings in peer-review assignments, it should be less than that. The 
nature of the reading (Wittgenstein vs an easy introductory work) also should matter when choosing the amount of pages.  
 Non-copy right material and short passages can be presented on a page, whereas other texts should be presented through a link to the 
library. We need to have the reading digitally accessible through UiB library, so if it isn't there yet we need to check first if we can acquire it 
before we decide to adopt the text for the course. We one not be using physical books since not all countries have access to any book.  
 Books or articles can be accessible entirely through the library site. If the library does not have them such access can be acquired. 
Another option is to scan only 15% or less of the book, which does not violate copy right, or scan more and make a payment arrangement with 
the copyright holders.  
 General recommendations: 

 Put an image of the book next to the link to the text (make sure it is not a copy right violation and refer to the source). 
 Introduce the text.  

A substitute for some of the reading can be also high-quality video material, such as documentaries. That, and rawer video material, can also be 
used for assignments.  
 
 
Video lectures 
Our courses will not be synchronous, which means that there will not be any live activities for the entire class such as lectures (of course you can 
have one on one activities such as video conversations that are live). Although not required to use for our courses, we can also record lectures. 
Research shows that videos longer than none-ten minutes are rarely watched in their entirety, so it is recommended in case of longer videos to 
use force by interrupting the video at several intervals with quiz questions on the content (see for instance Playposit). We can also easily use 

https://go.playposit.com/
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images and video material in the lectures to satisfy the viewers' need for a quick change of scenery (and also useful to insert when the video was 
stopped and started again after a mistake resulting in a bad transition). We will also add subtitles and occasionally other titles.  
 
Other lecture forms are also possible, such as only a sound recording (podcasts). 
 
Videos 
It is recommended to make also short videos - even one or two minutes - to introduce weeks, and even readings and other activities. For instance, 
for each model (week) in the Research Methodology, Ethics and Project Design course I am making a short video in which I tell an anecdote that 
I use for explaining the relevance of the week's topic. I also plan to make short video's introducing a number of the readings about research 
methodologies, some with short conversations with the reading's author, or brief remarks of different scholars about the topic.  
 
Other tools 
There are many more possibilities for which all kinds of software can be used (a decision might have to be made whether the university will 
purchase it).  
Useful tools are: 
software for making interactive maps and stories: Tableau and Story Maps).  
 
 
 
III. ASSIGNMENTS 
 
 
Online courses work best when there a many short assignments. It would be good to have, in addition of the last assessment, which is probably 
an essay, also an earlier assessment of a different nature. Moreover, a number of approved/not approved assignments can be added.  
The following assignments should/can be used for making a course. 
 
Annotation 
Although this is not possible with a text that is accessed through a link, which will be the bulk of our readings, a good assignment can be 
annotating a text. If therefore a text can be used that does not have any copy rights issues such as an older text or one that composed by yourself, 
this might be a great type of assignment. For this exist specific tools, such as Hypothesis. 
 
Quizzes 

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/maps_howto_simple.htm
https://storymaps.arcgis.com/
https://web.hypothes.is/blog/back-to-school-with-annotation-10-ways-to-annotate-with-students/
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We will use many quizzes. These will basically serve to force students to do the required reading and watch or listen to other kinds of 
presentations. They are therefore not intended to establish the student's grade but need to be passed by an acceptable percentage as part of the 
compulsory part of the course. They should therefore be straightforward and directly related to the to be consumed material. Quiz questions and 
answers should be randomized to prevent students giving each other the correct answers. Ideally, a quiz question 'bank' should be made which 
will enable students to take quizzes several times and not get exactly the same questions. This we will leave for later course revisions because it 
requires a substantial amount of work. 
 
Discussions 
Discussions have as important function to make the students interact with each other by formulating their views in a clear and brief manner with 
each other in mind, and write critical and constructive responses to the postings of others. Discussions can serve to raise interest in the topic, 
flesh out controversial aspects of it, and as thought experiments following readings or watching/listening. One of the great advantages of online 
studies is that you can force/enable every student to make an argument in class.  
 
Papers/Essays 
Papers/Essays are important tools for establishing grades for students. Since the online environment is more anonymous, and therefore more 
prone to fraud, and we will likely have students from cultures where plagiarism and paying others for writing papers is common, it is important 
to set these assignments up in such a way to prevent fraud as much as possible. For every paper submission we will automatically use a 
plagiarism detector (Turnitin). Moreover, and dark warnings should be made regarding fraud, with explicit retaliations for those who commit it. 
Another way to prevent plagiarism is to design an assignment that is very specific and referring to material used in the course. A good source is 
also a more benign approach to cheating on this website. 
 
Papers can be written with a common word processor, such as word, but you might also want to explore more aesthetic approaches, such as with 
Scalar, which is free. 
 
Peer-review assignments 
Highly recommended is to make these assignments peer-review assignments. Peer-review assignments put students in a responsible role of 
reading their peers' assignments, and this will help them also look at their own work in a more critical way. In such assignments students will 
comment on several submitted papers submitted by fellow students (this can be automatically set up in MittUib), the author can respond to this, 
and when the peer-review is completed the assignment will be commented upon and graded by the instructor.   
 
Other types of assignments 
The sky is the limit, so you can also make students create  

http://insights.nursekillam.com/reflect/exam-design/
https://scalar.usc.edu/works/guide2/index
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- podcasts (max ten minutes) 
- video presentations 
- websites,  
- blogs (even to real websites and platforms). See for instance wordpress. 
- newspaper article 
- Preparing a conference talk 
- Outlining the concept of an exhibition 
- reading diaries 
- joint creation of glossaries: students should write definitions, alter, correct, and if all agree the definition is added to a glossary 
- making maps. E.g. combining texts and maps/images with recogito. 
- https://flinga.fi/ 
 
 
 
Resources 
On hybrid teaching, with tips for online teaching: https://edtechbooks.org/hyflex 
  

https://wordpress.com/
https://recogito.pelagios.org/
https://flinga.fi/
https://edtechbooks.org/hyflex
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Appendix 4: Proposal financial organization (draft, in Norwegian) 
 
Økonomiseksjonen har brukt en ny budsjettmal for EVU som grunnlag for beregninger, hvor HF er en pilot for bruk av malen.  
 
Det er noen viktige forutsetninger for våre beregninger: 

- Eksklusive emner for studieprogrammet (betalingsemner) er regnet på som «ikke-økonomisk aktivitet», det vil si at UiB må ha en 
egenfinansiering på minst 51 %. 

- Ikke-eksklusive emner (gratisemner) har vi ikke regnet på siden det er 100 % egenfinansiert.  
- Beregningene er gjort ut fra ressursvurderinger som AHKR har sendt. Utviklingskostnader for betalingsemner er fordelt over 5 år, og er 

lagt inn som en del av egenfinansieringskostnaden. Studieadministrativ ressursbruk ved instituttet er ikke en del av ressursvurderingen vi 
har mottatt. 

- En svært viktig forutsetning er at all utvikling og drift utføres av fast ansatte ved AHKR, med unntak av ekstern sensur. Det vil si at det 
ikke frikjøpes eller belastes særtillegg/kronetillegg til fast ansatte for arbeidet som utføres.  

 
Det er brukt moduler som beregningsgrunnlag, hvor studentene betaler for tre moduler underveis. Totalprisen i vårt estimat er 60500 kr med en 
studentfinansiering på betalingsemnene på 46,7 %, hvor beregningene i tabellen er basert på at 15 studenter gjennomfører studieprogrammet. Vi 
har laget et skille mellom betalbare og ikke-betalbare kostnader. Betalbare kostnader vil være lønn til eksternt ansatte (sensur), driftskostnader 
og indirekte kostnader. Ikke-betalbare kostnader er egenfinansiering (lønn og indirekte kostnader for fast ansatte som jobber med utvikling og 
drift av betalingsemnene).  
 
Med modellen som er valgt vil RelMin bli opprettet som et grunnbevilgningsprosjekt (GP) under 700117 EVU. Inntektene fra studentbetaling vil 
komme inn på prosjektet, og det vil kun belastes for betalbare kostnader. Siden store deler av arbeidet utføres av fast ansatte ved AHKR, blir 
betalbare kostnader som belastes prosjektet veldig lave. For eksempel på Modul 1, gir det et potensielt overskudd på prosjektet pr kull a 15 
studenter på 102050 kr. Det er et overskudd som kan internoverføres fra prosjektet til instituttet (GA). Totalt for alle moduler kan det bli et årlig 
overskudd på 334809 kr som kan bli et bidrag til instituttets drift. Med færre studenter, lavere studentbetaling eller større driftskostnader blir det 
potensielle overskuddet lavere. 
Betalingsemnene kan gjennomføres med svært få studenter siden betalbare kostnader er svært lave, og den økonomiske risikoen for instituttet er 
dermed begrenset. Risikoen ved få studenter er at instituttet bruker mye interne ressurser på utvikling og drift av emnene. 
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Tabellen «Påvirkning institutt, basert på heltid studieprogresjon med oppstart høst 2021, 15 studenter» er et estimat over påvirkningen på 
instituttøkonomien for de eksklusive betalingsemnene. Tabellen viser kostnadene instituttet må påregne utover egeninnsats i form av 
arbeidskraften til faste ansatte (betaling til eksterne sensorer osv.) – og inntektene instituttet vil få gjennom studentbetaling. Her går det fram at 
inntektene som betalingsstudentene vil generere blir anslått å bli langt større enn utgiftene; ca. 335 000 kr. pr. år dersom det tas opp 15 betalende 
heltidsstudenter. 
Inntektene er som nevnt studentbetaling. Betalbare kostnader er lønnskostnader til eksterne (kun sensur), driftskostnader og indirekte kostnader. 
Foreløpig er det kun lagt inn en semesteravgift på masteroppgaven som driftsutgift da den ved emner på 15 eller mer studiepoeng skal dekkes av 
studieavgiften. Hvorvidt studieavgiften skal dekke semesteravgiften på øvrige emner må undersøkes nærmere av studieseksjonen. 
Indirekte kostnader er en fordeling til sentraladministrasjon og fakultet basert på en studentsats fra den nye budsjettmalen. 
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Tabellen «Totalinntekter heltid» skal synliggjøre kostnadene og inntektene for Universitetet, ikke for instituttet og har dermed ingen betydning 
for instituttbudsjettet. «Egenfinansiering institutt» viser lønn og indirekte kostnader for utvikling og undervisning av betalingsemnene utført av 
fast ansatte ved AHKR, mens inntektssiden viser de samlede inntektene som kan tilfalle universitetet gjennom studentbetaling og studiepoeng- 
og kandidatinntekter. Underskuddene i 2021, 2022 og 2023 kommer av at studiepoeng- og kandidatinntekter kommer etterskuddsvis. Tabellen 
viser altså at på sikt vil 15 betalingsstudenter kunne dekke Universitetets totale kostnader, dvs estimerte betalbare og ikke-betalbare kostnader, 
etter de gitte forutsetningene. 
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Søknad fra AHKR om opprettelse av masterprogram i religiøse 
minoriteter 
 
30. august 2018 vedtok instituttrådet ved AHKR å støtte arbeidet med å etablere et 
nettbasert masterprogram i religiøse minoriteter (jf. sak 11 og 12/18). Til grunn for vedtaket lå 
en uttalelse fra fagmøtet i religionsvitenskap som stilte seg bak initiativet, og et løfte fra 
universitetsledelsen om å bidra med en brofinansiering slik at instituttet kunne lyse ut en 
vitenskapelig stilling som skulle ha et særlig ansvar for å utarbeide en søknad om oppretting 
av programmet. Alexander van der Haven ble ansatt i denne stillingen i august 2019 og har 
sammen med Michael Stausberg utarbeidet søknaden som nå kan behandles av 
fakultetsstyret ved HF før den legges fram til endelig godkjenning av universitetsstyret. 
 
Instituttet anser dette for på være en ambisiøs og godt gjennomarbeidet søknad. Et 
nettbasert masterprogram i religiøse minoriteter vil gi fagmiljøet og instituttet en mulighet til å 
nå nye studentgrupper og utvikle et pedagogisk og didaktisk nyskapende undervisningstilbud 
som også vil kunne støtte opp under lektorprogrammet og det ordinære masterprogrammet i 
religionsvitenskap. Søknaden har blitt utviklet i et tett samarbeid med DigUiB, UiB Videre og 
fakultetet og framstår også som organisatorisk nyskapende ved at det nye programmet er 
bygget opp både av emner som skal tilbys et internasjonalt etter- og 
videreutdanningsmarked og åpne emner rettet mot ordinære studenter. Programmet vil 
samtidig bidra til å videreutvikle det tverrfaglige undervisningssamarbeidet ved instituttet i og 
med at alle med kompetanse i religiøs minoritetsproblematikk, uavhengig av fagtilknyting, 
kan involveres.  
 
Etter instituttets vurdering viser dessuten søknaden at programmet vil kunne etableres og 
bygges ut på en ressursmessig forsvarlig måte og med en håndterbar risiko: 
Emneporteføljen skal bygges gradvis ut og programmet vil i oppstartsfasen ta opp få 
studenter. Utvikling og drift av de digitale emnene, og administrasjon av programmet, er 
forutsatt utført av den faste staben, men inntekter fra EVU-emnene kan brukes til å styrke 
bemanningen. Finansieringsmodellen som er valgt innebærer at programmet vil generere 
inntekter både gjennom studiepoengproduksjon og studieavgift. Ingen emner skal imidlertid 
fullfinansieres av studieavgift. Dette vil begrense inntektene, men samtidig holde prisnivået 

Referanse Dato 

2018/5400-JAHE 14.08.2020 
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på et forhåpentligvis akseptabelt nivå. I arbeidet med å utvikle denne finansieringsmodellen 
har fakultet vært til uvurderlig hjelp. 
 
I sitt møte 13. august 2020 vedtok instituttrådet ved AHKR enstemmige å støtte den vedlagte 
søknaden om å etablere en Master i religiøse minoriteter (jf. sak 12/20). Instituttet ber om at 
saken legges fram for fakultetsstyret i møtet 1. september. 
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Jan Heiret 
Instituttleder 
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Regnskap etter juli 2020  

 
 
Vedlegg:  
 

 Økonomirapport Det humanistiske fakultet per juli 2020 
 Vedlegg til økonomirapport etter juli 2020  

 
 
Kommentarer til regnskapsrapporten: 
Regnskapsrapporten viser denne gang, som sist, små avvik på grunnbevilgningen, men 
betydelige driftsavvik på BOA. Mye skyldes lavere aktivitetsnivå på grunn av COVID-19.  
 
COVID-19-situasjonen virker besparende på de delene av budsjettet som har med reise, 
konferanser og møter å gjøre, men vil kunne gi økte kostnader knyttet til undervisningen på 
grunn av arealbegrensninger og smittevernhensyn til høsten. Åpning av campus med 
undervisning i mindre grupper og lignende vil kunne kreve flere undervisningstimer og mer 
ressurser på lønn. Eventuelle besparelser på instituttene forventes helt eller delvis 
omdisponert til å dekke inn økte lønnskostnader, der slik omdisponering er mulig. I tillegg 
stiller fakultetet ekstra ressurser til disposisjon.   
 
Fakultetet har mottatt 20 nye studieplasser til lektorutdanning og 2 rekrutteringsstillinger fra 
høsten 2020, som del av en tiltakspakke for sektoren. 
 
I prognosen for overføring til 2021 forutsetter vi fortsatt besparelser og utsettelser av 
driftskostnader, økte undervisningskostnader, og et mer moderat lønnsoppgjør. I sum bidrar 
dette til at vi går i balanse på grunnbevilgningen. På grunn av korona-situasjonen er 
prognosene mere usikre enn normalt. 
 

 
Tabellen over viser prognosen for overføring på grunnbevilgningen og saldering av årets 
underskudd på Rekrutteringsstillinger. Vi ser for oss en negativ overføring på GA (annuum) 

Dato: 18.08.2020 
Arkivsaksnr: 2020/3175-

ANDDA 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
40/20 
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Styre: 
Styresak: 
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Overføring 
grunnbevilgningen
(i mill. kroner)

2020 Regnskap - 
overføring fra 
2019

2020 Prognose - 
overføring til 
2021

2021 saldering 
rek. stilling

2021 Prognose 
overføring fra 
2020

GA (annuum) 17,5 14,3 -0,1 14,2
GP (prosjekter) -10,4 -14,3 0,1 -14,2
GB (sum GA og GP) 7,1 0,0 0,0 0,0
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med 14,2 mill. kroner og en positiv overføring på GP (grunnbevilgningsprosjekter) med 14,2 
mill. kroner etter 2020.  
 
Prognose for årsresultatet på GA er 3,2 mill.  
 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret tar saken til orientering. 
 

 
 
 

 
   

 
Jørgen Magnus Sejersted  
                 dekan Kim Ove Hommen 
   fakultetsdirektør 
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Økonomirapport Det humanistiske fakultet per juli 2020 
 

 

Sentrale forkortelser:  
GA = Grunnbevilgning annuum (Rammetilskudd fra Kunnskapsdepartementet, fordelt videre 
fra UiB til HF. Basis og resultatmidler fra åpen og lukket ramme)  
GP = Grunnbevilgningsprosjekter (Øremerkede UiB prosjekter)  
GB = Grunnbevilgning. Summen av GA og GP  
 
 
 

1. Status fakultetet totalt 
TABELL 1 STATUS FAKULTETET TOTALT. TALL I 1000 KR. 

 

Etter juli finner vi 9,1mill. kroner lavere inntekter og kostnader enn budsjettert på BOA, og 1,8 mill. 
kroner lavere inntekter og 5,5 millioner lavere kostnader enn budsjettert på GB. Sammenlignet med 
samme tid i 2019 finner vi en økning i både inntekter og kostnader, men ikke mer enn vi normalt 
kunne forvente.  

 

 

FIGUR 1 UTVIKLING KOSTNADER TOTALT. TALL I 1000 KR. 

 

Kostnadene fordeler seg stort sett som i 2019 med unntak av andre driftskostnader. Det skyldes 
lavere forbruk på grunn av korona-situasjonen.  
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2. Status grunnbevilgningen (GB) 
 

2.1. Status i forhold til budsjett 
 

TABELL 2 STATUS GRUNNBEVILGNINGEN (GB). TALL I 1000 KR. 

 

Avviket på inntekter skyldes en innbetaling fra studiesenteret i York (DNSS) på 1,7 mill. kroner, som 
følge av at vi overtar regnskapsføring og rapportering for styret. Styret til DNSS har avsluttet sine 
kontoer og overført midlerne til oss. Innbetalingen gir en positiv effekt på våre overføringer til neste 
år, siden det legger seg inn som en del av vår saldo, selv om vi ikke uten videre kan disponere disse 
midlene i inneværende år.  

Som sist rapportering ligger vi innenfor rammene på lønn.  

Andre driftskostnader har et positivt kostnadsavvik på 4,7 mill. kroner. Av dette ligger 1,8 mill. kroner 
på annuum (GA) og 2,9 mill. kroner på øremerkede grunnbevilgningsprosjekt  

Det er for tidlig å si hvor mye av avviket på GA som egentlig er mulig å omdisponere siden vi ikke på 
overordnet nivå kan si hva som skyldes forsinkelser, og hva som skyldes avlysninger knyttet til 
korona-utbruddet. Vi kan si at instituttene så langt det er mulig vil omdisponere ubrukte midler fra 
drift til lønn. Fra fakultetsnivået er det gitt inntil 400 000, etter ansettelser, i ekstra støtte til 
undervisningsressurser til instituttene, og 90 000 til Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Det har 
ikke vært mulig å overføre dette direkte fra konkrete poster i budsjettet. Dette har dermed ført til at 
vi har måttet budsjettere med ytterligere underskudd på annuum med 1,69 mill. kroner.  

Vi finner besparelser på 2,1 mill. kroner i driftsmidler og drift på øremerkede 
grunnbevilgningsprosjekter, og da særlig Rekrutteringsstillinger som alene har et avvik på 1,5 mill. 
kroner. Resten gjelder studiesentrene der vi finner et periodiseringsavvik på 0,7 mill. kroner  
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2.2. Prognose for overføring til neste år 
FIGUR 2 OVERFØRING GRUNNBEVILGNINGEN (GB). TALL I 1000 KR.  

 

 

Figur 2 viser den samlede negative overføringen på GB de tre siste årene og budsjett og prognose for 
overføringer etter 2020. Prognose for negativ overføring til 2021 er nå justert til 0 mill. kroner på 
grunnbevilgningen, og består av en negativ overføring på GA med 14,3 mill. kroner og en positiv 
overføring på 14,3 mill. kroner på GP. 

Prognose for årsregnskap på GA er 3,2 mill 

Prognosene for overføring til neste år er bygget på overføring fra i fjor pluss prognose for årsresultat. 
Prognose for årsresultat blir estimert med hjelp av regnskapsført hittil pluss budsjett og 
lønnsprognoser for resten av året, korrigert for avvik og annen ny informasjon på 
prognosetidspunktet.  

Prognosen per juli bygger på følgende forutsetninger: 

- Vi regner med at instituttene omdisponerer eventuelle ubrukte driftsmidler, som ikke er 
øremerket, til undervisningskapasitet høsten 2020 

- Vi har ikke regnet med spart arbeidsgiveravgift i mai og juni. 
- Tilførsel av nye studieplasser og rekrutteringsstillinger bidrar til forbedring av prognosen i 

inneværende år. 
o Tildelingen av 20 studieplasser ga 0,9 mill. kroner i inntektsøkning. Av dette er ca. 

halvparten tildelt instituttene til bistillinger for å kunne ta unna ekstra 
undrevisningstrykk i høst.  

o Vi ligger over måltallet på rekrutteringsstillinger, så inntektene på 0,6 mill. kroner 
bidrar til å bedre årsresultatet. De nye ansettelsene forventes helt på tampen av 
2020. 

- Lønnsoppgjøret ser ut til å bli moderat og kanskje mer moderat enn vi har lagt til grunn i 
budsjettet. Vi har derfor justert ned lønnveksten per mai fra 3 % til 2 %. Dette gir en 
besparelse på GB med ca. 1 mill. kroner.  Dersom vi får et nulloppgjør, vil det forbedre 
prognosen ytterligere med ca. 2 mill. kroner.   

- Som nevnt tidligere går vi over måltallet for 2020 på rekrutteringsstillinger. Forlengelser av 
rekrutteringsstillinger bidrar til at vi går ytterligere over. Dette må finansieres gjennom å 
utsette oppstart av nye stillinger senere. I år bidrar koronasituasjonen til redusert bruk av 
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personlige driftsmidler. Dette er med på å dempe det negative årsresultatet, men vil samtidig 
bidra til at resultatet kan forverres senere. 

- Høstens undervisning blir mer krevende på grunn av smittevernregler og romkapasitet. Dette 
medfører ekstra undervisningsbehov. Kostnaden ved dette dekker instituttene delvis selv, 
gjennom å omfordele ubrukte driftsmidler. Dette utgjør ca. 2 mill. kroner dersom vi 
forutsetter at instituttene sparer rundt 25 % av det som er satt av til drift. I tillegg stiller 
fakultetet til rådighet ekstra bistillinger og 1,6 mill. kroner for høstsemesteret. Dette er 
midler fakultetet ikke har budsjettmessig dekning for, men som vil kunne dekkes inn av 
besparelser på fakultetsnivå.    

- Det er mye usikkerhet i prognosen knyttet til virkningen av Korona-pandemien. For resten av 
året legger vi til grunn en besparelse på 25 % av budsjetterte driftskostnader på GP og 50 % 
besparelse på driftsmidler på Rekrutteringsstillinger. Mye av dette er midler som normalt 
benyttes til reiser, møter og konferanser. Dette utgjør i sum en besparelse på 2,3 mill. kroner 
for resten av året på GB. Dette er midler som ikke kan omdisponeres, men som virker positivt 
på den negative overføringen. 

 

 

3. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
 

3.1. Status i forhold til budsjett 
TABELL 3 STATUS INNTEKTER BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA). TALL I 1000 KR. 

 

Tabell 5 viser at vi ligger etter budsjett med 21,6 %, og at det går 7,8 % bedre enn samme periode i 
fjor, når vi ser på totalen. Mesteparten av avvikene finner vi på drift og forklaringen er at aktiviteten 
har gått ned på grunn av Korona-pandemien.   

 

3.2. Prognose for BOA i år 
FIGUR 3 INNTEKTER BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA). TALL I 1000 KR. 

 
Prognosen per juli viser en samlet inntekt på BOA på 68 mill. kroner i 2020. Vi har da tatt høyde for 
en reduksjon i driftskostnader på 3,8 mill. kroner for resten av året knyttet til Korona-pandemien, og 
at avvik hittil i år ikke blir hentet inn.  

 



Vedlegg til økonomirapport etter juli 2020  
 

1. Status ved instituttene 
 

FIGUR 4 KOSTNADER PER INSTITUTT GRUNNBEVILGNINGEN (GB). TALL I 1000 KR. 

 

Figur 4 viser at vi stort sett ligger innenfor budsjett per sted på GB. Fastlønn ligger også inne i tallene 
her.  

 

FIGUR 5 INNTEKTER PER INSTITUTT BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA). TALL I 1000 KR. 

 

Figur 5 viser BOA-budsjett per institutt. Her ser vi at vi ligger etter på alle enheter.  
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2. Årsverk 2019 og hittil i 2020 
 

FIGUR 6: FASTE OG ÅREMÅLSSTILLINGER PÅ GRUNNBEVILGNINGEN UTEN REKRUTTERINGSSTILLINGER 

 

Vi ser av figur 6 at bemanningen har ligget noe over 2019. Dette skyldes flere faste og færre 
midlertidige ansatte, som vi ser på figur 7.  

 

FIGUR 7: MIDLERTIDIGE STILLINGER PÅ GRUNNBEVILGNINGEN UTEN REKRUTTERINGSSTILLINGER 

 

Figur 7 viser at vi har redusert på midlertidige stillinger sammenlignet med 2019. Endringen per juli 
utgjør -1,71 årsverk. 
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FIGUR 8: REKRUTTERINGSSTILLINGER PÅ GRUNNBEVILGNINGEN 

 

Figur 8 viser en reduksjon i antall rekrutteringsstillinger sammenlignet med samme tid i fjor. Endring 
per juli utgjør 1,14 årsverk. 

 

FIGUR 9: ÅRSVERK BOA 

 

Figur 9 viser en økning i antall ansatte på BOA sammenlignet med samme periode i fjor. Endringen 
per juli utgjør 11,75 årsverk.  
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Budsjettforslag 2021 - Det humanistiske fakultet  

 
 
Dokumenter i saken  
1. Budsjettforslag for 2021   
2. Brev fra universitetsledelsen  
3. Innspill til budsjett fra institutter og sentre ved HF  
4. Brev til institutter og sentre ved HF  
 
 
Bakgrunn  
 
Fakultetet er bedt om å utarbeide budsjettforslag for 2021 innen 1. september 2020. Etter 
behandling i fakultetsstyret sendes forslaget til UiB sentralt og fungerer som innspill og 
bakgrunn for budsjettbehandlingen i Universitetsstyret i oktober. Det er lagt opp til 
dialogmøter med UiB-ledelsen i september, med bakgrunn i budsjettdokumentet. 
 
Fakultetsledelsen vil legge frem et forslag til budsjettfordeling ved HF, med detaljerte 
disposisjoner, til fakultetsstyret i desember. Da vil det også bli lagt fram en langtidsprognose. 
 
Vedlagte budsjettforslag følger fjorårets nye mal fra økonomiavdelingen sentralt. UiB er 
opptatt av at fakultetene i større grad ser grunnfinansieringen og BOA-økonomien i 
sammenheng og som en økonomisk helhet. Fakultetet er bedt om et spisset dokument der 
strategiske prioriteringer og egeninnsats synliggjøres. Det er, som i fjor, videre signalisert at 
det ikke er troverdig å be om midler til strategiske prioriteringer uten at man selv legger inn 
betydelige egenandeler.   
 
Budsjettdokumentet er basert på instituttenes budsjettinnspill og en prosess i etterkant av 
dette. Målgruppen for budsjettforslaget er UiB-ledelsen og økonomiavdelingen sentralt for å 
gi viktige signaler om HFs budsjettmessige prioriteringer fremover og hvordan sentrale 
strategidokumenter følges opp. Ikke minst vektlegges oppfølging av Humaniorastrategien.  
 
 
Kommentarer til budsjettforslaget 
 
Det humanistiske fakultet viser i sitt budsjettforslag for 2021 til en kontrollert økonomistyring 
over flere år, fra et betydelig underskudd til en prognose om balanse i 2021. Nedbetaling av 
et samlet underskudd har nå pågått over flere år og har vært krevende.  
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Økte resultatinntekter fra studieproduksjon, økt BOA og en økning i rammen fra UiB (2+2mill) 
sentralt har i stor grad bidratt til en forbedret økonomisk situasjon. Men det er også viktig å 
nevne en betydelig kostnadsreduksjon gjennom redusert faglig og administrativ bemanning i 
perioden 2015-2018.  
 
Selv om prognosene nå viser balanse ved inngangen til 2021, er det fremdeles 
bekymringsfullt at GA viser et underskudd på over 14. mill., noe som delvis kamufleres av et 
tilsvarende underforbruk på øremerkede midler Samtidig er det svært positivt av HF har fått 
bedre kontroll på økonomien samlet sett og at underskuddet på GA er minkende. Det er en 
målsetting å videre gradvis bygge ned underskuddet på GA.   
 
Det må understrekes at korona-situasjonen nasjonalt, i sektoren og ved UiB gjør prognosene 
ekstra usikre. UiB har for eksempel signalisert at det kan bli aktuelt å trekke inn korona-
sparte midler fra fakultetene til å dekke koronarelaterte ekstrakostnader sentralt som har 
påløpt i 2020. Nasjonalt er det usikkerhet omkring statsbudsjettets prioriteringer og størrelse 
på lønnsoppgjøret. Forutsigbare og langsiktige økonomiske rammer er viktige for 
økonomistyringen ved fakultetet og for 2021 er disse usikre. 
 
