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

 
 
 
 
Møteinnkalling  
 
I samsvar med møteplan holdes det møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
 
11.05.2021, kl. 09:00 - Digitalt møte.  
 
 
 
 
Innkalling er sendt til: 

Jørgen Magnus Sejersted, Anne Beate Maurseth, Svein Ivar Angell, Kjetil Berg Henjum, 
Ann-Kristin Helland Gujord, Eivind Kolflaath, Camilla Brautaset, Mette Halskov Hansen, 
Peter Sebastian Hatlebakk, Signe Nilssen, Léa Fabri, Sigbjørn Løland Torpe, Elida Odine 
Tinesdatter-Grøndahl 

 
Saksliste og sakspapirer følger vedlagt.  
 
 
Eventuelle forfall bes meldt snarest til personlig varamedlem og sekretariatet,  
tlf. 55582060, ev. per e-post til unni.utvik@uib.no eller kim.hommen@uib.no. 
 
 
 
 
Bergen, 05.05.21 
 
Jørgen Magnus Sejersted   
dekan  Kim Ove Hommen 
  fakultetsdirektør 
 

mailto:unni.utvik@uib.no
mailto:kim.hommen@uib.no


Saksliste 
 
 
Styresak Saker til behandling U.off. 

FS 25/21 Forlengelse av universitetslektor II ved tyskfaget ved Institutt for 
fremmedspråk 

 

FS 26/21 Tilsetting i stilling som professor II i historie ved Institutt for arkeologi, 
historie, kultur- og religionsvitenskap 

 

RS 13/21 Protokoll fra møte 21.04.21 - Studiestyret  

RS 14/21 Protokoll fra møte 21.04.21 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget  

RS 15/21 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet  

RS 16/21 Stipendiatoversikt 
Muntlig orientering 

 

RS 17/21 Status økonomi 
Muntlig orientering 

 

RS 18/21 Presentasjon av arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelse (ARK) 
Muntlig orientering 

 

S 29/21 Valg av dekan og prodekan for perioden 01.08.21 - 31.07.25  

S 30/21 Orienteringssak om forlengelse av åremålsperioden for stipendiater og 
postdoktorer med årsak i koronapandemien 

 

S 31/21 Drøftingssak om bruk av vikar for åremålstilsatte faglige ledere ved HF  

S 32/21 FUND-ordninga: Forslag om å gå over til å lyse ut ordninga annakvart år  

S 33/21 Delegering av vedtaksmyndighet i saker om tilpasning av undervisning 
og vurdering høsten 2021 

 

S 34/21 Studiekvalitetsmelding for 2020 fra Det humanistiske fakultet  

S 35/21 Ph.d.-utdanningsmelding for Det humanistiske fakultet 2020  

S 36/21 Tilsetting som lektor i kinesisk språk ved Institutt for framandspråk X 

 



Fakultetsstyret 11.05.2021 
Fullmaktsak 25/21 – 26/21

Saker behandlet i tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet 
etter fakultetsstyremøte 20.04.2021: 
 

 
Sak 17/2021: 20/8146 
 
Forlengelse av tilsetting som Universitetslektor II innen tyskfaget ved Institutt 
for fremmedspråk 
 
Tilsetting av Jo Helge Schei i en 20 % stilling som universitetslektor II ved Institutt for 
fremmedspråk forlenges frem til 30.06.2023. 
 
 
Sak 18/20221: 21/2661 
 
Tilsetting i stilling som professor II i historie ved Institutt for arkeologi, 
historie, kultur- og religionsvitenskap 
 
Merethe Roos tilsettes i et 20 % åremål som professor II i historie ved Institutt for arkeologi, 
historie, kultur- og religionsvitenskap i perioden 01.03.2021-28.02.2023. 
 
 



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

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet 

 

Tidspunkt: 21.04.2021, kl. 12.15-14.00  

Sted: Digitalt zoom møte 

 

Til stede: 

Svein Ivar Angell, Benedicte Mosby Irgens (IF), Heming Gujord (LLE), Frode Ulvund (AHKR), Ole 

Thomassen Hjortland (FOF), Randi Gressgård (SKOK), Sigrid Ørevik (LUHF), Michael Grote (UB),  

Sodaba Rasooli (studentrepr.) og Lea Fabri (studentrepr.).  

 

 

Forfall: 

Pål Steiner (UB) 

 

Fra administrasjonen: 

Ranveig Lote, Inger Marie Hatløy, Signe Nilssen, Hanne Svanholm Misje, Julie Alver Tønsaker, Lise 

Kristiansen, Vilde Henningsgård og Rebekka Nistad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I  Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent 

- Sak 9/21 – blir behandla på slutten av møtet 

- Fakultetets studiekvalitetsmelding for 2020 ble meldt under eventuelt 

som sak 14/21. 

- Det ble informert om dekanvalget. Valgstyret har mottatt og godkjent ett forslag: 

dekan Camilla Brautaset, prodekan Ole Thomassen Hjortland. Svein Ivar Angell vil 

fortsette som visedekan. 

II  Protokoll fra møte i Studiestyret 17.02.2021 

  Godkjent 

Sak 5/21 Fagfellerapport - teatervitenskap 

  Studiestyret tar rapporten til orientering 

Sak 6/21 Fagfellerapport – norrøn filologi 

  Studiestyret tar rapporten til orientering 

Sak 7/21 Fagfellerapport – russisk 

  Studiestyret tar rapporten til orientering 

Sak 8/21 FUND-ordninga - spørsmål om å gå over til å lysa ut anna kvart år 

  Studiestyret slutta seg til forslaget om utlysing av FUND anna kvart år.  

Sak 10/21 Løypemelding mentorordningen per april 2021 

Lise Kristiansen informerte om arbeidet i mentorgruppene på nyåret. Det har blitt 

lagt vekt på å styrke det sosiale felleskapet i vårsemesteret. Mentorene har i stor 

grad bestemt innholdet og fått dette best mulig tilpasset hver enkelt gruppe. 

SAK 11/21 Kandidatundersøkelsen – presentasjon i møtet 

På bakgrunn av kandidatundersøkninga som er utført på oppdrag fra Sammen 

Karriere har ideas2evidence gjennomført Kandidatundersøkelsen 2020. 

Undersøkelsen rettet seg mot kandidater som avsluttet sin utdanning ved 

Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet eller Norges Handelshøyskole, i løpet 

av 2018: https://www.sammen.no/no/bergen/karriere/kandidatundersokelsen-

2020-fra-studier-til-jobb-pa-vestlandet.pdf.  Utfra funnene i denne undersøkelsen ble 

det presentert en oversikt over HF-studentens overgang fra studier til arbeidslivet 

«Kandidatundersøkinga 2020: Forskjellar mellom bachelor- og masterkandidatar ved 

HF».  

 

https://www.sammen.no/no/bergen/karriere/kandidatundersokelsen-2020-fra-studier-til-jobb-pa-vestlandet.pdf
https://www.sammen.no/no/bergen/karriere/kandidatundersokelsen-2020-fra-studier-til-jobb-pa-vestlandet.pdf


SAK 12/21 Korona-status – planlegging av høstens undervisning, eksamen og mentorordning 

Undervisnings- og eksamensplanleggingen for høsten 2021 har startet.  Det 

planlegges for digital undervisning og eksamen for høsten 2021.  

SAK 13/21 Orientering om opptak: 

Det ble orienterer kort om hovedtrekkene i søkertallene for opptaket til grunnstudier 

studieåret 2021/22.  Søkertallene blir kunngjort 24. april; 

https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2020/presentasjon-

april-2020.pdf  

SAK 9/21 Kildehenvisninger, plagiat og informasjon til studentene 

  Det kom følgende innspill: 

- Retningslinjer for behandlingen ved mistanke om fusk må tas med i 

sensorveiledningen 

- Det ble meldt fra Universitetsbiblioteket at de ønsker å bli mer involvert i dette 

arbeidet 

 

Sak 14/21 Studiekvalitetsmeldinga for 2020  

Studiekvalitetsmeldinga for 2020 vil bli til sendt Studiestyret på e-post. 

 

 

Svein Ivar Angell 
prodekan 

Ranveig Lote 

studiesjef 

https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2020/presentasjon-april-2020.pdf
https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2020/presentasjon-april-2020.pdf


 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
 
 
PROTOKOLL 
Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU)  
21.04.2021 kl. 12.15 – 13.45,  digitalt møte i TEAMS 
 
Til stede:  
Anne Beate Maurseth, Kevin McCafferty (IF), Istvan Keul (AHKR), Pär Sandin (LLE), Hallvard Fossheim 
(FOF), Kari Jegerstedt, vara (SVT/SKOK), Pernille Reitan Jensen, vara (B), Embla Aae (B) 
 
Forfall:  
Jan Reinert Karlsen (SVT/SKOK), Sodaba Rasooli (D), Sigbjørn Løland Torpe (D vara),  
Jill Diana Halstead Hjørnevik (KMD observatør), 
 
Fra administrasjon:  
Inger Marie Hatløy, Elisabeth Akselvoll, Kirsten Moen(referent) 
 
 
 
SAKSLISTE  
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 
  
II. Protokoll fra FFU 17.2. 2020  
  
III. Saker 
  
PS 3/21 Ph.d.-utdanningsmelding for 2020 fra HF 

Vedtak: 
Programstyret godkjenner utkast til ph.d.-utdanningsmelding for 2020. Programstyret gir 
prodekan anledning til å ferdigstille meldingen i tråd med de innspill som kom frem i 
møtet. 

  
FU 4/21 Drøftingssak: Publisering ved HF   
 Presentasjon ved  Marta Lorenz fra Bibliometrigruppen ved Universitetsbiblioteket    
 DBH -publiseringstall 2020 og Statistikk om publiseringsvirksomhet ved UiB 
  
  
IV.  Orienteringer 

 
a. ERC mobilisering og bruk av koronamidler 
  
b. HF Arkiv plan og  Samarbeidsutvalget UB-HF 
  
c. Utlysning av Momentumprogrammet 2021-2022 – frist 14.mai 
  
d.  Saker fra møter i Universitetets forskningsutvalg den 24.2.21 og 24.3.21 
  
e. Saker fra møte i Universitetets infrastrukturutvalg den 9.3.21 
  

 
 
 
 
Anne Beate Maurseth 
prodekan       Kirsten Moen   
        seniorrådgiver  

https://dbh.nsd.uib.no/pub/
https://bibliometri.w.uib.no/
https://www.uib.no/forskning/110617/momentum-%E2%80%93-karriereutviklingsprogram-yngre-forskere
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/samledokument_129.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/samledokumenter_3.pdf
https://www.uib.no/fia/143157/iu-m%C3%B8te-9-mars-2021


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

 
  

  
 

 
 

Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet  

 
 
 
Følgende kandidater har fått godkjent sine doktorgradsdisputaser siden forrige rapport til 
fakultetsstyret (23.03.6021):  
 
 
2018/10369  
Ph.d.-graden – Jasmin Trächtler – fagområdet filosofi  
Avhandlingstittel: «Wittgensteins Grammatik des Fremdseelischen”  

 opptaksdato: 01.05.2018  
 disputasdato: 21.01.2021  
 hovedveileder: professor Stefan Majetschak, Universität Kassel 
 biveiledere: professor Alois Pichler, UiB  

 
 
 

 
   
 

 
Jørgen Magnus Sejersted  
                 dekan Kim Ove Hommen 
   fakultetsdirektør 

Dato: 27.04.2021 
Arkivsaksnr: 2021/116-ELAK 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
15/21 
11.05.2021 

Styre: 
Referatsak: 

Møtedato: 



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

 
  

  
 

 
 

Valg av dekan og prodekan for perioden 01.08.21 - 31.07.25  

 
Dokumenter i saken: 

 Forslag til kandidater 
 Kunngjøring på HFs nettside 

 
Bakgrunn 
Valget ble kunngjort på HFs nettsider og i e-post til alle ansatte (med kopi til Humanistisk 
studentutvalg) 23.02.21, med forslagsfrist 06.04.21. Ved fristens utløp var det ikke kommet 
inn forslag, og valgstyret forlenget derfor fristen til 16.04.21. 
 
Innen utløpet av den forlengede fristen kom det ett forslag til dekan og prodekan for perioden 
01.08.21 – 31.07.25: 
 

 dekan: professor Camilla Brautaset 
 prodekan: førsteamanuensis Ole Thomassen Hjortland 

 
Valgstyret godkjente forslaget i møte 16.04.21.  
 
Dersom det bare er foreslått én person som dekan eller prodekan, foretas valget med det 
avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling (jf. valgreglementets § 22-3). 
 
Ifølge valgreglementets § 23-2 må dekan velges før fakultetsstyre og instituttråd, og 
valgstyret ber derfor om at fakultetsstyret i møte 11.05.21 trer sammen som valgforsamling. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret velger professor Camilla Brautaset til dekan og førsteamanuensis Ole 
Thomassen Hjortland til prodekan for perioden 01.08.21-31.07.25. 