Utforming av neste år budsjettforslag bygger på en ambisjon om å opprettholde det samlede 
stillingsvolumet på faglige og administrative stillinger, samt opprettholde nivået på enhetens 
driftsbudsjetter. Det er også en ambisjon å videreføre fakultetsledelsens handlingsrom for 
strategiske satsinger på forsknings- og utdanningsfeltet. Hvor vidt dette lar seg gjennomføre, 
avhenger av resultatinntekter og budsjettildelingen fra UiB, samt kostnadskontroll og ellers 
stabile rammebetingelser. Universitetsstyrets budsjettbehandling er i oktober, og 
tildelingsbrev er signalisert 10. november 2020.  
 
Fakultetsledelsen har i budsjettforslaget i 2021 vektlagt å prioritere tiltak som retter seg inn 
mot både UiBs strategi Kunnskap som former samfunnet, Humaniorastrategien og HFs egne 
plandokumenter.  
 
Sentrale områder i budsjettforslaget for 2021 er satsing på kvalitet i forskning og 
undervisning, styrking av lektorutdanningen, rekrutteringsstillinger, infrastruktur, 
middelalderklynge, insentivordning for EVU, samt oppretting av de tverrfaglige 
studieprogrammene HD og PPE. Fakultetet støtter også videreutvikling av et 
Humaniorasenter/Holbergsenter.  
 
Prioriteringene i budsjettforslaget vil legge føringer for den endelige budsjettfordelingen i 
desember.  
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret vedtar budsjettforslag for 2021 med de endringer som fremkom i møtet. 
Dekanen får fullmakt til å ferdigstille dokumentet. 
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Innledning 
Det humanistiske fakultet har en kontrollert økonomi som ifølge siste prognose vil utvikle seg fra et 
begrenset underskudd til balanse rundt 2021. Utviklingen i annuum er nå jevnt stigende, og etter 
noen krevende år med nedskjæringer håper fakultetet å opprettholde volumet på forskning og 
undervisning fremover, og på sikt øke. Fakultetets resultatinntekter øker, og for å nå våre mål vil vi 
videreføre vårt fokus på studiekvalitet og studiegjennomføring samtidig som vi har etablert 
insentiver for å tiltrekke oss eksternfinansierte prosjekter både på forsknings- og undervisningssiden. 
Vi forutsetter samtidig at UiB tar hensyn til sin status som ett av Norges to breddeuniversiteter med 
særlige kulturelle oppgaver og forpliktelser som ikke er eksplisitte i finansieringsmodellene. 
Forutsigbare og langsiktige økonomiske rammer er avgjørende for fakultetet, og i lys av fjorårets 
budsjettprosess er det i år viktig å understreke nødvendigheten av tydelige og stabile rammer for 
rekrutteringsstillinger, som utgjør en sentral del av fakultetets og instituttenes handlingsrom.  

To dilemmaer preger fakultetets fagpolitiske valg; det ene er forholdet mellom faglig bredde og 
styrking av enkeltfag med stor studenttilstrømming, det andre er forholdet mellom individuell 
humanistisk grunnforskning og tverrfaglig, tematisk satsning, ofte utført i forskergrupper. Her må 
fakultetet balansere ulike hensyn. Vi opprettholder et bredt utvalg disipliner. Samtidig allokerer vi 
gradvis ressurser og bemanning etter studenttilstrømning og forskningsstrategiske hensyn. Dette 
medfører at noen fag vil være på et bemanningsmessig minimum.  

Fakultetet vektlegger åpen, nysgjerrighetsdreven forskning, men følger også aktivt opp UiBs 
strategier med oppbygging av fremragende forskningsmiljøer, og støtte til flere tverrfaglige 
satsninger ved UiB. Fakultetet fokuserer på utdanning blant annet gjennom nyopprettet FUND- og 
mentorordning, og ikke minst holder vi et vedvarende fokus på lektorutdanningen, og imøteser 
etableringen av et lektorsenter. Fakultetet vil ta del i flere initiativer på utdanningssiden, ikke minst 
tverrfaglige programmer som PPE, HD og bærekraftmaster. Vi ser også stort potensial i EVU og 
eksternfinansierte utdanningsprosjekter. 2020 markerte et gjennombrudd i arbeidet for arkiv, 
samlinger og digital humanistisk infrastruktur, og fakultetet vil følge opp dette i 2021. Fakultetet føler 
et særlig ansvar for UiBs Humaniorastrategi og ser det som vesentlig at denne blir styrket ytterligere 
med strategiske midler, blant annet for å etablere et humaniorasenter for hele UiB.  
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1 Anslag på samlede inntekter i 2021 

Inntektene for 2021 er basert på universitetets og fakultetets strategi og handlingsplaner. Som 
skissert i brevet fra Universitetsdirektøren har vi lagt til grunn: 

 Lønns- og priskompensasjon (LPK) på 2,25 % 
 Strategisk omfordeling ved UiB på 1 % 
 Effektiviseringskutt på 0,5 % 
 Tildelte studieplasser og rekrutteringsstillinger fra revidert nasjonalbudsjett 2020  

(20 5-årige studieplasser i kategori D og 2 rekrutteringsstillinger fra august 2020) 

Andre endringer er forklart nærmere under. 

Tabell 1: Fakultetets budsjettforslag for inntekter 2021 

Budsjettforslag for inntekter Det humanistiske 
fakultet (tusen kr)

Budsjett       
2020

Budsjettforslag 
2021 Endring Endring i %

Basis 164 289 167 152 2 863 1,7 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme 87 015 90 257 3 242 3,7 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme 17 150 19 340 2 190 12,8 %
Delsum annuum 268 454 276 750 8 296 3,1 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger 71 775 76 684 4 909 6,8 %
Øremerkede midler annet 18 614 28 175 9 561 51,4 %
Delsum øremerket 90 389 104 860 14 471 16,0 %
Sum KD-inntekt 358 843 381 610 22 767 6,3 %
Instituttinntekter 1 000 1 000 0 0,0 %
Instituttinntekter øremerket 5 000 3 500 -1 500 -30,0 %
Avskrivningsinntekter 460 434 -26 -5,7 %
Øvrige inntekter grunnbevilgning 6 460 4 934 -1 526 -23,6 %
Sum grunnbevilgning 365 303 386 544 21 241 5,8 %
Bidragsmidler NFR 34 339 38 000 3 661 10,7 %
Bidragsmidler EU 20 098 19 000 -1 098 -5,5 %
Bidragsmidler andre 20 865 19 000 -1 865 -8,9 %
Oppdragsmidler 5 444 11 000 5 556 102,1 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler 80 746 87 000 6 254 7,7 %
Sum totalt inntektsbudsjett 446 049 473 544 27 495 6,2 %  

1.1 Basisinntekter 
I basis har vi lagt til grunn en økning på 2 millioner kr i 2021, som skissert i universitetsstyresaken om 
budsjettfordeling 2019 (sak 2018/4861 side 16). Økningen på 2+2 millioner i 2020/21 rettes inn mot 
lektorfagene engelsk, historie og nordisk, samt digital kultur. Basisstyrkingen har vært avgjørende for 
den positive utviklingen vi ser på lektorutdanningen. 

I basis har vi også lagt inn virkning av tildelte nye studieplasser med 0,7 millioner kr (IKT-plasser fra 
2018) og 1,8 millioner kr (tiltakspakke 2020). 

Vi har trukket ut 1 million kr fra budsjettet i 2021 til Universitetsbiblioteket i tråd med avtale om 
overføring av arkiv og samlinger. I tillegg er det trukket ut 0,154 millioner kr til dekning av kostnader 
for sentralisert masteropptak (år 2 av 2). 
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1.2 Resultatinntekter (åpen og lukket ramme) 
Resultatinntektene er basert på resultater fra 2019 og oppdaterte priser, inkludert LPK, fra 
økonomiavdelingen. Endringen er på 3 millioner i åpen ramme og 2,2 millioner i lukket ramme.  

1.3 Instituttinntekter (annuum) 
Som i fjor beregner vi 1 million kroner i instituttinntekter på annuum (prosjekt 00000). Se også 
kapittel 1.7 Instituttinntekter øremerkede midler, der vi budsjetterer med 3,5 mill. kr. 

1.4 Avskrivningsinntekter 
Avskrivningsinntektene går fra 0,46 til 0,43 mill. kr grunnet høyere investeringskostnader i 2021. Se 
også punkt 2.2.5 Investeringer. 

1.5 Øremerkede midler rekrutteringsstillinger  
I 2020 ligger fakultetet over tildelingsbrevets måltall for rekrutteringsstillinger, blant annet fordi 
fakultetets måltall ble nedjustert. 

Rekrutteringsstillinger utgjør en stor del av fakultetets stab og er en helt vesentlig del av fakultetets 
faglig-strategiske handlingsrom. Stipendiat- og postdoktorstillinger er også en avgjørende 
forutsetning for deltakelse i tverrfaglige satsninger og større søknader. Nedskjæringer i antall 
rekrutteringsstillinger oppleves som dramatisk av fagmiljøer og fakultet. I budsjettet for 2020 
opplevde HF et drastisk kutt i midlertidige rekrutteringsstillinger da UiB ikke bare kuttet de som var 
blitt ledige, men også definerte to særlige tildelinger inn i det opprinnelige måltallet. Denne 
politikken har skapt usikkerhet ved fakultetet mht rekrutteringsstillingene. Den koronarelaterte 
forlengelsen av ph.d.’ene vil ytterligere utsette instituttenes mulighet for nye utlysninger. Fakultetet 
er svært opptatt av å opprettholde antallet åpne rekrutteringsstillinger, både faste og midlertidige, 
for å kunne rekruttere de beste kandidatene. Dette er også viktig for rekrutteringssituasjonen innen 
fakultetets mange små fag og fagområder.  

Som en del av KDs tiltakspakke rettet mot universitet- og høyskolesektoren for å bøte på uheldige 
konsekvenser av koronoapandemien, ble fakultetet tildelt to nye rekrutteringshjemler med tilsetting 
høsten 2020. Disse rekrutteringsstillingene skulle knyttes til studieplassene som ble gitt i 
tiltakspakken. For HFs del vil dette si skolefagene. 

Fakultetet ønsker at UiB øker andelen av rekrutteringsstillinger som kan brukes til postdoktorer, fra 
20 til 30%. Vi anser postdoktorene våre som en viktig forskningsressurs som er avgjørende for å 
utvikle nye BOA-prosjekter, ikke minst innen UiBs prioriterte felt ERC Starting Grant. Å øke andelen 
postdoktorer vil være et virkemiddel i fakultetets forskningssatsning for ytterligere 
eksternfinansiering.  
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Tabell 2: Rekrutteringsstillinger på GB

Prosjekt 720006 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Måltall i budsjettramme 79,42 81,25 82,6 76,8 73,6 66,3

Sum faste rektrutteringstillinger 62,25 62,25 62,25 62,25 62,25 62,25
Sum midlertidige rekrutteringsstillinger 17,17 19,00 20,33 17,50 13,83 5,00

Utvikling midlertidige hjemler Saksnr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8 fra 2016 start H2016 slutt vår 2020 (to til middelalder og en til Medical Humanities)15/5600 4,00
6 fra 2017 16/5203 6,00 3,00
2 fra 2018 18/4861 2,00 2,00 1,33
1 fra MN knyttet strategiske satsningsområder 18/4861 1,00 1,00 1,00
1 fra 2019 Humaniorastrategi 18/4861 1,00 1,00 1,00 0,50
4 åpne stillinger fra høst 2020 19/5702 2,00 4,00 4,00 4,00 2,00
1 fra 2020 Kinasatsning (eget brev) 19/5702 0,50
2 nye tiltakspakke 2020 19/5702 0,67 2,00 2,00 2,00 1,33

Ressursbehov i budsjettforslag Saksnr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6 åpne stillinger fra høst 2021 3 6 6 6 3
1 stilling knyttet til språksamlingene 0,5 1 1 1 0,5
1 stilling knyttet til SDG 0,5 1 1 1 0,5
1 stilling knyttet til av UiBs strategiske samfunnsområder 0,5 1 1 1 0,5
1 stilling knyttet til Norsk som andrespråk 0,5 1 1 1 0,5
1 fra 2020 Kinasatsning (eget brev) 19/5702 1 1 1 0,5

Andre GB-finansierte rek.stillinger Saksnr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025
«Kjønn, seksualitet og makt: #metoo i en 
akademisk kontekst» 3 år fra 2018 17/5016 1
Strategiske samfunnsutfordringer fra MOF 
internfaktureres 17/5311 1 1 0,67
Sum andre GB-finansierte rek.stillinger 2 1 0,67 0 0 0

Sum rekrutteringsstillinger GB 81,4 82,3 83,3 79,8 76,1 67,3

Budsjettforslag

 

I 2019 var måltallet på 80,8 finansierte årsverk, i 2020 i utgangspunktet 78,7. Fra høsten 2020 ble det 
tildelt to stillinger med tertialeffekt som tiltakspakke, slik at totalt måltall er 79,4 for 2020.  

I 2021 utløper 6 midlertidige stillinger. Vi ønsker primært å få disse fornyet som åpne midlertidige 
stillinger med halvårseffekt i 2021. HF har en særlig breddestruktur med mange fag som har behov 
for å sikre rekruttering og kontinuitet gjennom åpne utlysninger. I tillegg ber vi om ytterligere 4 
strategisk øremerkede stillinger, også med halvårseffekt i 2021, totalt 10 stillinger (halvårseffekt i 
2021, 5 stillinger).  

HF ber om  

 å få fornyet de 6 midlertidige stillingene for å følge opp humaniorastrategiens fokus på 
kvalitet, fakultetets forskningssatsing, og for å videreutvikle HF sitt nye 
forskerutdanningsprogram og opprettholde faglig aktivitet og rekrutteringsgrunnlag. 

 en rekrutteringsstilling til språksamlingene. UiB bygger opp språksamlingene ved UBB med 
direkte støtte fra KD og KUD. UiB har fått helt og delvis tilslag på søknader som inneholder 
egeninnsats i form av rekrutteringsstillinger. Det er ikke presisert hvor disse kommer fra i 
søknadene (Revisjonsprosjektet/ Norsk ordbok NOAH). HF har selv bevilget og tilsatt en 
stipendiat knyttet til Revisjonsprosjektet i 2019, samt at en relevant postdoktor har nådd opp 
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i åpen konkurranse. Vi ber om at UiB avsetter en rekrutteringsstilling som egeninnsats til 
oppbyggingen av ordbokmiljøet, som del av innvilgete prosjekter. Det er nødvendig for HF at 
UiB sentralt involverer seg aktivt i språksatsningen og prioriterer denne. 

 en rekrutteringsstilling til FNs bærekraftmål (SDG). SKOK har en særlig spissing inn mot SDG5 
Likestilling, og vi ønsker i denne sammenhengen bedre å kunne utnytte forskningspotensialet 
i de unike ressursene som bygges ut ved Skeivt arkiv. Vi ber derfor om en rekrutteringsstilling 
innrettet spesifikt mot dette feltet. Som for Språksamlingene gjelder det for Skeivt arkiv at en 
viktig motivasjon for at KD legger slike særfinansierte tiltak til universitetet, er universitetets 
mulighet og vilje til å knytte forskning, undervisning og kompetanseoppbygging til ressursen.   

 en tverrfaglig rekrutteringsstilling delt mellom SKOK og SVT. HF ønsker å følge opp UiBs mål 
om humanistiske perspektiver innen marin, klima og globale samfunnsutfordringer. De to 
tverrfaglige sentrene SKOK og SVT ønsker å styrke sitt interne samarbeid innen dette 
området med én felles rekrutteringsstilling som utforsker muligheter og hindre for 
tverrfaglighet innen ett eller flere av UiBs strategiske samfunnsområder.  

 en rekrutteringsstilling til fagområdet Norsk som andrespråk. Dette er et fag i stor utvikling 
og med viktig samfunnsrelevans og potensiale innen videreutdanning. Faget har prekært 
behov for økt kompetanse og rekruttering de nærmeste årene. 

 Videre finansiering for resten av 4-årsperioden av postdoktorstillingen knyttet til 
Kinastrategien, som ble innvilget med halvårseffekt 2020 (19/5702-60). 

 

Rekrutteringsstillinger allerede gitt, men ikke inkludert i måltallet på 79,4 for 2020-budsjettet, er 
følgende: 

 1 stipendiat fra UiB satsingsområdene (fra Medisin) om globale samfunnsutfordringer ved 
SKOK med 1/3 bevilgning i 2018 og full bevilgning fra 2019. 

 #Metoo er ikke gitt som en rekrutteringsstilling, men viser i kapittelet under, fordi vi har 
ansatt en 4-årig postdoktor for midlene (utløper 2020). 
 

Ettersom perioden for UiBs strategi nå nærmer seg en avslutning, og fordi konkurransen om 
hjemlene er hard, foreslår fakultetet at UiB avslutter omdefinering av to rekrutteringshjemler til 
hvert av de strategiske områdene, og i stedet overlater handlingsrom til fakultetene for å avgjøre 
deltakelse i tverrfaglige satsninger gjennom egne rekrutteringshjemler. Dersom man velger å 
opprettholde øremerking av rekrutteringshjemler til strategiområder, bør også humaniorastrategien 
tilgodesees. Se punkt også 2.2.1. 
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1.6 Øremerkede midler annet 
Tabell 3: Øremerkede midler annet 

Øremerkede tiltak HF
Budsjett 

2020
Budsjett 

2021 Endring Endring

700252 Norskkursene fast del 5 600 5 726 126 2,3 %
700253 Studiesentre England/Tyskland 11 453 11 711 258 2,2 %
700316 Handlingsplan for Kina- Kinesisk kultur 500 511 11 2,3 %
700316 Handlingsplan for Kina - frikjøp kompetanseutvalg 213 218 5 2,3 %
710032 Fremragende miljøer 1 855 1 897 42 2,3 %
000000 Middelalderklyngen, videreføring 1 749 1 788 39 2,3 %
000000 Brofinansiering middelalderarkeologi 500 500
000000 Frikjøp leder Holberg 650 665 15 2,3 %
000000 Brofinansiering Religiøse minoriteter 930 160 -770 -82,8 %
000000 Karriereutvikling yngre forskere 1 000 1 000
000000 Humanistisk infrastruktur 0 500 500
000000 Utvikling av Tverrfaglig master i bærekraft 0 500 500
000000 Utvikling av Honours Degree 1 500 1 500
000000 Utvikling av PPE 0 1 500 1 500
700268 Vitenskapshistorie, UiB 2 044 0 -2 044 -100,0 %
000000 #metoo i  en akademisk kontekst 863 0 -863 -100,0 %
Sum øremerkede tiltak 25 857 28 175 2 318 9,0 %  

700252 Norskkursene fast del – en del av bevilgningen fra Studieadministrativ og HR-avdelingene 
bevilges som ordinære KD-inntekter, mens resten er resultatavhengig og overføres som interne 
transaksjoner. Se også kapittelet «Andre øremerkede prosjekter» i neste avsnitt. For 2021 legger vi til 
grunn at denne inntekten lønns- og prisjusteres i tråd med annen aktivitet, ettersom størsteparten av 
kostnadene for norskkursene er knyttet til lønnsmidler til undervisning. De særskilte 80 
studieplassene til flyktninger og innvandrere tas opp her. 

700253 Studiesentrene i York og Kiel: Mesteparten av bevilgningen øremerket studiesentrene 
disponeres til Det norske studiesenteret i Storbritannia til finansiering av daglig leder og styreleder 
samt undervisningssamarbeid med Universitetet i York. Senteret har hatt en stabilt høy aktivitet. 
Kostnadsnivået påvirkes av valutakursen. Fra og med budsjettåret 2020 har fakultetet overtatt ansvar 
for en rekke økonomiske og administrative oppgaver. 

Studiesenteret i Kiel har dreiet virksomheten til også å inkludere utvikling av forskningssamarbeid og 
får en fast bevilgning i kroner som ikke påvirkes av utviklingen i valutakursen.  

700316 Handlingsplan for Kina omfatter to formål: en støtte til styrking av kompetanse i kinesisk 
kultur finansiert med 500 000 kr i 2020 og 2021 (19/5702-84), samt arbeid i kompetanseutvalget for 
Kina i perioden 2019-2021 (18/4861-58) 218 000. 

710032 Fremragende miljøer gjelder en 5-årig elitesatsing for ansettelse av en toppforsker ved 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Bevilgningen består av lik finansiering gjennom BOA 
(Trond Mohn stiftelse) og grunnbevilgningen. Prosjektet startet opp i 2017 med 1/3 av årlig 
bevilgning og avsluttes i 2022 med 2/3 bevilgning. Etter fem år går prosjektet ut, og fakultetet 
beholder lønnsmidlene til toppforskeren (sak 16/5203-121).  
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000000 Middelalderklyngen fikk etableringsstøtte i 2017 for en treårsperiode (16/5203-69). Midlene 
har blitt brukt til å finansiere en prosjektstilling og delfinansiere drift og faglige aktiviteter, som for 
eksempel middelalder-uken. Vi legger til grunn en fortsatt finansiering i størrelsesorden 1,7 millioner 
i 2021 og i strategiperioden fram til 2022. Se mer om den totale satsingen, inkludert fakultetets 
egeninnsats, under punkt 2.1.2 Fakultetets mål, tiltak, ressursinnsats og resultater i klyngene. 

000000 Brofinansiering middelalderarkeologi. 3-årig brofinansiering til middelalderarkeologi, 
tilknyttet aktiviteten ved middelalderklyngen. Se punkt 2.1.2. 

000000 Frikjøp leder Holbergprisen. Ny oppnevning som faglig leder for sekretariatet til 
Holbergprisen gjelder fra 1. august 2019 – 31. juli 2023.  

000000 Brofinansiering Religiøse minoriteter. Fakultetet mottok i Budsjett 2019 tilsagn om 
oppstartfinansiering av nettbasert masterprogram i religiøse minoriteter. Beløpet for 2021, som er 
det siste året, utgjør kr 160 000. 

000000 Karriereutvikling yngre forskere. Fakultetet ønsker å styrke yngre forskeres mulighet for 
karriereutvikling også utover Momentum-programmet og ber om 1 million kroner som et ledd i 
fakultetets forskningssatsning på dette feltet. Se mer om satsningen under punkt 2.1.3. 

000000 Humanistisk infrastruktur. Oppbygging og videreutvikling av datalingvistisk miljø i 
forbindelse med e-infrastrukturen Clarino i perioden 2021-2024. 0,5 mill. kr. i 2021, 1 mill. kr i 2022 
og 1,5 mill. kr i 2023 og 2024. Se mer omtale under punkt 2.2.1. 

000000 Utvikling av tverrfaglig master i bærekraft. SVT bidrar i UiBs arbeidsgruppe for å utvikle et 
tverrfakultært masterprogram i bærekraft. Utvikling gjelder perioden 2020-2021, med planlagt 
oppstart 2022. Se mer under punkt 2.2.4 «Nye studieplasser». 

000000 Utvikling av Honours Degree (HD) i samarbeid med MatNat. I 2021 vil HD-programmet 
kunne utvikles itråd med rapporter og med planlagt oppstart i 2022. Halvparten av 
utviklingskostnadene vil ligge hos vårt fakultet. Se mer omtale under punkt 2.2.4 «Nye 
studieplasser». 

000000 Utvikling av integrert masterprogram i Politics, Philosophy and Economics (PPE) i 
samarbeid med SV-fakultetet.  Utviklingen av programmet vil kunne skje i 2021 med oppstart i 2022. 
Se mer omtale under punkt 2.2.4 «Nye studieplasser». 

Vi regner ikke med inntekter til 700268 Vitenskapshistorie og 000000 #metoo i en akademisk 
kontekst for 2021. 

Andre øremerkede prosjekter ved fakultetet (UiB-interne inntekter) 
Det humanistiske fakultet har ansvar for to store oppgaver som finansieres utenom den ordinære 
budsjettildelingen til fakultetet, nemlig examen philosophicum og norskkursene. 
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Tabell 4: Andre øremerkede prosjekter – Ex. phil. og norskkurs 

Ex. phil. Totalt 2021
KD-inntekter GP 0
Interne inntekter Ex. phil. -24 000 000
Lønnskostnader 21 630 000
Andre driftskostnader 200 000
Interne transaksjoner 2 170 000
Sum 0

Norskkurs Totalt 2021
KD-inntekter GP -5 726 000
Interne inntekter Norskkurs -7 059 000
Lønnskostnader 11 272 000
Andre driftskostnader 250 000
Interne transaksjoner 1 263 000
Sum 0  

  

700245 Examen philosophicum er et obligatorisk studietilbud til alle nye studenter, tradisjonelt i 
første semester. Størsteparten av undervisningen blir gjort av faste undervisningsressurser. Alle 
fakultetene finansierer Ex. phil. ved bruk av studiepoenginntekter og generelle inntekter 
(studieplasser/basisfinansiering). Kostnadene blir fordelt på grunnlag av avlagte studiepoeng året før, 
samt tilleggskurs bestilt av fakultetene. De siste årene har det opparbeidet seg et underskudd på 0,9 
mill. kr pr. 31.12.2019, fordi psykologisk fakultet har gjort endringer i sitt studieløp, og de faste 
kostnadene dermed ikke har blitt dekket. Dette må i utgangspunktet dekkes gjennom økt 
brukerbetaling. Totalkostnadene for 2021 er foreløpig beregnet til ca. 24 mill. kroner og finansieres 
gjennom brukerbetaling.  Studiepoenginntektene for UiB utgjorde 13,5 mill. kroner i 2020. Resten 
finansieres av fakultetenes basisfinansiering. 

Flere fakulteter (MN, JUS, PS) legger om sine studieløp slik at ex.phil. flyttes fra førstesemester til 
refleksjonsemner senere i studieløpet for viderekomne studenter. Dette vil endre ressursgrunnlaget 
for ex. phil. ved at det blir færre studenter og ved at tilbudet vil kreve høyere kompetanse av 
underviserne, som da ikke bør være på lektornivå, men tilby tilpasset forskningsbasert undervisning. 
Disse endringene er drevet fram ved studieplanendringer ved de enkelte fakulteter. Fakultetet er 
betenkt over de faglige konsekvensene av å flytte ex.phil. fra første semester, og den økonomiske 
effekten av denne omleggingen er foreløpig usikker, men kan potensielt få negative konsekvenser for 
fakultetet med dagens finansieringsløsning. Utdanningsutvalget har nedsatt en arbeidsgruppe for 
ex.fac. og ex.phil.. Arbeidsgruppens rapport skal behandles i utvalget 3. september 2020. HF har 
sterke interesser i ex. phil. og ser behov for at universitetsstyret tar stilling til hvordan ex. phil. 
organiseres, ressursbruk/finansieringsmodell og kompetansekrav. 

HF ønsker en gjennomgang av finansieringsmodellen for ex.phil. i lys av at fakultetene vedtar 
endringer i sine studieprogram som kan føre til merkostnader. 

 

700252 Norskkursene er et studietilbud til utenlandske studenter og ansatte som finansieres med 
bevilgninger fra hhv. Studieadministrativ avdeling (SA) for studenter og innvandrere og HR-
avdelingen for ansatte. Disse avdelingene «bestiller» så norskundervisning av fakultetet. En ny 
inntektsmodell ble innført i 2017. Størsteparten av undervisningen blir gitt av faste 
undervisningsressurser. Totalkostnadene for 2021 ventes å bli om lag 12,8 mill. kroner.  
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1.7 Instituttinntekter øremerkede midler 
Etter- og videreutdanning (EVU) er et viktig satsingsområde for fakultetet. Innenfor 
grunnbevilgningen eksisterer det flere videreutdanningstilbud, noen gratis og noen med 
studentbetaling. De viktigste områdene innenfor EVU er videreutdanning for lærere og 
språkopplæring, og mange av tilbudene er nettstudier.  I inneværende år (2020) har budsjettet vært 
på 5 millioner, men vi justerer dette ned til 3,5 millioner i 2021. Grunnen til dette er at flere av 
videreutdanningskursene med studentbetaling omgjøres til gratistilbud, grunnet stor konkurranse fra 
andre institusjoner, samt at det er en vridning mot deltakelse i anbudskonkurranser innen 
studiefeltet f.eks. gjennom Utdanningsdirektoratet, DIKU, osv., noe som resulterer i BOA-prosjekter 
ved tilslag (se kap.2.2.2. BOA). 

Imidlertid vil et nytt erfaringsbasert masterprogram i religiøse minoriteter settes i gang fra høsten 
2021. Et nyutviklet tilbud i «Likestilling, inkludering og mangfold» ved Senter for kvinne- og 
kjønnsforskning vil også kunne gi økte inntekter under denne posten. 

Utfordringen knyttet til videreutdanninger er å finne den rette studentgruppen med stor nok 
betalingsvilje til at det dekker behovet for ekstra undervisnings- og administrative ressurser. 
Manglende mulighet for å ansette midlertidig på videreutdanningstilbud med usikkert 
inntektspotensial, oppleves også å hemme veksten på dette feltet, ettersom fakultet og 
enkeltinstitutter har begrenset mulighet til å ta investeringsrisikoen ved utvikling og oppretting av 
EVU-tilbud. 

HF etterlyser UiBs annonserte insentivordning for EVU-prosjekter fra fjorårets budsjettprosess.  

 

2 Planlagt disponering av 2021-budsjettet 

2.1 Disponering knyttet til tiltak DIREKTE inn mot faglige mål 
Det humanistiske fakultet er representert i de tre strategiske områdene ved UiB: marin forskning, 
klima- og energiomstilling og globale samfunnsutfordringer, og da særlig innenfor de to siste. Det er 
likevel klart at disse satsningene er forankret hovedsakelig ved andre fakulteter, og at UiBs øvrige 
strategiske satsninger under “Kunnskap som former samfunnet” er av minst like stor relevans for 
fakultetet. 