 
 

 
   
Ingvar B. Mæhle  
  valgstyrets leder Unni K. Utvik 
   valgstyrets sekretær 

Dato: 22.04.2021 
Arkivsaksnr: 2019/1407-UNU 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
29/21 
11.05.2021 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 

https://www.uib.no/hf/143005/valg-ved-det-humanistiske-fakultet-v%C3%A5ren-2021#valg-av-dekan-og-prodekan
https://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.6-Valgreglement/Valgreglement-for-Universitetet-i-Bergen/#valg-i-valgforsamling
https://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.6-Valgreglement/Valgreglement-for-Universitetet-i-Bergen/#fakultetsstyret


Fra: Johanne Berge Kalsaas
Til: Unni Karin Utvik
Kopi: Christhard Hoffmann; Espen Gamlund; Runa Falck; Ann-Kristin Helland Gujord
Emne: Forslag til dekankandidater
Dato: torsdag 15. april 2021 18:18:50
Vedlegg: image001.png

image002.png

Hei,
 
Vi foreslår følgende kandidater til dekanvalget ved HF:
 

Camilla Brautaset (AHKR), kandidat til dekan
Ole Thomassen Hjortland (FoF), kandidat til prodekan

 
Forslagsstillere er:
 

Johanne Kalsaas (IF)
Christhard Hoffmann (AHKR)
Espen Gamlund (FoF)
Runa Falck (IF)
Ann-Kristin Helland Gujord (LLE)

 
Vennlig hilsen
 

Johanne Kalsaas
Stipendiat 
Institutt for fremmedspråk
Universitetet i Bergen
Tlf.: 55 58 82 88 /  959 72 462
uib.no

 
 

mailto:Johanne.Kalsaas@uib.no
mailto:Unni.Utvik@uib.no
mailto:Christhard.Hoffmann@uib.no
mailto:Espen.Gamlund@uib.no
mailto:Runa.Falck@uib.no
mailto:Ann-Kristin.Gujord@uib.no
http://www.uib.no/




Fra: Christhard Hoffmann 

Til: Johanne Berge Kalsaas; Unni Karin Utvik 

Kopi: Espen Gamlund; Runa Falck; Ann-Kristin Helland Gujord 

Emne: RE: Forslag til dekankandidater 

Dato: torsdag 15. april 2021 20:13:49 

Vedlegg: image001.png 
image002.png 

 

Hei Unni, 

 
jeg bekrefter at jeg er blant de som støtter forslaget til Camilla Brautaset (dekan) og Ole T 

Hjortland (prodekan) til dekanvalget. 

 
Med vennlig hilsen 

Christhard 

Christhard Hoffmann 
Professor i moderne europeisk historie 

Universitetet i Bergen 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Postboks 7805 

5020 Bergen/Norge 

Mobil: + 47 45233493 

 
From: Johanne Berge Kalsaas <Johanne.Kalsaas@uib.no> 

Sent: Thursday, April 15, 2021 6:19 PM 

To: Unni Karin Utvik <Unni.Utvik@uib.no> 

Cc: Christhard Hoffmann <Christhard.Hoffmann@uib.no>; Espen Gamlund 

<Espen.Gamlund@uib.no>; Runa Falck <Runa.Falck@uib.no>; Ann-Kristin Helland Gujord <Ann- 

Kristin.Gujord@uib.no> 

Subject: Forslag til dekankandidater 

Hei, 

Vi foreslår følgende kandidater til dekanvalget ved HF: 
 

Camilla Brautaset (AHKR), kandidat til dekan 

Ole Thomassen Hjortland (FoF), kandidat til prodekan 

Forslagsstillere er: 

Johanne Kalsaas (IF) 

Christhard Hoffmann (AHKR) 

Espen Gamlund (FoF) 

Runa Falck (IF) 
• Ann-Kristin Helland Gujord (LLE)  

 
 
Vennlig hilsen 

 
Johanne Kalsaas 

Stipendiat 

Institutt for fremmedspråk 

Universitetet i Bergen 

Tlf.: 55 58 82 88 / 959 72 462 

uib.no 

mailto:Christhard.Hoffmann@uib.no
mailto:Johanne.Kalsaas@uib.no
mailto:Unni.Utvik@uib.no
mailto:Espen.Gamlund@uib.no
mailto:Runa.Falck@uib.no
mailto:Ann-Kristin.Gujord@uib.no
mailto:Johanne.Kalsaas@uib.no
mailto:Unni.Utvik@uib.no
mailto:Christhard.Hoffmann@uib.no
mailto:Espen.Gamlund@uib.no
mailto:Runa.Falck@uib.no
mailto:Kristin.Gujord@uib.no
http://www.uib.no/


Fra: Espen Gamlund 

Til: Ann-Kristin Helland Gujord; Unni Karin Utvik 

Kopi: Christhard Hoffmann; Runa Falck; Johanne Berge Kalsaas 

Emne: Re: Forslag til dekankandidater 

Dato: torsdag 15. april 2021 19:51:09 

Vedlegg: image001.png 
image002.png 

 

Hei Unni, 

 
Jeg bekrefter at jeg er blant de som støtter forslaget til Camilla Brautaset og Ole T Hjortland som 

henholdsvis dekan og prodekan til dekanvalget. 

 
Mvh 

Espen Gamlund 

 
From: Johanne Berge Kalsaas <Johanne.Kalsaas@uib.no> 

Sent: Thursday, April 15, 2021 6:19 PM 

To: Unni Karin Utvik <Unni.Utvik@uib.no> 

Cc: Christhard Hoffmann <Christhard.Hoffmann@uib.no>; Espen Gamlund 

<Espen.Gamlund@uib.no>; Runa Falck <Runa.Falck@uib.no>; Ann-Kristin Helland Gujord <Ann- 

Kristin.Gujord@uib.no> 

Subject: Forslag til dekankandidater 

Hei, 

Vi foreslår følgende kandidater til dekanvalget ved HF: 

 
Camilla Brautaset (AHKR), kandidat til dekan 

Ole Thomassen Hjortland (FoF), kandidat til prodekan 

Forslagsstillere er: 

Johanne Kalsaas (IF) 
Christhard Hoffmann (AHKR) 
Espen Gamlund (FoF) 
Runa Falck (IF) 

Ann-Kristin Helland Gujord (LLE)  

 

Vennlig hilsen 

 
 

Johanne Kalsaas 

Stipendiat 

Institutt for fremmedspråk 

Universitetet i Bergen 

Tlf.: 55 58 82 88 / 959 72 462 

uib.no 

mailto:Espen.Gamlund@uib.no
mailto:Ann-Kristin.Gujord@uib.no
mailto:Unni.Utvik@uib.no
mailto:Christhard.Hoffmann@uib.no
mailto:Runa.Falck@uib.no
mailto:Johanne.Kalsaas@uib.no
mailto:Johanne.Kalsaas@uib.no
mailto:Unni.Utvik@uib.no
mailto:Christhard.Hoffmann@uib.no
mailto:Espen.Gamlund@uib.no
mailto:Runa.Falck@uib.no
mailto:Kristin.Gujord@uib.no
http://www.uib.no/


Fra: Runa Falck 

Til: Espen Gamlund; Ann-Kristin Helland Gujord; Unni Karin Utvik 

Kopi: Christhard Hoffmann; Johanne Berge Kalsaas 

Emne: RE: Forslag til dekankandidater 

Dato: torsdag 15. april 2021 21:28:42 

Vedlegg: image001.png 
image002.png 

 

Hei! 

 
Jeg kan også bekrefte at jeg er en av forslagsstillerne. 

Hilsen Runa Falck 

 

 

From: Johanne Berge Kalsaas <Johanne.Kalsaas@uib.no> 

Sent: Thursday, April 15, 2021 6:19 PM 

To: Unni Karin Utvik <Unni.Utvik@uib.no> 

Cc: Christhard Hoffmann <Christhard.Hoffmann@uib.no>; Espen 
Gamlund<Espen.Gamlund@uib.no>; Runa Falck <Runa.Falck@uib.no>; Ann-Kristin Helland Gujord 
<Ann- Kristin.Gujord@uib.no> 
Subject: Forslag til dekankandidater 

Hei, 

Vi foreslår følgende kandidater til dekanvalget ved HF: 
 

Camilla Brautaset (AHKR), kandidat til dekan 

Ole Thomassen Hjortland (FoF), kandidat til prodekan 

Forslagsstillere er: 

Johanne Kalsaas (IF) 

Christhard Hoffmann (AHKR) 

Espen Gamlund (FoF) 

Runa Falck (IF) 

Ann-Kristin Helland Gujord (LLE) 

Vennlig hilsen 

 
Johanne Kalsaas 

Stipendiat 

Institutt for fremmedspråk 

Universitetet i Bergen 

Tlf.: 55 58 82 88 / 959 72 462 

uib.no 

mailto:Runa.Falck@uib.no
mailto:Espen.Gamlund@uib.no
mailto:Ann-Kristin.Gujord@uib.no
mailto:Unni.Utvik@uib.no
mailto:Christhard.Hoffmann@uib.no
mailto:Johanne.Kalsaas@uib.no
mailto:Johanne.Kalsaas@uib.no
mailto:Unni.Utvik@uib.no
mailto:Christhard.Hoffmann@uib.no
mailto:Espen.Gamlund@uib.no
mailto:Runa.Falck@uib.no
mailto:Ann-Kristin.Gujord@uib.no
mailto:Ann-Kristin.Gujord@uib.no
http://www.uib.no/


Fra: Ann-Kristin Helland Gujord
Til: Unni Karin Utvik
Kopi: Christhard Hoffmann; Espen Gamlund; Runa Falck; Johanne Berge Kalsaas
Emne: RE: Forslag til dekankandidater
Dato: torsdag 15. april 2021 19:06:32
Vedlegg: image001.png

image002.png

Hei, Unni.
 
Eg stadfestar at eg blant dei som støttar framlegget til kandidatar til dekanvalet, som skisser i e-
posten nedanfor.
 
Helsing Ann-Kristin
 

From: Johanne Berge Kalsaas <Johanne.Kalsaas@uib.no> 
Sent: Thursday, April 15, 2021 6:19 PM
To: Unni Karin Utvik <Unni.Utvik@uib.no>
Cc: Christhard Hoffmann <Christhard.Hoffmann@uib.no>; Espen Gamlund
<Espen.Gamlund@uib.no>; Runa Falck <Runa.Falck@uib.no>; Ann-Kristin Helland Gujord <Ann-
Kristin.Gujord@uib.no>
Subject: Forslag til dekankandidater
 
Hei,
 
Vi foreslår følgende kandidater til dekanvalget ved HF:
 

Camilla Brautaset (AHKR), kandidat til dekan
Ole Thomassen Hjortland (FoF), kandidat til prodekan

 
Forslagsstillere er:
 

Johanne Kalsaas (IF)
Christhard Hoffmann (AHKR)
Espen Gamlund (FoF)
Runa Falck (IF)
Ann-Kristin Helland Gujord (LLE)

 
Vennlig hilsen
 

Johanne Kalsaas
Stipendiat 
Institutt for fremmedspråk
Universitetet i Bergen
Tlf.: 55 58 82 88 /  959 72 462
uib.no

 
 

mailto:Ann-Kristin.Gujord@uib.no
mailto:Unni.Utvik@uib.no
mailto:Christhard.Hoffmann@uib.no
mailto:Espen.Gamlund@uib.no
mailto:Runa.Falck@uib.no
mailto:Johanne.Kalsaas@uib.no
http://www.uib.no/




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

 
  

  
 

 

Orienteringssak om forlengelse av åremålsperioden for stipendiater og 
postdoktorer med årsak i koronapandemien  

 
Dokumenter 

1. Informasjonsbrev til stipendiater 
2. Informasjonsbrev til postdoktorer 

 
Bakgrunn 
Da Norge stengte ned i mars 2020, ble arbeidsbetingelsene for studenter og ansatte ved alle 
læresteder brått endret, slik det stort sett ble for de fleste yrkesgrupper. Universitetene har 
prioritert å legge til rette for studentene, stipendiatene og postdoktorene. Særlig stipendiater i 
avslutningsfasen har blitt prioritert i forhold til bruk av kontorer og infrastruktur. Stipendiatene 
har et sterkt press på seg i forhold til å levere sin doktoravhandling innen fastsatt tid, og 
oppnåelse av graden er avgjørende for den videre karrieren.  
 
Det er ingen tvil om at koronapandemien har medført betydelige utfordringer for mange 
stipendiater og postdoktorer.  
 
Universitetsledelsen var tidlig ute med informasjon om støtteordning for stipendiater og 
postdoktorer. Det ble allerede 20.3.2020 fra universitetsledelsen formulert følgende: «Alle 
stipendiater og postdoktorer får uavhengig av finansieringskilde åremålsperioden forlenget 
med en måned fra 12. mars 2020. 
 
Støtte til stipendiater og postdoktorer ble behandlet i universitetsstyret 23.3.2020 og omtalt i 
flere skriv fra UiB. Formuleringene fra UiB ble etter hvert modifisert, og ved HF etablerte man 
en ordning hvor den enkelte stipendiat og postdoktor fremmet individuelle og begrunnede 
søknader om forlengelse av arbeidsperioden. Søknadene ble sendt til instituttene og ble 
videresendt med instituttleders vurdering til fakultetet for avgjørelse. Stipendiatene innhentet 
uttalelse fra veileder som fulgte søknaden. Det ble sent ut brev til stipendiatene (vedlegg 1) 
og postdoktorene (vedlegg 2) 08.05.2020 med detaljert informasjon om ordningen. 
 