 

2.1.1 Fakultetets mål, tiltak, ressursinnsats og resultater for de 
strategiske områdene 
Når det gjelder antall årsverk knyttet til de strategiske områdene marin, klima og energiomstilling, og 
globale samfunnsutfordringer, har aktiviteten vært økende. HFs innsats har vært knyttet til klima og 
globale samfunnsutfordringer, men har i 2020 fått noe mer aktivitet rettet mot marin. Fakultet vil 
fremheve SapienCE, senter for fremragende forskning, som et godt eksempel på et tverrfaglig 
forskningsprosjekt som knytter humanistiske perspektiver til det marine, klima- og samfunnsmessige.  
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SKOK har særlig aktivitet rettet inn mot migrasjon og SDG5, Likestilling. SVT har en rekke relevante 
prosjekter knyttet til marin og klima, som EU-prosjektet Recipes og det nystartede ERC-prosjektet 
Calendars. SVT fikk 2020 NFR-prosjektet Managing Ethical Norwegian Seascape Activities (MENSA), og 
HF deltar i UiBs tverrfakultære, marine Cofund-søknad gjennom både SapienCE og SVT. To øvrige NFR-
prosjekter ved HF utenfor sentrene har direkte relevans for klimaproblematikken (LingClim og The 
future is now).    

På undervisningssiden kan det nevnes at flere emner ved HF har klimarelatert profil, som Kverndokks 
“Approaches to climate change in environmental Humanities”. Institutt for fremmedspråk har et 
sterkt fagmiljø innen klimadiskurs (LINGCLIM), og har utviklet et tverrfaglig emne kalt 
«Klimafortellinger» på 200-nivå med oppstart i 2021.Senter for vitenskapsteori, som har et sterkt 
forskningsmiljø med direkte relevans for marin, klima og globale samfunnsutfordringer, deltar i 
utviklingen av et tverrfaglig masterprogram i bærekraft.  

HF har i løpet av 2020 etablert tre prosjektsatsninger rettet mot den kommende SFF-utlysningen. 
Den planlagte SFF-søknaden «Digital narratives» ved Scott Rettberg knytter an til de store 
teknologiskiftene, som er en av Humaniorameldingens spesifiseringer av aktuelle 
samfunnsutfordringer. Prosjektet til Jeroen van der Sluijs (SVT) har relevans for både klima og globale 
samfunnsutfordringer. HF støtter selv allerede SFF-initiativene med bistillinger og nettverksmidler i 
2020 og 21.  

Samlet sett mener HF at miljøene kanaliserer betydelige midler inn mot UiBs strategiske områder 
marin, klima og globale samfunnsutfordringer, og vi har stor tiltro til de omtalte miljøenes 
gjennomføringsevne. 

 

2.1.2 Fakultetets mål, tiltak, ressursinnsats og resultater i klyngene 
Middelalderklyngen ved UiB ligger ved HF og utgjør en viktig grenseflate mot kultur- og 
museumsfeltet i Bergen, og er en velegnet arena for tverrfaglig og innovativ prosjektutvikling og 
forskningssamarbeid. Et vesentlig bidrag fra klyngen er formidlingen av kunnskap gjennom 
«Middelalderuken».  Middelalderklyngen er et viktig virkemiddel for å oppnå målene i 
humaniorastrategien om å synliggjøre UiBs middelalderkompetanse, samlinger og utstillinger i 
strategiperioden fram mot 2022. 

HF har sterke miljø for middelalderforskning på flere institutter og fagmiljøer som norrønt, engelsk, 
arkeologi, historie og kunsthistorie. Det er stor aktivitet med prosjekter og konferanser, og 
middelaldermiljøet har vunnet flere av fakultetets åpne ph.d.-utlysninger. Fakultetets bidrag til 
klyngen er faglig ledelse, administrasjon og kommunikasjonsstøtte, lokaler og annen infrastruktur, 
samt pliktarbeidet til en rekrutteringsstilling. I tillegg har fakultetet fra 2019 bevilget treårige 
driftsmidler (inntil 200 000,- * 3) til en forskergruppe for tverrfaglig middelalderforskning med 
tilknytning til klyngen.  

De sentrale midlene til prosjektledelse går ut i 2020. Fakultetet er tilfreds med aktivitetsnivået og 
fremdriften i klyngen og ser at det vil være svært uheldig å kutte i dagens struktur.  

Middelaldersatsingen ved HF ble betydelig svekket som følge av en uventet avgang ved 
arkeologifaget ved AHKR i 2020 (stilling i nordisk middelalderarkeologi). Dette innebærer at UiBs 
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middelaldersatsing mistet sentral kompetanse knyttet til nordisk middelalder generelt og den 
regionale kulturarven spesielt. Dette har svekket den faglige grenseflaten mot institusjoner og 
samfunnet rundt. 

Fakultetet ber om at UiB viderefører sin bevilgning til middelalderklyngen (1,7 MNOK) og ser en 
slik videreføring som en forutsetning for at middelalderklyngen skal fortsette i sin nåværende form 
ut strategiperioden 2022. 

I tillegg ber vi om en 3-årig brofinansiering til middelalderarkeologi som er tilknyttet aktiviteten 
ved middelalderklyngen, med vekt på regional og lokal arkeologiforskning og kulturminnevern. Vi 
ber om 0,5 mill. kr i 2021, 1 mill. kr i 2022 og 2023. 

 

2.1.3 Andre viktige mål og tiltak ved fakultetet  
(handlingsplaner og egne mål) 
Humaniorastrategien er det sentrale styringsdokumentet som i størst grad treffer HFs virksomhet. 
Nær sagt all aktivitet ved fakultetet bidrar inn mot å realisere UiBs humaniorastrategi, både når det 
gjelder forskning og utdanning. Også i de kommende årene vil det fortsette å være slik, og fakultetet 
imøteser en styrking av UiBs humaniorastrategi og ønsker å bidra ytterligere til å realisere målene 
som der er formulert og som i stor grad er forenlig med fakultetets egen strategi.  

Fakultetet tilbyr et bredt og mangfoldig antall studieprogrammer og emner og har ca. 3.500 
studenter. HF mener at en bred programportefølje har stor samfunnsverdi og at dette må vurderes 
mot kortsiktige økonomiske insentiver. Strategiske prioriteringer ved et universitet må bety noe 
annet en markedsmessig tilpasning til søknadstall. 

UiB har de siste årene tematisert omfordeling av studieplasser mellom fakultetene. HF vil advare mot 
dette. HF har tatt grep og fyller nå samlet sett sine studieplasser. For HF vil en økonomisk motivert 
omfordeling av studieplasser fra fakultetet sannsynligvis bety nedlegging av studieprogrammer og 
forskningsmiljøer som vil endre institusjonens profil som et breddeuniversitet og ha alvorlige 
konsekvenser faglig og omdømmemessig.  

Fakultetet er opptatt av å sikre en faglig bredde og tilpasser samtidig studieporteføljen ved å 
kanalisere ressurser til studentintensive fagområder. Viktige styringsverktøy for fakultetet er 
fakultetets overordnede strategi og faglige bemanningsplan. Bemanningsplanen muliggjør en 
langsiktig planlegging av fakultetets bemanning ut fra undervisningsbehov, strategiske satsninger, 
forskningskapasitet og andre hensyn. Bemanningsplanen revideres hvert år i forhold til budsjett og et 
sett med indikatorer, som for eksempel aktivitets- og resultatmål. 

HF vil fortsatt prioritere en styrking av lektorutdanningen, (vekst i bemanning gjennom økt 
basisfinansiering i 2020 og 2021, bistillinger, rekruttering, nye studieplasser, omfordeling fra master) 
og rammeøkningen vil anvendes på dette (se også 1.1. Basisinntekter).  

Siden 2018 har HF avsatt en årlig strategisk pott på 3 millioner kr til målrettede tiltak innenfor 
undervisning og forskning. Fakultetet planlegger også i kommende periode å opprettholde et 
strategisk handlingsrom for fakultetsstyrte insentiver og tildelinger innenfor forskning og 
undervisning. 
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På undervisningssiden har fakultetet som mål å øke studiekvaliteten for å bedre søkertall og 
gjennomføring. Et tiltak for å oppnå dette er en prioritering av lektorstudiet og studier med god 
søkning, som digital kultur, historie og engelsk. Fakultetet er midt i en planlagt intern omfordeling av 
studieplasser fra master til femårig lektor, med bakgrunn i søkertall (se også 2.2.4). Fakultetet har 
også ansatt i 20 % II-stillinger, blant annet for å styrke tilknytningen til skolefeltet. I de tre siste årene 
har fakultetet gjennomført en strategisk satsning på undervisning innenfor en ramme av 1,5 mill. 
Særskilte midler har vært knyttet til kollokvieopplegg og studentoppfølging som blir videreført i en 
fullskala mentorordning fra høsten 2020. HF har innført en meritteringsordning for undervisere og 
undervisningsmiljøer og regner med at utgiftene til dette etter hvert vil beløpe seg til inntil 600 000 
kr årlig.  

Forskning. Fakultetet har de tre siste årene gjennomført en forskningssatsning på 1,5 mill. kr med 
ulike tiltak for å øke prosjektaktiviteten inn mot EU og NFR. Fakultetet er tilfreds med den økte 
innsatsen for å øke BOA-inntekter ved enhetene. Forskningssatsningen vil fortsette gjennom en 
allerede forpliktende treårig økonomisk støtte til forskningsgrupper, og II-stillinger til utvalgte 
miljøer. I tillegg har fakultetet hatt en utsilingsprosess med hensyn til fremtidige SFF-initiativer og har 
endt opp med tre prosjekter som man anser som både faglig lovende og strategisk relevante. 
Fakultetet vil fortsatt arrangere felles prosjektseminar for videreutvikling av prosjekter som har 
oppnådd god omtale i NFR-vurderinger og økt bruk ekspertpaneler vurderes. Vi forventer at tiltakene 
vil styrke forskningsaktiviteten ved fakultetet og medføre positive resultateffekter på lengre sikt. 

Som nevnt i punkt 1.5 ønsker fakultetet å øke andelen av rekrutteringsstillinger som kan brukes til 
postdoktorer, til 30%. Postdoktorene våre er en viktig forskningsressurs og har en avgjørende rolle i 
utviklingen av nye BOA-prosjekter, ikke minst innen UiBs prioriterte felt ERC Starting Grant. Å ha 
muligheten til å øke andelen postdoktorer vil være et viktig virkemiddel i fakultetets 
forskningssatsning for ytterligere eksternfinansiering.  

Fakultetet er positiv til UiBs satsning på karrierebygging for yngre forskere gjennom Momentum-
programmet og vil selv bruke en del av fakultetets forskningssatsning til å styrke yngre forskeres 
karrieremuligheter ved blant annet å motivere flere enn dem som er tatt opp på UiBs program til å 
søke om eksterne prosjekter (som for eksempel ERC Starting grant) ved å gi egne insentiver til å satse 
på dette.  HF ønsker å legge til rette for et 3-årig pilotprosjekt for å styrke søknadsaktiviteten til yngre 
forskere og postdoktorer. Dette betyr for eksempel utvikling av søknadskompetanse og gi økt rom for 
søknadsaktivitet. 

Fakultetet ber om at andelen rekrutteringsstillinger som kan gjøres om til postdoktorer øker fra 20-
30%.  

Fakultetet ber om 1 million i en treårsperiode til å styrke karrieremulighetene for yngre forskere. 

 

Studentrekruttering og profilering av humanistiske fag 

I Humaniorastrategien til UiB er det en eksplisitt målsetting om å heve rekrutteringen til 
humanistiske studier, og det er skissert et behov for å etablere et eget studentrekrutteringsprogram 
for Humaniora ved UiB.  
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HF ønsker et slikt profilerings/rekrutteringsprosjekt velkommen allerede inn mot søknadsfrist våren 
2021. HF ønsker at prosjektet ledes og administreres av SA/KA som oppleves å ha høy kompetanse 
på slike kampanjer, i tett samarbeid og dialog med fakultetet. 

HF kan stille med egenandeler i form av administrativ kapasitet og vil selv avsette inntil 500 000,- til 
prosjektet i 2021. 

Fakultetet ber om at det avsettes 1. mill. sentralt ved UiB for å etablere et profilerings- og 
studentrekrutteringsprogram for humanistiske studieprogrammer ved UiB i 2021. 

 

 

2.2 Disponering knyttet til tiltak INDIREKTE rettet mot 
faglige mål 
 

2.2.1 Fakultetets innspill til UiBs strategibudsjett  
Fakultetet følger aktivt opp UiB-strategien “Kunnskap som former samfunnet”, utfyllende 
delstrategier og handlingsplaner og er særlig opptatt av å følge opp UiB sin humaniorastrategi i 
budsjettet for 2021. 

Kvalitet i forskning 

HF ønsker aktivt å verne om forskningstiden til vitenskapelig ansatte og samtidig motivere og 
oppfordre til å søke ekstern finansiering av prosjekter. Etablering av insentiver for forskningsgrupper 
og enkeltforskere er viktige virkemiddel for å bidra til fokus på kvalitet. Fakultetet har de tre siste 
årene hatt en forskningssatsing med vekt på å øke den eksternfinansierte prosjektporteføljen ved 
fakultetet. SFF-søknadene jf. 2.1. står sentralt i fakultetets satsning på forskningskvalitet.  

Gjennom humaniorastrategien har UiB signalisert å ville opprette et senter for fremragende 
humaniorarelevant forskning innen humaniora, juss og samfunnsvitenskap. Senterets idé er å gi gode 
forskningsforhold, forskningstid og nettverksmidler for inntil to faglig sterke søknader i året. En 
utredning om et slikt senter anslår at det ved full drift vil ha budsjett på omkring seks millioner NOK. I 
2019 ble det gjennomført et pilotprosjekt og to tildelinger ble gjort. Fakultetet ser positivt på en slik 
ordning og mener at den over tid vil kunne bygges ut til å bli et viktig verktøy for oppbyggingen av 
særlig fremragende forskere og forskergrupper som på sikt vil kunne konkurrere om større 
prosjekter. Fakultetet støtter derfor en videreføring av pilotprosjektet i 2021 og en opptrappingsplan 
fram mot 2022. Andre viktige tiltak under humaniorastrategien i dag er tverrfaglige 
prosjektutviklingsstøtte og nettverk for digital humaniora. Fakultetet ser også behovet for å styrke 
forskerrekrutteringen for å realisere humaniora-strategien og ønsker at det skal bevilges flere 
rekrutteringshjemler knyttet opp til strategien.  

Fakultetet støtter en avsetning til humaniora-strategien innenfor UiBs strategibudsjett økt til 3,5 
mill.  

Fakultetet ber om at det avsettes en rekrutteringshjemmel til humaniorastrategien. 
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Lektorutdanning og skolesamarbeid 

I UiBs reviderte strategi «Kunnskap som former samfunnet» er det lagt særlig vekt på nasjonalt 
ledende lektorutdanning. HF har i 2020 utvidet grenseflaten mot skoleverket gjennom fem nye 
bistillinger, og fakultetet prioriterer dette feltet med administrasjon, stillingsressurser og 
omdefinering av studieplasser. Fakultetet mottok også 20 studieplasser som del av koronatiltakene 
høst 2020. Lektorutdanningen er imidlertid også avhengig av at UiB prioriterer dette både med faste 
avsetninger og som strategisk satsningsområde med langsiktig opptrappingsplan i strategibudsjettet. 
Vi imøteser en videre prioritering av lektorfeltet i tråd med vedtak i Styringsgruppen for 
lektorutdanning. I 2021 bør UiB etablere et fysisk lektorsenter utenfor fakultetsstrukturen med 
sentral beliggenhet på campus. Samarbeid og koordinering mellom de involverte fakultetene vil være 
avgjørende. Senteret bør ha et klart mandat som muliggjør koordinering og skolefaglig utvikling, 
samtidigsom man ivaretar disiplinfaglig forankring på fakultetene. 

HF støtter at UiB utvikler sin lektorsatsning videre ved å etablere et lektorsenter i tråd med 
intensjonene i Flaskehalsrapporten og vedtak i Styringsgruppen. For å nå dette sentrale målet i 
UiBs strategi, og for å kunne møte NOKUTs nasjonale evaluering av lektorutdanningen på en god 
måte, er det nødvendig med både faglig-administrative ressurser og velegnete lokaler. Det er 
vanskelig å anslå en sum, men et usikkert estimat vil være en gradvis opptrapping mot 10 mill. kr. i 
2024 i UiBs strategibudsjett. 

 

EVU 

HF ønsker å videreutvikle sin EVU-virksomhet. Tradisjonelt er fakultetets EVU-virksomhet rettet mot 
videreutdanning av lærere i skolen, særlig gjennom programmet KfK. HF har også i 2020 fått tilslag på 
flere EVU-søknader, blant annet utvikling av tysk og fransk fra Utdanningsdirektoratet. Fakultetet ser 
altså en sammenheng mellom lektorsatsning og EVU-satsning, men det finnes også en rekke EVU-
initiativ ved HF som går i andre retninger enn skolesektoren, og det er et betydelig potensial her. Det 
er viktig at UiB får på plass en tydelig insentivmodell for oppretting av EVU-tilbud, med særlig vekt på 
å redusere den økonomiske oppstartrisikoen ved enhetene. 

Vi ber UiB om å lage en insentivordning for oppstart av EVU-prosjekter. 

 

Infrastruktur/digital humaniora  

HF har i tråd med UiBs strategi i 2019 etablert en egen handlingsplan for infrastruktur. Humanistisk 
infrastruktur er i første rekke bøker, arkiv og samlinger. UBB og særlig bibliotek for humaniora er helt 
vesentlig som infrastruktur for humanistiske miljøer, både i kraft av kompetanse og som ressursbygg. 
HF har et godt samarbeid med UBB og vil bygge videre på dette i 2021. Det vil fortsatt være en høyt 
prioritert oppgave for HF å få til en god prosess for arkivoverføring og digitalisering i samarbeid med 
UBB. 

Humanistisk infrastruktur er et felt i sterk nasjonal vekst. Gjennom to tilslag på NFRs nasjonale 
veikart om infrastruktur, Clarino+ og Samla, blir fakultetet og UiB gjennom en koordinert satsing 
sammen med UB godt posisjonert for å innta en nasjonal rolle innen digital humaniora. HF opplever 
imidlertid at UiBs interne infrastruktursatsning ikke fanger opp denne utviklingen. UiBs interne 
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utlysning av midler til stor infrastruktur er ikke tilpasset prosjektprofilen innen humanistisk 
infrastruktur. Fakultetet var kritisk til fordelingen i 2019 og ser at utlysningen av midlene i 2020 ikke 
fanger opp de humanistiske fagmiljøenes behov for støtte til infrastruktur. HF mener at UiB bør dele 
ut infrastrukturmidlene fakultetsvis i større grad, alternativt tilpasse søknadskriteriene. 

HF ber om at UiB fordeler sitt interne infrastrukturbudsjett mellom fakultetene eller tilpasser 
søknadskriteriene fakultetenes ulike behov. 

Oppbyggingen av humanistisk infrastruktur er knyttet til flere sentrale kompetansemiljøer innenfor 
språksamlingene og ulike former for digital humaniora. En sentral komponent er miljøet i 
datalingvistikk, som har hatt nasjonal suksess på infrastrukturfeltet gjennom Clarino og Clarino+. 
Fakultetet er bekymret for at kompetanseoppbyggingen og kontinuiteten i denne 
infrastruktursatsningen vil være svært utsatt når en faglig nøkkelperson går av for aldersgrensen i 
2024. Fakultetet ber om særlig støtte til oppbyggingen og videreføringen av kompetanse innenfor 
datalingvistikk og Clarino fram til og med 2024. Det er videre uløste utfordringer med finansiering av 
store e-infrastrukturer i driftsperioden, blant annet ERIC-avgift. 

Fakultetet ber om støtte til å bygge opp og videreføre datalingvistisk kompetanse og kontinuitet 
knyttet til Clarino fram til 2024. Vi ber om følgende i perioden 2021-2024: 0,5 mill. kr. i 2021, 1 mill. 
kr i 2022 og 1,5 mill. kr i 2023 og 2024. 

 

Korona-effekter 

Korona-effekter i 2020 betyr for fakultetet både besparelser og merkostnader, og postene kan i noen 
grad dempe hverandre. På lengre sikt er konsekvensene mer usikre.  

I 2020 har koronasituasjonen medført lavere driftskostnader med betydelig redusert reise og 
seminarvirksomhet. Forskningsreiser og forskningsplaner er endret, avlyst eller utsatt. En del av disse 
reduserte driftsutgiftene er øremerke prosjektmidler som ikke kan omfordeles. Der midlene ikke er 
øremerkede, har enhetene omfordelt ressurser underveis, for eksempel gjennom innleie av ekstra 
prosjekt- og undervisningspersonell.  

Koronasituasjonen har medført en mer krevende undervisningssituasjon grunnet digitalisering og 
avstandskrav. Fakultetet har tildelt enhetene ekstramidler tilsvarende ca. 1,7 mill. for å sikre 
undervisningskapasitet for høsten 2020.  I tillegg kommer utgifter til koronarelaterte hjemreiser for 
studenter og ansatte, ekstra kontorutstyr osv. På lengre sikt forventes bortfall av resultatinntekter på 
grunn av mindre studentutveksling, stipendiatforlengelser og økt undervisningsbelastning medfører 
redusert forskningskapasitet, etc. 

Eventuelle besparelser på grunn av koronaeffekten er stort sett enten øremerkede eller allerede 
omfordelt. Forutsigbare og langsiktige stabile økonomiske rammer er avgjørende for fakultetets 
økonomistyring og denne type signaler skaper stor usikkerhet omkring våre økonomiske 
rammebetingelser, særlig når det reelle handlingsrommet oppleves å være lite. Dette gjelder særlig 
for et fakultet som opplever en anstrengt økonomi og fremdeles er i en underskuddssituasjon.  

Fakultetet vil advare mot å trekke inn midler fra fakultetene uten å se på ekstra utgifter og 
reduserte inntekter på kort og lang sikt. 
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Tabell 5: Oppsummering av innspill til strategibudsjett 

 

 

 

2.2.2 Fakultetets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte 
budsjettposter til egeninnsats og overhead 
 

Tabell 6: Budsjettforslag BOA 

Spesifikasjon av budsjettforslag BOA for  Det 
humanistiske fakultet (tusen kr)

Budsjett 2020 
inntekt for 
aktivitet

Prognose 2020 
inntekt for 
aktivitet

Budsjett 2021 
inntekt for 
aktivitet

Endring Budsjett 2021 
fakturert 
inntekt

Forskningsrådet 34 339 29 452 38 000 3 661 38 000
EU 20 098 15 244 19 000 -1 098 19 000
herav EU, forskning 15 229 19 000 -1 098 19 000

herav EU, utdanning og annet 15 1 578 1 578 1 578
Andre 20 865 18 237 19 000 -1 865 19 000
herav andre - statlige etater 12 343 11 372 9 714 -2 629 9 714
herav andre - kommunuale/fylkeskommunale etater - - - - -
herav andre - organisasjoner - 86 383 383 383
herav andre - gaveforsterkning - - - - -
herav andre - gaver   656 421 913 257 913
heav andre - næringsliv/privat - 166 - - -
herav andre - stiftelser 5 866 4 571 6 412 546 6 412
herav andre - øvrige 2 000 1 621 1 578 -422 1 578
Oppdrag 5 444 4 974 11 000 5 556 11 000
Sum 80 746 67 906 87 000 6 254 87 000  

 

 

Budsjettmålet for 2021 er satt til 87 millioner kr, noe opp fra fjorårets budsjett. Av dette består 66 
mill. kr av eksisterende prosjektportefølje og antakelser om tilslag på nye prosjekter for 18 mill. kr.  

Prognosen for 2020 ser ut til å bli en del lavere enn budsjett (68 millioner), med en antakelse om 50 
% reduksjon av budsjetterte driftskostnader og enkelte forsinkelser.  Ambisjonen er en gradvis 
økning av BOA-inntekter, opp mot 100 millioner (ca. 20%) i løpet av 2024. 

Inntekter fra Forskningsrådet utgjør den største andelen av eksterne finansieringskilder med 38 
millioner kr. Det største prosjektet i 2021 vil være SFF-en, SapienCE, som vil stå for nærmere 1/5 av 
NFR budsjettet. Vi budsjetterer med 8,4 millioner i nye tilslag på NFR-prosjekter i 2021. 

Inntekter fra EU forventes å ligge på 19 millioner kr, noe lavere enn fjorårets budsjett. To ERC-
prosjekter i full gang står for en stor del av aktiviteten, men ni MSCA-prosjekter og flere ordinære EU-
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prosjekter er også en del av porteføljen. I alt budsjetterer vi med 2,8 millioner i nye tilslag på EU-
prosjekter i 2021. 

MSCA-prosjektene kvalifiserer til toppfinansiering, både gjennom et tilskudd for å dekke tarifflønn og 
ekstra insentiv som for andre EU-prosjekter (10 % av regnskapsført aktivitet). I den senere tid har det 
oppstått stor usikkerhet knyttet til de økonomiske konsekvensene av ulike måter å lønne 
kandidatene på, måten regnskapet føres og betingelsene knyttet til hva toppfinansieringen kan 
brukes til. 

Vi ber om at eventuelle endringer i forutsetningene for nye MSCA-prosjekter ikke vil ha 
tilbakevirkende kraft for eksisterende eller gamle prosjekter. Det er viktig med forutsigbare 
rammebetingelser når det gjelder f.eks. toppfinansiering på beslutningstidspunktet. 

Inntekter fra andre finansieringskilder forventes på samme nivå som EU-inntekter, nemlig 19 
millioner kr. De viktigste finansieringskildene er statlige etater og stiftelser. Innen statlige etater er 
prosjekter i tilknytning til språksamlingene betydelige. Fakultetet har også tre prosjekter med 
finansiering fra Trond Mohn stiftelse. I alt budsjetterer vi med 2 millioner i nye tilslag på prosjekter 
fra andre finansieringskilder i 2021. 

Inntekter fra oppdragsvirksomhet forventes å øke til 11 millioner kr i 2021. Dette skyldes at BOA-
aktivitet innenfor studiefeltet er et vekstområde. Viktige prosjekter her omfatter videreutdanning for 
lærere (Kompetanse for kvalitet) og utarbeiding av nasjonale prøver og eksamen i engelsk for lavere 
skoletrinn (alle finansiert av Utdanningsdirektoratet). De første prosjektene innen Kompetanse for 
kvalitet startet i 2016. Fakultetet har også nylig fått tilslag på utviklingsmidler og videreutdanning i 
tysk og fransk, som vil starte opp høsten 2020. To institutter har signalisert ønske om å sende nye 
anbud innenfor ordningen Kompetanse for kvalitet (KfK) fra Utdanningsdirektoratet, i engelsk og 
norsk.  

 

Tabell 7: Oversikt over samlet BOA-relatert aktivitet (i mill. kroner) 

BOA GB
Egeninnsats Egenfinansiering -26 21

Overhead egenandel -16 16
Sum egeninnsats -41 37
Øvrige Andre interne transaksjoner 0 9

Bruk av GB-ansatte 25 -25
Kostnadsoverhead 40 -40
Øvrig 64 0

Sum øvrige kostnader 128 -56
Sum totalt 87 -19  

Budsjettert egeninnsats i BOA-prosjektene for 2021 beløper seg til om lag 41 millioner kr, med 
egenfinansiering på 26 og egenandeler av overhead på 16 millioner kr. En stor del er i form av 
forskeres egeninnsats og rekrutteringsstillinger, men også 4 millioner kr i toppfinansiering for EU-
prosjekter og SFF. Dette gir, sammen med eksterne inntekter, grunnlag for en samlet BOA-relatert 
aktivitet på 128 millioner kr.  
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Det er betydelige effekter på grunnbevilgningen på grunn av BOA. På annuum forventer vi 
frikjøpsinntekter på 10,2 millioner kr til instituttnivået, overhead til fakultetet med 8,2 millioner og 
fellesbidrag sentralt på 9,3 millioner kr.  

2.2.3 Fakultetets mål, tiltak og resultater innen effektivisering og 
gevinstrealisering 
HF arbeider kontinuerlig med både å forbedre kvaliteten på, og effektivisere, administrative 
prosesser. Det er fremdeles viktig å nevne at i perioden 2015 til 2018 nedbemannet HF vitenskapelig 
stab med 12 vitenskapelige førstestillinger og reduserte administrativ stab med ca. 8,5 årsverk. Dette 
med bakgrunn i anstrengt økonomi. En rekke administrative effektiviseringstiltak er også iverksatt de 
siste årene.   

Her er noen av disse kort beskrevet: 

 Prosjekt for sømløs saksbehandling mellom HR-seksjonen ved fakultetet og 
administrasjonskonsulentene ved instituttene har gitt HR feltet et kapasitets- og 
kompetanseløft.  

 Prosjekt for effektivisering av timeplanleggingen ved HF. Oppretting av et ressursnettverk 
som koordinerer og foretar all timeplanlegging, koordinert fra fakultetsnivået. Målsettingen 
er økt effektivisering, profesjonalisering og minsket sårbarhet. 

 HF har vært UiB pilot for effektivisering av studieplanarbeidet i samarbeid med 
Studieadministrativ avdeling og dette er tatt i bruk ny teknologi. 

 HF har vært pilot og pådriver for utvikling av Kognitiv Studieveileder (HUBRO). HF er det 
første fakultetet i landet som tar i bruk denne teknologien. Delvis robotisering av 
studieveiledning har vært et prestisjeprosjekt ved UiB..  

 HF har det siste året gjennomført et rutineutviklingsprosjekt på studiefeltet med vekt på 
standardisering, kvalitetssikring og effektivisering av prosesser. Både kvalitetsgevinst og 
harmoniseringsgevinst er oppnådd. 

 HF har utredet og innført en ny teknisk økonomimodell for HF fra 2019. Dette for 
effektivisering av økonomiprosessene og synliggjøring av resultatansvar og insentiver.  

 HF har hatt et eget BOA-team siden 2015 og administrativt støtte til eksternfinansierte 
prosjekter er siden styrket og videreutviklet. 

HF har de siste årene opplevd en jevn vekst i BOA-økonomien og i studenttilfang, samtidig som det 
kommer til nye aktuelle oppgaver som krever administrativ og faglig oppfølging. Det er samtidig 
krevende å identifisere oppgaver som kan tas bort. Administrasjonen opplever økt krav til 
kompetanse og kapasitet. Korona-situasjonen har siden februar skapt et stort ekstra trykk på både 
faglige og administrative ressurser, både i forhold til beredskapsarbeid og annet. 

Det er en ambisjon ved HF for 2021 å i størst mulig grad takle økt faglig aktivitet med den samlede 
administrative bemanningen vi har, med eventuelle justeringer internt mot områder som prioriteres.   

HF har forhåpninger til at pågående BOTT-prosesser, og innføring av nytt økonomi og 
saksbehandlingssystem ved UiB, vil medføre prosessforenklinger som kan gi både kvalitetsheving og 
effektiviseringsgevinster på lengre sikt. Fakultetet forventer å være tett inkludert i disse prosessene.    
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Det årlige effektiviseringskuttet oppleves nå som et rent rammekutt uten at det er realistisk å 
knytte dette særlig til å effektivisere administrasjon eller som et insentiv til gevinstrealisering. 

 

2.2.4 Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser 
Fakultetet har 1040 studieplasser til grunnstudier, utlyst i samordna opptak for 2020/2021. 
Opptaksrammen for toårig master er i 2020 på 214 plasser, men dette er en midlertidig ramme da 
utgangspunktet med 243 masterstudieplasser er under intern omdisponering til 170 plasser innen 
2022. 

Omdisponering av studieplasser 
Fakultetet har fremdeles et høyere rekrutteringsgrunnlag enn vi har antall studieplasser på 
lektorutdanningen og har høsten 2020 fått 183 ja-svar til 125 plasser, samtidig som vi har rundt 150 
studenter på venteliste.  

I 2017 fikk HF gjennomslag for å omgjøre 73 toårige masterplasser til 29 femårige lektorstudieplasser 
(universitetsstyresak 142/17). Opptaksrammen for masterprogrammene ved HF ble med dette 
vedtaket redusert fra 243 til 170 plasser. Utbyggingen av lektorprogrammene tar fem år og 
nedtrappingen av masterplassene er dermed nå midt i en prosess. I 2022 er omdisponeringen 
gjennomført og den reelle opptaksrammen på 170 plasser nådd. Prosessen er illustrert i tabellen 
under.  

Overnevnte interne grep gir forventninger om økt studiepoengproduksjon i årene fremover. 

Tabell 8: Omdisponering av studieplasser fra 2017  

Studium Opptaks-
ramme 
2017 

Opptaks-
ramme 
2018 

Opptaks-
ramme 
2019 

Opptaks-
ramme 
2020 

Opptaks-
ramme 
2021 

Opptaks-
ramme 
2022 

Master 
 (toårig) 

243 214 214 185 185 170 

Lektor 
 (femårig) 

71 100 1051 1252 125 125 

  

Omdisponeringen av studieplasser fra master til lektorutdanning vil på sikt sørge for at antall 
studieplasser på toårig master harmonerer med rekrutteringsgrunnlaget. Det er samtidig en 
målsetting å øke antall søkere til masterprogrammene.  

 

Tabell 9:Budsjettmessig effekt av omdisponerte studieplasser, jfr. vedtak i universitetsstyret 142/173: 

 
1 25 PPU-plasser omdisponert til lektorplasser i 2019. 
2 HF ble tildelt 20 nye lektorplasser i revidert statsbudsjett.  
3 Beregningen av reduksjon av masterplasser ble gjort før innføringen av kandidatuttelling ble innført. Ved 
dagens finansieringsmodell, ville reduksjonen blitt 71 masterplasser. 
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Endring studieplasser, type endring Antall Kategori Endringsår

5-årig integrert lektorutdanning 29 D 2018
5-årig integrert lektorutdanning 29 D 2019
5-årig integrert lektorutdanning 29 D 2020
5-årig integrert lektorutdanning 29 D 2021
5-årig integrert lektorutdanning 29 D 2022
2-årige masterplasser -29 D 2018
2-årige masterplasser -36 D 2019
2-årige masterplasser -51 D 2020
2-årige masterplasser -65 D 2021
2-årige masterplasser -73 D 2022

 

 

HF har blitt tildelt 20 nye studieplasser på lektor fra høsten 2020. Dette var del av den 
ekstraordinære tildelingen som UiB mottok som følge av koronasituasjonen. Sammen med 
omdisponeringen av studieplasser til lektor er dette en viktig styrking av HF som et betydelig 
lektorfakultet. I 2022 vil lektorstudentene tilsvare over 20 % av studentmassen ved HF. 

Nye studieplasser 
Fakultetet ønsker å bidra til UiBs ambisjon om å tilrettelegge for flere tverrfaglige studieprogram og 
har tre ulike faglige initiativ som vil bidra til å realisere UiBs målsetning innenfor dette feltet.  

Fakultet har i samarbeid med Mat.Nat.-fakultetet gjennomført en utredning av et tverrfakultært 
Honours Degree-program. Programmet er planlagt med oppstart fra høsten 2022. I tillegg har 
fakultetet startet utredning av et tverrfakultært PPE-program i samarbeid med SV-fakultetet, også 
med oppstart fra høsten 2022. Vi søker primært om studieplasser, alternativt om 
utviklingsmidler/finansering til hvert av studieprogrammene på 1,5 mill. kr årlig fra 2021. 

I tiltakspakken høsten 2020 mottok UiB en del tematiske studieplasser som kunne knyttes til disse 
programmene, men ingen av disse ble lagt til HF. Fakultetet er avhengig av sentrale strategimidler for 
å utarbeide og implementere disse programmene. På sikt vil det være formålstjenlig at fakultetet 
tildeles studieplasser for å opprettholde programmene. 

Her vil det komme mer utfyllende tekster om PPE og HD, sannsynligvis koordinert med MN og SV, 
samt en tekst om master i bærekraft. 

 

Tabell 10: Forslag til nye studieplasser 

Nye studieplasser, 
type studieplass 

Antall Kategori Oppstartsår Varighet (i år) 

Bachelorprogram i 
Politics, Philosophy 
and Economics (PPE) 

10 D 2022 3-årig 
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Bachelorprogram 
Honours Degree 

10 B 2022 3-årig 

 

2.2.5 Investeringer 
 

Koronapandemien har ført til endrede arbeidsmetoder og økt behov for datautstyr, i tillegg må vi 
forvente økt slitasje av personlig datautstyr på grunn av transport til og fra hjemmet. 

Basert på tidligere års investeringer, med en liten økning på grunn av korona, budsjetterer vi med 
investeringer på totalt 3,4 mill. kr, hvorav det meste, ca. 2,3 millioner, er på instituttnivå. Om lag 0,5 
million av investeringene på instituttnivå er knyttet til BOA-aktivitet. 

4712 Tekn./vitensk. Utstyr kjøp: 0,1 millioner kr 
4721 Datautstyr kjøp: 2,6 millioner kr 
4722 Audiovisuelt utstyr: 0,2 millioner kr 
4733 Inventar, kjøp: 0,5 millioner kr 
 
Figur 1: Investeringer per juli 2020 

 

Nytt HF-bygg 
Med utgangspunkt i UiBs masterplan for areal har HF i samarbeid med EiA snart ferdigstilt en   
mulighetsstudie for fornyelse av HF-kvartalet som inkluderer Sydneshaugen skole, HF-bygget og 
nybygg i Dokkeveien, finansiert ved salg av eksisterende bygningsmasse i Øisteins gate.   

En revitalisering av Sydneshaugen skole sammen med eksisterende og nye arealer vil være en viktig 
oppfølging av UiBs humaniorastrategi og vil kunne medføre en rekke faglig-sosiale forbedringer ved 
at alle HFs institutter kan samlokaliseres, fakultetsadministrasjonen kan komme nærmere 
instituttene og ved at man kan få mer velfungerende fellesarenaer for studenter og ansatte. 
Sydneshaugen som integrert campus vil tjene på at de uhensiktsmessige arealene i Øisteins gate 
tilbakeføres til boligformål samtidig som man får et moderne, godt utnyttet og miljøriktig 
universitetsbygg på det som i dag er en åpen parkeringsplass.  

Utredningen av et slikt kvartal ble igangsatt våren 2019 og er fulgt opp i samarbeid med EIA, 
arkitekter og etablering av en referansegruppe ved HF i 2020. HF ser for seg at et nybygg inneholder 
både kantine og vrimlearealer og at det er godt integrert med HF-bygget og Sydneshaugen skole. 
Prosjektet har et potensiale for en betydelig reduksjon i årlig husleie, og fakultetet er innforstått med 
at prosjektet vil medføre arealeffektivisering. Det forutsettes at prosjektet er økonomisk lønnsomt 
for fakultetet gjennom redusert internhusleie. Det forutsettes også individuelle kontorer for 
vitenskapelig ansatte og deler av administrasjonen. Koronasituasjonen har aktualisert behovet for 
individuelle kontorer for alle ansattgrupper. Brukermedvirkning må ivaretas på en god måte i tiden 
fremover, og det må settes av nødvendige prosjektressurser sentralt til koordinering og fasilitering av 
brukergrupper, også med tanke på utforming av moderne og fremtidsrettede undervisningsarealer.  
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Oversending av mulighetsstudie og reguleringssøknad til kommunen planlegges høsten 2020 og selv 
om behandlingen i kommunen forventes å ta flere år med tett dialog, planlegges det oppstart av 
formell brukerprosess i løpet av 2021. 

HF ber om at UiB og EIA prioriterer dette byggeprosjektet også i 2021 og ønsker å være tett 
påkoblet alle deler av den videre prosessen. 

HF har i senere år arbeidet aktivt med arealeffektivisering, og miljøene i HF-bygget og sentrene 
melder om at arealkapasiteten nå er sprengt. Fakultetet arbeider for økt eksternfinansiering og 
prosjektaktivitet som vil utløse ytterligere rombehov i tilknytning til HFs nåværende og fremtidige 
arealer.  

Forslag til mindre bygningsmessige tiltak og investeringer sendes EIA innen 1. sept. med kopi til 
Økonomiavdelingen. Her prioriteres det bl.a. en helhetlig gjennomgang og oppgradering av 
undervisningslokaler, særlig på Sydneshaugen skole, og generell oppgradering av studentarealer (Ad 
fontes).



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

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

Universitetsdirektørens kontor 
Telefon 55 58 20 01 
Telefaks 55 58 96 43 

Postadresse 
Postboks 7800 
5020 Bergen 
 

Besøksadresse 
Christies Gate 18 
Bergen 

Saksbehandler 
Sven-Egil Bøe 
55582033 
 

 
 
Universitetsmuseet 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Det medisinske fakultet 
Det humanistiske fakultet 
Det juridiske fakultet 
Det psykologiske fakultet 
Fakultet for kunst, musikk og design 

 
 
 
 
   
  

 
 

 
Budsjettforslag for 2021 
Fakultetene og Universitetsmuseet bes med dette om å utarbeide budsjettforslag for 2021. 
 
Plan for budsjettprosessen og vurderinger av konsekvenser for universitetets budsjett av det 
som ble oppnådd i 2019, ble behandlet av universitetsstyret i sak 59/20. Budsjettprosessen 
vil følge tidsplan som vist under.  
 
Budsjettprosessen er også denne gang fokusert på hva UiB får ut av sin samlede ramme. 
Det er ikke lagt opp til en diskusjon om mindre justeringer i øremerkede tiltak, men det 
inviteres til en diskusjon om fakultetenes totaløkonomi, om hvordan denne kan økes og hva 
en kan få til av resultater fremover. 
 
 
Hovedprioriteringer 
Budsjettet for 2021 vil bli basert på de hovedlinjer og prioriteringer som ligger i Universitetets 
strategi for 2016 – 2022 som beskriver fire strategiske hovedmål: 

 UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljøer. Innen 2022 skal alle våre fakulteter 
ha fagmiljøer i verdensklasse og flere fagmiljøer av høy internasjonal standard. 

 UiB skal utdanne attraktive kandidater. Innen 2022 skal 85 prosent av kandidatene ha 
relevant jobb to år etter fullført utdanning. 

Referanse Dato 

2020/4684-SVB 02.06.2020 
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 UiB skal innen 2022 være en ettertraktet kompetanseinstitusjon som har styrket sine 
langvarige relasjoner med omverden. 

 UiB skal bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte 
samfunnsutviklingen gjennom god formidling og dialog med omverden. Innen 2022 
skal vi være ledende på digital formidling 

 
Tiltaksplaner, handlingsplaner og delstrategier er utarbeidet og skal bidra til at målene nås. 
Tiltakene følges opp med budsjettmidler som allokeres til formålene både fra sentrale midler, 
men først og fremst gjennom ressursinnsats i organisasjonene for øvrig. De sentrale midlene 
skaffes til veie gjennom en forutsigbar omfordeling av rammen til strategiformål fra 
fakultetene slik det ble lagt opp i styresak 102/15 siden justert i sak 82/19 Frem til og med 
2025 er det lagt opp til en omfordeling til strategiformål på 1 % per år. 
 
Det forutsettes at fakultetene innretter sine budsjetter slik at disse støtter opp om 
gjennomføring av strategien og den oppfølgingen som ligger i handlingsplanene.  
For å kunne allokere tilstrekkelig med ressurser og midler til strategiske satsinger, er det 
viktig at UiB selv tar ansvar for å øke sitt eget økonomiske grunnlag. Det er særlig tre 
områder som er viktige å fokusere på: 

- Utnytte potensialet for å øke inntekt fra bidragsfinansiert virksomhet 
- Tilby utdanninger samfunnet etterspør samt sikre god gjennomføring 
- Høste gevinster av effektivisering for å opprettholde handlingsrommet på tross av 

effektiviseringskuttet fra regjeringen 
 
Budsjettprosessen 
Universitetsledelsen gjennomførte møte med dekanene 4. mai om de foreløpige 
forutsetningene for 2021-budsjettet. Som forespeilet vil det inviteres til møte 24. august med 
dekanene om budsjett 2021 før budsjettforslagene sendes inn. Fakultetet bes så om å 
utarbeide budsjettforslag innen 1. september. Fristen er satt tidligere i år for å sike bedre tid 
til dialoger mellom fakultetene og universitetsledelsen. Det forutsettes at forslagene er 
forankret i fakultetenes ledelser når forslaget sendes inn, men det er ikke krav om at 
budsjettforslagene skal være behandlet i fakultetsstyrene før innsendelse. 
  
Universitetsledelsen vil diskutere budsjettforslaget med det enkelte fakultet i dialogmøter i 
september. Foreløpige budsjettvurderinger vil bli presentert og drøftet i møte med ledelsen 
ved fakultetene og Universitetsmuseet. Forslag til budsjett legges deretter fram i 
universitetsstyremøte 29. oktober. Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2020 innen 
10. november.  
 
Tabellen under viser årets budsjettprosess. I tillegg vil det legges opp til dialogmøte med 
Studentparlamentet. 
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Budsjettprosess for 2021 

 
Budsjettrammer 
Det er estimert en inntektsramme fra Kunnskapsdepartementet på 3,9 mrd. kroner inkl. en 
forutsatt lønns- og priskompensasjon på 2,25 %. Satsen for lønns- og priskompensasjon er 
justert ned fordi forventningene til lønnsvekst er lavere enn tidligere. Satsen er uansett å 
forstå som en budsjetteknisk størrelse som vil bli justert når denne blir kjent i forslag til 
statsbudsjett. Sammen med BOA-inntekter og andre inntekter ventes samlet ressursramme 
å bli over 5 mrd. kroner før disponering av overføringer.  
 

 
Budsjettforslaget for 2021 
Forslaget fra fakultetet er del av grunnlaget for universitetsstyrets vedtak om budsjett for 
2021. Følgende mal skal legges til grunn for utarbeidelse av budsjettforslagene: 
 

1) Anslag på samlede inntekter i 2021 
 
Hovedtabell  
Budsjettforslag for Inntekter ved fakultet xxxx (tusen kr) Budsjett 2020 Budsjettforslag 2021 Endring

Basis -
Resultatbasert uttelling åpen ramme -
Resultatbasert uttelling lukket ramme -
Delsum annuum - - -
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger -
Øremerkede midler annet -
Delsum øremerket - - -
Sum KD-inntekt - - -
Instituttinntekter annuum -
Instituttinntekter øremerket -
Avskrivningsinntekter -
Øvrige inntekter grunnbevilgning - - -
Sum grunnbevilgning - - -
Bidragsmidler NFR -
Bidragsmidler EU -
Bidragsmidler andre -
Oppdragsmidler -
Sum bidrags- og oppdragsmidler - - -
Sum totalt inntektsbudsjett - - -  
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Anslaget skal vise en realistisk oversikt over hvordan fakultetets samlede 
ressursramme ventes å bli i 2021.  
 
Tildelingen av nye studieplasser og rekrutteringsstillinger bevilget i revidert 
nasjonalbudsjett 2020 skal være fordelt og kjent før budsjettforslaget sendes inn og 
helårseffekt av dette innarbeides i budsjettforslag for 2021. 
 
Det legges til grunn følgende: 

o Lønns- og priskompensasjon på 2,25 %  
o Strategisk omfordeling på 1 %. 
o Effektiviseringskutt på 0,5 %  
o Økonomiavdelingen vil ellers være behjelpelig med å bidra med anslag på 

endringer i resultatinntekter, endring i studieplassinntekter som følge av 
tidligere tiltak og endring i inntekter til øremerkede tiltak (rekrutteringsstillinger 
og andre tildelinger). 

 
Dersom fakultetet legger til grunn en vekst utover det som følger av forutsetningen 
over må dette klart fremkomme i forslaget. Dersom fakultetet mener det allerede er 
innvilget budsjettøkning må dette tydelig komme frem i forslaget. 
 
Det vises til «Hovedtabell» i vedlegg. Denne bes brukt i budsjettforslaget. 

 
 

2) Omtale av planlagt disponering av 2021-budsjettet 
 

Disponering knyttet til tiltak rettet direkte inn mot faglige mål: 
   

 Fakultetets mål, tiltak, ressursinnsats og resultater for de strategiske områdene 
o UiBs strategiske områder er Marin forskning, Klima- og energiomstilling og 

Globale samfunnsutfordringer. Fakultetet bes kort omtale sine mål, tiltak, 
ressursinnsats og resultater innenfor disse områdene. Dersom det er 
foreslått satsinger i budsjettene for satsingsområdene må dette også være 
inkludert i fakultetenes budsjetter, og fakultetenes egeninnsats må 
synliggjøres. Forslag til satsingsområdene som ikke berører fakultetets 
egen ramme skal eksplisitt gis støtte dersom fakultetet stiller seg bak 
satsingsområdets forslag. 
 

 Fakultetets mål, tiltak, ressursinnsats og resultater i klyngene 
o UiB har etablert flere klynger som skal legge til rette for miljøenes faglige 

aktivitet. Fakultetet bes kort omtale sine mål, tiltak, ressursinnsats og 
resultater innenfor disse områdene. 

 
 Andre viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2021 (handlingsplaner og egne mål) 

o Fakultetet bes kort omtale sine mål, tiltak, ressursinnsats og resultater 
innenfor andre prioriterte områder ved fakultetet. 

 
 

Disponering knyttet til tiltak indirekte rettet mot faglige mål: 
 

 Fakultetets innspill til UiBs strategibudsjett   
o UiBs strategibudsjett er på 262 mill. kroner i 2020 og disponeres 

langsiktig. Midlene herfra bevilges midlertidig for å sette i gang prioriterte 
tiltak. Fakultetet kan her foreslå hvordan midlene skal disponeres. Det er 
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større mulig frihetsgrad i dette budsjettet på lang sikt enn på kort sikt. Ved 
forslag om bruk av midlene må varighet av bevilgningen og hvordan egen 
finansiering inngår i planene for tiltaket omtales.  

 
 Fakultetets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til 

egeninnsats og overhead 
o Fakultetet bes om å gi sin vurdering av hvordan det ser potensialet for 

BOA-inntekter i kommende budsjettår og hvilket inntektskrav for 2021 som 
foreslås. Videre å omtale nivå, utvikling og effekter av egeninnsats fra 
grunnbevilgningen til BOA og overhead o.l. fra BOA til grunnbevilgningen. 
Det vises for øvrig til tabellen «spesifisering BOA» i vedlegg som bes brukt 
i budsjettforslaget. 

 
 Fakultetets mål, tiltak og resultater innen effektivisering og gevinstrealisering  

o Fakultet har de siste årene blitt pålagt et effektiviseringskutt. Det bes om 
en omtale av status og videre planer på dette arbeidet.  

 
 Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser 

o Dersom fakultetet har forslag om nye studieplasser eller omdisponering av 
allerede tildelte studieplasser kan dette omtales under dette punktet. Det 
vises til tabellen «Studieplasser» i vedlegg. Denne bes brukt i 
budsjettforslaget. Fakultetets tiltak og resultater knyttet til 
gjennomstrømning kan også omtales under dette punktet.  
 

 Investeringer 
o Fakultetet bes om å omtale sitt planlagte nivå på investeringer (artsklasse 

4 kontert motpart 00) i 2021 og hvordan det er tenkt finansiert. 
 
Det vises for øvrig til masterplan for bygg som har satt en årlig realvekst på 1,5 % i 
internhusleie. Planen er nå til revisjon og en evt. endring av omfang og ambisjonsnivå kan ha 
betydning for veksten i internhusleien. 
 
Fakultetets forslag til bygningsmessige tiltak og/eller investeringer i inventar og utstyr knyttet 
til ombyggings- og flytteprosjekter sendes til Eiendomsavdelingen innen 1. september med 
kopi til Økonomiavdelingen.  
 
 
Dialogmøter 
Høsten 2020 gjennomføres som nevnt dialogmøtene i september.  
 
Vi ser fram til videre dialog om budsjettet for 2021!  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Kjell Bernstrøm 
universitetsdirektør  
 Per Arne Foshaug 
 økonomidirektør
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Denne delen av budsjettinnspillet har vært diskutert på instituttrådsmøtet 20. mai og i ledergruppen 

3. juni. Videre har deler av innholdet vært diskutert med fakultetsledelsen i dialogmøte med fakultetet 

10. juni og et siste utkast har vært sendt på sirkulasjon til instituttrådet.  

a) Utdanning:  

IF har følgende planer for endringer i studietilbud:  

Mastertilbud i kinesisk og japansk – mål oppstart høsten 2022 (søknad forberedes høsten 2020 og 

sendes inn våren 2021). Målet er å gi BA-studentene i japansk og kinesisk et fullverdig studietilbud 

som også inkluderer master. Dette er nedfelt i vår tiltaksplan: «opprette masterprogram i japansk og 

kinesisk og på sikt også gjenopprette masterprogrammet i arabisk». Arbeidet med studieplaner er 

startet. Imidlertid ønsker vi å inkludere den nyansatte i hvert fag i det videre arbeidet. Spesielt med 

tanke på at de nye stillingene er utlyst i henholdsvis kinastudier og japanstudier og vil bidra til å utvide 

det lingvistiske fokus studiene har i dag. For kinesisk sitt vedkommende er opprettelse av et 

mastertilbud i tråd med UiBs kinastrategi hvor det bl.a. står: «Styrke og koordinere eksisterende 

studietilbud, spesielt kinesisk språktilbud». 

Flere fremmedspråk i PPU. Det er et ønske for IF på sikt å få inn flere språkfag i lektorprogrammet og 

PPU. I IF sin strategi heter det at vi «skal tilby forskningsbasert utdanning av høy kvalitet (…) i 

fagdidaktikken til språkene som undervises i skolen».  

Det snakkes over 150 språk1 i norsk skole og hver tredje elev i norsk grunnskole snakker et annet språk 

hjemme. Dette er en ressurs som det norske samfunnet ikke tar godt vare på2. Man kan forvente at 

det vil bli økt fokus på andre språk i fremtiden og at interessen for å lære andre fremmedspråk enn de 

fire tradisjonelle øker. I skolen i dag, undervises det først og fremst i de fire tradisjonelle europeiske 

språkene, selv om mange skoler har et tilbud utover dette. Amalie Skram vgs. har hatt tilbud i åtte av 

våre fremmedspråk, men per i dag er det ikke tilbud i arabisk. Italiensk tilbys i vår region på Tertnes 

vgs. og St. Paul. Det er viktig at språklærere i de ikke-europeiske språkene også sikres en god 

pedagogisk og didaktisk utdanning.  Det har lenge vært et ønske for IF å tilby PPU i andre 

fremmedspråk enn de fire tradisjonelle, men vi har ikke hatt ressurser til det.  Dette ville kunne gjøres 

etter en modell med fellesundervisning i generell språkdidaktikk og seminarundervisning i didaktikk for 

de spesifikke fremmedspråkene.  Dette er en oppgave vi mener at IF med sin språkportefølje, vekt på 

fagdidaktikk og forskning på flerspråklighet3 vil være godt rustet til å ivareta. Strukturen i 

lektorprogrammet gjør at det vil være komplisert å få disse språkfagene inn i der, derfor er PPU den 

beste løsningen. For å få dette til er imidlertid første skritt å ha tilbud om master i japansk, kinesisk og 

arabisk. Russisk og italiensk har master, men ikke tilstrekkelige ressurser. Derfor ønsker vi at fakultetet 

støtter opp om arbeidet vårt med å utvikle nye masterprogram, i første omgang i kinesisk og japansk. 

Både for at studentene skal kunne ta master, men også for at vi på mer langsiktig plan skal kunne 

utvide språkporteføljen i PPU. 

Dette er forankret i HF sin strategi: «videreutvikle tilbudet for lærere i grunnskole og videregående 

skole» og i humaniorastrategien: «Utvikle lektorutdanning gjennom (…) nye fagtilbud (…).  

Tverrfaglig emne om klimadiskurs: Klimafortelinger, 5 stp, 200-nivå, første gang vår 2021, deretter 

hver høst. Dette er et tverrfaglig emne som blir opprettet med utgangspunkt i forskergruppen 

 
1 https://utdanningsforskning.no/artikler/ivaretas-barns-sprakkunnskaper-i-skolen/ 
2 https://forskning.no/skole-og-utdanning-partner-universitetet-i-oslo/barns-sprakkunnskaper-sloses-bort-i-
skolen/440652 
3 https://www.uib.no/fg/fleirspr%C3%A5k 

https://utdanningsforskning.no/artikler/ivaretas-barns-sprakkunnskaper-i-skolen/
https://forskning.no/skole-og-utdanning-partner-universitetet-i-oslo/barns-sprakkunnskaper-sloses-bort-i-skolen/440652
https://forskning.no/skole-og-utdanning-partner-universitetet-i-oslo/barns-sprakkunnskaper-sloses-bort-i-skolen/440652
https://www.uib.no/fg/fleirspr%C3%A5k
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LINGCLIM. Emnet er ment å nå ut bredt til alle interesserte på UiB og vil således svare HF sin strategi 

om «tverrfaglighet» og om å formidle forskningen på en måte som er «fagovergripende og tematisk». 

Engelsk bachelor gjennomgår en prosess med re-design av programmet i samarbeid med SA og 

læringslaben. Denne erfaringen vil overføres til fransk, spansk og tysk dersom vi får tilslag på søknaden 

til DIKU om studentaktive lærings- og vurderingsformer (sendt 8. juni, Program for studentaktiv 

læring). Dette er forankret i flere strategiske punkt, bl.a. HFs strategipunkter under mål om å forbedre 

utdanningskvaliteten og satse på «varierte lærings- og vurderingsformer». Både for redesign og ny 

modell kan det være aktuelt å søke DIKU om midler fra andre program de lyser ut i høst. Disse planene 

har som langsiktig mål en ny søknad om SFU i 2022 eller 2025 (forankret i Humaniorastrategien). 

Ny modell for fransk, spansk og latinamerikastudier, og tysk - oppstart våren 2021. 

De tre fagene vil fra våren 2021 tilby et nytt fleksibelt studium, hvor nettbaserte tilbud (gratis EVU-

kurs) går parallelt med campusstudiene. Innholdet i emnene vil være identiske, men tilpasset to 

forskjellige målgrupper. Campusstudiene vil være for ordinære studenter, mens nettstudiene vil i 

hovedsak gå på ettermiddag og vil derfor være tilpasset en målgruppe som ikke bor i Bergen og/eller 

studenter som studerer deltid ved siden av jobb f.eks. i skolen. Målet er å øke rekrutteringen til disse 

tre fagene. Dette er en modell som også kan overføres til andre fag ved IF/fakultetet dersom den viser 

seg å fungere etter hensikten. Det forventes at studenttallet vil bli høyest på spansk, ettersom man 

allerede har et nettbasert tilbud som er godt kjent. Denne modellen vil kunne gi undervisnings-

kompetanse for lærere som er i skolen og vil utvide sin faglige kompetanse. Dette er forankret i IF sin 

strategi; “-arbeide aktivt for å gjøre campustilbudet tilgjengelig for fjernstudenter» og «-opprettholde 

og videreutvikle instituttets tilbud innen nettstudium», i UiB sin strategi: «Vi skal være ledende på nye 

og innovative digitale lærings- og formidlingsformer» og i Humaniorastrategien: «en særskilt satsing 

på nye EVU-tilbud til lærere knyttet til statlige satsinger som «Kompetanse for kvalitet» eller som 

frittstående fagtilbud med mulighet for digitale undervisningsløsninger.»  