Det ble utarbeidet et digitalt søknadsskjema fra dokumentsenteret som kunne brukes i 
forbindelse med søknadene, men det ble også åpnet for at søknader kunne leveres via 
epost. Søknadsfristen var 30.6.2020, men denne ble senere utvidet til 12.7.2020 på grunn av 
at det digitale søknadsskjemaet ble forsinket. 
 
Behandling av søknadene 
Fakultetet har behandlet søknadene individuelt, men det er i behandlingen lagt stor vekt på 
at kandidatene skal likebehandles så langt dette er mulig. Det fremgikk av informasjonen til 
kandidatene at arbeidsgiver vil behandle søknader med smidighet, og dette ble praktisert i 
arbeidet med søknadene. De fleste søknadene dreide seg om forlengelser med omfang på 
omtrent 1 måned. Fakultetet har vært noe mer restriktiv i behandlingen av søknader om 
forlengelse som går betydelig utover 1 måned.  
 
Søknader og innvilgede forlengelser – stipendiater 

Dato: 26.04.2021 
Arkivsaksnr: 2021/5628-ARVE 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
30/21 
11.05.2021 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 
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66 stipendiater har søkt og fått behandlet sin søknad om forlengelse av stipendiatperioden. 
De fleste søkte i forbindelse med søknadsrunden som ble gjennomført sommeren 2020. 
Noen stipendiater har kommet med sin søknad senere, noen få har kommet med sine 
søknader helt nylig og er ikke med i tallene under. 10 stipendiater har ikke søkt om 
forlengelse relatert til pandemien. 
 
Forklaringen på at enkelte ikke har fremmet søknad, er at de har hatt permisjon i den 
perioden arbeidsforholdene var spesielt vanskelige, har hatt langtidssykdom fra før 
pandemien slo inn, eller rett og slett ikke har opplevd behov for forlengelse. De sistnevnte er 
få, men noen av stipendiatene hadde alt materialet de trengte tilgjengelig, de jobbet i 
utgangspunktet på hjemmekontor før nedstengingen, og noen har jobb som venter etter 
innlevering av avhandlingen.  
 
Det er totalt innvilget 1573 dager forlengelse til de 66 stipendiatene som har søkt. Dette 
utgjør et snitt på 23,83 dager pr søknad, noe som er rett i overkant av en måned. En måned 
består gjennomsnittlig av 21,67 arbeidsdager. 
 
Søknader og innvilgede forlengelser – postdoktorer 
For postdoktorene er det behandlet 10 søknader og totalt gitt forlengelse på 322 dager som 
tilsvarer et snitt på 32,2. I dette tallet er det imidlertid noen lengre sykefravær, noe det også 
er for stipendiatene. Postdoktorene er imidlertid en mindre gruppe, og enkeltstående lange 
perioder slår derfor sterkt ut i gjennomsnittet for den gruppen. Andelen av postdoktorer som 
har søkt forlengelse er langt lavere enn for stipendiatgruppen. Færre enn halvparten av 
postdoktorene har søkt om forlengelse. Fakultetet har to søknader fra postdoktorer til 
behandling for øyeblikket. Disse er ikke med i tallene over. 
 
Finansiering av innvilgede forlengelser  
Når tilsettingsperioden til en kandidat forlenges, medfører dette at kostnadene øker. 
Grunnbevilgningsfinansierte stipendiater og postdoktorer finansieres over budsjett for 
rekrutteringsstillinger. Kostnader knyttet til forlengelser vil føre til at det tar lenger tid før nye 
kandidater kan tilsettes.  
 
Prosjektfinansierte kandidater må finansieres av prosjektet. UiB har mottatt midler fra NFR 
for prosjekter som er finansiert fra EU og NFR. Overføringene dekker det vesentligste av de 
forlengelsene som er gjort. 
 
Dersom prosjektene ikke har tilstrekkelige midler til å dekke kostnadene som ligger i 
prosjektene, så vil eventuelle tap fra prosjektet dekkes av den enheten hvor prosjektet er 
plassert. 
 
63 av de innvilgede søknadene er for grunnbevilgningsfinansierte stillinger (58 stipendiat og 
5 postdoktor). Samlet forlengelse for disse er 1505 dager, dvs. ca. 5,8 årsverk.  
 
Begrunnelser for søknader om forlengelse 
Begrunnelsene for søknadene om forlengelse varierer sterkt. De fleste søknadene begrunner 
behovet for forlengelse i flere årsaker. De mest vanlige er forsinkelser knyttet til: 
 

 Hjemmekontor 
 Manglende tilgang til bibliotek/samlinger 
 Vanskeligheter knyttet til gjennomføring av feltarbeid 
 Vanskelig/umulig å delta på konferanser og internasjonalt samarbeid 
 Sykdom, karantene, og omsorg for barn, herunder hjemmeskole 

 
Grovt sett kan behovet for forlengelse deles opp i gruppene: 

 Sykdomsdager 
 Omsorgsdager 
 Uforskyldt hindring av arbeidsmessig art 
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Søknader om forlengelse har ofte inkludert alle disse tre gruppene. Det er i tallene over ikke 
spesifisert mellom gruppene i og med at det heller ikke har vært uttalt fra UiB eller HF at de 
lovnader som er gitt om forlengelse skal gjelde bare enkelte av årsaksgruppene. I 
behandlingen av søknader er det derfor oppfattet slik at det er det totale omfanget av behov 
for forlengelse som vurderes. 
 
I forskriften om blant annet stipendiater og postdoktorer går det frem av ordlyden at 
muligheten for forlengelse for uforskyldt hindring bare gjelder stipendiater. Den muligheten 
blir ikke nevnt i bestemmelsen som gjelder postdoktorer. Vi fikk imidlertid en uttalelse fra 
departementet på forsommeren 2020 som gjorde at vi kunne gi forlengelse for slike 
hindringer også for postdoktorene. Dette ble postdoktorene orientert om så snart det ble klart 
fra departementet. 
 
Kandidatene har søkt om, og fått behandlet alt registrert fravær i forbindelse med 
søknadene. Noe av dette fraværet gjelder tidsrom før pandemien. Dette er ikke inkludert i 
tallene over. 
 
Nye søknader 
Noen stipendiater og postdoktorer har opplevd at pandemien har hatt store og langvarige 
konsekvenser for prosjektene deres, og de har søkt ytterligere forlengelse. Fakultetet har 
noen få slike søknader til behandling nå. Det vurderes ikke å være aktuelt å annonsere en 
full ny runde med innsending av søknader om forlengelser, men stipendiater og postdoktorer 
har alltid anledning til å søke om forlengelse. Søknader om forlengelser som har sin årsak i 
«hindringer utenfor kontroll», skal behandles av instituttleder, som gir sin vurdering før 
sluttbehandling på fakultetet. 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret tar gjennomgangen av forlengelse av åremålsperioden for stipendiater og 
postdoktorer med årsak i koronapandemien til etterretning.  

 
 
   

 
Jørgen Magnus Sejersted  
                 dekan Kim Ove Hommen 
   fakultetsdirektør 



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

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

Det humanistiske fakultet 

Telefon 55589380 

post@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Harald Hårfagresgt. 1 

Bergen 

Saksbehandler 

Susanne Ostendorf 

55588095 
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Til alle stipendiater ved Det humanistiske fakultet 
 

 

 

 

 

  

  

 
 
Informasjon om forlengelse av stipendiatperiode grunnet Korona-situasjonen 

Korona-situasjonen medfører noen særlige utfordringer for stipendiater. UiB har vært 
gjennom en prosess for å finne fram til hvordan man best kan kompensere for disse. 

I brev av 20/3 fra UiB framgikk det at «Alle stipendiater og postdoktorer får uavhengig av 
finansieringskilde åremålsperioden forlenget med en måned fra 12. mars 2020.» Denne 
formuleringen ble raskt videresendt via fakultetet og instituttene til stipendiater og 
postdoktorer ved HF. Formuleringen er senere modifisert og presisert av UiB, blant annet i 
sak til Universitetsstyret 23/3 og i skriv av 3/4 og 21/4. Ordningen for forlengelser skal ses i 
forhold til allerede eksisterende rettigheter og rettigheter som av regjeringen og UiB er blitt 
utvidet på grunn av Korona-situasjonen (se under).  

Slik ordningen nå er presisert, innebærer den at forlengelse kan innvilges etter begrunnet, 
individuell søknad. Søknaden skal være støttet av instituttet og blir behandlet på 
fakultetsnivå. Arbeidsgiver skal behandle søknader med smidighet. 

Fakultetet har forståelse for at informasjonsflyten i denne prosessen kan ha skapt usikkerhet 
og frustrasjon, men vi mener likevel at de rammene UiB har kommet fram til, legger til rette 
for gode ordninger som vil gi kompensasjon for forsinkelser skapt av Korona-situasjonen.  

Fakultetet åpner nå for søknader om forlengelse med bakgrunn i ordinære og utvidete lov- 
og tariffbestemmelser om stipendiaters rett til forlengelse. Søknaden skal begrunnes i ett 
eller flere av punktene nedenfor: 

 
Omsorg for barn (utvidet) 
Ordning med omsorg for barn er utvidet til inntil 20 dager ved en eller to barn og inntil 
30 dager ved tre eller flere barn. Omsorgsdager kan fordeles over flere dager ved redusert 
arbeidsdag. For nærmere informasjon se her. 
 

  

Referanse Dato 

2020/4953 08.05.2020 

  

https://www.uib.no/foransatte/134199/sp%C3%B8rsm%C3%A5l-og-svar-om-koronaviruset-uib-ansatte#f-r-jeg-fri-til-passe-barn-ved-stengte-skoler-og-barnehager-
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Egenmeldinger (utvidet) 
Ved UiB er arbeidsgiver og tillitsvalgte blitt enig om å utvide bruken av egenmeldinger til hele 
arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager (tidligere kun anledning til 8 dager), for nærmere 
informasjon se her. 
 
Velferdspermisjon (inntil 12 dager) 
Det kan gis inntil 12 dager etter gjeldende regler for velferdspermisjoner. Velferdsdager kan 
registreres både som hele og halve dager, dvs. fordeles over flere dager ved redusert 
arbeidsdag. Velferdspermisjon kan for eksempel innvilges ved behov for flere omsorgsdager. 
Mer informasjon om velferdspermisjoner finner du her (du kan bli bedt om å logge deg på 
medarbeiderhåndboken).    
 

 
Fravær i forbindelse med omsorg for barn, egenmeldinger og velferdspermisjon skal 
registreres fortløpende på vanlig måte i personalportalen. Det er viktig at registreringen 
gjøres fortløpende slik at arbeidsgiver kan søke om utvidet refusjon fra NAV for 
koronarelatert fravær. 

Uforskyldt hindring  
I tråd med det som står i forskrift om ansettelsesvilkår for stipendiatstillinger §2-3 (6) kan det 
gis forlengelse for uforskyldt hindring av arbeidsmessig art. Forsinkelse på grunn av 
pandemisituasjonen kan være en slik uforskyldt hindring, se også UiBs koronasider for tiltak 
for stipendiater.  
 
Slik søker du forlengelse 
Forlengelse for omsorg for barn, egenmeldinger og velferdspermisjoner vurderes med 
bakgrunn i fravær som du har registrert i personalportalen. 

Forlengelse med bakgrunn i uforskyldt hindring forutsetter en kort begrunnelse og veileders 
kommentar. 
 
Samlet søknad sendes til ditt institutt/senter innen 30.6.2020. Ditt institutt/senter vurderer 
søknaden og oversender til fakultetet for sluttbehandling.  
 
Ved spørsmål ta kontakt med institutt/senter eller HR-seksjonen på fakultetet 
fakadm@hf.uib.no. 
 
 

Med vennlig hilsen 

 

Jørgen Sejersted Kim Ove Hommen 

dekan  fakultetsdirektør 

 

https://www.uib.no/hr/134960/ditt-ansattforhold#utvidet-egenmelding
https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/69941
https://lovdata.no/forskrift/2006-01-31-102/%C2%A72-3
https://www.uib.no/korona/135024/tiltak-stipendiater-og-postdoktorer
https://www.uib.no/korona/135024/tiltak-stipendiater-og-postdoktorer
mailto:fakadm@hf.uib.no
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Til alle postdoktorer ved Det humanistiske fakultet 
 

 

 

 

 

  

  

 
 
Informasjon om forlengelse av postdoktorperiode grunnet Korona-situasjonen 

Korona-situasjonen medfører noen særlige utfordringer for postdoktorer. UiB har vært 
gjennom en prosess for å finne fram til hvordan man best kan kompensere for disse.  

I brev av 20/3 fra UiB framgikk det at «Alle stipendiater og postdoktorer får uavhengig av 
finansieringskilde åremålsperioden forlenget med en måned fra 12. mars 2020.» Denne 
formuleringen ble raskt videresendt via fakultetet og instituttene til stipendiater og 
postdoktorer ved HF. Formuleringen er senere modifisert og presisert av UiB, blant annet i 
sak til Universitetsstyret 23/3 og i skriv av 3/4 og 21/4. Ordningen for forlengelser må 
tilpasses forskriftsmessige ulikheter mellom stipendiater og postdoktorer, og forlengelsene 
skal ses i forhold til allerede eksisterende rettigheter og rettigheter som av regjeringen og 
UiB er blitt utvidet på grunn av Korona-situasjonen (se under).  

Slik ordningen nå er presisert, innebærer den at forlengelse kan innvilges etter begrunnet, 
individuell søknad. Søknaden skal være støttet av instituttet og blir behandlet på 
fakultetsnivå. Arbeidsgiver skal behandle søknader med smidighet. 

Fakultetet har forståelse for at informasjonsflyten i denne prosessen kan ha skapt usikkerhet 
og frustrasjon, men vi mener likevel at de rammene UiB har kommet fram til, legger til rette 
for gode ordninger som vil gi kompensasjon for forsinkelser skapt av Korona-situasjonen.  

Fakultetet åpner nå for søknader om forlengelse med bakgrunn i ordinære og utvidete lov- 
og tariffbestemmelser om postdoktorers rett til forlengelse. Søknaden skal begrunnes i ett 
eller flere av punktene nedenfor: 

 
Omsorg for barn (utvidet) 
Ordning med omsorg for barn er utvidet til inntil 20 dager ved en eller to barn og inntil 
30 dager ved tre eller flere barn. Omsorgsdager kan fordeles over flere dager ved redusert 
arbeidsdag. For nærmere informasjon se her. 

Referanse 

2020/4953 

Dato 

08.05.2020 

  

  

https://www.uib.no/foransatte/134199/sp%C3%B8rsm%C3%A5l-og-svar-om-koronaviruset-uib-ansatte#f-r-jeg-fri-til-passe-barn-ved-stengte-skoler-og-barnehager-
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Egenmeldinger (utvidet) 
Ved UiB er arbeidsgiver og tillitsvalgte blitt enig om å utvide bruken av egenmeldinger til hele 
arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager (tidligere kun anledning til 8 dager), for nærmere 
informasjon se her. 
 
Velferdspermisjon (inntil 12 dager) 
Det kan gis inntil 12 dager etter gjeldende regler for velferdspermisjoner. Velferdsdager kan 
registreres både som hele og halve dager, dvs. fordeles over flere dager ved redusert 
arbeidsdag. Velferdspermisjon kan for eksempel innvilges ved behov for flere omsorgsdager. 
Mer informasjon om velferdspermisjoner finner du her (du kan bli bedt om å logge deg på 
medarbeiderhåndboken).    
 
 

Fravær i forbindelse med omsorg for barn, egenmeldinger og velferdspermisjon skal 
registreres fortløpende på vanlig måte i personalportalen. Det er viktig at registreringen 
gjøres fortløpende slik at arbeidsgiver kan søke om utvidet refusjon fra NAV for 
koronarelatert fravær. 

Etter forskrift må fraværet utgjøre minst to sammenhengende uker for å gi grunnlag for 
forlengelse av postdoktorperioden. I denne situasjonen vi er nå i har UiB besluttet at 
postdoktorer får forlengelse for alt slikt fravær.  
 
Slik søker du forlengelse: 
Søknad sendes til ditt institutt/senter innen 30.6.2020.   
 
Ditt institutt/senter vurderer søknaden og oversender til fakultetet for sluttbehandling.  
 

Forlengelse for omsorg for barn, egenmeldinger og velferdspermisjoner vurderes med 
bakgrunn i fravær som du har registrert i personalportalen. 

Uforskyldt hindring  
Ordning med uforskyldt hindring av arbeidsmessig art er hjemlet i forskrift og gjelder 
foreløpig bare for stipendiater. Universitetet i Bergen har tatt opp spørsmålet med 
Kunnskapsdepartementet om forlengelse for postdoktorer som på grunn av korona-
epidemien har fått uforskyldte forhindringer av arbeidsmessig art også kan gjelde 
postdoktorer. Dette vil bli avklart når departementet har foretatt nærmere vurderinger, se 
også UiBs koronasider for tiltak for postdoktorer.  
 

 
Ved spørsmål ta kontakt med institutt/senter eller HR-seksjonen på fakultetet 
fakadm@hf.uib.no. 
 
 

Med vennlig hilsen 

 

Jørgen Sejersted Kim Ove Hommen 

dekan fakultetsdirektør 

https://www.uib.no/hr/134960/ditt-ansattforhold#utvidet-egenmelding
https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/69941
https://www.uib.no/korona/135024/tiltak-stipendiater-og-postdoktorer
mailto:fakadm@hf.uib.no
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Vikar for valgte og åremålsansatte faglige ledere ved HF  

 
Bakgrunn 
Den tidligere lov for ansettelsesforhold i Staten, tjenestemannsloven, hadde som hovedregel 
at midlertidige ansettelser etter fire år ble faste. Forskrift til tjenestemannsloven hadde 
imidlertid en unntaksregel for vikarer i vitenskapelig stilling, om enn noe spesielt formulert: 
 

vikar for 
- innehaver av vitenskapelig stilling 

plikter å fratre uten oppsigelse når stillingens faste innehaver inntrer i stillingen, selv om vikariatet har vart 
mer enn 4 år. Dersom vikariatet har vart mer enn 4 år, skal vedkommende ha fortrinnsrett til ny stilling 
(jfr. lovens § 13 nr. 1 a, og forskriftens § 7 nr. 2). 

 
Disse vikarene var en av flere grupper statsansatte som ikke fikk fast stilling automatisk, men 
som i stedet fikk en fortrinnsrett til ledig stilling. Vikarer for stortingsrepresentanter var en 
annen slik gruppe. 
 
Ved innføringen av statsansatteloven i 2017 fikk vi en treårsregel for når midlertidige 
ansettelser blir faste, dvs. ett år kortere enn tidligere lov. Det generelle unntaket for 
vitenskapelige vikarer bortfalt også. Dette var endringer som Stortinget og departementet var 
meget bevisste på. Et ønske om å redusere midlertidigheten i vår sektor var en vesentlig 
årsak til endringene, spesielt vikarbestemmelsen i forskriften. 
 
Man så imidlertid et behov for å gjøre unntak for de vikariatene som varer lengst, nemlig ved 
permisjonene som gjelder valgte eller åremålsansatte lederstillinger. Hovedregelen i 
statsansatteloven ville ellers føre til at det ble gjort en ny fast ansettelse hver gang det ble 
ansatt en leder. Alternativt kunne resultatet blitt at man ikke kunne ansette vikarer i slike 
situasjoner. Dette ville ha uheldige konsekvenser, og det ble derfor laget en særregel i 
universitets- og høyskoleloven (UHL) som gjelder vikarer for ansatte som har permisjon for å 
være valgt eller åremålsansatt leder. Bestemmelsen lyder slik: 
 

UHL § 6-5 nr 4 
Ved statlige universiteter og høyskoler skal vikar for arbeidstaker som har permisjon for å være valgt eller 
åremålsansatt leder fratre stillingen uten oppsigelse når stillingens faste innehaver gjeninntrer, selv om 
vikariatet har vart i mer enn tre år. Har vikariatet vart i mer enn tre år, skal vedkommende om mulig tilbys annen 
passende stilling i virksomheten.  
 
Vikaren har også fortrinnsrett til ansettelse i staten på samme vilkår som etter statsansatteloven §§ 19 og 24. 
Fortrinnsrett til ansettelse i staten inntrer ved fratreden og varer inntil to år etter fratreden 

 
De eneste vikarene som altså ikke blir faste etter tre år, er vikarer for ansatte som er valgte 
eller åremålsansatte ledere. Det trenger ikke nødvendigvis være faglige ledere, men det er 
dette som er normalen i vår sektor. De fleste andre lederstillinger er faste. 
 

Dato: 26.04.2021 
Arkivsaksnr: 2021/5627-ARVE 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
31/21 
11.05.2021 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 

https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/1983-11-11-1608/%C2%A713
https://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/1983-11-11-1608/%C2%A77
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Prosess for tilsetting av vikar 
Ved tilsetting av vikar for valgte eller åremålsansatte ledere skal vikarstillingen lyses ut, slik 
hovedregelen i statsansatteloven er. Vikarperioden er av en slik lengde at man må anta at en 
utlysning vil trekke gode kandidater til stillingen, men det vil nok likevel være slik at stillingen 
er mindre attraktiv enn en fast stilling.  
 
Motstridende hensyn 
Den nevnte bestemmelsen i UHL balanserer hensynet til vikarenes trygghet og rettsstilling 
opp mot institusjonenes behov for råderett med hvilke stillinger som besettes fast, og når 
dette skjer. Har den aktuelle institusjonen ingen ledige stillinger å tilby, så har ikke vikaren 
krav på stilling, men vikaren vil kunne gjøre krav på en stilling ved en annen institusjon på 
grunn av fortrinnsretten som gjelder i hele Staten. UiB kan derfor oppleve at en person med 
fortrinnsrett fra en annen institusjon har fortrinnsrett til en utlyst faglig stilling, og med dette 
kan stoppe en åpen tilsettingsprosess som vi har.  
 
Det er viktig å være klar over at fortrinnsrett til stilling betyr at man har krav på en stilling så 
fremt man er kvalifisert til stillingen, man trenger ikke være best kvalifisert. 
 
Bestemmelsen gir arbeidstaker en viss grad av trygghet, og dette henger sammen med 
hovedregelen i statsansatteloven om rett til fast stilling etter tre år. Lovgiver mener at ansatte 
etter så lang tid bør sikres muligheter for fast stilling. 
 
Bestemmelsens formulering «om mulig tilbys» peker mot en aktivitetsplikt for arbeidsgiver og 
en ordning som skal iverksettes uten unødige forsinkelser. Ordlyden må forstås slik at den 
innebærer et unntak fra hovedregelen om utlysning av stillinger. Dersom arbeidsgiver kan 
fastslå at vikaren er kvalifisert, uten å gjennomføre en utlysning med påfølgende 
bedømmelse, så er saken godt nok belyst til at man kan legge den fram for 
tilsettingsmyndigheten (f.eks. et fakultetsstyre eller tilsettingsråd) for vedtak. Ordlyden viser 
også at hvis det er slik at den stillingen som er «passende», er en fast stilling, så har 
vedkommende vikar rett på denne. Dette gjelder selv om institusjonen aller helst ville ønske 
å lyse stillingen ut nasjonalt og internasjonalt og fritt velge den kandidaten man vil ansette. 
Lovgiver setter arbeidstakers vern høyere enn institusjonens ønske om å velge kandidat i et 
slikt tilfelle. 
 
Arbeidsgiver kan velge å lyse stillingen ut. Det vil være mest aktuelt dersom man regner med 
at flere personer kan ha fortrinnsrett til en stilling. Da kan man bruke utlysningen til å få 
belyst forholdet mellom de fortrinnsberettigede, men i de fleste tilfeller er dette lite 
hensiktsmessig. Da er det normalt bedre å undersøke hvilke personer som er aktuelle for 
slike rettigheter og eventuelt gjennomføre en vurdering av disse. Da unngår man at søkere 
bruker tid på å fremme søknader som uansett er verdiløse siden det finnes en eller flere 
personer som har fortrinnsrett.  
 
Drøfting av konsekvenser ved flere påfølgende vikarperioder 
Bestemmelsen i UHL sier ingenting om hva som er konsekvensen av flere vikarperioder. En 
person kan være vikar for samme faglige leder i flere åremålsperioder, gjerne i ulike 
lederfunksjoner. Det naturlige vil være å anvende reglene på samme måte ved utløpet av 
hver slik periode. Da vil det normalt ikke være aktuelt å lyse ut stillingen på nytt, for 
arbeidsgiver har altså en plikt til å lete etter en passende stilling. Skal vedkommende leder ta 
et nytt åremål, har jo institusjonen normalt fortsatt det samme vikarbehovet. Vikaren har 
allerede blitt funnet å være kvalifisert, og det har ingen betydning om arbeidsgiver underveis 
har fått rede på at det eventuelt finnes enda bedre kvalifiserte kandidater for et vikariat. 
 
Det bør vurderes om arbeidsgiver på et tidspunkt skal tilsette vikaren i fast stilling ved 
etterfølgende vikarperioder. Hensynet til arbeidstaker taler for dette. Selv om bestemmelsen i 
UHL gir arbeidstaker en del rettigheter, er det også sterke grunner som tilsier at arbeidsgiver 
bør unngå å holde en arbeidstaker i midlertidig stilling over svært lang tid. Midlertidig stilling 
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kan f.eks. føre til at det er vanskeligere å få boliglån, og det vil også være en ikke ubetydelig 
risiko for at en slik vikar vil søke seg til andre stillinger så lenge vi ikke kan tilby den trygghet 
som en fast stilling innebærer. Det er lite hensiktsmessig for arbeidsgiver å lyse ut etter vikar 
flere ganger, og en vikar som har arbeidet lenge ved et fag, har opparbeidet seg viktig 
erfaring som det kan være vesentlig å beholde.  
 