Det nye nett-tilbudet vil erstatte de etablerte EVU-kursene på 100-nivå på Nettspansk, men vi vil 

opprettholde 200-emnene og KFK. Dette vil medføre at noen av lærerne på Nettspansk vil ha noe av 

sin undervisning på det ordinære campusstudiet, noe som vil medføre endringer i deres kontrakter. Vi 

ønsker en dialog med fakultetet om dette tidlig i høst. 

EVU-kurs. Høsten 2019 søkte vi DIKU om midler til å opprette Nettjapansk, men fikk ikke tilslag på 

søknaden. Vi har også hatt planer om å søke til DIKU om å få utvide Nettarabisk. Begge disse 

initiativene vil trolig bli utsatt til senere.  Vi vil også søke KFK for engelsk, nå når dette er utlyst 

(søknadsfrist september 2020).  Dette er forankret i HF sin strategi: «videreutvikle tilbudet for lærere i 

grunnskole og videregående skole» og i Humaniorastrategien: «en særskilt satsing på nye EVU-tilbud 

til lærere knyttet til statlige satsinger som «Kompetanse for kvalitet» (…). 

Tiltak økt gjennomføring/redusert frafall. IF har i de senere årene hatt særlig fokus på utdannings-

kvalitet og studentaktive læringsformer for å øke gjennomstrømningen og redusere frafallet. Her har 

både SFU-prosessen, tiltak i de enkelte fag og tverrfaglige undervisningsforum vært av stor betydning. 

Flere fagmiljø har søkt insentivmidler for utdanningskvalitet de senere årene og vi fikk tildelt 5 av 

totalt 10 søknader ved UiB i 2019 og 3 av totalt 9 ved UiB i 2020. Blant tiltakene som har fått støtte er 

redesign-prosessen på engelsk. Både prosessen og resultatene fra dette prosjektet, samt øvrige 

prosjekt ved IF, er ventet å ha en positiv effekt på gjennomføringen ved IF på sikt. Vi ser ellers behov 

for en tydeligere forventningsavklaring overfor studentene i starten av studiene, slik at de stiller 

forberedt og er innstilt på studentaktiv læring i sine studier. 

IF ønsker ellers å legge til rette for studentenes gjennomføring ved å arrangere tverrfaglige 

skriveseminar på både master- og BA-nivå. I tillegg har inviterer vi hvert semester studenter på alle 
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nivå til drop-in skrivestue («Shut up & write»). Vi har også innført en årlig masterkonferanse hvor 

masterstudentene presenterer sine oppgaver for ansatte og for BA-studenter. Den ble holdt for første 

gang i år, og var da digitalt.  

Arbeidslivsrelevans er viktig for studentenes motivasjon og gjennomføring, og Studiebarometeret viser 

at det trengs økt synlighet på dette feltet også på IF. Som tiltak her kan vi nevne at vi arrangerer årlige 

arbeidslivsdager for språkstudenter på alle nivå. Videre etablerte vi et nytt praksisemne fra høsten 

2019 (SAP100). Vi har planer om å videreutvikle dette emnet på sikt ved å tilby flere relevante 

praksisplasser både i inn- og utland. Ellers har vi gjennom kontakt med skolene og arrangement som 

«Ka vil du bli?» og språkdager for vgs ønsket å rekruttere motiverte studenter til våre fag.  

Til slutt vil vi nevne at IFs professor i russisk, Ingunn Lunde, i år ble tildelt Ugleprisen. Lunde har 

bestemt at prisen på 100.000 kroner skal utlyses til gode tiltak for studiekvalitet blant alle fagene på IF. 

Da har de som ikke fikk insentivmidler muligheter til å søke. 

Dimensjonering av studietilbud og opptak. I tråd med instituttets strategi jobbes det med «å skaffe 

tilstrekkelige ressurser til å opprettholde forskingsbasert undervisning med god kvalitet i alle fag og 

disipliner». Parallelt jobbes det kontinuerlig med å tilpasse studietilbudet til tilgjengelige ressurser, 

men det er en utfordring å balansere målet om å tilby «våre studenter fremragende forskningsbasert 

utdanning fra bachelor til doktorgrad» (UiBs strategi) og lite ressurser på fagene. Mye av ressursene 

på fagene går dessuten med til å administrere studiene og det kommer stadig nye pålegg om 

rapportering, etc. fra fakultetet eller UiB sentralt, uten at dette reflekteres i bemanningsplanen. Et 

annet moment er at all rapporteringen (i flere ulike kanaler) oppleves som rapportering for 

rapporteringens skyld, noe som går ut over kvaliteten på det vi rapporterer.  Disse rapporteringene 

synes heller ikke i timeregnskapene og de faglig ansatte opplever at det per i dag er satt av for få timer 

til studieadministrering i timeregnskapene.   

Forventet effekt av koronasituasjonen. På kort sikt ser det ikke ut til at studiepoengsproduksjonen har 

gått ned (Se figur 1 i vedlegg 1, pr. 25.6.). På lang sikt er det vanskelig å forutse. Vi kan miste studenter 

som ikke er motivert for mye ad-hoc digital undervisning som ikke er bunnet i grundig planlegging.  

Utveksling – Når utveksling blir avbrutt (våren 2020) og avlyst høsten 2020 vil det få følger for 

fremtidig budsjett (2022). Vi ber om at UiB sentralt kompenserer for dette slik at vi kan få tilsvarende 

det vi hadde i 2019.  

b) Forskning 

IF sin forskning har de senere årene blitt mer tverrfaglig og flere av prosjektene har en tydelig 

samfunnsrelevans (klima, aldring, Islam, flerspråklighet) i tråd med flere av strategiene som vektlegger 

globale samfunnsutfordringer og klima. IF har hatt en jevn økning i publiserings-poeng siden 

oppstarten i 2007 (se figur 2, vedlegg 1), vi har også hatt et økt fokus på forskergrupper og på satsning 

på å søke eksterne forskningsmidler (i tråd med alle strategiene). Per i dag har vi fire ekstern-

finansierte forskning-prosjekter (Skagen, Miles, Hovden og Fløttum) og IF har som mål i sin strategi 

alltid å ha minst to.  

Vi jobber kontinuerlig med å styrke søknadsaktiviteten ved IF gjennom oppfølging av potensielle 

søkere. Gjennom forskningsplaner og medarbeidersamtaler identifiserer vi forskere som har 

ambisjoner om å søke eksterne forskningsmidler. Vi har de siste årene hatt mest fokus på NFR-

søknader, men vi har de neste 4-5 årene også ambisjoner om å sende inn 2-4 søknader til ERC og tror 

vi kan få tilslag på 1-2 ERC-prosjekter i perioden. IF har også som mål å trekke til seg gode søkere til 

Marie Curie-programmet og vi har to mulige kandidater for fristen i september 2020. 
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Vi har flere forskere som er ledende innen sine fagfelt, men ikke mulig å finne noen objektive mål på 

dette. Indikatorene som finnes, er ofte misvisende for humanistiske fag. IF søker ved nyansettelser å 

tiltrekke seg forskere med sterke forskningsambisjoner, som ser det som naturlig å søke ERC-midler.  

IF har per i dag ingen planer for SFI eller SFF, men kanskje en søknad innen infrastruktur innen 2 år. IF 

oppfordrer fakultetet til å inkludere andre eksterne finansieringskilder her, som f.eks. TMS. 

Utviklingsprosjekt – Testmiljøet. IF har gjennom flere år huset prosjektet Nasjonale Prøver i Engelsk og 

fått jevnlig tilslag på anbudssøknader, både innen hovedprosjektet og mindre prosjekter som 

kartleggingsprøver, og nå sist utviklingsprosjekt for eksamensoppgaver for engelsk. Miljøet rundt disse 

prosjektene er unikt i Norge og IF har knyttet en stipendiatstilling til prosjektet. Det er de senere årene 

også blitt et tettere samarbeid mellom dette miljøet og engelskfaget. Miljøet har sin egen forsker-

gruppe og deltakerne i gruppen deltar på konferanser og har også noe publikasjonsvirksomhet. 

Sammen med andre universitetet og høgskoler planlegger gruppen en NFR-søknad i 2020.  

c) Innspill til bemanningsplanen 

Vi kjenner ikke til noen kjente avganger før pensjonsalder. Våre fag er en kombinasjon av ferdighetsfag 

og kunnskapsfag, men dette gjenspeiles ikke i bemanningsplanen. Vi gjentar våre kommentarer til 

bemanningsplanen fra i fjor, i noe modifisert form: 

I strategiene er både bredde og kvalitet nøkkelord. Videre er hovedmålene i kapitlet Språk i UiB sin 

Humaniorastrategi at kvaliteten på språkfagene skal styrkes, videre under Hovedaktiviteter at UiB sine 

fremmedspråk skal sikres forutsigbare og gode rammer. For å oppnå dette målet er det nødvendig at 

det i bemanningsplanen blir gjeninnført et minimumstall på tre ansatte på hvert BA-program. For våre 

fremmedspråksprogram er dette nødvendig for å sikre bredden både i antall språkprogram og innad i 

programmene i undervisingsemnene (både språk og litteratur/kultur), Videre for å kunne sikre at de 

ansatte på de små fagene også kan delta i beslutningsorgan, ledergruppe, arbeidsutvalg, etc. og for at 

de skal kunne gjennomføre forskningsterminer. Rent konkret vil det si at fakultetet bør lage en plan for 

opptrapping til minst 3 ansatte på alle fagene i den kommende bemanningsplansperioden.  

IF har siden i fjor fått utlyst en stilling i kinesisk og en i japansk slik at vi nå har tre faste stillinger i hver 

av de fagene. Da gjenstår det for IF sin del å opptrappe til en minimumsbemanning på 3 i følgende to 

fag: 

2021: En ny stilling i arabisk språk/kultur. Arabiskfaget har de siste årene blitt kraftig redusert fra 3,5 

faste stillinger til 1,5 i dag (i tillegg 0,5 stilling finansiert av Nettarabisk). Faget har fått redusert sin 

fagportefølje (bortfall av masterprogram og bortfall av BA-oppgaven som nå skrives på AHKR) og har 

gått over til en ny modell for undervisningen. Faget ser en stor økning i tilstrømming av studenter, 

spesielt fra andre fakultet som ønsker arabisk som støttefag i sin BA-grad. Totalt var det 51 avlagte 

eksamener i 2017, 64 i 2018 og 81 i 2019, og bare i vårsemesteret 2020 er det avlagt 51 eksamener på 

faget.  Faget har behov for en ny stilling, slik at BA-programmet får 2,5 faste stillinger i tillegg til den 

halve stillingen IF får når Hovden er ferdig med sitt prosjekt (stilling delt mellom AHKR og IF). I tillegg 

må Nettarabisk beholde stillingen på 50% som finansieres av EVU-inntekter.  IF har fått en 

spesialordning med en midlertidig gjeste-førsteamanuensis fram til og med vårsemesteret 2021 og 

faget vil derfor ha dekket sine mest prekære undervisningsbehov fram til da. Derfor ønsker vi en 

opptrapping med en stilling fra høsten 2021. Kunnskap og kjennskap til arabisk språk og kultur vil 

kunne bidra til globale samfunnsutfordringer og arabisk er et nyttig støttefag i mange av universitetets 

utdanninger (journalistikk, sammenlignende politikk, juss, m.fl.).  
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2021/2022: En ny stilling i italiensk. Å være et breddeuniversitet betyr også å ivareta fag som kanskje 

ikke har høye studenttall, og et så viktig kulturfag som italiensk bør derfor sikres tilstrekkelig 

bemanning. Interessen for italiensk er absolutt til stede og høsten 2019 tok vi opp 6 søkere til master. 

Fra august 2019 har vi ansatt en postdoktor i italiensk som også vil få 25 % undervisning. I tillegg har vi 

ansatt en lærer fra vgs. i en 20% bistilling i to år. Uten disse stillingene ville det ikke være mulig å  

undervisningen og samtidig innvilge forskningsfri til den ene ansatte som har rett på dette.  

På italienskfaget har vi per i dag en midlertidig ansatt med kontrakt som går ut i juni 2021. Hun vil da 

ha vært midlertidig ansatt i åtte år som vikar når M. Hagen var dekan og senere prorektor. Hagen vil 

ha rett på flere års forskningsfri etter endt periode som dekan/prorektor og faget vil ikke kunne klare å 

opprettholde tilbudet uten en full stilling i italiensk litteratur. Vi vil derfor be om at fakultetet utlyser 

en stilling i italiensk litteratur, gjerne i kombinasjon med fagdidaktikk (for PPU, se over), for tilsetting 

fra høsten 2021. Det vil gi en mulighet for den midlertidige ansatte til å søke på stillingen. Alternativt 

at vikaren gis fast stilling på bakgrunn av at det oppleves som dårlig personalpolitikk å ha en person 

gående som vikar i 8 år. 

Vi ber om at fakultetet inkluderer opptrappingsplan for arabisk og italiensk i sitt arbeid med 

bemanningsplan og budsjettbrev 2021.  

Engelsk litteratur. Like viktig som det er å sikre en forsvarlig minimumsbehandling, er det å sørge for at 

de store fagene også er sikret riktig bemanning. Engelskfaget har i 2020 16 fast ansatte og en 

fulbrightstilling. Det er samme antall fast ansatte som faget hadde i 2014, mens antall studenter har 

økt (antall studiepoeng, årsenheter, har økt fra 163,3 i 2014 til 173,7 i 2018). Antall publikasjonspoeng 

per ansatt med forskning har gått noe ned (-0,2).  Fordelingen mellom disiplinene har endret seg, 

ettersom det er blitt ansatt to faste fagdidaktikere i perioden. Engelskfaget jobber nå med en 

krevende redesign-prosess for BA-programmet som vi mener både vil kunne føre til økt gjennomføring 

og rekruttering. Engelskfaget har hatt en høy stryk prosent på emner i lingvistikk, men samtidig har 

masterprogrammet i flere år skåret veldig høyt på studentbarometeret, og et av målene med 

redesignprosessen er å overføre suksessfaktorer fra masterprogrammet til bachelorprogrammet. 

Faget ser en økning av studenter til masterprogrammet noe som medfører at veiledningsbyrden på 

masteroppgaver og semesteroppgaver på masteremner er så stor at vi må hente inn eksterne 

veiledere for å komme i mål. Faget har de siste årene klart seg bra på grunn av et forholdsvis høyt 

antall stipendiater. Antallet studenter som skriver masteroppgave i litteratur er til tider mye høyere 

enn det antallet som skriver i lingvistikk og didaktikk til sammen. Vi ser et stort behov for en ny stilling 

til engelskfaget og denne bør være i litteratur.  En annen utfordring er at faget sliter med å finne 

personer som kan påta seg de bistillingene som fakultetet har gitt oss i forbindelse med økning av 

studieplasser på lektorprogrammet. Vi ber fakultetet styrke engelskfaget og derved også lektor-

programmet (nevnt i alle strategiene) med en stilling i litteratur fra høsten 2021.  

Fransk, spansk og tysk. I henhold til bemanningsplanen mister fransk, spansk og tysk hver en stilling de 

nærmeste årene. Fagene jobber nå med å søke eksterne midler til undervisning (DIKU) og håper at 

dette vil bidra til økt studentrekruttering og at de derfor ikke mister de stillingene som er 

planlagt/vurdert inndratt.  I Humaniorastrategien heter det bl.a. at «UiB er det eneste lærestedet på 

Vestlandet som tilbyr gradsstudier i tysk, fransk og spansk, og vil ta et særskilt ansvar for å forvalte 

disse fagene i regionen.» Hvis disse fagene mister en stilling hver, vil vi ikke kunne ivareta det særskilte 

ansvaret UiB påtar seg.  Dette er mest kritisk for franskfaget som i tillegg til undervisning har en meget 

høy aktivitet på forsknings- og utdanningsprosjekter. Vi ber fakultetet om å revurdere og vente med å 

trekke inn disse stillingene til vi har sett effekten av den nye modellen. 
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20 % stillinger for å avlaste forsknings- og undervisningskoordinator. Som nevnt over er det stadig en 
økning i administrative oppgaver som faller på de vitenskapelige. Arbeidsbyrden på forsknings- og 
undervisnings-koordinatorene har også økt de siste årene. Med så få ansatte som instituttet har er det 
nødvendig å sette inn vikar for forsknings- og undervisningskoordinatorer og det mest ryddige her er 
bistillinger. Vi ber fakultetet bidra med midler til disse stillingene ettersom de er vikarer for absolutt 
nødvendige verv i ledergruppen ved instituttet.  
 

Administrative stillinger – Med økt fokus på rapportering, studentoppfølging, programutvikling, 
arbeidslivskontakt og prosjekter for økt gjennomføring, søknader om utveksling og eksterne midler til 
undervisning, ser vi at det til tider er en veldig høy belastning på administrasjonen. Spesielt er studie-
administrasjonen sterkt belastet, og vi mangler også ressurser innen forskningsadministrasjon. . Vi vil 
be om at fakultetets bemanningsplan fra 2016 revurderes og oppjusteres til dagens behov. 

 

d) Rekrutteringsstillinger 

IF har 15 hjemler og vi ønsker at disse hjemlene skal beholdes på IF. IF har 9 språkfag, fire disipliner og 

en rekke forskergrupper. Det er ønskelig at vi selv kan råde over disse hjemlene. Vi ønsker å kunne 

utlyse både åpne stillinger og øremerkede ved behov. Vi har selv bidratt med tre stipendiatstillinger til 

de to BFS/TMS-prosjektene vi har hatt. Dette viser at vi bruker rekrutteringsstillingene strategisk. Vi 

ønsker også å bruke rekrutteringsstillinger for å styrke forskergruppene. Vi vil også gjerne fortsette å 

lyse ut postdoktorstillinger og slik kunne styrke søknader til NFR/ERC.  Vi mener at utlysning av 

rekrutteringsstillinger best skjer i nærhet til fagene.  

e) Andre relevante momenter som gir økonomiske konsekvenser på kort og lang sikt. 
 

f) Innspill til UiBs budsjettforslag for 2022 til Kunnskapsdepartementet (KD). 

Vi vil be fakultetet om å spille inn til KD at det settes av midler til å utvide BA-graden i særlig vanskelige 
språk som japansk, kinesisk og arabisk til 4 år.  Så lenge disse tre språkene er lite utbygd i 
videregående skole, kan man ikke forvente at studentene har kunnskaper i språket når de starter og 
første året av spesialiseringen blir derfor brukt til ren språkopplæring. Det er for oss et helt klart ønske 
at studenter som har en BA-grad fra UiB i et fremmedspråk skal ha tilnærmet samme nivå både når 
det gjelder språk og innhold (litteratur, kultur/historie) i studiene. Det betyr at en BA-grad i et 
fremmedspråk må kunne gi studentene tilstrekkelige kunnskaper i språket til å kunne lese avanserte 
tekster på fremmedspråkene og studiet må inneholde emner i litteratur og kultur/historie. Et fjerde år 
ville utgjøre en stor forskjell når det gjelder å utjevne forholdet mellom de ulike BA-programmene i 
fremmedspråk. Dette fjerdeåret var nevnt i Humaniorameldingen, men er ikke blitt fulgt opp fra KD sin 
side.   

 

g) Økonomimodellen 

Vi ser frem til denne nye modellen og mener det er viktig at instituttnivået er påkoblet under hele 

prosessen.  
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VEDLEGG 1 

 

Figur 1: Studiepoengsproduksjon IF (FS581.003: Studiepoengproduksjon) 

 

 

Figur 2 - Økning av publiseringspoeng for IF 2008-2019 (Laget av Kevin McCafferty basert på IF sine 

publiseringstall) 
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Budsjettforslag 2021 – innspill fra LLE                                                                             

a) Utdanning 
I 2021 regner LLE med flere studenter, flere ansatte i bistilling, mer ekstern finansiering av 

undervisning, men også nedgang i studiepoeng ved lingvistikk. 

LLE regner med at det vil bli flere studenter i nordisk også i 2021, både på lektorprogrammet i 

norsk, og studenter på andre lektorprogrammer som velger norsk som fag II. Vi vil få flere 

avlagte studiepoeng, men må også bruke mer ressurser på undervisning i 2021. Først og 

fremst behøves flere lærere til å veilede masteroppgaver, og til undervisningspraksis. 

Instituttet tar grep for å fordele mastergradsveiledningen på alle ansatte på nordisk, og vil i 

tillegg ansette flere i bistilling for å veilede lektorstudenter. Bachelorprogrammet i norsk som 

andrespråk og Prisme, fjernstudiet i norsk som andrespråk, regner vi også med vil få flere 

studenter. Her er staben hardt presset, og det er vanskelig å få gjennomført undervisningen. 

Vi må trolig ansette i bistillinger i norsk som andrespråk også.  

I tillegg til disse studentene er det stor etterspørsel etter etter- og videreutdanning i nordisk. 

Vi søker i år om en ny periode med finansiering fra «Kompetanse for kvalitetet» (KFK). Det 

hadde vært mulig å trekke studenter til flere EVU-tilbud, men vi har ikke ledig kapasitet i 

staben til å utvikle og å gi undervisning i slike tilbud. 

De ansatte på digital kultur har også undervist svært mye i flere år. Her øker staben med én 

stilling, så vi håper det vil hjelpe noe. Seks ansatte er likevel få for et program som jevnlig 

trekker hundre studenter, så her vil vi trolig trenge enda flere ansatte om vi lykkes med 

innsatsen vår for å få flere gjennom til bachelorgraden. 

I kunsthistorie ser vi mange tegn på at bachelorprogrammet henger dårlig sammen. Vi har 

derfor i 2020 innledet et prosjekt for å reformere bachelorprogrammet. Dette arbeidet vil 

fortsette inn i 2021, og her kommer vi til å ta av oppsparte midler for å støtte arbeidet, både 

til seminarer og til kortvarige prosjektstillinger. Kunsthistorie arbeider også med en søknad til 

DIKU på 5 millioner kroner til digital undervisning. 

I 2021 går to ansatte ved lingvistikk av, kun én av disse stillingene blir erstattet. Det betyr at 

vi må kutte i undervisningstilbudet, som allerede er begrenset. Lingvistikk har ingen valgfrie 

emner verken på bachelor eller master, og er også det faget som underviser minst per emne.  

 

 



Når vi nå må kutte ytterligere må vi enten stenge emner i metoder og språk og data for 

studenter fra andre programmer, eller legge ned masterprogrammet. Begge tiltakene vil føre 

til stor nedgang i studiepoeng fra høsten 2021. 

Teatervitenskap er et annet fag med få ansatte, som i dag underviser for mye. Her må vi også 

kutte i antall undervisningstimer på hvert emne. I tillegg undersøker fagmiljøet om det er 

mulig å få en eksternt finansiert bistilling, for eksempel betalt av Norsk regissørforening. 

b) Forskning 
Ansatte ved LLE fikk tilslag på tre prosjekter finansiert av NFR i 2020, og to finansiert av 

europeiske kilder. I tillegg har instituttet en andel i en ny SFF på SV. Disse prosjektene slår for 

det meste inn på budsjettet fra 2021 og framover. 

LLE regner med å være like aktive med å søke midler om ekstern finansiering i 2021 som 

tidligere år. I 2021 sendte instituttet seks søknader om forskerprosjekter til NFR, i 2021 

regner vi med at nivået blir omtrent det samme. I tillegg sender forskere ved LLE to søknader 

om SFF i 2021. Vi regner med minst to søknader om ERC-stipend for yngre forskere. 

Aktiviteten ved leksikografiprosjektene Revisjonsprosjektet og NO-AH vil fortsette inn i 2021. 

Med bakgrunn i stortingsproposisjonen om Lov om norsk språk, skulle det være mulig å 

hente finansiering over statsbudsjettet for en satsing på terminologi. I en tidligere søknad til 

Kulturdepartementet har Språksamlingene skissert et budsjett for forsvarlig drift på 5 

millioner per år. Dette vil vi søke om, og det bør i det minste være mulig å få oppstartsmidler 

som tilsvarer bevilgningen til Norsk ordbok, altså 2 millioner per år. 

Miljøet i Elektronisk litteratur ved LLE kan trolig karakteriseres som ledende i verden. Også i 

lingvistikk har vi et miljø av høy internasjonal standard, men dette står i fare for å forvitre, 

slik det ble påpekt i HUMEVAL-rapporten. Denne faren har økt, ettersom fagmiljøet blir 

mindre og for mye forskningstid går med til undervisning. Lingvistikk har fått 

infrastrukturmidler fra NFR, og har bygget opp infrastrukturen som ordbøkene er avhengig 

av. Dette miljøet bør kunne utvikle flere infrastruktursøknader, men det er altså sårbart slik 

situasjonen er i dag. 

Infrastrukturprosjektet Clarino + må ha et eget leiested for å synliggjøre flyten av inntekter 

og utgifter. Leiestedet er lagt under LLE's annuum. Leiestedets resultat, enten det pluss eller 

minus, påvirker instituttets driftsbudsjett på en uheldig måte. 

c) Innspill til bemanningsplanen 
Fram mot 2024 er det noen ansatte som trolig vil gå av før de fyller 70 år. Slik det ser ut i dag, 

gjelder det en ansatt i allmenn litteraturvitenskap, en i kunsthistorie (allerede lyst ut), en i 

digital kultur og en ved norskkursene. Vi har imidlertid lært i 2020 at dette kan endre seg 

raskt. 

Flere fag ved LLE har kritisk liten størrelse, og bør styrkes med en ekstra ansatt: Norsk som 

andrespråk, nordisk fagdidaktikk, lingvistikk, teatervitenskap og digital kultur. 

 

 

 



Alle fag har i instituttrådet uttrykt frustrasjon over at det ikke er mulig å ansette midlertidig 

for å hjelpe med undervisningen og gi tid til forskning. Endringen i Statsansatteloven gjør at 

det kreves mer overskudd i staben nå enn tidligere. Fakultetet bør oppheve det strenge 

skillet mellom stillinger i bemanningsplanen finansiert over grunnbevilgningen og eksternt 

finansierte stillinger. Det er gode muligheter til å finansiere stillinger over bevilgninger til EVU 

og leksikografi, men disse tilbudene krever forberedelse av fast vitenskapelig ansatte. Med 

dagens skille mellom arbeidsoppgaver for stillinger finansiert over grunnbevilgningen og 

eksternt finansierte stillinger får vi ikke utnyttet eksterne midler til å bygge opp nye EVU-

tilbud eller å la eksternt finansiert virksomhet styrke den ordinære undervisningen. Skillet 

gjør økonomien mindre enn den hadde behøvd å være. 

d) Rekrutteringsstillinger 
Rekrutteringssituasjonen er kritisk i norsk som andrespråk over hele landet. Både LLE og 

NTNU har i vår lyst ut en ledig førsteamanuensisstilling uten å få kvalifiserte søkere. Ved LLE 

går en ansatt av for aldersgrensen innen 2028, og vi skulle også gjerne ansatt en person til 

Prisme. Her bør vi ansette minst en stipendiat for å sikre rekrutteringen. 

Forøvrig mener nok alle fagmiljøene at de har behov for rekruttering. Stipendiatstillinger bør 

fordeles gjennom en grundig strategisk vurdering, en vurdering som ikke kun ser på nye 

satsninger, men også vurderer kjernevirksomheten strategisk. 

e) Andre relevante momenter 
LLEs lokaler er nå utnyttet 100%. Om instituttet får tilslag på én eneste søknad om eksterne 

midler, vil vi ikke ha kontor til ansatte i rekrutteringsstillinger. Siden vi regner med vekst på 

flere områder, vil LLE i 2021 ha behov for nye lokaler i tillegg til de vi har i dag. Dette er 

vanskelig å anslå eksakt, men at vi har behov for kontor til 5 ekstra personer i 2021 virker 

rimelig å anta, og dette vil øke i senere år. 

f) Innspill til departementet 
LLEs språkvitenskapelige fagmiljøer samarbeider tett med Språksamlingane. I proposisjonen 

om ny språklov ble det etterlyst kompetanseoppbygging i fagområdene terminologi og 

stadnamngransking, noe som ikke er mulig innenfor den eksisterende 

rammebevilgningen. UiB har derfor ved flere tidligere anledninger foreslått at samlingene 

styrkes med to stillinger i terminologi og en stilling i navneforskning for å kunne utføre 

oppdraget sitt. LLE stiller seg bak dette forslaget. Instituttet har en faglig historie og 

kompetanseprofil der disse satsingene passer naturlig inn. I tillegg bør det opprettes 

studieplasser innenfor disse fagene, slik at nasjonen kan sikre at den har denne viktige 

kompetansen. 

 

Anders Fagerjord      Håvard Østrem Peersen 

Instituttleder       Fungerende adm. sjef 
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Budsjettinnspill 2021 – AHKR 
 

Utdanning 
Vårt viktigste redskap i det kontinuerlige arbeidet med å dimensjonere studietilbudet i forhold til 
ressurssituasjonen, er ressursbudsjettet vi implementerte i fjor. Dette budsjettet gir detaljerte 
oversikter over forventet ressursbruk på alle emner og programmer og brukes som et strategisk 
verktøy både for å sikre at undervisningstilbudet er tilpasset undervisningsressursene – og at 
ressursene brukes slik at studietilbudet- og kvaliteten blir best mulig. I året som kommer vil vi særlig 
se nærmere på vurderingsformene med sikte på å redusere kostnadene samtidig som de faglige og 
pedagogiske hensynene blir ivaretatt.  