Motsatt er det en lang praksis for at faste faglig stillinger så langt som mulig skal besettes 
etter åpen konkurranse ved utlysning av fast stilling. Denne innfallsvinkelen vil tale for at man 
er svært restriktiv med å gå til fast ansettelse av en vikar, bortsett fra i de tilfellene man ikke 
har annet valg. Tilsetting i fast stilling i forbindelse med langvarig vikariat vil kunne ha 
konsekvenser for vedtatt bemanningsplan, og kan endre bemanningen i fag for lang tid 
framover. 
 
Ved vårt fakultet har vi etter hvert fått en praksis hvor det ansettes vikar etter utlysning for 
valgte eller åremålsansatte ledere som er internt rekruttert. Dette sikrer bedre at enhetene 
beholder forskningsdelen av stillingen og ikke bare erstatter lederens undervisningsdel av 
stillingen. Tidligere ble ofte enhetene gitt vikarmidler som gjerne ble brukt til kortvarige, 
midlertidige tilsettinger, og sjelden ansettelse etter utlysning. 
 
Vi har nå ansatte som har stått i både en og flere vikarperioder for valgte og åremålsansatte 
ledere. Det fremstår uheldig at vi har midlertidig ansatte som har slik tilknytning over mange 
år uten å være fast ansatt. Fakultetsstyret bes derfor å vurdere om det skal etableres en 
praksis hvor vikarer for valgte og åremålsansatte ledere normalt tilbys fast faglig stilling 
dersom det blir aktuelt med en tredje vikarperiode, dvs. mer enn åtte sammenhengende år 
som slik vikar. Formuleringen «normalt» vil føre til at dette ikke er en regel som automatisk 
trer i kraft, men etter en vurdering, og at det kan finnes tilfeller hvor en slik praktisering ikke 
er tjenlig. Det forventes ikke at en slik ny praksis vil bli benyttet ofte. Dersom fakultetsstyret 
ønsker å innføre en slik praksis, må nytt vedtaksforslag i tråd med dette utformes i møtet. 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret tar gjennomgangen av regler knyttet til vikarer for valgte og åremålsansatte 
ledere til etterretning.  
 
 
   

 
Jørgen Magnus Sejersted  
                 dekan Kim Ove Hommen 
   fakultetsdirektør 
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FUND-ordninga: Forslag om å gå over til å lyse ut ordninga annakvart år  

 
 
Dokument i saka 
 

 Fakultetsstyresak 53/18 
 Fakultetsstyresak 59/19 

 
 
Bakgrunn 
 
Styret ved Det humanistiske fakultet vedtok på møte 23/10-2018 (sak 53/18) at det skulle 
innførast ei meritteringsordning for undervisning ved fakultetet (Framifrå undervisar, FUND). 
Vedtaket fastslo både prosedyren og kriteria for vurderingsprosessen, i tillegg til å fastsetja 
rammene for dei økonomiske vilkåra som følgjer med ein FUND-status. I vedtaket heitte det 
at både enkeltpersonar og undervisningsmiljø kunne søkja om status som framifrå 
undervisar. 

Den første runden med tildeling av FUND-status vart gjennomført hausten 2019 (sak 
59/19). Etter den første runden med utlysing og dei erfaringane som vart gjort då, fann 
fakultetet at det var tenleg  å presisera og justera ein del punkt i tildelingskriteria og 
søknadsprosedyren. Dette galdt for det første å tilpassa kriteria slik at det vart tydeleg at dei 
òg gjeld for søknadar om å verta framifrå undervisningsmiljø. Vidare vart det teke inn klarare 
forventning til konkrete planar for korleis ein FUND-status skal brukast. Endeleg søkte ein å 
presisera krava til systematikk og kollegialitet i utviklingsarbeidet klargjerast enda meir. 
Kriteria som gjeld no, kan lesast her: https://www.uib.no/hf/130956/meritteringsordning-
undervisere-ved-det-humanistiske-fakultet#kriterier-for-tildeling-nbsp-. 

I 2020 vart ordninga først lyst ut med søknadsfrist 15. juni. Grunna det store 
arbeidspresset som følgde av alle omleggingane under koronapandemien, vart fristen utsett 
til 15. september. Då hadde det meldt seg fem søkjarar, og to søkjarar vart meritterte som 
framifrå undervisarar av fakultetsstyret på møtet i desember. 

Erfaringane frå den andre runden med FUND-ordninga tilseier at kriteria for å 
bedømma søknadane no fungerer bra. Det har likevel vore diskutert om HF skal gå over til 
ein toårig syklus med ordninga, dvs. at vi lyser ut ordninga annakvart år. Per i dag er det tre 
framifrå undervisarar ved HF. I eit tiårsperspektiv kan ein tenkja seg at talet er over 20, om vi 
held fram med å lysa ut kvart år. På Det juridiske fakultet lyser ein ut ordninga annakvart år, 
så det er ingenting i vegen for at vi kan gjera det same på HF. På Det juridiske fakultet har 
ein òg gjort ordninga mellombels, dvs. at den som søkjer får statusen for seks år, men kan 
søkja om fornying på fire år (altså noko tilsvarande HF har når det gjeld framifrå 

Dato: 30.04.2021 
Arkivsaksnr: 2018/1112-

INGHA 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
32/21 
11.05.2021 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_23.10.18_0.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_23.10.18_0.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_29.10.19.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_29.10.19.pdf
https://www.uib.no/hf/130956/meritteringsordning-undervisere-ved-det-humanistiske-fakultet#kriterier-for-tildeling-nbsp-
https://www.uib.no/hf/130956/meritteringsordning-undervisere-ved-det-humanistiske-fakultet#kriterier-for-tildeling-nbsp-
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undervisningsmiljø, sjølv om ein her ikkje kan søkja på nytt). På Det juridiske fakultet er det 
òg svært konkrete forventningar til kva det vil seia å ha statusen:  

«Bidra som ressurs, og gjennomføra og initiera kompetansehevande tiltak for                                                 
kollegaer på fakultetet til dømes i samarbeid med undervisningsdekanen. 

• Yta støtte til miljø og kollegaer som driv pedagogiske utviklingsprosjekt eller 
emnerevisjonar. 

• Delta i utdanningsrelevante komitear slik som til dømes å vurdera søknader om 
merittering eller godkjenna pedagogisk basiskompetanse. 

• Bidra i evaluering av fakultetets studieprogram og emne.»  
(Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet, 48/19) 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_04.06.2019_sak_43-

62.pdf 
 

Studiestyret hadde saka til drøfting i møte 21.4.21, sak 8/21, og slutta seg til forslaget om 
utlysing av FUND annakvart år. Her kom det òg innspel om at forventningane til kva dei 
individuelt meritterte undervisarane skal gjera bør presiserast ytterlegare, og særleg for den 
første femårsperioden dei er meritterte undervisarar, men utan at statusen vert gjort 
mellombels.  
 
Dekanatet på HF vil foreslå at ordninga både for individuelle søkjarar og for 
undervisningsmiljø vert lyst ut annakvart år frå og med hausten 2021, og at krava til 
individuelle innehavarar av FUND-status vert presiserte i tråd med drøftinga i Studiestyret.   
 
Dette vil innebera at meritterte undervisarar – for dei første fem åra dei har statusen - er 
forventa å bidra som ressurs, og gjennomføra og initiera kompetansehevande tiltak for 
kollegaer på fakultetet, yta støtte til miljø og kollegaer som driv pedagogiske 
utviklingsprosjekt eller emnerevisjonar og delta i utdanningsrelevante komitear og bidra i 
evaluering av fakultetets studieprogram og emne.  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret vedtek at Fund-ordninga både for individuelle søkjarar og frå 
undervisningsmiljø vert lyst ut annakvart år frå og med hausten 2021, og at krava til 
individuelle innehavarar av FUND-status vert presiserte i tråd med drøftinga i Studiestyret 
21.4.21, sak 8/21. Dette vil innebera at meritterte undervisarar – for dei første fem åra dei har 
statusen - er forventa å bidra som ressurs, og gjennomføra og initiera kompetansehevande 
tiltak for kollegaer på fakultetet, yta støtte til miljø og kollegaer som driv pedagogiske 
utviklingsprosjekt eller emnerevisjonar og delta i utdanningsrelevante komitear og bidra i 
evaluering av fakultetets studieprogram og emne.  

 
 
   
Jørgen Magnus Sejersted  
                 dekan Kim Ove Hommen 
   fakultetsdirektør 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_04.06.2019_sak_43-62.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_04.06.2019_sak_43-62.pdf
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Delegering av vedtaksmyndighet i saker om tilpasning av undervisning 
og vurdering høsten 2021  

 
 
Dokumenter i saken 

 Universitetsstyresak 133/20: Forlengelse av midlertidig forskrift – Tillegg til grads- og 
studieforskriften   

 Fakultetsstyresak 15/20: Delegasjon av vedtaksmyndighet i saker om tilpasning av 
vurderingsformer og undervisning våren 2020  

 Fakultetsstyresak 32/20: Delegasjon av vedtaksmyndighet i saker om tilpasning av 
vurderingsformer og undervisning høsten 2020   

 Fakultetsstyresak 60/20: Delegering av vedtaksmyndighet i saker om tilpasning av 
vurderingsformer og undervisning våren 2021  

 
 
Forlenging av midlertidig forskrift 
I forbindelse med koronautbruddet vedtok Universitetsstyret 11. mars 2020 en midlertidig 
forskrift om tillegg til Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i 
Bergen. Den midlertidige forskriften regulerer spørsmål om sensurfrist, obligatoriske 
arbeidskrav, forkunnskapskrav og fravær fra vurdering, og har som formål å gi rettslig 
dekning for tiltak som blir nødvendige pga. koronapandemien, samtidig som den sikrer at 
studenter ikke blir forsinket i utdanningen.  
 
I første omgang gjaldt den midlertidige forskriften til 1. september 2020, og ble så forlenget, 
først til 1. februar 2021, og deretter til 1. oktober 2021. 
  
Den midlertidige forskriften angir at når det er nødvendig på grunn av forhold relatert til 
koronavirus, kan fakultetet gjøre visse endringer i programmer og emner (§ 2). 
 
Vedtak i studie- og emneplansaker ved HF 
UiBs myndighetskart plasserer vedtaksfullmakt i studie- og emneplansaker til fakultetsstyret. 
Ved HF er vedtaksfullmakten delegert til studiestyret, mens de løpende vedtakene gjøres av 
visedekan for utdanning på vegne av studiestyret. Saker av prinsipiell karakter, saker som er 
spesielt omfattende, eller på annet vis er av interesse for fakultetet som helhet, legges 
normalt frem for studiestyret.  
 
Våren 2020, høsten 2020 og våren 2021 ble programstyrene ved fakultetet gitt status som 
fakultetsorganer, i saker som gjaldt midlertidig tilpasning av undervisning og vurdering på 
enkeltemner. Det var enighet om at de enkelte fagmiljøene måtte avgjøre hva som var den 
best egnede erstatningen i de tilfellene emnet ikke kunne gjennomføres som beskrevet i 
emnebeskrivelsen, ettersom undervisnings- og vurderingsform må ses i sammenheng med 

Dato: 23.04.2021 
Arkivsaksnr: 2020/3516-ELHJ 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
33/21 
11.05.2021 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 

https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-11-26/S_133-20Forlengelse_midlertidig_forskrift-Tillegg_til%20grads_og_studieforskriften.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-11-26/S_133-20Forlengelse_midlertidig_forskrift-Tillegg_til%20grads_og_studieforskriften.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_24.03.20_0.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_24.03.20_0.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_16.06.20.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_16.06.20.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/sirkulasjonssak_-_s_60_delegering_av_vedtaksmyndighet.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/sirkulasjonssak_-_s_60_delegering_av_vedtaksmyndighet.pdf
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emnets læringsutbytte, og delegering av vedtaksmyndighet bidro til en rask og smidig 
prosedyre. Fakultetet og instituttene har meldt om gode erfaringer med ordningen. 
Delegeringen skiller seg fra den ordinære prosessen for emneendringer, ved at det er 
midlertidige endringer for ett gitt semester, som gjøres nødvendig av tiltak knyttet til 
koronavirus.  
 
Fordi situasjonen i forkant av høsten 2021 i stor grad er den samme som de foregående 
semestrene, er det ønskelig at vedtaksmyndighet i disse tilfellene delegeres også for 
emnene som skal gå høsten 2021. 
 
Planlegging av undervisning og vurdering høsten 2021 
UiB har åpnet for undervisning på campus, men hensyn til studenter og undervisere i 
risikogruppen, at studenter og undervisere kan settes i karantene, og mindre kapasitet i 
undervisningsrom, gjør at en del undervisning fortsatt må gå digitalt. På emner hvor 
obligatoriske arbeidskrav ikke kan gjennomføres som beskrevet i emnebeskrivelsen, som 
f.eks. krav om fysisk oppmøte til undervisning, kan fagmiljøene enten gi samtlige studenter 
fritak fra arbeidskravet, eller bytte ut arbeidskravet med et annet, likeverdig arbeidskrav, som 
gir et tilsvarende læringsutbytte. Dersom fagmiljøet finner gode løsninger for registrering av 
oppmøte til digital undervisning, kan en mulighet være å endre oppmøtekravet til obligatorisk 
oppmøte til digital undervisning på et emne.  
 
Når det gjelder vurdering, er UiBs utgangspunkt at vurdering skal gå digitalt også høsten 
2021. Men det kan gjøres unntak for eksamener som av faglige hensyn må gjennomføres 
med fysisk tilstedeværelse, f.eks. om det studenten skal prøves i forutsetter at hen ikke har 
tilgang til hjelpemidler. HF har meldt inn behov for saleksamen (ordinær skoleeksamen i et 
eksamenslokale ved UiB) på 28 av 148 skoleeksamensemner. Emner som hadde 
undervisning våren 2021, og bare gjentakseksamen høsten 2021, har i utgangspunktet 
samme vurderingsform som våren 2021. Øvrige emner med en vurderingsform som normalt 
krever fysisk oppmøte på campus, må vurdere andre vurderingsformer.  
 
Timeplanene for høsten 2021 publiseres på uib.no 1. juni, og Studentweb åpner for 
emneoppmeldinger 21. juni. Innen dette tidspunktet må emneendringer være vedtatt og 
informasjon om obligatoriske arbeidskrav og vurderingsform må være oppdatert i 
emnebeskrivelsene. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret delegerer vedtaksfullmakt til programstyrene ved HF i saker hvor det er 
nødvendig å tilpasse undervisning og vurdering som følge av forhold knyttet til 
koronapandemien. Delegeringen gjelder ut juni 2021, og omfatter emner som skal gå høsten 
2021. Programstyrene har status som fakultetsorgan i disse sakene. 

 
 

 
   

 
Jørgen Magnus Sejersted  
                 dekan Kim Ove Hommen 
   fakultetsdirektør 
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Studiekvalitetsmelding for 2020 fra Det humanistiske fakultet  

 
Dokumenter i saken 
 

 Bestilling fra Studieavdelingen 
 Studiekvalitetsmeldinger fra institutt og sentre 
 Studiekvalitetsmeldingen 2020 

 
Bakgrunn 
  
I henhold til Universitetet i Bergen sitt kvalitetssystem for utdanning – systembeskrivelse, 
skal fakultetene årlig levere en studiekvalitetsmelding med planer for oppfølging av 
studiekvalitet. 
 
Prosessen starter med egenvurderinger på emne- og programnivå som leder opp til 
studiekvalitetsmeldinger på institutt og sentre. Disse studiekvalitetsmeldingene danner 
grunnlag for fakultetets dialogmøter med enhetene og er utgangspunkt for fakultetets 
studiekvalitetsmelding. Fakultetenes studiekvalitetsmeldinger danner grunnlag for 
dialogmøter med Universitetet i Bergen sitt sentralnivå og for universitetets samlede 
studiekvalitetsmelding som behandles i universitetsstyret. 
 
Alle institutt og sentre ved Det humanistiske fakultet leverte studiekvalitetsmeldinger for 2020 
og det ble gjennomført dialogmøter primo april. Dialogmøtene ble i år gjennomført som et 
fellesmøte med hver enhet for utdanning, forskerutdanning og forskning, og hvor de ulike 
feltene hadde hver sin agenda.  
 
Studiekvalitetsmeldingen 2020 har vært på sirkulasjon til medlemmene i studiestyret. 
 
I bestillingen fra Studieavdelingen blir det nevnt at utdanningsfeltet i størstedelen av 2020 
har vært svært preget av koronasituasjonen og at det derfor er naturlig at pandemien sin 
virkning på utdanningsfeltet blir omtalt i fakultetenes meldinger der dette er naturlig, men at 
hovedfokuset skal ligge på det mer generiske kvalitetsarbeidet ved fakultetene.  Fakultetet 
har fulgt denne anmodningen og kommenterer koronasituasjonen i forbindelse med flere 
punkter i meldingen. Mentorordningen ble for eksempel sterkt preget av korona og ikke minst 
ble det gjort et stort arbeid i omlegging til digital undervisning og endringer i 
vurderingsformer. Korona-tilpassinger var også et gjennomgående tema i fakultetets 
dialogmøter med enhetene. 
 
Dekanens kommentar 
2020 har vært et unntaksår, men studiekvalitetsmeldingen viser i hovedsak positive 
resultater. Meldingen viser at det arbeides svært aktivt og godt for bedret studiekvalitet ved 
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Arkivsaksnr: 2021/1116-

INGHA 
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enhetene, at innføringen av mentorordning er lovende og at det er god dialog mellom 
enheter og fakultet. Det er en gledelig økning i avlagte stp generelt og per student. 
Meldingen viser imidlertid også at flere programmer fremdeles har utfordringer med 
studentenes gjennomføring og at det må arbeides videre med praksis og arbeidslivsrelevans 
i tråd med stryingssignaler. 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret tar studiekvalitetsmelding for 2020 fra Det humanistiske fakultet til 
etterretning. 
 
 
   

 
Jørgen Magnus Sejersted  
                 dekan Kim Ove Hommen 
   fakultetsdirektør 
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Egenvurderinger og studiekvalitetsmeldinger for 2020 -bestilling 
 
Vi viser til kapittel 3 i UiBs kvalitetssystem for utdanning- systembeskrivelse, som omtaler 
den årlige prosessen fram til en samlet studiekvalitetsmelding for utdanningene ved UiB. 
 
Prosessen starter med egenvurderinger på emne- og programnivå, og som leder opp til 
studiekvalitetsmeldinger på institutt, fakultets- og sentralt nivå. Instituttenes 
studiekvalitetsmeldinger og referater fra dialogmøtene med instituttene, danner 
utgangspunktet for fakultetets studiekvalitetsmelding med planer for oppfølging av 
studiekvalitet. Vi viser til kapittel 3 for nærmere informasjon.  
 
Dette brevet er den årlige bestilling til studiekvalitetsmelding til fakultetene.  
 
Iht kap. 3.1 skal fakultetenes studiekvalitetsmeldinger inneholde omtale av:    

 Oppfølging av foregående års studiekvalitetsmelding  
 Hovedkonklusjoner fra fakultetenes dialogmøter  
 Gjennomførte og planlagte emne- og programevalueringer  
 Budsjettprioriteringer (endringer) 
 Studieportefølje og dimensjonering  
 Satsingsområder  
 Status knyttet til målsettinger om studiekvalitet satt i UiBs handlingsplaner, inklusive 

Handlingsplan for kvalitet i utdanning   
 Utviklingsavtale med KD  
 Planer for oppretting og nedlegging av studieprogram, jf. kap 3.2 i 

systembeskrivelsen 
 
I tillegg ber vi om omtale på: 
Hva gjør fakultetet for å øke gjennomføring på normert tid i studieprogrammene, og hvilke 
effekter er observert/planlegges evaluert?  
- Hvordan blir det jobbet med å få på plass studentaktive og varierte undervisnings- og 
vurderingsformer ved alle studieprogrammene ved fakultetet? Hva er oppnådd så langt og 
hva gjenstår?  

Referanse Dato 

2021/779-TOVST 21.01.2021 
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 Vi viser til lenker til aktuelle rapporter fra Tableau og STAR til bruk 
ved egenvurdeinger på programnivå og til studiekvalitetsmeldinger nederst i kap 3.1.  
 
Koronasituasjonen 
Utdanningsfeltet har i størstedelen av 2020, vært svært preget av koronasituasjonen. Det er 
derfor naturlig at pandemien sin virkning på utdanningsfeltet blir omtalt i fakultetenes 
studiekvalitetsmeldinger der dette er naturlig. Hovedfokuset i meldingen skal likevel ligge på 
det mer generiske kvalitetsarbeidet ved fakultetene.      
  
  
Dialogmøter og oppfølging, årshjul:  
 - februar – april 2021: Egenvurderinger i emner og program, 
dialogmøter mellom institutt- og  
                                   fakultetsledelse 
- mars: Instituttene oversender studiekvalitetsmeldinger til fakultetetene. 
- 18. mai: Fakultetets frist for å oversende studiekvalitetsmelding til SA 
 - mai – september: Dialogmøter mellom fakultets- og 
universitetsledelse 
 - 29.oktober: Samlet studiekvalitetsmelding for UiB behandles i 
Utdanningsvalget.  
 - 25. november: Samlet studiekvalitet vurdering for 
utdanningsfeltet ved UiB behandles i Universitetsstyret.  
  
 Det enkelte fakultet setter nærmere frister for prosessene ved 
fakultetet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Oddrun Samdal 
viserektor for utdanning Christen Soleim 
 avdelingsdirektør 
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Senter for vitenskapsteori 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
Institutt for fremmedspråk 
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

 
  
  

 
 
Dialogmøter 2021- forberedelse 
 
Fakultetet forbereder nå vårens dialogmøter med institutt og sentre. De endelige detaljene er 
ennå ikke klare; bl.a. må det avklares hvorvidt seksjon for studier og forskerutdanning skal 
ha egne dialogmøter slik vi har hatt tidligere, eller om de skal inngå i styringsdialogmøtene 
som fakultetsledelsen har med grunnenhetene. I tillegg må det fastsettes datoer. 
 
Fakultetene har nå mottatt brev fra Studieavdelingen, 2021/779, Egenvurderinger og 
studiekvalitetsmeldinger for 2020 – bestilling. Brevet vedlegges til foreløpig informasjon og 
som utgangspunkt for enhetenes egenvurderinger og studiekvalitetsmeldinger. Merk at 
fakultetet har frist 18. mai for å sende inn fakultetets studiekvalitetsmeldinger. 
 
Vi kommer tilbake med nærmere informasjon så snart denne er klar, men jobber per nå med 
en foreløpig tidsplan der frist for instituttenes egenvurderinger/studiekvalitetsmeldinger er i 
siste halvdel av mars og dialogmøter første halvdel av april. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Svein Ivar Angell 
visedekan Ranveig Lote 
 seksjonssjef 
 
 

Referanse Dato 

2021/1116-INGHA 25.01.2021 
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Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
Institutt for fremmedspråk 
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
Senter for vitenskapsteori 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

 
  
  

 
 
Studiekvalitetsmelding 2020 - tidsplan for dialogmøter våren 2021 
 
Det inviteres herved til dialogmøter mellom fakultetsnivået og institutter/sentre våren 2021.  
 
Etter innspill fra enhetene i fjor, kombinerer vi i år møtene for utdanningssiden med de øvrige 
dialogmøtene mellom fakultet og institutt (for forskning, forskerutdanning, m.m.). 
Dette brevet omhandler først og fremst utdanningssiden og dermed første del av møtene. 
Bestillingen til de delene av møtene som handler om forskning, forskerutdanning, m.m., 
kommer i eget brev så snart dette er klart.  
 
 
Møteplanen er: 
LLE 7. april 2021 10:00–1200  
IF 7. april 2021 13:00–1500  
AHKR 8. april 2021 10:00–1200 
FoF 8. april 2021 13:00–1500  
SKOK og SVT  9. april 2021 10:00–1200  

 
Møtene vil bli arrangert i Teams og fakultetet vil sende ut innkalling i Outlook.  
 
 
Del 1: Dialog om studiekvalitetsmeldingen 
Deltakere fra fakultetet er dekanat, fakultetsdirektør, studiesjef og nestleder. 
Anbefalte deltakere fra institutt/senter er enhetens ledergruppe. 
 

Referanse Dato 

2021/1116-INGHA 09.02.2021 
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Vi viser til tidligere brev datert 25.1.2021 i sak 2021/1116, med vedlagt brev fra 
Studieavdelingen, 2021/779, Egenvurderinger og studiekvalitetsmeldinger for 2020 – 
bestilling. Brevet beskriver hva fakultetene skal omtale i sine studiekvalitetsmeldinger og vi 
ber institutt og sentre ta utgangspunkt i de samme punktene i sine meldinger, i tillegg til 
egenvurderingene på emne- og programnivå.  
 
Grunnlaget for fakultetets studiekvalitetsmelding er egenvurderingene som er gjort på emne- 
og programnivå, studiekvalitetsmeldinger fra institutt og sentre og dialogmøtene mellom 
grunnenhetene og fakultetet. 
 
Fakultetenes frist for innsending av studiekvalitetsmelding for 2020 er 18. mai 2021, og 
meldingen skal behandles i fakultetsstyret før dette. 
 
 
Frist for innsending av enhetenes studiekvalitetsmeldinger til fakultetet er 23. mars 
2021. 
 