I fjorårets budsjettinnspill viste vi til instituttets strategiske mål om å satse mer på studentaktive 
læringsmetoder og utrede mulighetene for å kunne tilby mer av undervisningen i mindre grupper. I 
alle våre fire fag har det i enkelte emner blitt eksperimentert med undervisningsmetoder som ofte 
kombinerer forelesnings- og seminarundervisning med bruk av ulike digitale verktøy og plattformer. 
Vårens påtvungne eksperiment med digital undervisning har gjort at hele staben nå har en digital 
kompetanse som vi kan dra nytte av også når situasjonen normaliseres. Staben har dessuten blitt 
vant til å arrangere og delta på møter via digitale plattformer, og vi vil forvente økt bruk av nettmøter 
også i framtida slik at reisevirksomheten kan begrenses.  Når det gjelder gjennomstrømning og frafall 
har vi foreløpig ingen indikasjon på at koronasituasjonen har hatt en negativ effekt. Alle våre 
studenter fikk et tilpasset undervisningstilbud og nettbasert eksamen ble gjennomført. Søkertallene 
til så vel våre BA- som MA-programmer tyder heller ikke på at våre fag har blitt mindre populære.  

Arbeidet med å etablere et nettbasert masterprogram om religiøse minoriteter er i rute, og vi tar 
sikte på å få programmet godkjent innen utgangen av 2020. I de opprinnelige planene var dette 
programmet kun tenkt som et EVU-tilbud rettet mot et internasjonalt marked. Slik programmet nå 
blir utformet, blir det også lagt til rette for at lektorstudenter og ordinære masterstudenter i 
religionsvitenskap kan inkorporere enkeltemner i sine studieløp. Dette gjøres ved at programmet vil 
bestå av en kombinasjon av emner som tilbys med og uten studieavgift. Vi vil dessuten sannsynligvis 
velge en finansieringsmodell som åpner for en kombinasjon av studieavgift og studiepoenginntekter. 
En slik oppbygging av programmet, vil begrense mulighetene for å hente inn eksterne inntekter, men 
vil samtidig senke den samlede prisen for EVU-tilbudet slik at det forhåpentligvis kan trekke til seg 
flere studenter – også for eksempel norske lærere som ønsker en videreutdanning. Utformingen av 
programstruktur og finansieringsmodell gjøres i samarbeid med fakultetet, men vi er ikke kommet så 
langt i planleggingen av det er meningsfullt å skrive inn mulige effekter i langtidsprognosen.  

Forskning 
Som i fjor vil instituttet peke på at vi har ett fagmiljø i verdensklasse (SapienCE) og flere fagmiljøer og 
enkeltforskere av høy internasjonal standard (I arkeologi også bl.a. klassisk arkeologi. I 
religionsvitenskap bl.a. nyreligiøsitet, antikken og sørasiatiske religioner. I kulturvitenskap bl.a. 
seksualitet og klimaforståelse. I historie bl.a. antikkens historie, middelalderens intellektuelle 
historie, migrasjons og minoritetshistorie og midtøstens historie.).  Instituttet oppfyller derfor 
allerede UiBs strategiske mål for 2022. Vi vil også nok engang understreke at det ikke er noen 
nødvendig sammenheng mellom fremragende forskning og ekstern finansiering. «Høy internasjonal 
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standard» kan bare oppnås gjennom vitenskapelig publisering, og de fleste av instituttets 
internasjonalt ledende forskere har oppnådd en slik posisjon ved å utnytte forskningstiden i 
stillingene. Instituttets primære forskningsstrategi er derfor å sikre forskningstiden og legge til rette 
for best mulig bruk av den. Dette har vi de siste årene gjort ved en utstrakt og systematisk tildeling av 
ekstraordinære forskningsterminer for ansatte med betydelige overskudd i timeregnskapet. Samtidig 
legger instituttet til rette for at våre forskere kan søke eksterne midler. Det store strategiske 
gjennombruddet i år, var tildelingen til SAMLA som betyr at instituttet skal lede et prosjekt som i 
samarbeid med UB skal utvikle en teknologisk nyskapende måte å digitalisere den norske 
kulturarven. Målet er å etabler en infrastruktur som vil legge til rette for komparativ kulturforskning 
og således bidra til å genere et mangfold av nye forskningsprosjekter. SAMLA fikk kun tildelt 
halvparten av summen det var søkt om, men ligger godt an til å få gjennomslag for en fase to dersom 
prosjektet lykkes. Vi har også hatt god uttelling på MSC (Marie Sklodowska-Curie)- stipend og fikk i år 
to av UiBs seks tildelingen.  Når det gjelde ERC-søknader fikk dessverre Synergi-søknaden, der vi er 
partner, avslag etter å ha kommet videre for tredje gang. Instituttet vil i 2021 å følge opp våre 
potensielle ERC-søkere i tråd med innspillet som er sendt fakultetet. Av andre satsinger kan nevnes 
at instituttet i år sendte fire NFR-søknader og planlegger å sende fire søknader om Marie Curie-
stipend. Instituttets BOA-inntekter har for øvrig i 2019 og 2020 ligger over prognosene, og vi har i år 
justert opp våre ambisjoner.  

Konsekvensene av Korona-situasjonen for forskningen er entydig negativ. At alle forskningsreiser 
måtte avlyses eller avbrytes vil nødvendigvis føre til at forskningsplaner vil måtte endres og at 
prosjekter vil bli forsinket. Vi må dessuten forvente at den brå overgangen til digital undervisning for 
mange var så arbeidskrevende at den gikk utover forskningstiden. 

Innspill til bemanningsplanen 
Instituttet har i vår hatt en ikke-planlagt avgang på grunn av dødsfallet til Sæbjørg Nordeide som var 
professor i middelalderarkeologi. Ifølge gjeldende bemanningsplan, er en re-utlysning etter uventet 
avgang i arkeologi «ikke sannsynlig, og med dagens forutsetninger kan man ikke regne med» re-
ansettelse i stillingen som vil bli ledig når Lars Forsberg går av. (Han fyller 70 år i 2024). Instituttet vil 
imidlertid påpeke at forutsetningene er endret og at dersom kriteriene for bemanningsplanen skal 
legges til grunn skal arkeologifaget opprettholde sin bemanning på syv faste vitenskapelig ansatte. Vi 
vil trekke fram følgende argumenter: 

1. Bemanningsplanen viser til at arkeologi «har moderat studiepoengproduksjon per ansatt», og det 
legges avgjørende vekt på at produksjon av «studiepoeng (årsenhet) pr. undervisningsstilling» 
ligger under gjennomsnittet ved fakultetet: Mens snittet for fakultetet i 2018 var 11,8. var snittet 
for arkeologi de fem årene som vises i saksforelegget (2014-2018) 8,5.  Faget er imidlertid i 
kraftig vekst: I 2018 var dette nøkkeltallet 9,2 og økte til 11,2 i 2019.  Med én ansatt mindre i 
2019, ville hver undervisningsstilling ha produsert 13,2 årsenheter -  altså godt over 
fakultetssnittet. Studenttilstrømningen har dessuten fortsatt. I år har 78 studenter søkt opptak 
på BA-programmet, mens det var 40 søkere i 2018 og 60 i 2019. Også søkertallene til 
masterstudiet er gode: Fra 2018 til 2019 ble antallet nye masterstudenter nesten doblet (fra 7 til 
13) og i år har antallet førsteprioritetssøkere økt fra 22 til 31, og fakultetet ønsker nå å åpne for 
19 nye masterstudenter. Når det gjelder doktorgradskandidater har fagmiljøet over år hatt 
ansvaret for å veilede mer enn to kandidater pr. ansatt, og hittil i år har fire arkeologer levert 
avhandlinger til bedømming. Etter instituttets vurdering vil den kraftige økning i 
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studiepoengproduksjon, sammen med den økte studenttilstrømningen og det jevnt høye antall 
doktorgradskandidater, alene begrunne at staben ikke reduseres.  

2. Arkeologi har lenge argumentert for å bli plassert i en høyrere finansieringskategori på grunn av 
fagets profesjonskarakter og sterke innslag av laboratorierelatert opplæring (dvs. feltpraksis og 
gjenstandsstudier ved egne og Universitetsmuseets natur- og kulturhistorisk samlinger og 
laboratorier.) Instituttet har særlig lagt vekt på å videreutvikle et omfattende og ressurskrevende 
feltkurs på masternivå i nært samarbeid med museet. Fakultetet har støttet kravet om endret 
finansieringskategori overfor de bevilgende myndigheter, men har ikke villet gi ekstra tilskudd til 
faget. Instituttet har forståelse for at fakultetet må forholde seg til de gjeldede 
finansieringskategoriene, men vil påpeke at et fag som har et anerkjent behov for ekstra 
undervisningsressurser, ikke bør pålegges å produsere flere studiepoeng pr. ansatt en 
gjennomsnittet.  

3. Studenttilstrømningen vi nå ser må sees i sammenheng med det systematiske arbeidet som 
staben har utført for å gi både BA- og MA-programmene attraktive faglige profiler som gjør dem 
konkurransedyktige i forhold til tilsvarende studier i Oslo og Trondheim. Viktig i denne 
profileringen er en faglig bredde som dekker de klassiske tidsperiodene (stein- bronse-, og 
jernalder), samt spisskompetanse i afrikansk mellomsteinalder, klassisk arkeologi, zoo-arkeologi 
og nordisk middelalderarkeologi. Fagmiljøet er dessuten i ferd med å utvikle et nyskapende 
internasjonalt nettbasert studietilbud, finansiert av Erasmus+. En redusert stab vil ikke bare føre 
til at studenttallet må begrenses, men også til et redusert og dermed mindre attraktivt 
studietilbud som kan gi en negativ utvikling av søkertallene. 

4. Bemanningsplanen hevder at arkeologifaget ikke er «del av fagpolitiske prioriteringer, men har 
potensiale i forhold til middelaldersatsning». Instituttet vil påpeke at dette er en noe underlig 
formulering.  Den tverrfaglige Middelalderklyngen er forankret både i HFs og UiBs 
strategidokumenter, og middelalderarkeologien spiller en avgjørende rolle i denne strategien.  
Middelalderen er dessuten en lovpålagt del av kulturminnevernet i Norge og er derfor også en 
sentral del av profesjonsutdanningen i faget.  Den middelalderarkeologiske forskningen kan 
selvsagt overlates til Universitetsmuseet, men ikke uten at forskningsfeltet svekkes.  Uten en 
stilling ved AHKR, vil dessuten ikke middelalderarkeologi lenger kunne ha en sentral plass i 
studieprogrammene – og vi kan ikke lenger ta opp masterstudenter eller ph.d.-kandidater som 
ønsker å skrive om middelalderen og spesialisere seg inn mot forvaltningsoppgaver knyttet til 
denne perioden.  

I løpet av våren 2021 vil to av våre professorer i religionsvitenskap gå av med pensjon; Ingvild Gilhus, 
f. 21.1.51 og Einar Thomassen, f. 25.4.51. Begge stillingene skal ifølge bemanningsplanen erstattes, 
og ved hjelp av en brofinansiering fra UiB-sentralt er det allerede tilsatt en professor som er knyttet 
til etableringen av masterprogrammet om religiøse minoriteter. Den andre stillingen vil bli lyst ut i 
løpet av høsten 2020. Da vil også stillingen i religionsvitenskap som fakultetsstyret vedtok i desember 
2019 bli lyst ut. Instituttrådet har 15. mai 2020 vedtatt en fagstrategisk plan for religionsvitenskap 
som fastslår at den ene stillingene som lyses ut høsten 2020 skal ha en samtidsorientering med krav 
om kompetanse i fagdidaktikk og kristendom eller nyreligiøsitet. Den neste stillingen skal lyses ut 
med krav om religionshistorisk kompetanse i førmoderne tid. I tråd med fagmøtets ønske skal det 
ved utlysning av denne stillingen legges særlig vekt på kompetanse innenfor middelhavsområdets 
og/eller Midtøstens religionshistorie før islam. 
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I løpet av sommeren 2020 vil også stillingen i historie som fakultetsstyret vedtok i desember 2019 bli 
lyst ut. Historie vil ikke ha ordinære avganger i 2021, men to historikere planlegger å få redusert sine 
stillingsprosenter; Ingvar Mæhle vil søke om 50% uførepensjon, mens Elisabeth Haavet vil søke om 
40% AFP. Instituttet har en muntlig avtale med dekanen og fakultetsdirektøren om at disse to 
reduserte stillingene vil gi grunnlag for utlysing av én ny fast stilling. Instituttrådet ved AHKR har 11. 
juni 2020 vedtatt en fagstrategisk plan for historie som fastslår at den første stillingen som lyses ut 
skal knyttes til moderne historie med krav om forskningskompetanse i miljøhistorie. Den neste 
stillingen skal knyttes til eldre historie og i tråd med fagmøtets ønske vil det stilles krav om 
forskningskompetanse i antikkhistorie.  

De nye stillingene vil bidra til å styrke lektorprogrammet i historie og religionsvitenskap fordi også 
lektorstudentene skal følge undervisningen i de fagspesifikke bachelor- og masterprogrammene, og 
de vil dermed nye godt av fagkompetansen og veiledningsressursene som tilføres. Behovet for 
utvidet didaktisk undervisningskapasitet, som følge av et økende antall lektorstudenter, har 
imidlertid de to fagene løst på noe ulik måte. Mens religionsvitenskap har valgt å legge inn krav om 
forskningskompetanse i religionsdidaktikk i den ene ledige stillingen, har historie valgt å legge inn en 
formulering i alle nye utlysninger om at historiedidaktisk kompetanse skal regnes som en fordel. 
Fagmiljøet i historie har i tillegg kollektivt forpliktet seg til å bidra i didaktikkundervisningen. De to 
bistillingene som instituttet har fått som kompensasjon for å øke studenttallet i år, er dessuten i 
begge fag bli øremerket til styrke den didaktiske kompetansen og kapasiteten. 

Rekrutteringsstillinger 
AHKR mener, som tidligere, at den strategisk beste måten å bruke rekrutteringsstillinger på, er å lyse 
dem ut åpent. Det prinsipielle argumentet for en slik strategi er at åpne utlysninger sikrer fri 
forskning. Det er dessuten vår entydige erfaring at slike utlysninger gir det beste søkergrunnlaget.  Vi 
ønsker derfor at fakultetet viderefører en fordeling som gjør det mulig for oss å lyse ut 4-5 åpne 
rekrutteringsstillinger årlig. Instituttet ser imidlertid også den strategiske nytten av å bruke 
rekrutteringsstillinger til å bygge opp lovende forskingsmiljøer, og instituttet legger da også selv inn 
slike stillinger som egenandeler i særlig lovende søknader om eksterne midler. Så lenge 
hovedtyngden av stillingene kan lyses ut åpent, er vi derfor positive til at fakultetet holder av et 
begrenset antall for å bygge opp særlig sterke forskningsmiljøer. Slike strategiske tildelinger bør 
imidlertid fortrinnsvis gis til prosjekter og miljøer som har vunnet fram i konkurranse om eksterne 
midler. AHKR mener imidlertid at kriteriene for fordeling av stipendiathjemler mellom 
grunnenhetene bør endres. Fram til 2016 var gjennomstrømming og publikasjonspoeng viktige 
kriterier. Etter 2016 er antall fast ansatte det eneste kriteriet. Dersom målet er å styrke gode 
forskings- og læringsmiljøer bør de gamle kriteriene gjeninnføres. Instituttet arbeider for øvrig 
systematisk for å holde en høy standard på våre doktorgradsavhandling og sikre at flest mulig 
gjennomfører, helst på normert tid. Til tross for at det avlegges et betydelig antall doktorgrader ved 
AHKR (1/3 av alle doktorgrader avlagt ved fakultetet siste 5 år, ifølge DBH-tallene) fører likevel frafall 
og forlenget gjennomføringstid til både inntektstap og økt ressursbruk pr. kandidat.  

Andre relevante momenter eller innspill 
Når det gjelder arbeidet med et nytt økonomisystem, vil instituttet understreke betydningen av at 
det velges en modell som kan tilpasses vår virksomhet og organisasjons- og styringsmodell slik at ikke 
resultatet blir en standardisering som fører til ytterligere byråkratisering og undergraving av 
strukturer som i dag fungerer.
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Budsjettforslag 2021 - innspel frå FoF 

 

I strategiplanen til Institutt for filosofi og førstesemesterstudier for perioden 2016 – 2022 er 

den overordna visjonen formulert som «Filosofi som møter globale samfunnsutfordringer». 

Dette er eit vagt ideal, med ulike tolkingar av kva det inneber, men det er likevel ikkje tomt, 

og det har reelle følgjer for satsingsområde. Det har også støtte i strategiplanane til HF og 

UiB. Denne visjonen dannar bakteppet for dette budsjettinnspelet. 

 

I det følgjande nyttar me inndelinga som bestilt i brevet frå HF av 11.5.2020. 

 

a) Utdanning 

FOF har hatt ein stor auke i studiepoengproduksjon dei siste åra. På fagstudia hadde me ei 

nær dobling frå 2015 til 2018, og dette heldt fram i 2019. Dette skapar ein pressa 

ressurssituasjon, som berre delvis kan løysast med effektivisering av undervisings- og 

vurderingsformer. Det er derfor ein viss uro over overbelastning på sentrale personar i 

fagmiljøet. 

 

Trass i den store poengproduksjonen, slit filosofi og retorikk med gjennomføringa, på same 

måte som mange andre bachelorprogram på fakultetet. Det har vidare vore problem med 

rekrutteringa til masterprogrammet. Utviklinga den siste tida gir von om at dette vil betre seg. 

For det første var talet på avlagte bacheloroppgåver rekordhøgt våren 2020. Håpet er at ei 

langvarig satsing på å få ned fråfallet no gir resultat, mellom anna med mentorordning, 

innføringskurs og oppmøtekrav. For det andre hadde me i vår ei svært stor auke i talet på 

førstevalssøkjarar til MA filosofi. Det er likevel for tidleg å spå om effekten av 

koronasituasjonen på kort og lang sikt, så dei faktiske tala for H20 er framleis uvisse. 

 

Kombinasjonen av høg studiepoengproduksjon og låg gjennomføringsgrad viser mellom 

anna til at det er mange studentar som er tatt opp på andre program som tek emne hjå oss. 

Dette er for så vidt grunna i strategien til instituttet, der ein har som mål «å tilby undervisning 

i filosofi med relevans for studenter ved andre fag». At emner i filosofi er attraktive for 

studentar frå andre fag er ein viktig grunn til at me har stor tru på at det er rom for 

tverrfaglege/tverrfakultære studieprogram der filosofi har ei sentral rolle. Derfor har me vore 

tungt inne i planane om PPE- og HD-program. Dette er også godt grunna i universitetet og 
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fakultetet sine strategiplanar. Klima er til dømes eit satsingsområde for UiB, og for å løyse 

klimaproblema treng ein ei tverrfagleg tilnærming, som både PPE og HD er eksempel på. I 

humaniorastrategien heiter det også at ein vil «fremme forståelsen av humanioras betydning 

for evnen til å kunne løse de utfordringene samfunnet står overfor». 

 

Det er likevel ressurskrevjande både å utvikle og å drive slike tverrfakultære program, og ein 

må passe på så ein ikkje legg for mykje arbeid på nokre få nøkkelpersonar. Me er villige til å 

nytte eksisterande ressursar inn i slike program, men me treng også tilføring av ressursar. 

Me ønskjer difor å lyse ut ei stilling som førsteamanuensis knytt til PPE. Ein bør også 

vurdere å tilsetje ein professor II med ansvar for å utvikle PPE-programmet, gitt at det vil ta 

tid før ein tilsetjingsprosess er fullført. 

 

Instituttet ønskjer å satse vidare på didaktikkemna Didahum og Didafil. Dette passar godt 

med strategien til UiB og HF. I sistnemnde står det til dømes at HF skal «vidareutvikle lærar- 

og lektorutdanninga som ei forskingsbasert utdanning». Studenttalet på desse emna har 

stabilisert seg på eit bærekraftig nivå. Akademisk skriving og didahum/didafil heng nært 

saman, og me er også permanent underbemanna på akademisk skriving. Det er derfor 

naturleg å slå desse saman. Begge deler er faste oppgåver som bør utførast av fast tilsette, 

med adekvat kompetanse. Me ønskjer å lyse ut ei fast stilling som universitetslektor (50 %) 

knytt til didaktikk og skriveopplæring, der halvparten blir dekka over fakultetet sitt exfac-

budsjett, og halvparten blir dekka over FoF sitt (fast)lønsbudsjett. 

 

Lagnaden til retorikkprogrammet har vore uviss i lengre tid. Instituttrådet ved FoF har vedtatt 

at «FoF ikke lenger kan ta ansvaret for Retorikkprogrammets faglige og administrative drift 

dersom ikke den faglige og administrative bemanningen styrkes». Søkjartala for hausten ser 

ikkje lovande ut, om enn det er endå vanskelegare enn normalt å anslå kva det reelle 

studenttalet vil bli. I tillegg skal programmet evaluerast i år. Me ventar på studenttalet og 

resultatet av denne evalueringa før me tek den endelege avgjerda om programmet skal 

avviklast. 

 

Ein positiv verknad av koronasituasjonen er den digitale kompetansehevinga. Dette har sett 

ytterlegare fart i eit allereie aktivt utviklingsarbeid ved examen philosophicum. Instituttleiinga 

meiner at det er viktig for legitimiteten til exphil at ein både er og blir oppfatta som å vere i 

forkant på undervisningskvalitet. Me ønskjer derfor å halde fram med denne satsinga på 

utviklingsprosjekt ved exphil. Prosjekta Godt Forberedt I (2019) og Godt Forberedt II (2020) 

har fått insentivmidlar til å utvikle digitale arbeidspakker ved exphil, i tillegg til at prosjektet 

Argumentasjon som Ferdighet har fått DIKU-støtte for liknande føremål. Me har no sendt inn 

ein større søknad til DIKU’s Program for Studentaktiv Læring som byggjer vidare på desse 

mindre prosjekta. Målet bør vere å få inn eit slikt større prosjekt i løpet av den komande 

treårsperioden. På kort sikt ønskjer me å posisjonere oss for status som framifrå 

undervisingsmiljø (FUND) ved HF. På lengre sikt burde me tatt mål av oss til å søke om 

status som Senter for fremragende utdanning (SFU), men dette vil krevje ein type kollektiv 

innsats som må kultiverast over tid. 

 

b) Forsking 

Publikasjonar er på mange måtar målet for forskinga vår. Det er derfor svært gledeleg at 

instituttet har hatt ein svært stor auke her dei siste åra, frå 35 publikasjonspoeng i 2017 til 77 

publikasjonspoeng i 2019, altså godt over ei dobling på berre to år. Innan filosofi står 

internasjonale artiklar i ei særstilling: hjå oss er fire av fem publikasjonar på engelsk, og ein 
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av tre er på nivå 2. Dette er svært gode tal. Me må vere budde på at slike tal vil gå opp og 

ned, men målet må vere å stabilisere oss på nivået for 2018 og 2019. 

 

Sjølv om mange av instituttets tilsette bidrar til denne auken, er publiseringa ujamt fordelt. 

Medlemmer av aktive forskingsgrupper bidrar ikkje uventa meir (postdoktorkategorien er 

også sterkt overrepresentert, og dette kjem me tilbake til under). For å stabilisere oss på eit 

høgt nivå ønskjer instituttet derfor å halde fram satsinga på sterke grupper. Me kan ikkje vere 

gode på alt — ei viss spissing må me tåle. I dag er me sterkast innan logikk, vitskapfilosofi, 

praktisk filosofi, antikkens filosofi og Wittgenstein-forsking, men også andre grupper kan 

melde seg på og bli aktuelle. Som satsingsområde merkar praktisk filosofi seg særleg ut, 

sidan det her er tydelege koplingar til UiB’s strategi, og ikkje minst til eventuelle nye 

utdanningsprogram som PPE og HD.  

 

Vårt sannsynlegvis sterkaste miljø finn ein i skjeringsfeltet mellom logikk og vitskapsfilosofi. 

Dette miljøet held allereie høg internasjonal standard, med eit Toppforsk- og to NFR-prosjekt 

dei siste åra (våre to TMS-søknadar kom også herifrå, men dessverre nådde dei ikkje fram, 

trass i svært gode vurderingar). Nøkkelpersonar gjorde sonderingar med tanke på ei 

framtidig SFF-søknad, men ein kom fram til at det var prematurt i denne runden. Dei fleste av 

våre tiltenkte ERC-søknadar dei neste fem åra er også i dette feltet. Eit realistisk mål kan 

vere å sende ein ERC-søknad i kvar hovudkategori (starting, consolidator, advanced) i 

denne perioden, men det føreset at me klarar å halde på desse forskarane. 

 

Me sender om lag 6-8 søknadar til Norges Forskningsråd i kvar runde. Nokre av desse har 

fått svært gode karakterar, og me burde difor ha som mål å få eitt tilslag årleg, om enn 

erfaringa viser at dette kanskje er for ambisiøst. Mykje av denne søknadsaktiviteten er drive 

fram av forskarar i postdoktorkategorien som er motivert av ønsket om stilling. Samtidig ser 

me at i dei prosjekta som faktisk har fått tilslag dei siste åra, så har fast tilsette 

førsteamanuensar og professorar vore tungt involverte. Ei utfordring er derfor å få 

forskargruppene og dei fast tilsette til å involvere seg meir i dette arbeidet. 

 

Wittgensteinarkivet arbeider saman med Oxford University Press med ein ny «Bergen 

Electronic Edition»-utgåve av Wittgensteins Nachlass. Dette er utan tvil FoF sitt varemerke 

internasjonalt, og det som dei fleste filosofar assosierer med filosofi i Bergen. Men for å 

spesifisere dato for levering av «New Bergen Electronic Edition», treng ein forutsigbare 

finansielle ressursar. Finansieringa av prosjektet er i dag primært at Alois Pichler har ei 50% 

stilling ved WAB. Men til denne 50 %-stillinga ligg også mange andre oppgåver ved WAB, 

slik at arbeidet med den nye utgåva vil ta lengre tid enn om prosjektressursane var større. 

Med eit slikt internasjonalt varemerke burde UiB som heilskap stille seg bak prosjektet og 

forplikte seg til å støtte det med dei nødvendige ressursane. 

 

c) Bemanningsplanen 

I komande periode (2020-2024) har instituttet forventa avgangar for Paola De Cuzzani i 2022 

og Reidar Lie i 2024. Sistnemnde har signalisert at han ønskjer å gå av allereie i 2022, så 

minst ein av desse bør lysast ut i 2021. På exphil vil også Oddvar Storebø (60 %) og Helge 

Pettersen (74 %) gå av seinast i 2024. I gjeldande bemanningsplan står det at instituttet kan 

«påregne reansettelse» av desse, men at «ved eventuell fortsatt studentvekst og 

prosjektaktivitet kan oppbemanning være aktuelt». Med tanke på den sterke auken i 

publiserings- og studiepoengproduksjon dei siste åra, er det etter vårt syn ikkje berre aktuelt, 

men også rimeleg med oppbemanning. Det kan bli aktuelt å gjere framtidige tilsetjingar i 

samanheng med eventuelle nye studieprogram som PPE og HD. Dette er lovande 
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studieprogram som instituttet også er villig til å nytte «eigne» ressursar for å styrke dersom 

dei blir realisert og dersom det blir supplert med friske midlar ovanifrå. 

 

d) Rekrutteringsstillinger  

Våre doktorgradsstipendiatar har svært høg grad av gjennomføring på normert tid. Dei bidrar 

også med publikasjonar (ein av våre stipendiatar, Tore Øgaard, sanka til dømes 6 

publikasjonspoeng i 2019). I tillegg bidrar dei med undervising på exphil, som er svært 

gunstig både for oss og for stipendiatane sjølve (på arbeidsmarknaden er exphil-erfaring heilt 

avgjerande for denne gruppa). Ut frå dette er det freistande å seie at fakultetet bør fordele 

rekrutteringsstillingar til dei miljøa der dei gir best avkasting. 

 

I vår situasjon er det likevel klokt å lyse ut rekrutteringsstillingar i postdoktorkategorien, 

dersom det er mogleg. Når me lyser ut postdoktorstillingar, får me rekruttert kandidatar av 

høg internasjonal klasse, som vil bidra både med søknadsaktivitet og med publikasjonar på 

høgt nivå. Til dømes er begge våre søknadar til TMS og to av våre planlagde søknadar til 

ERC innanfor denne kategorien. Det bør difor vere ein god strategi både for instituttet og 

fakultetet å lyse ut postdoktorstillingar i filosofi, gjerne med krav i utlysinga om at den som 

blir tilsett skal levere ein ERC-søknad i løpet av perioden. 

 

Enten me lyser ut som phd eller postdoktor vil våre framtidige rekrutteringsstillingar vere 

knytt til aktive og sterke forskingsgrupper. Det er bortkasta talent å rekruttere lovande og 

sterke forskarar og så la dei sitte for seg sjølve i fire år. Dei treng eit miljø å virke i, og særleg 

postdoktorar representerer også ei heving av kvaliteten i miljøa våre. Dersom PPE og/eller 

HD blir realisert, kan det vere aktuelt å lyse ut rekrutteringsstillingar knytt til relatert tematikk, 

til dømes klima eller demokrati. Dette vil også passe godt inn i instituttet, fakultetet og 

universitetet sin strategi. 

 

e) Andre relevante momenter som gir økonomiske konsekvenser på kort og lang sikt. 

I førre budsjettinnspelet vårt meldte vi at Examen phlisophicum må rekne med store 

økonomiske utfordringar i åra som kjem, grunna det mellombelse bortfallet av exphil-

undervisning ved MN-fakultetet og Juridisk fakultet (i perioden 2020-2022). Etter dette har 

Juridisk fakultet utsett omlegginga av ny studieplan eit år, noko som delvis vil forskyve dei 

økonomiske problema noko ut i tid, men samstundes skape meir handlingsrom til å treffe 

naudsynte tiltak.   

 

Det er allereie gjort effektfulle tiltak som vil bidra til å dempe verknadene av 

aktivitetsreduksjonen (som i nokon grad må rekne med å vere varig), og fleire tiltak vil bli 

vurdert i tida som kjem. 