 
Instituttene og sentrene bes om å skrive referat fra dialogmøtet. Referatene sendes på epost 
til studiesaker@hf.uib.no så snart som mulig etter gjennomførte møter og enhetene og 
fakultetet ferdigstiller referatene i fellesskap. På grunn av en stram tidsplan i arbeidet med 
fakultetets studiekvalitetsmelding settes frist for innsending av ferdigstilte referater til 
senest én uke etter gjennomførte møter og referatene legges i ePhorte sak 2021/1116.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Svein Ivar Angell 
Visedekan for utdanning Ranveig Lote 
 studiesjef
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Studiekvalitetsmelding Institutt for filosofi og førstesemesterstudium 2020. 
Fagstudia i filosofi og retorikk 

 

Ifølgje Systembeskrivelsen skal utdanningskvaliteten «gjennomgås årlig i form av 
egenvurderinger på emnenivå, programnivå, institutt- og fakultetsnivå» (2.2.). Det heiter 
vidare at instituttleiar skal utarbeide ei «kort årlig studiekvalitetsmelding» som skal 
«inneholde vurdering av og plan for oppfølging av programstyrenes egenvurderinger, kort 
beskrivelse av tiltak for økt studiekvalitet som er gjennomført ved instituttet, og vurdering av 
instituttets gjennomføringstall og om disse har konsekvenser for instituttenes ressurser» 
(3.1). Det følgjande er Institutt for filosofi og førstesemesterstudium si 
studiekvalitetsmelding for 2019. 

 

1) Portefølje og produksjon 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier er ansvarleg for desse fagstudia: årsstudium, 
BA og MA filosofi, samt BA retorikk. 

Som vist til i fjorårets studiekvalitetsmelding har studiepoengproduksjonen ved FoF hatt ei 
stor auke, med noko nær ei dobling dei siste fem åra. Trass i pandemien heldt denne auken 
fram i 2020 (sjå tabell 1 og 2). Denne auken kjem delvis av høg overbooking, særleg på 
filosofi, og delvis av at fleire studentar utanfor instituttet sine program tek våre emne, noko 
som viser at filosofi er attraktivt som støttefag i andre utdanningar, både som frie 
studiepoeng og som obligatoriske emne i andre program (blant anna BA Kognitiv Vitskap).  

Auken på enkelte program er likevel så drastisk at me nesten også må tru at pandemien har 
hatt ein positiv innverknad, om ein kan seie det på den måten: studiepoengproduksjonen på 
BA filosofi vart faktisk dobla frå 2019 til 2020 (tabell 2). Det same ser me på studiepoeng pr. 
student pr. år (tabell 3). Også her var det ein bortimot sensasjonell auke i 2020: studiepoeng 
pr. student pr. år på BA filosofi gjekk frå 36 til 68 (!) i løpet av 2020. 

Men medan studiepoengproduksjonen samla sett er høg, så har kandidatproduksjonen 
tradisjonelt vore låg, i alle fall på BA-nivå (tabell 4). Fråfallet varierer ein del frå kull til kull, 
men det ligg på rundt 70% fråfall på BA dei siste åra. Samtidig viser statistikken at av dei som 
gjennomfører, så gjennomfører dei fleste på normert tid (nær 80% på BA), noko som tyder 
på at problemet ikkje er at ein bruker lang tid på å fullføre, men at ein fell frå undervegs, 
særleg i 3. semester (tabell 5 og 6). Det er likevel teikn på betring også når det gjeld 
kandidatproduksjon: Talet på innleverte bacheloroppgåver såg ei nær dobling frå 2017/2018 
til 2019/2020 på BA filosofi. Kandidatproduksjonen hadde også ein sterk auke i 2020 på BA 
filosofi, frå 9 til 25. 

Det vil vise seg om denne drastiske auken på BA filosofi i 2020 er teikn på ei varig endring 
eller om den primært skuldast forhold knytt til pandemien. 

På MA filosofi har gjennomstrøyminga tradisjonelt vore langt betre og er no på bortimot 
70%, sjølv om fleire av studentane nyttar lengre tid enn normert. Her er det snarare 
rekrutteringa som har vore utfordringa, sjølv om det også her har vore ei betring i 2020, med 
14 møtte på 12 studieplassar. 
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Instituttet har ikkje umiddelbare planar om oppretting av nye emne eller program. Som 
kjend har me i fleire år gått inn for både eit PPE-program og eit HD-program med filosofi som 
ein sentral ingrediens, men dette har foreløpig stranda på andre frontar. Tidlegare har 
instituttrådet ved FoF vedtatt å leggje ned BA retorikk, og dette vil no vurderast på nytt i lys 
av den nylege programevalueringa og utviklinga i studenttal. Når det gjeld emne, gjer 
ressurssituasjonen at det nok er meir aktuelt å redusere talet på emne enn å opprette nye, 
og dette vil bli tatt opp til vurdering i året som kjem. 

 

2) Evaluerings- og vurderingsarbeid 

Evaluering og vurdering har vore i samsvar med prinsippa i Systembeskrivelsen, og viser at 
gjennomføring av emne og program i all hovudsak har fungert godt, om enn med forventa 
utfordringar på grunn av pandemien. BA retorikk vart programevaluert i 2020, og denne 
rapporten er no til behandling. Filosofiprogramma skal evaluerast i 2021. Nye eksterne 
fagfeller for både filosofi og retorikk er på plass, men er i liten grad sett i aktivitet så langt. 

Studiebarometeret har låg svarprosent og må difor tolkast med varsemd, men kanskje er 
svarprosenten god nok til at me kan tolke tala som svake indikatorar på enkelte punkt (det 
var ikkje nok svar til å få resultat for MA filosofi og BA retorikk). Den overordna 
«tilfredsheten» er på rundt 4.0, som må seiast å vere svært bra. På undervisning, vurdering 
og inspirasjon får BA filosofi også godt over 4.0., som instituttet og lærarstaben bør vere 
særs godt nøgd med. Meir overraskande er det at me gjer det relativt dårleg på fagleg og 
sosialt miljø. Dette kjem me tilbake til under. 

 

3) Redusere fråfall / studentaktive undervisninsformer 

Målsetjinga vår i åra som kjem er å redusere fråfallet og auke bruken av studentaktive 
læringsformer innanfor ressursrammene våre. Mange av BA-studentane våre verkar ikkje å 
ha planar om å ta ein full grad frå byrjinga av, så ein kan ikkje gjere rekning med at me nokon 
gong vil få 70-80% gjennomføring. Samtidig er det klart at 20-30% gjennomføring er for lågt, 
og dette bør me klare å gjere noko med. Som nemnd over har instituttet allereie gjort ei 
endring i bacheloroppgåveemnet, med meir aktiv oppfølging, noko som ser ut til å ha gitt 
resultat. Samtidig er det slik at det meste av fråfallet skjer tidlegare i bachelorløpet, særleg 
rundt tredje semester. 

Her er nokre av tiltaka for å redusere frå fall og betre studiekvaliteten som instituttet 
arbeider med: 

 Tydeleggjere emneansvar: Undervisingsformer i høgare utdanning er i sterk utvikling, 
og pandemien har intensivert desse endringane. Det er difor nødvendig at ein større 
grad inkorporerer ansvar for kvalitetsutvikling i emneansvaret. Eit emne bør ikkje 
berre vere noko som enkeltlærarar går inn og ut av frå semester til semester—nokon 
må ha eit overordna og langsiktig ansvar for utviklinga. 
 

 Systematiske studentevalueringar: For å gjere noko med fråfallet, og meir generelt 
for å betre studiekvaliteten, treng me eit betre grunnlag for pedagogiske og 
organisatoriske avgjerder. Kort sagt treng me å vite meir om korleis studentane 
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opplever emna våre. Arbeidet med studentevaluering må difor systematiserast, med 
meir regelmessig gjennomføring og oppfølging. Dette inkluderer også faste møte 
mellom fagutval og instituttleiing. 
 

 Betre faglig-sosialt miljø: Som sagt har BA-programmet i filosofi hatt noko skuffande 
resultat i Studiebarometeret på akkurat dette området. Me treng difor å arbeide med 
å få fleire fagleg-sosiale møteplassar med studentane, både for å skape betre miljø 
mellom studentane og for å integrere dei betre i instituttets faglege liv. 
 

 Kultur for pedagogisk utprøving og samarbeid: Her må ein prøve å skape rammer 
som oppmodar til utprøving av nye undervisings- og vurderingsformer. Den 
semestervise timerekneskapen må ikkje hindre slikt langsiktig utviklingsarbeid. Dette 
handlar også om å skape arenaer for diskusjon og samarbeid om undervisingsformer. 
Til dømes kan ein årleg fagstudiedag vere eit aktuelt tiltak.  
 

 Oppbygging av studieprogramma: Med tanke på at mange av studentane fell frå 
rundt tredje semester må me vurdere om oppbygginga bør endrast. Me har allereie 
gjort ei endring i årsstudiet, der det krevjande førstesemesteremnet FIL121 vart tatt 
ut av årsstudiet og erstatta med FIL128. Forhåpentlegvis gjer det resultat, og liknande 
grep kan vurderast på BA. 
 

 Undervisingsassistentar: Ressurssituasjonen og påfølgjande innsparingstiltak kan 
redusere bruken av studentaktive læringsformer, men bruk av 
undervisingsassistentar kan verke i motsett retning. Bruk av masterstudentar som 
gruppeleiarar kan gi gode resultat, til dømes i kombinasjon med grupperettleiing. 
 

 Digitalisering: Koronasituasjonen har gitt ei digital kompetanseheving som gir oss 
fleire pedagogiske verktøy. Utviklingsarbeidet på exphil (DIKU-prosjektet 
«Argumentasjon som ferdighet» og dei SA-finansierte «Godt Forberedt»-prosjekta) 
med digitale arbeidspakker har allereie hatt positiv innverknad på fagstudia, og me 
vonar dette vil bli endå tydelegare i åra som kjem. 

 

Gjennomføring er sjølvsagt ikkje alt, men trass alt meiner me at faga våre er viktige og at me 
derfor gjerne vil gjere studia våre interessante nok til at studentane blir verande hjå oss. 
Håpet er at tiltaka nemnd over kan bidra til akkurat det (alt dette er naturlegvis med 
atterhald om at pandemien ikkje fører til varige endringar i studieåtferd, heilt uavhengig av 
kva tiltak me måtte sette inn). 

 

Steinar Bøyum 

Instituttleiar 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
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Tabell 1: Meldt, møtt, bestått på fagstudia 2015-2020 
 

358

469
499

606

479

640
609

675

532

710 694

821

244

320 310

380

315

457
424

489

354

515
460

237

315 298
355

304

438
408

465

340

485
429

HØST VÅR HØST VÅR HØST VÅR HØST VÅR HØST VÅR HØST VÅR
2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021

Series1 358 469 499 606 479 640 609 675 532 710 694 821
Series2 244 320 310 380 315 457 424 489 354 515 460
Series3 237 315 298 355 304 438 408 465 340 485 429

Meldt, møtt, bestått - Fagstudia H2015 - H2020

St
ud

en
ta

r

 
FS-data: Serie 1 er meldt til vurdering, serie 2 møtt til eksamen, serie 3 bestått eksamen 

 

Tabell 2: Studiepoengproduksjon fordelt på programmet der studenten var aktiv 
(DBH) 
 

 
2017 
SP-produksjon (60 
stp. enh.) 

2018 
SP-produksjon (60 
stp. enh.) 
 

2019 
SP-produksjon (60 
stp. enh.) 
 

2020 
SP-produksjon (60 
stp. enh.) 
 

BAHF-
FILO 

42 50 55 112 

BAHF-
RET 

21 18 15 14 

MAHF-
FILO 

20 17 18 17 
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Tabell 3: Studiepoeng per student 
 

 
2017 
Studiepoeng per 
student (hele året) 

2018 
Studiepoeng per 
student (hele året) 
 

2019 
Studiepoeng per 
student (hele året) 
 

2020 
Studiepoeng per 
student (hele året) 
 

BAHF-
FILO 

35 36 36 68 

BAHF-
RET 

39 36 33 39 

MAHF-
FILO 

38 35 34 36 

 
 

Tabell 4: Kandidatproduksjon 2017-2020 (Tableu)     
Kandidatproduksjon 2017 - 2020  (Tableu)  

  2017 2018 2019 2020 
Filosofi (BA) 10 7 9 25 
Filosofi (MA) 11 6 9 10 
Retorikk 10 7 7 3 

 
Tabell 5: Normert tid vs forsinkelse 

BAHF-FILO 
 

Normert 17,7% 
Pluss 1 sem 18,4% 
Pluss 2 sem 19,7% 
Pluss 3 eller mer 20,4%   

BAHF-RET 
 

Normert 25,8% 
Pluss 1 sem 28,8% 
Pluss 2 sem 34,8% 
Pluss 3 eller mer 34,8%   

MAHF-FILO 
 

Normert 21,2% 
Pluss 1 sem 39,4% 
Pluss 2 sem 45,5% 
Pluss 3 eller mer 72,7% 
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Tabell 6: Fråfall etter semesternummer 

Startår 1 2 3 4 5 6 7 8
2013 HØST Andel_frafall along Semesternummer0,00% 21,43% 47,62% 64,29% 64,29% 66,67% 71,43% 73,81%

Frafall along Semesternummer0 9 20 27 27 28 30 31
2014 HØST Andel_frafall along Semesternummer3,03% 33,33% 63,64% 66,67% 66,67% 63,64% 66,67%

Frafall along Semesternummer1 11 21 22 22 21 22
2015 HØST Andel_frafall along Semesternummer4,65% 23,26% 53,49% 53,49% 60,47% 62,79% 69,77% 74,42%