 

Vi trur no at prognosen vår frå førre budsjettinnspel kan nedjusterast frå 5,5 mill. i underskot 

ved utgangen av 2022 til eit akkumulert minusresultat på ca. 3,5 mill. Vår vurdering er at 

dette er handterleg.    

 

f) Eventuelle innspill til UiBs budsjettforslag for 2022 til Kunnskapsdepartementet 

(KD). 

Her kan det vere aktuelt å spele inn PPE. Me har prøvd å få dette til i fleire år, og som venta 

ser det ut til at eit slikt program blir ein stor suksess ved UiO — det er ein grunn til at slike 

program er blitt vanlege på mange prestisjetunge universitet verda over. 
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g) Nytt økonomisystem 

FoF ser positivt på eit nytt økonomisystem dersom dette kan gjere det lettare å få tilgang til 

vital styringsinformasjon på ein raskare og meir korrekt måte enn det som er tilfellet med det 

noverande systemet.  
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Budsjettforslag 2021 - innspill fra SKOK 

 
a. Utdanning: Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud og opptak, tiltak for økt 
gjennomstrømming eller redusert frafall, inkludert forventet effekt av koronasituasjonen på kort 
og lang sikt. Planer og ambisjoner for fremtidig eksternfinansiering av undervisning, for eksempel 
etter- og videreutdanning, søknader til DIKU, SFU osv. Effektene må reflekteres i 
langtidsprognosene (vedlegg 3).  
 
Økt mangfold i befolkningen, både knyttet til migrasjon og til nye kjønns- og seksualitetsuttrykk i 
offentligheten, har gjort kunnskap om kjønn, seksualitet og mangfold stadig mer etterspurt i 
arbeidsmarkedet. Kunnskap om dette feltet er viktig for inkluderings- og likestillingsarbeid, samt 
tilrettelegging for mangfold og rettferdighet, både på arbeidsplassen, i skoleverket og i helse- og 
omsorgssektoren mm.  
 
Økt tilstrømming i studentmassen de senere år har gitt seg utslag i økt studiepoengsproduksjon. 
SKOK har i tillegg satt i verk en rekke tiltak for å økt gjennomstrømming og redusert frafall og har 
forventninger om at disse tiltakene skal føre til ytterligere økt studiepoengsproduksjon. Den økte 
studentmassen har imidlertid også økt presset på undervisningssiden, og med kun 2,5 faste 
undervisningsstillinger er det vanskelig å gi tilstrekkelig god oppfølging av studentene uten ekstra 
undervisningsressurser.  
 
Så langt ser det ikke ut som koronasituasjonen har gitt nedgang i studiepoengsproduksjonen på våre 
emner. Vi forventer heller ikke stor nedgang framover, men det vil være avhengig av at vi har 
ressurser til å følge opp studentene på en god nok måte.  
 
Årsstudiet i kjønn, seksualitet og mangfold ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning har gjennom 
flere år hatt langt flere søkere enn det er plasser til. Våren 2020 er det 62 søkere til 15 studieplasser. 
Dette er en trend vi har stor grunn til å tro vil vedvare, basert på tidligere erfaring, også andre steder 
både nasjonalt og internasjonalt. Vi vil gjerne bidra til at så mange som mulig kan få tilbud om 
studieplass, men det vil kreve økte ressurser for å kunne følge opp studentene på en god måte og slik 
sikre både kvalitet og gjennomstrømming. Vi ber derfor om en økning til 40 studieplasser (se 
kommentar til bemanningsplanen). Årsstudiet i kjønn, seksualitet og mangfold kan også være med på 
å bidra til økt rekrutterting til HF og til UiB generelt, siden det både kan inngå  i BA-programmet i 
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Kjønnsstudier og, som et tverrfaglig årsstudium, om en komponent i alle andre BA-programmer ved 
UiB. 

SKOK har utviklet EVU-kurset Likestilling og mangfold, men opplevde det krevende å få tilstrekkelig 
antall studenter til å kunne starte opp. SKOK har i dialog med UiB Videre kommet fram til at kurset 
må legges om litt for bedre å tilpasses målgruppene. Vi har stor tro på at det finnes et marked for 
denne type studier siden arbeidsmarkedet i stadig større grad må tilrettelegge for mangfold og 
likestilling, men SKOK har for tiden ikke de nødvendige undervisningsressursene til å få gjennomført 
omleggingen, og ser seg nødt til å legge planene på is i påvente av en oppbemanning av staben..  
 
B. Forskning: Planer og ambisjoner for fremtidig forsknings- og søknadsaktivitet som også 
reflekteres i langtidsprognosene for BOA (vedlegg 2 og 3). Hvordan ligger instituttenes fagmiljøer 
an i forhold til verdensklasse eller høy internasjonal standard innen 2022? Ønsker enhetene å 
posisjonere seg for større satsinger (f.eks. SFF, SFI eller infrastruktur)? Hva er planene for søknader 
til ERC og EU ellers?  
Integrering av kjønnsperspektiv i forskning og undervisning trekkes fram nasjonalt og internasjonalt 
som sentralt for kvalitet og relevans i forskning og utdanning. Både NFR og EU har som uttalt mål at 
ikke bare kjønnsbalanse, men også kjønnsperspektiver, skal integreres i utarbeiding av 
forskningsspørsmål, metodologi og analyser. Forskning innen kjønnsstudier og feminisme trekkes 
frem som satsingsfelt i Europa, blant annet ved egne dedikerte utlysninger i HORIZON EUROPE for 
2021 og 2022. SKOK har over flere år jobbet med integrering av kjønnsperspektiv i forskning for å 
styrke kvalitet og konkurransemuligheter for UiB-forskere for å oppnå eksternfinansiering. SKOK har 
tilbudt kurspakker for forskere, rådgivere og stipendiater fra hele UiB, og har opprettet 
ressursnettsider. En presset ressurssituasjon gjør det imidlertid vanskelig å følge opp dette 
alluniversitetstilbudet.  
SKOK har de siste årene hatt bra gjennomslag på søknader om eksternfinansering både gjennom NFR 
og HORIZON 2020, og har ambisjoner om å fortsette den gode trenden. Vi sikter oss inn både mot 
NFR og H2020/HEurope. Senteret planlegger å delta som partner i flere søknader allerede neste 
budsjettår.  

SKOK har også to veldig talentfulle forskere/postdoktorer av internasjonalt format som vi gjerne vil 
satse på og som er interessert i å søke henholdsvis ERC-starting grant og ERC-consolidator grant. 
Disse er meldt inn til fakultets ERC-satsing og vi regner med at de vil være klare til å søke 2022 
og/eller 23. I den forbindelsen er HORIZON EUROPE sin satsning på forskning på feminisme 2022 
særlig relevant. Det viktigste for at søknadene skal lykkes er at søkerne får tid til å utvikle gode 
prosjekt og vi håper å bidra til dette i samarbeid med fakultet.  
 

c. Innspill til bemanningsplanen, f.eks. planlagte avganger før ordinær pensjonsalder, endring i 
fagmiljøer/studentgrunnlag, osv.  
 
SKOK scorer høyt på de fleste vurderingskriterier bemanningsplanen baserer seg på. Studiepoeng 
(årsenhet) per undervisningsstilling 17,5, er blant de høyeste på fakultetet. SKOK tar hvert år opp lagt 
flere årstudiestudenter enn det er studieplasser, og med en svært liten undervisningsstab er 
ressurssituasjonen presset. Dersom vi skal kunne opprettholde et godt undervisningstilbud og 
samtidig hente inn eksterne midler, er det nødvendig med en oppbemanning.  
 
I bemanningsplanen til fakultetet blir det ikke tatt hensyn til SKOKs særskilte alluniversitetsansvar.  
Senteret har som mål å samordne og styrke den kvinne- og kjønnsforskningen som allerede utføres 
på universitetet, samt å stimulere og initiere ny aktivitet innen forskningsfeltet ved alle fakultetene. 
SKOK skal også fungere som et bindeledd med andre forskningsmiljøer, både nasjonalt og 
internasjonalt. Disse oppgavene kommer i tillegg til den ordinære undervisnings- og 
forskningsaktiviteten ved senteret.  
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Dette bør bli tatt hensyn til når bemanningsplanen skal bestemmes, og vi forventer en 
oppbemanning i neste periode. Vi er avhengige av ekstra ressurser for å kunne ivareta vårt 
tverrfakultære, universitetsstyrenedsatte mandat på en tilfredsstillende måte. 
 
Det er ingen kjente avganger før ordinær pensjonsalder.  
 

d. Fordelingen av rekrutteringsstillinger til fakultetet består av noen faste og noen midlertidige. 
Midlertidige rekrutteringsstillinger kan bli trukket inn, og siden bli omfordelt innenfor de 
strategiske satsingene. Hvordan bør fakultetet fordele sine rekrutteringsstillinger best mulig? 
Hvilke behov har enhetene for (nye) rekrutteringsstillinger?  
 

Det er viktig for fagmiljøet med rekrutteringsstilinger for å bygge robuste miljø. I små fagmiljø utgjør 
også rekrutteringsstillingene en viktig undervisningsressurs. Undervisningserfaring er også viktig for å 
kvalifisere seg til faste førstestillinger. Eksternfinansierte stipendiat- og postdoktorstillinger uten 
undervisning gir et dårligere utgangspunkt i konkurransen om faste stillinger i akademia. SKOK ser 
det derfor som god ressursbruk å sette av rekrutteringsstillinger for å kunne legge til et fjerde år til 
tre-årige eksternfinansierte rekrutteringsstillinger. Dette vil være i tråd med UiBs policy for 
rekrutteringsstillinger slik det ble bestemt i Universitetsstyret tidligere i år. Det vil også sende et 
sterkt signal fra fakultetsledelsen om at de er med på å understøtte den sterke satsningen på å få 
fakultetet til å hente inn flere eksterne midler siden det på denne måten blir lagt til en 
belønningsfaktor i den grad man lykkes i dette arbeidet. 

SKOK har blitt tildelt midler fra NFR til en tre-årig postdoktorstilling knyttet til prosjektet TemPro og 
ber i tråd med argumentasjonen ovenfor om midler til et fjerde år.  

UiB har markert seg tydelig i tilknytning til Pride-paraden i Bergen, og vektlegger i sin handlingsplan 
for Mangfold og inkludering betydningen av kompetanseheving innenfor feltet kjønns- og 
seksualitetsmangfold. SKOK jobber langsiktig for å styrke forsknings og undervisningskompetansen 
på dette feltet, med blant annet utgivelsen av den første norskspråklige boken om Skeiv historie (av 
Hanne Marie Johansen, SKOK) og opprettelsen av den tverrfaglige og tverrfakultære forskergruppen 
Kjønns- og seksualitetsforskningens grunnlagsproblemer (med 25 medlemmer fra 3 ulike fakultet). 
Det foreligger også planer om å arrangere den internasjonale ALMS konferansen (som fokuserer på 
arkivering og bevaring av LGBTIQ+ historie) i Bergen. Gjennom samarbeid mellom SKOK og 
suksesshistorien Skeivt arkiv ved Universitetsbiblioteket - og forskningsmiljøet som bygges opp rundt 
dette - har HF og UiB en unik mulighet til å profilere seg som a) Det beste fagmiljøet nasjonalt på 
seksualitetshistorie og skeiv historie b) Et viktig miljø internasjonalt, med et nyskapende arkiv som 
ligger helt i toppsjiktet i et felt som er i rivende utvikling.  

2022 er Skeivt kulturår som markerer 50-årsjubileet for avkriminaliseringen av homoseksualitet i 
Norge.  UiB har her en god anledning til å markere seg som det universitetet som satser på forskning 
på skeiv historie. 

SKOK ber om en rekrutteringsstilling i samarbeid med skeivt arkiv til å videreutvikle forskning og 
undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold i skjæringspunktet mellom skeiv historie og skeiv 
teori. Dette er også i tråd med HF sitt strategiske mål om å arbeide for at arkivene og samlingene blir 
tilfredsstillende forvaltet, digitalisert og tilrettelagt for forskning, undervisning og formidling.  

 

 
e. Andre relevante momenter som gir økonomiske konsekvenser på kort og lang sikt.  

SKOK har, som tidlegere varslet, behov for flere kontorplassar. I Parkveien 9 er det fullt ,og vi må ha 
en dialog med fakultetet for å finne gode løsninger.   
 
 

f. Eventuelle innspill til UiBs budsjettforslag for 2022 til Kunnskapsdepartementet (KD).  
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SKOK ber om 25 nye studieplasser knyttet til årsstudiet Likestilling og mangfold.  

 
g. Etter planen skal nytt økonomisystem innføres ved UiB per 1.1.2021. Dette gjøres i samarbeid med 

de 4 universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø (BOTT). Økonomimodellen vil bli 
forskjellig fra dagens modell og vil kunne påvirke prinsippene for økonomisk styring. Dette vil vi 
komme tilbake til i egne prosesser i løpet av høsten. Hvis det er momenter knyttet til styring som 
er spesielt viktige å ta med i den videre prosessen, ber vi dere kort om å nevne dette i innspillet.  
 
Ingen innspill. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Senter for vitskapsteori 
 

Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte 

Senter for vitskapsteori 

Telefon  

svt@hffa.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Parkveien 9 

Bergen 

Sakshandsamar 

Tone Lund-Olsen 

55583312 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

Budsjettforslag 2021 - innspill fra SVT 

 

Senter for vitenskapsteori (SVT) har som mål å auke aktiviteten innanfor utdanning og 

forsking. SVT har ei omfattande forskingsportefølje knytt til dei strategiske satsingsområda 

for UiB og arbeider for å halde oppe og auke aktiviteten innanfor desse områda. På 

utdanningssida er senteret sterkt involvert i arbeidet med "Tverrfakultært masterprogram i 

berekraft" ved UiB, med planlagt oppstart i august 2021. 

 

Utdanning 

 

Stillingsressurs 3 månadsverk til utvikling av Tverrfagleg master i berekraft. 

SVT er involvert i UiBs arbeidsgruppe for eit tverrfakultært masterprogram i berekraft knytt til 

UiBs strategiske satsingsområde. Programmets innretning passar godt saman med SVTs 

planar for utvikling av eige utdanningstilbod (jf. budsjettinnspelet for 2020 om eige 

masterprogram), og samsvarer også godt med SVTs forskingsportefølje. Det er også i tråd 

med dei sentrale måla i UiBs humaniorastrategi om å styrke humanistiske innslag og 

perspektiv innan marin, klima- og energiomstilling og globale samfunnsutfordringar. Søknad 

er sendt DIKU (Program for studentaktiv læring) for finansiering av pilot. Kjetil Rommetveit er 

leiar for arbeidsgruppa, og hans arbeid vert førebels finansiert av frikjøpsmidlar ved SVT. 

Senteret ber om at HF yter tilskot til Rommetveits arbeid i arbeidsgruppa med 3 månadsverk 

for 2021. 

  

Forsking 

SVT har ambisjonar om å auke forskings- og søknadsaktiviteten i 2021 og dei komande åra. 

Det største hinderet for å realisere ambisjonen er at senteret får ein 20% reduksjon i 

forskingskapasitet mellom stillingane som ikkje er eksternfinansierte, ved at Matthias Kaisers 

avgang for aldersgrensa i 2021 etter ti år i åremålsstilling ikkje vert erstatta.  Ettersom det er 

internfinansierte stillingar som har fleksibilitet til å drive prosjektutvikling og prosjektsøking, 

estimerer vi at tapet av åremålsstillinga (basert på historiske data) vil gi ca 30 % negativ 

effekt for prosjektinngangen etter 2021.   

 

For 2021 har vi plan om SFF-søknad til NFR 2. trinn. 

Referanse Dato 

2020/4613-TONLU 25.06.2020 
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Senteret har førebels ikkje fullstendig oversikt over søknader i 2021, men det blir fleire 

H2020-søknader både som partnerar og koordinatorer, samt NFR-søknader i februar, utan at 

vi kan seie konkret kva for utlysningar som er mest aktuelle.  Vi har høg søknadsaktivitet i eit 

breitt spekter av utlysningar, og prioriterer finansieringskjelder som gir lønnsmidlar, ikkje 

berre nettverksmidlar.    

 

Innspel til mannskapsplanen 

HFs mannskapsplan er eit planleggingsverktøy, men også eit styringsverktøy. Ettersom den i 

noverande form optimaliserer for studiepoengsproduksjon, eignar den seg i lita grad til å 

utvikle eksternfinansiert forskingsinnsats ved fakultetet. Fakultetet bør vurdere å revidere 

mannskapsplanen slik at den i større grad reflekterer satsing på eksternfinansiert forsking. 

 

Vi ventar ein avgang i 2021 (Matthias Kaiser sjå ovanfor). Det er ingen nye tilsetjingar på 

trappene som kan utsetjast. 

 

Fordeling av rekrutteringsstillingar  

Fordelinga av rekrutteringsstillingar bør ikkje berre vere basert på talet på faste 

førstestillingar slik det er no, men også knytast til faste forskarstillingar. Rekrutteringsstillingar 

er viktige for å bygge fagmiljø og bør brukast strategisk innan felt ein ønskjer å vidareutvikle.  

 

Andre relevante moment  

SVT har, som tidlegare varsla, behov for fleire kontorplassar. I Parkveien 9 er det fullt og vi 

har også tatt i bruk alle ledige kontorplassar i 5. etasje i Harald Hårfagres gt 1. Det er akutt 

behov for eit par nye kontorplassar, medan vi på lengre sikt ser at det må vurderast om 

senteret bør flytte til eit bygg med fleire kontorplassar 

 

 

 

Venleg helsing 

 

Rasmus Slaattelid 

senterleiar Tone Lund-Olsen 

 adm.sjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 
post@hf.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7805 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Harald Hårfagresgt. 1 
Bergen 

Saksbehandler 
Annhild Fetveit 
55589386 
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Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
Senter for vitenskapsteori 
Institutt for fremmedspråk 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

 
  
  

 
 
Budsjettforslag 2021 - innspill fra institutt og sentre 
 
Vi ber om innspill fra institutt og sentre til budsjettet for 2021 og langtidsperioden 2022-2026. 
Universitetets og fakultetets strategier og handlingsplaner skal ligge til grunn for innspillene, 
med særlig vekt på Humaniorastrategien.  
 
Fakultetet er har lenge arbeidet for å gjenvinne faglig og økonomisk handlekraft. 
Inntektsvekst, kostnadskontroll og god ressursforvaltning må ligge til grunn i utarbeidingen av 
budsjettinnspillet. Prioriterte aktiviteter må forventes å gi gode resultater innenfor åpen 
og/eller lukket ramme, men samtidig bør tilbakemeldingene være realistiske med tanke på 
effekter av koronaviruspandemien, både på kort og lang sikt.  
 
Omfordeling av studieplasser mellom fakulteter har vært varslet i flere år, men har foreløpig 
ikke blitt gjennomført. Kravet for fakultetet var 2.380 studiepoeng for 2019 og økte til 2403 for 
2020. Foreløpig resultatberegning viser 2 212,8 oppnådde studiepoeng i 2019 (inklusive 
fakultetets egen andel av Ex.phil.). 
 
Strategi- og effektiviseringskuttene forventes å fortsette framover. Omfordelingen til 
strategiske formål ved UiB blir 1,0 % i perioden 2020-2025, basert på fjorårets budsjettskriv. 
Effektiviseringskuttet forventes å ligge på 0,5 % som før. Det er for tidlig å si om det kan bli 
vesentlige endringer i andre rammebetingelser grunnet pandemien. 
 
I budsjettprosessen for 2020 ble profilen i budsjettprosessen vesentlig endret. Det ble 
signalisert sterkere fokus på at fakultetene i sine budsjettforslag innretter seg mot UiBs 
strategi og handlingsplaner. Samtidig ble det lagt vekt på å øke universitetets eget 
økonomiske grunnlag gjennom å tilby utdanninger samfunnet etterspør, utnytte potensialet 
for å øke inntekt fra bidragsfinansiert virksomhet og høste gevinster av effektivisering for å 

Referanse Dato 

2020/4613-ANNHFE 11.05.2020 
  

 

http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/hf_strategiplan_2018_2022_norsk.pdf
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opprettholde handlingsrommet på tross av effektiviseringskuttet. Et annet viktig prinsipp fra 
fjorårets prosess er at det forventes egeninnsats knyttet til satsinger som fremmes i 
budsjettforslaget. Rundskrivet om budsjettforslaget for 2021 sendes ikke ut før 2. juni, men 
forventes å være noenlunde i tråd med fjoråret. Ledelsens brev fra 2020 er derfor lagt ved. 

Foreløpig resultatbasert uttelling og fordeling til institutt og sentre 
I åpen ramme får institusjonene uttelling for alle resultater knyttet til studiepoengproduksjon, 
kandidattall, utvekslingsstudenter (med særlig vekt på Erasmus +) og doktorgrader med en 
åpen enhetspris. I lukket ramme får man resultatuttelling basert på hva man oppnår i forhold 
til andre i sektoren. Publiseringspoeng, NFR-inntekter, EU-inntekter andre BOA-inntekter gir 
uttelling i lukket ramme. Totalrammen på nasjonalt nivå er begrenset for lukket ramme, 
dermed går satsen per enhet ned dersom resultatene nasjonalt går opp. 
Foreløpig beregning av resultatinntekter for 2021, basert på oppnådde resultater fra 2019 og 
gjeldende priser, viser en moderat resultatvekst for fakultetet, både i åpen og lukket ramme. 
Sammenlignet med de andre fakultetene ved UiB gjør HF det relativt godt i lukket ramme, 
særlig på EU-komponenten. 
 
Foreløpig 000 kr Studiepoeng Utveksling Grader Doktorgrad Sum 
Åpen ramme 375 224 77 617 1 293 
       
Foreløpig 000 kr BOA annet Publisering EU-inntekter NFR-inntekter Sum 
Lukket ramme 32 -1 108 4 094 -602 2 416 

 
Foreløpige beregninger per enhet er lagt ved. 

Innspill til budsjett 2021 og langtidsbudsjett fra institutt og sentre 
Innspillene fra institutt og sentre danner grunnlag for fakultetets budsjettforslag og 
langtidsbudsjett til universitetsledelsen. Argumentasjonen som følger med tallgrunnlaget 
brukes i budsjettdokumentene, så vel som i styringsdialogen. Innspillene er også viktige for å 
justere fakultetets bemanningsplan og neste års budsjettfordeling. Ettersom utdannings- og 
forskningsmeldingene har falt bort, vil vi også be om noe informasjon som tidligere framkom i 
disse meldingene. 
 
I budsjettforslaget som oversendes universitetsdirektøren 1. september har fakultetet 
muligheten til å fremme forslag til oppfølging av handlingsplaner, og forsterking av allerede 
høyt prioriterte områder. Forslagene bør kobles til strategiske satsingsområder som marin, 
klima, energi og globale samfunnsutfordringer eller andre strategiske områder, som for 
eksempel infrastruktur og humaniorstrategien. Det er viktig å fremheve hvordan strategien 
blir oppfylt og hvilke ressurser som er nødvendige for å få dette til (f.eks. månedsverk). 
Egeninnsats, egenandel og egne prioriteringer må synliggjøres. 
 
En foreløpig kartlegging av de økonomiske effektene av koronakrisen indikerer at fakultetet 
vil kunne få besparelser i inneværende budsjettår (2020), men også at det kan bli en 
inntektssvikt i 2022. Dette perspektivet vil kunne påvirke fakultetets budsjettfordeling allerede 
for 2021. 
 
Vi ber om et skriftlig innspill til tiltak, ambisjoner og prioriteringer på maksimalt 4 sider pluss 
vedlegg med følgende inndeling: 
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a) Utdanning: Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud og opptak, tiltak 

for økt gjennomstrømming eller redusert frafall, inkludert forventet effekt av 
koronasituasjonen på kort og lang sikt. Planer og ambisjoner for fremtidig 
eksternfinansiering av undervisning, for eksempel etter- og videreutdanning, 
søknader til DIKU, SFU osv. Effektene må reflekteres i langtidsprognosene (vedlegg 
3). 

b) Forskning: Planer og ambisjoner for fremtidig forsknings- og søknadsaktivitet som 
også reflekteres i langtidsprognosene for BOA (vedlegg 2 og 3). Hvordan ligger 
instituttenes fagmiljøer an i forhold til verdensklasse eller høy internasjonal standard 
innen 2022? Ønsker enhetene å posisjonere seg for større satsinger (f.eks. SFF, SFI 
eller infrastruktur)? Hva er planene for søknader til ERC og EU ellers? 

c) Innspill til bemanningsplanen, f.eks. planlagte avganger før ordinær pensjonsalder, 
endring i fagmiljøer/studentgrunnlag, osv. 

d) Fordelingen av rekrutteringsstillinger til fakultetet består av noen faste og noen 
midlertidige. Midlertidige rekrutteringsstillinger kan bli trukket inn, og siden bli 
omfordelt innenfor de strategiske satsingene. Hvordan bør fakultetet fordele sine 
rekrutteringsstillinger best mulig? Hvilke behov har enhetene for (nye) 
rekrutteringsstillinger? 

e) Andre relevante momenter som gir økonomiske konsekvenser på kort og lang sikt. 
f) Eventuelle innspill til UiBs budsjettforslag for 2022 til Kunnskapsdepartementet (KD). 
g) Etter planen skal nytt økonomisystem innføres ved UiB per 1.1.2021. Dette gjøres i 

samarbeid med de 4 universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø (BOTT). 
Økonomimodellen vil bli forskjellig fra dagens modell og vil kunne påvirke 
prinsippene for økonomisk styring. Dette vil vi komme tilbake til i egne prosesser i 
løpet av høsten. Hvis det er momenter knyttet til styring som er spesielt viktige å ta 
med i den videre prosessen, ber vi dere kort om å nevne dette i innspillet. 

 
Vi ber dere også fylle ut følgende vedlegg: 
 

i) Inputskjema 1: Informasjon knyttet til forventede vikarmidler, frikjøp (se også iii) 
og interntransaksjoner eller inntekter fra andre fakulteter. Denne informasjonen er 
nødvendig for å beregne fakultetets inntekter og kostnader. 

ii) Inputskjema 2: Resultatelementer for langtidsperioden til og med 2024. Dette 
tallgrunnlaget vil hjelpe oss til å beregne fremtidige inntekter og kostnader i 
langtidsbudsjettet. Innspillene må reflektere enhetenes planer og ambisjonsnivå 
for utdanning, forskning, formidling og innovasjon, som skissert over. 

iii) BOA-budsjettering og BOA-påvirkning i vedlegg 5 er en mal for enkel 
budsjettering av nye (og gamle) BOA-prosjekter med påvirkning på lang sikt. Ta 
kontakt med enhetens prosjektøkonom for å legge til nye forventede prosjekter og 
justere eksisterende prosjekter i enhetens eksternfinansierte portefølje. 

 
NB! Det kan bli endringer som følge av rundskrivet om budsjett som sendes ut 2. juni. 

Tidsfrister 
Fristen for innspill er fredag 26. juni. Budsjettforslaget og langtidsbudsjettet skal behandles i 
fakultetsstyret den 8. september, men fakultetet må oversende utkast til budsjettforslaget til 
universitetsledelsen allerede 1. september. Se vedlegg 1 for en detaljert tidsplan for 
budsjettprosessen. 
 



 side 4 av 4 

 
 
 
  

 
Vennlig hilsen 
 
Kim Ove Hommen 
fakultetsdirektør Annhild Fetveit 
 Seksjonssjef 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Tidsplan budsjettprosess 
2 Inputskjema 1- Forventede vikarmidler, frikjøp og interne transaksjoner i 2021 
3 Inputskjema 2 - Langtidsbudsjett 2020-24 
4 Resultatinntekter per enhet - foreløpig beregning 
5 Mal for BOA-budsjettering og beregning av BOA-påvirkning 
6 Brev fra økonomiavdelingen fra 2020 

 



Tidsplan budsjettprosess 2021

Tidsplan budsjettprosess 2021 Dato / frist Hvem

Universitetsledelsens møte nr. 1 med dekanene om budsjett 2021 4. mai UiB sentralt

Brev til institutter/sentre om innspill til budsjettforslag 7. mai øk-hf

Universitetsstyresak om prosess og prioriteringer for budsjett 2021 28. mai u-styre

Rundskriv om budsjettforslag 2021 fra universitetsdirektøren til fakultetene 2. jun UiB sentralt

Fakultetsstyremøte - status for budsjettprosess 2021 16. jun fak-styre

Møte utvidet instituttledergruppe 23. jun ledelse-hf

Svarfrist innspill til budsjett 2021 og langtidsprognose 2022-2026 fra institutter/sentre til fakultetet 26. jun ledelse-hf

Møter dekanat/instituttledelse medio aug dekanat

Oppstartmøte budsjettforslag 3. aug dekanat

Budsjettseminar 2 dager 10.-11. aug? dekanat

Møte utvidet instituttledergruppe 18. el. 25. aug ledelse-hf

Prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer fra enhetene til EIA/IT 1. sept ass.fak.dir

Frist for levering av langtidsbudsjett  (kanskje ikke i budsjettprosessen for 2021) 1. sept øk-hf

(Ikke) Vedtatt budsjettforslag 2021 oversendes universitetsdirektøren 1. sept øk-hf

Budsjettforslag 2021 og langtidsplan 2021-2025 ferdig fra saksbehandler 20. aug øk-hf

Universitetsledelsens møte nr. 2 med dekanene om budsjett 2021 og budsjettforslag 2022 22. aug UiB sentralt

Universitetsstyret behandler sak om langtidsbudsjett 2022 - 2025 (?) 24. sept UiB sentralt

Utsendelse budsjettforslag til fakultetsstyret 28. aug øk-hf

Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjettforslag 2021 og langtidsplan 2021-2025 8. sept fak-styre

Dialogmøter med fakultetene 15.-30. sept UiB sentralt

Statsbudsjettet legges frem 7. okt regjeringen

Fakultetsstyret behandler sak om justert budsjettfordelingsmodell (ved behov, f.eks. pga. BOTT) 27. okt fak-styre

Universitetsstyret behandler sak om budsjett 2021 og innspill til statsbudsjett 2022 29. okt UiB sentralt

UiB sender innspill til statsbudsjett for 2022 1. nov UiB sentralt

Tildelingsbrev 2021 til fakultetene 10. nov UiB sentralt

Universitetsstyret orienteres om UiBs innspill til statsbudsjettet for 2022 26.nov. UiB sentralt

Fakultetsstyret behandler sak om budsjettfordeling 2021 8. des fak-styre

Instituttbudsjett 2021 uten overføringer til institutt/sentre 19. des øk-hf

P:\6.0 Økonomiadministrasjon\6.1 Budsjett\2021\Budsjettforslag2021\Tidsplan-budsjettprosess-2021.xlsx
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Input budsjett 2021
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Budsjettfordeling 2021 - input forventede vikarmidler, frikjøp og interntransaksjoner

Institutt: 115200 ABC - Institutt for alfa, beta og charlie eksempel

Forventede vikarmidler
Basert på allerede kjent kunnskap om ledighet og langvarige permisjoner/sykefravær i faste stillinger. (Ikke forskningstermin).

Fag Undergruppe Navn (hvis kjent) Periode Timer Andre kommentarer
Historie steinalder His Story V2019 390 Er under utlysning. Forventet ansettelse 1.8.2019 eksempel
Filosofi klassisk Fil Osofy V/H2019 780 NB gjelder lektorstilling sak xxxx eksempel

Planlagte frikjøpsmidler - kan hentes direkte fra BOA-påvirkningen
Basert på allerede kjent kunnskap fra eksisterende eksternfinansierte prosjekter med aktivitet i budsjettåret.
Ta kontakt med prosjektøkonom for samarbeid og hjelp til  BOA-budsjettering

Navn (hvis kjent) Prosjekt Fra Til % Stilling Andre kommentarer
Bo A. Krokås 899941 01.04.2021 31.12.2024 40% Godskrives fagområde xxxx eksempel

Planlangt internt arbeid på tvers av GB prosjekterog/eller fakturering av avtaler med andre fakulteter ved UiB
Basert på allerede kjent kunnskap eller forventning av internt arbeid på tvers av internprosjekter GB.

Fag Undergruppe Navn (hvis kjent) Periode Timer Andre kommentarer
Historie steinalder Her Story V2019 40 Jobber på 7xxxxx, men skal undervise på fagstudiet eksempel
Filosofi klassisk Phil O'Sofy V/H2019 36 Jobber på annuum, men skal undervise på 7xxxxx eksempel



 Input - Historisk utvikling og langtidsprognose for åpen og lukket ramme

13.05.2020 C:\Windows\TEMP\PdfConverter\4c87904b-9e97-4c9a-9c89-b5a0c520cfa51747507.XLSX

Bruksanvisning
1. Velg sted: IF
2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde. 
3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter. 
4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2020- AHKR)

Åpen ramme Vennligst fyll ut de grønne feltene
Utveksling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Erasmus + 9 7 21 15 23
Øvrige utvekslingsstudenter 59 68 61 74 75

Studiepoeng 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ka
te
go
ri

A 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0
D 115 104 176 168 173
E 0 0 0 0 0
F 304 310 231 229 239

Uteksaminerte kandidater  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ka
te
go
ri

A
B
C 0 0 0 0 0
D 17 25 28 32 51
E 0 0 0 0 0
F 66 84 99 66 62

Uteksaminerte kandidater -
Integtrert master 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ka
te
go
ri

A
B
C 0 0 0 0 0
D 13 12 8 18 15
E 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0

Doktorgrader 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5 7 5 2 7

Lukket ramme
Publiseringspoeng 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

80 50,1 92,0 90,0 62,5

Budsjett
BOA-aktivitet som gir uttelling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

EU-aktivitet 106 061 97 390 405 352 155 635 10 600 0 - - - -
NFR-aktivitet 6 120 122 4 650 950 2 418 169 2 991 294 3 295 982 6 000 000 - - - -
Annen BOA-aktivitet * 5 763 554 7 649 693 10 117 160 7 181 156 7 560 894 9 351 000 - - - -
Sum 11 989 737 12 398 033 12 940 681 10 328 085 10 867 476 15 351 000 0 0 0 0

* Annen BOA-aktivitet skal bestå av all BOA-aktivitet som ikke er EU eller NFR, herunder oppdrag, med unntak av gaver og gaveforsterkningsmidler. 

Vennligst fyll ut BOA-tall på underkategorier(også gaver og gaveforsterkning selv om disse ikke gir resultatinntekter)
Disse tallene tas rett ut fra instituttets fil som viser samlet  BOA-påvirkning under fanen "Input til langtidsbudsjett".

Budsjett
BOA spesifisert på underkategori 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Oppdrag 4 513 909 7 102 620 8 531 117 6 001 264 5 055 600 4 200 000
2. NFR 6 120 122 4 650 950 2 418 169 2 991 294 3 295 982 6 000 000
3. EU 106 061 97 390 405 352 155 635 10 600 0
4. Statlige 809 621 372 544 950 198 812 583 1 913 393 3 151 000
4. Organisasjoner 0 0 0 0 0
4. Gaver 270 844 419 716 1 075 469 202 778 334 830 180 000
4. Gaveforsterkning 0 0 0 0 0
4. Kommunale /fylkeskommunale
4. Stiftelser 333 955 171 586 308 207 327 756 173 772 2 000 000
4. Næringsliv/privat 15 070 0 300 000 0 62 000 0
4. Andre inkl EØS 90 999 2 942 27 638 39 553 356 129 0

Sum 12 260 581 12 817 749 14 016 150 10 530 864 11 202 305 15 531 000 0 0 0 0

Kommentarer:



 Input - Historisk utvikling og langtidsprognose for åpen og lukket ramme
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Beregning 
Uttelling til fakultet 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Resultatinntekter 19 967 009 22 547 004 1 103 285 0 0 0
    Åpen ramme 17 642 320 20 738 893 0 0 0 0
    Lukket ramme 2 324 689 1 808 111 1 103 285 0 0 0

Utveksling 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Erasmus + 243 360 384 353 - - - -
Øvrige utvekslingsstudenter 1 200 576 1 253 325 - - - -
Sum utveksling 1 443 936 1 637 678 0 0 0 0

Studiepoeng 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0
D 6 405 210 6 828 375 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0
F 5 938 728 6 425 034 0 0 0 0
Sum studiepoeng 12 343 938 13 253 409 0 0 0 0

Kandidater 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0
D 922 831 1 530 972 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0
F 1 284 921 1 249 362 0 0 0 0
Sum kandidater 2 207 752 2 780 334 0 0 0 0

Kandidater dobbel 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0
D 1 051 286 906 761 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0
Sum kandidater dobbel 1 051 286 906 761 0 0 0 0

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Doktorgrader 595 409 2 160 711 0 0 0 0

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Publisering 1 532 183 1 051 828 0 0 0 0

BOA 2020 2021 2022 2023 2024 2025
EU-aktivitet 100 034 6 432 0 0 0 0
NFR-aktivitet 213 130 222 479 423 000 0 0 0
Annen BOA-aktivitet * 479 342 527 372 680 285 0 0 0
Sum BOA 792 506 756 283 1 103 285 0 0 0

Fakultetet får 75 % av satsene fra
statsbudsjettet,UiB sentralt beholder 25 %.
Unntaket er utveksling der fakultetet får 100 %



Foreløpig fordeling 2021

Resultat 2019 til bruk i fordeling av resultatmidler for 2021
Utveksling IF LLE AHKR FOF SKOK SVT Sum
Erasmus+ (utreisende) 23 14 8 3 0 0 48
Utveksling andre 75 55 19 16 0 0 165
Vektet 109,5 76 31 20,5 0 0 237
Andel vektet utveksling 46 % 32 % 13 % 9 % 0 % 0 % 100 %
* Erasmus+ gir 1,5 høyere uttelling

Studiepoeng IF LLE AHKR FOF SKOK SVT Sum
C 0 20 0 0 0 1 21
D 173 165 178 29 0 0 546
E 0 87 0 0 0 0 87
F 239 495 501 200 37 8 1 479
Vektet etter finansieringskategori 499 886 768 243 37 10 2 443
Andel vektede studiepoeng 20 % 36 % 31 % 10 % 2 % 0 % 100 %

Kandidater IF LLE AHKR FOF SKOK SVT Sum
C 0 4 0 0 0 0 4
D 51 36 75 26 0 0 188
E 0 21 0 0 0 0 21
F 62 80 86 12 5 0 245
D* 15 10 0 0 0 0 25

Vektet etter finansieringskategori 183 198 199 51 5 0 635
Andel vektede kandidatpoeng 29 % 31 % 31 % 8 % 1 % 0 % 100 %
 *gjelder integert master 

Doktorgrader IF LLE AHKR FOF SKOK SVT Sum
2019 7 5 4 4 1 1 22

Publisering IF LLE AHKR FOF SKOK SVT Sum
2019 62,5 84,3 99,2 77,1 11,5 36,6 371,2

BOA IF LLE AHKR FOF SKOK SVT Sum
NFR 3 295 982 2 075 154 11 008 088 3 261 595 2 120 932 1 332 491 23 094 243
EU 10 600 5 709 390 928 141 1 266 349 563 358 8 281 404 16 759 242
Annen BOA 7 560 894 8 883 748 3 004 839 1 871 973 39 024 50 557 21 411 035

https://universityofbergen.sharepoint.com/sites/TEAM_Oekonomiseksjonen/Shared Documents/Totaløkonomi/Budsjett 2021/Resultatinntekter.xlsx 11.05.2020



Foreløpig fordeling 2021

Til programsensur 2021 598 000
IF LLE AHKR FOF SKOK SVT Sum

Antall studieprogram per grunnenhet 10 11 6 2 1 0 30
Fordelt etter antall studieprogram 199 000 219 000 120 000 40 000 20 000 0 598 000

Andeler av vektede resultatindikatorer IF LLE AHKR FOF SKOK SVT Sum
1) Publiseringspoeng 16,8 % 22,7 % 26,7 % 20,8 % 3,1 % 9,9 % 100 %
2) NFR-aktivitet 14,3 % 9,0 % 47,7 % 14,1 % 9,2 % 5,8 % 100 %
3) EU-aktivitet 0,1 % 34,1 % 5,5 % 7,6 % 3,4 % 49,4 % 100 %
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning  35,3 % 41,5 % 14,0 % 8,7 % 0,2 % 0,2 % 100 %
Fordeling lukket ramme

4) Utvekslings-studenter (vektet etter finansiering) 46,2 % 32,1 % 13,1 % 8,6 % 0,0 % 0,0 % 100 %5) Studiepoengsproduksjon (vektet per 
finansieringskategori) 20,4 % 36,3 % 31,4 % 10,0 % 1,5 % 0,4 % 100 %
6) Kandidattall (vektet per finansieringskategori) 28,8 % 31,1 % 31,3 % 8,0 % 0,8 % 0,0 % 100 %
7) Doktorgrader 31,8 % 22,7 % 18,2 % 18,2 % 4,5 % 4,5 % 100 %
Fordeling åpen ramme

Til fordeling resultatmidler 2021 10 402 000
Vekting IF LLE AHKR FOF SKOK SVT Sum

1) Publiseringspoeng 33 % 117 000 158 000 186 000 144 000 22 000 68 000 695 000
2) NFR-aktivitet 18 % 54 000 34 000 180 000 53 000 35 000 22 000 378 000
3) EU-aktivitet 30 % 0 215 000 35 000 48 000 21 000 311 000 630 000

4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning  18 % 134 000 157 000 53 000 33 000 1 000 1 000 379 000
Fordeling lukket ramme 20 % 305 000 564 000 454 000 278 000 79 000 402 000 2 082 000
4) Utvekslings-studenter (vektet etter finansiering) 5 % 192 000 133 000 54 000 36 000 0 0 415 000
5) Studiepoengsproduksjon (vektet per 
finansieringskategori)

65 %
1 104 000 1 960 000 1 701 000 539 000 82 000 22 000 5 408 000

6) Kandidattall (vektet per finansieringskategori) 20 % 480 000 518 000 521 000 133 000 13 000 0 1 665 000
7) Doktorgrader 10 % 265 000 189 000 151 000 151 000 38 000 38 000 832 000
Fordeling åpen ramme 80 % 2 041 000 2 800 000 2 427 000 859 000 133 000 60 000 8 320 000
Sum fordeling resultatinntekter 2 346 000 3 364 000 2 881 000 1 137 000 212 000 462 000 10 402 000

Sum resultatinntekter og programsensur 2021 2 545 000 3 583 000 3 001 000 1 177 000 232 000 462 000 11 000 000
Sum resultatinntekter og programsensur 2020 2 373 000 3 451 000 3 401 000 1 117 000 265 000 393 000 11 000 000
Differanse mot 2020 172 000 132 000 -400 000 60 000 -33 000 69 000 0

https://universityofbergen.sharepoint.com/sites/TEAM_Oekonomiseksjonen/Shared Documents/Totaløkonomi/Budsjett 2021/Resultatinntekter.xlsx 11.05.2020



Input prosjekt

Prosjekt Prosjekt
GL kontering 
(prosjektnummer-stedkode-
analyse) 199995-112200-000000

Inntektsoverhead 55 %
Kostnadsoverhead 55 %

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Årsbudsjett 
Realisere gevinst/tap  

Rest til drift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samlet på virkning på annuum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Netto overhead 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adm/husleie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frikjøp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gevinst/Tap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Månedsverk prosjekt
Navn lønn Ltr TA? Stilling Fra Til jan 20 feb 20 mar 20 apr 20 mai 20 jun 20 jul 20 aug 20 sep 20 okt 20 nov 20 des 20

Antall ansatte på prosjekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Navn frikjøp Ltr TA? Stilling Fra Til jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Antall frikjøp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

periodisert
Kostnader Prosjekt Årstall 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Sum lønn inkl sosiale kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum frikjøp 9124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9124 Periodiseringsnøkkel 3

Overhead TDI 9111
Overhead % 9111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egenandel av overhead 9052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tap /gevinst 9115 0
Diverse drift (rest fordelt)   6-7-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstra inntektsoverhead på EU 9111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Påvirkning GB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Overhead 9011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egenandel av overhead 9152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frikjøp 9024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fellesbidrag 9188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Husleie 9141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adm HF 9188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 000 per prosjekt 9188 0
Gevinst /tap 9015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum BOA-påvirkning på GB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TDI

EU?

Periodisere frikjøp?

EU?
Beskrivelse av BOA-påvirkning ANNUUM 

Netto overhead består av artene 9011 og 9152 og er i sum den overheaden finansieringskilden 
er interessert i å betale. 

Art Beskrivelse / beregning
9011 = Kostnadsoverhead

= (lønn + frikjøp) * kostnadsoverhead (eller månedsverk*TDI-sats)
9152 = Egenandel av overhead 

= -(inntektsoverhead-kostnadsoverhead)
= - ((lønn + frikjøp (+evt drift på EU)) * inntektsoverhead- (lønn + frikjøp) * 
kostnadsoverhead (eller månedsverk * TDI-sats))

Frikjøp i denne sammenheng betyr den inntekten instituttet kan forvente som kompensasjon for 
bruk av internt tilsatt arbeidskraft. Stillingsandelen på frikjøp må korrigeres med faktisk 
finansiering. Dersom finansieringskilden kun dekker en viss % av kostnadene må denne andelen 
multipliseres med frikjøpsprosenten. 
Eks. Dersom rundsummen til NFR dekker 70 % av et 25 % frikjøp må det stå 17,5 % som frikjøp 
(=0,7*0,25) (i prinsippet kunne da resten på 7,5 % bli ført som synliggjøring)

Art Beskrivelse / beregning
9024 = Frikjøp

= Sum lønn og sosiale kostnader beregnet ut fra frikjøpsprosenten (faktisk)

Adm./husleie består av alle komponentene som gjelder belastning for indirekte kostnader per 
månedsverk eller prosjekt 
Art Beskrivelse / beregning
9188 fellesbidrag =månedsverk*sats for fellesbidrag
9188 Adm. HF = månedsverk* sats for Adm. HF
9141 Internhusleie = månedsverk* sats for husleie
9188 Adm. kost per prosjekt = hvis årsbudsjett er større enn 500 000 => 20 000, 

= hvis årsbudsjett er større enn 100 000 =>10 000
= hvis årsbudsjettet er mindre enn 100 000 => 0

Gevinst/tap vurderes på prosjektet og legges i input. En gevinst på prosjektet gir positiv BOA-
påvirkning, mens et tap bidrar til negativ BOA-påvirkning. 
Art Beskrivelse / beregning
9115 tap
9015 gevinst
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Universitetsdirektøren 

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

Universitetsdirektørens kontor 
Telefon 55 58 20 01 
Telefaks 55 58 96 43 

Postadresse 
Postboks 7800 
5020 Bergen 
 

Besøksadresse 
Christies Gate 18 
Bergen 

Saksbehandler 
Sven-Egil Bøe 
55582033 
 

 
 
Universitetsmuseet, administrasjon 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Det medisinske fakultet 
Det humanistiske fakultet 
Det juridiske fakultet 
Det psykologiske fakultet 
Fakultet for kunst, musikk og design 
 
 
 
 
   
  

 
 

 
Budsjettforslag 2020 
 
Fakultetene og Universitetsmuseet bes med dette om å utarbeide budsjettforslag for 2020. 
 
Opplegg for budsjettprosessen og vurderinger av konsekvenser for universitetets budsjett av 
det som ble oppnådd i 2018, ble behandlet av universitetsstyret i sak 47/19. 
Budsjettprosessen vil følge tidsplan som vist under.  
 
Budsjettprosessen er denne gang justert for å flytte oppmerksomhet til hva UiB får ut av sin 
samlede ramme. Det er ikke lagt opp til en diskusjon om mindre justeringer i øremerkede 
tiltak, men det inviteres til en diskusjon om fakultetenes totaløkonomi, om hvordan denne kan 
økes og hva en få til av resultater i 2020 og frem mot 2025. 
 
 
Hovedprioriteringer 
Budsjettet for 2020 vil bli basert på de hovedlinjer og prioriteringer som ligger i Universitetets 
strategi for 2016 – 2022 Hav Liv Samfunn som beskriver fire strategiske hovedmål: 

 UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljøer. Innen 2022 skal alle våre fakulteter 
ha fagmiljøer i verdensklasse og flere fagmiljøer av høy internasjonal standard. 

 UiB skal utdanne attraktive kandidater. Innen 2022 skal 85 prosent av kandidatene ha 
relevant jobb to år etter fullført utdanning. 

Referanse Dato 

2019/5702-SVB 14.06.2019 
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 UiB skal innen 2022 være en ettertraktet kompetanseinstitusjon som har styrket sine 
langvarige relasjoner med omverden. 

 UiB skal bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte 
samfunnsutviklingen gjennom god formidling og dialog med omverden. Innen 2022 
skal vi være ledende på digital formidling 

 
Det er laget tiltaksplaner, handlingsplaner og delstrategier som alle skal bidra til at målene 
nås. Tiltakene følges opp med budsjettmidler som allokeres til formålene både fra sentrale 
midler, men først og fremst gjennom ressursinnsats i organisasjonene for øvrig. De sentrale 
midlene skaffes til veie gjennom en forutsigbar omfordeling av rammen til strategiformål fra 
fakultetene slik det ble lagt opp i styresak 102/15.  
 
I perioden 2020-2025 er det lagt opp til en omfordeling til strategiformål på 1 % per år. 
 
Det forutsettes at fakultetene innretter sine budsjetter slik at disse støtter gjennomføring av 
strategien og den oppfølgingen som ligger i handlingsplanene.  
For å kunne allokere tilstrekkelig med ressurser og midler til strategiske satsinger, er det 
viktig at UiB selv tar ansvar for å øke sitt eget økonomiske grunnlag. Det er særlig tre 
områder som er viktige å fokusere på: 

- Utnytte potensialet for å øke inntekt fra bidragsfinansiert virksomhet 
- Tilby utdanninger samfunnet etterspør 
- Høste gevinster av effektivisering for å opprettholde handlingsrommet på tross av 

effektiviseringskuttet fra regjeringen 
 
Budsjettprosessen 
Universitetsledelsen gjennomførte møte med dekanene 6. mai om de foreløpige 
forutsetningene for 2020-budsjettet. Som forespeilet vil det inviteres til møte 19. august med 
dekanene om budsjett 2020 før budsjettforslagene sendes inn. Fakultetet bes så om å 
utarbeide budsjettforslag innen 9. september. Det forutsettes at forslagene er forankret i 
fakultetenes ledelser denne datoen, men det er ikke krav om at budsjettforslagene skal være 
behandlet i fakultetsstyrene før innsendelse. 
  
Universitetsledelsen vil diskutere budsjettforslaget med det enkelte fakultet i dialogmøter i 
september/oktober. Foreløpige budsjettvurderinger vil bli presentert og drøftet i møte med 
ledelsen ved fakultetene og Universitetsmuseet. Forslag til budsjett legges deretter fram i 
universitetsstyremøte 31. oktober. Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2020 innen 
10. november.  
 
Tabellen under viser årets budsjettprosess. I tillegg vil det legges opp til dialogmøte med 
Studentparlamentet. 
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Budsjettprosess for 2020 
 

 Budsjettprosessen for 2020 Tidspunkt/ frister 

Møte med rektoratet om hovedlinjen for budsjett 2020 26.april 

Møte I med dekanene om budsjett 2020 6. mai 

Styresak om prosess og prioriteringer for budsjett 2020 og budsjettforslag 
2021 

29. mai 

Rundskriv om budsjettforslag for 2020 11. juni 

Møte II med dekanene om budsjett 2020 (og budsjett 2021) 19. august 

Prioriterte forslag til langtidsbudsjett samt budsjett for bygg, ombygging og 
investeringer fra enhetene 

3. september 

Budsjettforslag for 2020 fra fakulteter og avdelinger 9. september 

Universitetsstyret behandler sak om langtidsbudsjett for 2021-2025 26. September 

Dialogmøter september - oktober 

Statsbudsjettet legges frem  7. oktober 

Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2020 31. oktober 

UiB sender inn innspill til statsbudsjett for 2021 1. november 

Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2020 10. november 

Universitetsstyret orienteres om UiBs innspill til statsbudsjettet for 2021 28.november 
 
 
Budsjettrammer 
Det er estimert en inntektsramme fra Kunnskapsdepartementet på 3,7 mrd. kroner inkl. en 
forutsatt lønns- og priskompensasjon på 3 %. Satsen for lønns- og priskompensasjon er å 
forstå som en budsjetteknisk størrelse som vil bli justert når denne blir kjent i forslag til 
statsbudsjett. Sammen med BOA-inntekter og andre inntekter ventes samlet ressursramme 
å bli om lag 5,1 mrd. kroner før disponering av overføringer.  
 
 

 
Budsjettforslaget for 2020 
Forslaget fra fakultetet er del av grunnlaget for universitetsstyrets vedtak om budsjett for 
2020. Følgende mal skal legges til grunn for utarbeidelse av budsjettforslagene:  
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1) Anslag på samlede inntekter i 2020 
 
Hovedtabell 
Budsjettforslag for inntekter (tusen kr) Budsjett 2019 Budsjettforslag 2020 Endring

Basis -
Resultatbasert uttelling åpen ramme -
Resultatbasert uttelling lukket ramme -
Instituttinntekter -
Avskrivningsinntekter -
Delsum annuum - - -
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger -
Øremerkede midler annet -
Instituttinntekter øremerket -
Delsum øremerket - - -
Sum grunnbevilgning - - -
Bidragsmidler NFR -
Bidragsmidler EU -
Bidragsmidler andre -
Oppdragsmidler -
Sum bidrags- og oppdragsmidler - - -
Sum totalt inntektsbudsjett - - -  
 

Anslaget skal vise en realistisk oversikt over hvordan fakultetets samlede 
ressursramme ventes å bli i 2020.  
 
Det legges til grunn følgende: 

o Lønns- og priskompensasjon på 3 % 
o Strategisk omfordeling på 1 %. 
o Effektiviseringskutt på 0,5 %  
o Økonomiavdelingen vil ellers være behjelpelig med å bidra med anslag på 

endringer i resultatinntekter, endring i studieplassinntekter som følge av 
tidligere tiltak og endring i inntekter til øremerkede tiltak (rekrutteringsstillinger 
og andre tildelinger). 

 
Dersom fakultetet legger til grunn en vekst utover det som følger av forutsetningen 
over må dette klart fremkomme i forslaget. Dersom fakultetet mener det allerede er 
innvilget budsjettøkning må dette tydelig komme frem i forslaget. 
 
Det vises til «Hovedtabell» i vedlegg. Denne bes brukt i budsjettforslaget. 

 
 
 

2) Omtale av planlagt disponering av 2020-budsjettet 
 

Disponering knyttet til tiltak rettet direkte inn mot faglige mål: 
   

 Fakultetets mål, tiltak, ressursinnsats og resultater for de strategiske områdene 
o UiBs strategiske områder er Marin forskning, Klima- og energiomstilling og 

Globale samfunnsutfordringer. Fakultetet bes kort omtale sine mål, tiltak, 
ressursinnsats og resultater innenfor disse områdene. Dersom det er 
foreslått satsinger i budsjettene for satsingsområdene må dette også være 
inkludert i fakultetenes budsjetter og fakultetenes egeninnsats må 
synliggjøres. Forslag til satsingsområdene som ikke berører fakultetets 
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egen ramme skal eksplisitt gis støtte dersom fakultetet stiller seg bak 
satsingsområdets forslag. 
 

 Fakultetets mål, tiltak, ressursinnsats og resultater i klyngene 
o UiB har etablert flere klynger som skal legge til rette for miljøenes faglige 

aktivitet. Fakultetet bes kort omtale sine mål, tiltak, ressursinnsats og 
resultater innenfor disse områdene. 

 
 Andre viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2020 (handlingsplaner og egne mål) 

o Fakultetet bes kort omtale sine mål, tiltak, ressursinnsats og resultater 
innenfor andre prioriterte områder ved fakultetet. 

 
 

Disponering knyttet til tiltak indirekte rettet mot faglige mål: 
 

 Fakultetets innspill til UiBs strategibudsjett   
o UiBs strategibudsjett er på om lag 250 mill. kroner og disponeres 

langsiktig. Midlene herfra bevilges midlertidig for å sette i gang prioriterte 
tiltak. Fakultetet kan her foreslå hvordan midlene skal disponeres. Det er 
større mulig frihetsgrad i dette budsjettet på lang sikt enn på kort sikt. Ved 
forslag om bruk av midlene må varighet av bevilgningen og hvordan egen 
finansiering inngår i planene for tiltaket omtales.  

 
 Fakultetets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til 

egeninnsats og overhead 
o Fakultetet bes om å gi sin vurdering av hvordan det ser potensialet for 

BOA-inntekter i kommende budsjettår og hvilket inntektskrav for 2020 som 
foreslås. Videre å omtale nivå, utvikling og effekter av egeninnsats fra 
grunnbevilgningen til BOA og overhead o.l. fra BOA til grunnbevilgningen. 
Det vises for øvrig til tabellen «spesifisering BOA» i vedlegg som bes brukt 
i budsjettforslaget. 

 
 Fakultetets mål, tiltak og resultater innen effektivisering og gevinstrealisering  

o Fakultet har de siste årene blitt pålagt et effektiviseringskutt. Det bes om 
en omtale av status og videre planer på dette arbeidet.  

 
 Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser 

o Dersom fakultetet har forslag om nye studieplasser eller omdisponering av 
allerede tildelte studieplasser kan dette omtales under dette punktet. Det 
vises til tabellen «Studieplasser» i vedlegg. Denne bes brukt i 
budsjettforslaget. Fakultetets tiltak og resultater knyttet til 
gjennomstrømning kan også omtales under dette punktet.  
 

 Investeringer 
o Fakultetet bes om å omtale sitt planlagte nivå på investeringer (artsklasse 

4 kontert motpart 00) i 2020 og hvordan det er tenkt finansiert. 
 
Det vises for øvrig til masterplan for bygg som har satt en årlig realvekst på 1,5 % i 
internhusleie. 
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Fakultetets forslag til bygningsmessige tiltak og/eller investeringer i inventar og utstyr knyttet 
til ombyggings- og flytteprosjekter sendes til Eiendomsavdelingen innen 3. september med 
kopi til Økonomiavdelingen.  
 
 
Langtidsbudsjett for perioden 2021 til 2025 
 
UiBs økonomi består av en stor andel faste kostnader og styres best på mellomlang og lang 
sikt. Hensikten med langtidsbudsjettet er å vise fakultetets vurdering av sitt ressursgrunnlag 
og sine planer for disponering for noen år fremover. Langtidsbudsjettet viser således 
fakultetets planlagte styring for årene fremover. 
 
I hovedsak er det de samme tema som omtalt under budsjettforslag for 2020 som bør være 
del av langtidsbudsjettet, men kortfattet og mer overordnet og ved fokus på utvikling.  
 
Det vises til utsendte maler for simulering av resultatinntekter. Det legges til grunn en lønns- 
og priskompensasjon på 3 % i langtidsbudsjettet. 
 
Tabellene om langtidsbudsjett er med i vedlegg. Disse bes brukt i budsjettforslaget som skal 
sendes inn innen 3. september. 
 
 
Dialogmøter 
Høsten 2019 gjennomføres som nevnt dialogmøtene i september-oktober.  
 
Vi ser fram til videre dialog om budsjettet for 2020!  
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Tore Tungodden 
ass. universitetsdirektør  
 Per Arne Foshaug 
         økonomidirektør  
 
 
 
 
 
 
Vedlegg
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