Frafall along Semesternummer2 10 23 23 26 27 30 32
2016 HØST Andel_frafall along Semesternummer0,00% 17,24% 58,62% 62,07% 72,41% 75,86% 79,31% 82,76%

Frafall along Semesternummer0 5 17 18 21 22 23 24

Startår 1 2 3 4 5 6 7 8
Andel_frafall along Semesternummer4,17% 25,00% 70,83% 70,83% 75,00% 75,00% 79,17% 79,17%
Frafall along Semesternummer1 6 17 17 18 18 19 19
Andel_frafall along Semesternummer0,00% 11,76% 29,41% 35,29% 41,18% 41,18% 47,06% 52,94%
Frafall along Semesternummer0 2 5 6 7 7 8 9
Andel_frafall along Semesternummer0,00% 9,09% 18,18% 18,18% 27,27% 27,27% 18,18% 18,18%
Frafall along Semesternummer0 1 2 2 3 3 2 2
Andel_frafall along Semesternummer0,00% 28,57% 64,29% 64,29% 71,43% 71,43%
Frafall along Semesternummer0 4 9 9 10 10

Startår 1 2 3 4 5 6 7 8
Andel_frafall along Semesternummer0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Frafall along Semesternummer0 0 0 0 1 1 1 1
Andel_frafall along Semesternummer9,09% 9,09% 0,00% 9,09% 18,18% 27,27% 18,18% 27,27%
Frafall along Semesternummer1 1 0 1 2 3 2 3
Andel_frafall along Semesternummer0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
Frafall along Semesternummer0 0 2 2 2 3 3
Andel_frafall along Semesternummer0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
Frafall along Semesternummer0 0 0 1 1 1 1 1

Semesternummer

BAHF-RET

MAHF-FILO

Semesternummer

2013 HØST

2014 HØST

2015 HØST

2016 HØST

Semesternummer

2013 HØST

2014 HØST

2015 HØST

2016 HØST



Studiekvalitetsmelding/Eigenvurdering av undervisning, AHKR 2020 
 
Pandemisituasjonen har gjort gjennomføringa av programma ved instituttet i 2020 krevjande, 
og har ført til at undervisning og vurdering vart gjennomført med store endringar i høve til det 
normale, både i vår- og haustsemesteret. Omstillingsviljen og –evna har vore stor både blant 
undervisarar og studentar, sjølv om tekniske og praktiske utfordringar i samband med 
digitaliseringa har skapt frustrasjonar blant begge grupper. Meirarbeid og fleire endringar på 
kort varsel har vore ei stor belastning på undervisarane, og overføring av undervisning til 
digitale plattformar og heil eller delvis nedstenging av campus har resultert i redusert 
studiekvalitet og forverra psykososiale tilhøve for studentane. Det har også gått ut over deira 
motivasjon for studiene. Programstyrene sine eigenvurderingar viser likevel at undervisninga 
i 2020 jamnt over har hatt god kvalitet og blitt gjennomført meir eller mindre som planlagt, 
om enn på nye plattformar og med tilpassingar. Ei særleg utfordring har vore gjennomføring 
av praksisdelen på lektorprogrammet. Dette er krevjande i normale år, men covid19-
situasjonen og medfølgjande utsetjing av planlagt praksis skapte ekstra utfordringar og 
frustrasjonar. 

Studiekvalitetsarbeidet på programma er i samsvar med vedtatte planar.  
 
Studiepoeng- og kandidatproduksjon ved AHKR 
Studiepoengproduksjonen ved AHKR er god, og har vore jamnt aukande dei siste åra. Alle 
faga har hatt oppgang frå 2019 til 2020, med unntak av historie som har hatt ein liten 
nedgang. På arkeologi auka studiepoengproduksjonen på både bachelor og master, der 
sistnemnde auka med over 40 prosent frå 2019 til 2020. Også kulturvitskap har hatt sterk auke 
på BA-nivå (29 prosent auke frå 2019 til 2020). 

Det er ikkje samsvar mellom tala som er i DBH og faktiske studiepoeng. Det har 
bakgrunn i at DBH ikkje har knytt tverrfaglege emne eller didaktikkemne i lektorutdanninga 
og PPU til AHKR. Medan DBH registrerte 620 årseiningar (av 60 stp.) ved AHKR, var det 
reelle talet 738 einingar, altså 19 prosent høgare. Den samla studiepoengproduksjonen auka 
dermed frå 689 60-poengseiningar i 2019 til 738 i 2020 (7,1 prosent auke). Auken speglar 
delvis auke i talet på studentar, men også at færre strauk i 2020 enn i tidlegare år for mange 
emne. Det kan ha samanheng med omlegging frå saleksamenar til heimeeksamen og skriftleg 
eksamen heimefrå på grunn av covid19. 

Det er variasjonar i kandidatproduksjon og gjennomføringsgrad ved dei ulike 
programma. DBH og Tableau brukar ulike metodar i utrekninga av gjennomsnittleg tal på 
studiepoeng pr student, noko som i enkelte tilfelle gir store utslag (sjå tabell 7 og 8).1 
Studiepoengproduksjonen pr student viser i alle tilfelle betydelege endringar frå år til år og for 
dei ulike programma. Gjennomsnittet på instituttet (alle program og årsstudium) var i 2019 på 
41 og auka i 2020 til 45.2  Alle program har hatt auke i talet på studiepoeng pr student, med 
unntak av masterprogrammet i historie som hadde ein ikkje ubetydeleg nedgang. Nedgangen 
synes å vere avgrensa til studentar i 5. semester der studiepoengproduksjonen pr student er 
nesten halvert (frå 27 til 15 studiepoeng pr student3) samanlikna med åra før. Årsaka til 

 
1 Forskjellen synes å vere eit resultat av forskjellar i måten studenttalet blir utrekna på. DBH bruker eit 
gjennomsnittet av studenttal vår og haust, medan Tableu bruker aktive studentar på programmet.  På program 
der det er stor forskjell i talet på studentar haust og vår vil dette kunne få store utslag. 
2 GST5 Studiepoeng per student: I Studiepoeng per student (gjennomsnitt) per fakultet per år sammenlignet - 
Tableau Server (uhad.no) 
3 https://rapport-
dv.uhad.no/views/GST5Studiepoengperstudent/EFlerestartrsammenlignetperprogram/hhifu@uib.no/1d0ad158-
4521-447f-8d2a-d7f735a7f203?:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link 

https://rapport-dv.uhad.no/#/views/GST5Studiepoengperstudent/IStudiepoengperstudentgjennomsnittperfakultetperrsammenlignet/hhifu@uib.no/643a45b1-8261-46d7-a8e5-1f796c0b5700?:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link&:iid=2
https://rapport-dv.uhad.no/#/views/GST5Studiepoengperstudent/IStudiepoengperstudentgjennomsnittperfakultetperrsammenlignet/hhifu@uib.no/643a45b1-8261-46d7-a8e5-1f796c0b5700?:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link&:iid=2


nedgangen er usikker, men manglande tilgang til arkiv og andre covid19-relaterte utfordringar 
i avslutningsfasen av masterstudiet kan ha spelt ei rolle. 

Dette speglar seg også i talet på gradskandidatar (tal på kvalifikasjonar). Det samla 
talet på kvalifikasjonar på master gjekk ned i 2020 samanlikna med åra før, noko som i tillegg 
til svak gjennomføring på enkelte program særleg også må sjåast i samanheng med reduksjon 
i opptaket på historie (frå 37 i H17 til 27 i H18). På BA-nivå gjekk talet på kvalifikasjonar 
derimot opp samanlikna med året før, først og fremst på grunn av ein sterk auke på historie. 
Det siste er litt uventa med tanke på at lektorprogrammet tar opp studentar som før gjekk på 
BA-programmet i historie. Desse lektorstudentane fullførte våren 2020 sitt sjette semester, 
tilsvarande det normerte for BA-graden. Reduksjonen i talet på kvalifikasjonar i BA-
programmet på religion med sjåast i lys av nettopp denne “overføringa” av studentar frå BA-
program til lektorprogram. 

 
Gjennomførte emne- og programevalueringer siste år 
Ei hovudutfordring i studiekvalitetsarbeidet ved instituttet er å få studentane i tale, både 
gjennom evalueringar og andre kanalar for medverknad. Det er låg svarprosent på dei fleste 
evalueringar, dårleg oppmøte på arrangement og møte med studentane, og til dels vanskeleg å 
rekruttere studentar til verv ved instituttet. Svarprosenten på studiebarometeret er òg jamnt 
over låg, og barometeret har dermed svært avgrensa verdi. For eksempel fekk 
bachelorprogrammet i historie ein overordna score basert på 15 svar (21 prosent av 
studentane). I og med at Studiebarometeret reiser mange tolkingsspørsmål er det uheldig at 
studentane i så liten grad deltar i evalueringsarbeid. Det er god aktivitet i fire av fem fagutval, 
og samarbeidet med fagutvala er viktig for instituttet. Me har forventningar om at innføringa 
av mentorordninga skal kunne gi oss betre kontakt med studentane og dermed betre innsikt i 
korleis dei opplever BA-programmene. Praktiske utfordringar knytt til covid19-situasjonen 
har bidratt til at mentorgruppene i varierande grad har fungert som forhåpa, og derfor ikkje i 
så stor grad som me har håpt på gitt oss innsikt i korleis studentane opplever studietilbodet. 

Det tradisjonelle evalueringsarbeidet har vore hemma av covid19-situasjonen og 
nedstenging/digital undervisning. Men samtlege studentar på alle emne ved instituttet har fått 
høve til digital evaluering av undervisningstilbodet, både i vår- og haustsemesteret. 
Svarprosenten er varierande, men samla sett gir tilbakemeldingane nyttige innspel og viser at 
det er ulike opplevingar av den same undervisninga. Gjennomgåande er studentar som bruker 
mest tid på studiet også mest nøgde med programmet og undervisninga. 

Det er ikkje gjennomført programevalueringar siste år, men fleire er planlagde for 
2021. 

Instituttet hadde i 2019 eit særleg fokus på studieprogramma, blant anna gjennom 
instituttseminar der innhald, oppbygning, undervisnings- og vurderingsformer (som 
studentaktiv undervisning) på programma blei diskutert, og hadde planlagt å følgje dette 
systematisk opp på fagnivå i 2020. Dette blei gjort på byrjinga av 2020, men covid19-
situasjonen har medført at dette har blitt lagt noko på is. Det var både på grunn av mangel på 
naturlege møteplassar for diskusjon, men også fordi innsats og merksemd vart retta inn mot 
overføring av undervisning til digitale plattformar. Arbeidet blir tatt opp att våren 2021 med 
fagmøte på dei enkelte faga. Instituttet har forventningar til at dette skal bidra til auka fagleg 
og pedagogisk kvalitet, og på sikt legge til rette for  auka kandidatproduksjon. Eit betydeleg 
arbeid er også lagt ned for å standardisere omfang av vurdering på alle emne (ordtal på 
innleveringar), både for å sørge for større likskap i arbeidsomfang mellom emne og ikkje 
minst for å sørge for å kunne overføre ressursar frå kontrollerande vurdering til undervisning. 

Lektorprogrammet er komplekst, og det auka talet på studentar (både som fag I og fag 
II) gir pedagogiske og praktiske utfordringar. Instituttet støttar difor forslag om endringar i  



modellen for lektorutdanninga som vil lette praktiske og pedagogiske utfordringar i 
programmet. 
 
Planlagte emne- og programevalueringer 
Instituttet planlegg digital evaluering av samtlege emne også for vår- og haustsemesteret 
2021, i tillegg til evalueringar emneansvarlege sjølv utfører i samsvar med evalueringsplanar.  

Det er utarbeidd ein plan for programevalueringar for alle fag på bachelor- og 
masternivå dei komande åra. Både BA programmet på kulturvitskap og MA-programmet i 
historie skal gjennom femårig programevaluering i 2021. Alle program har no på plass nye 
eksterne fagfeller, og har inngått eller er i ferd med å inngå avtalar om kva fagfellene særleg 
skal evaluere. For kulturvitskap og historie er det naturleg å sjå dette i samband med dei 
femårige evalueringane. 
 
Studieportefølje (planlagte opprettinger og/eller nedlegginger) 
Det heildigitale masterprogrammet i Religious Minorities er no oppretta og utlyst med 
oppstart hausten 2021.  
 
Budsjettprioriteringer (endringer) 
Ein viktig del av masterprogrammet i arkeologi er feltkurset. Dette er blitt flytta frå 
haustsemesteret til vårsemesteret, og blir undervist i tett og godt samarbeid med 
Universitetsmuseet som har fått vesentleg større ansvar. Det gjeld både deltakinga i 
undervisninga, og  når det gjeld oppfølging av formelle krav og rapporteringsplikter som 
følger med arkeologiske utgravingar. Dette har medført vesentleg auka kostnader for 
instituttet. Samarbeidet har likevel vore prioritert fordi det samla sett har gitt eit betre 
undervisningstilbod og samtidig avlasta arkeologimiljøet. Feltkurset måtte våren 2020 
utsetjast til hausten på grunn av covid19-situasjonen, men blei med strenge smitteverntiltak 
gjennomført med svært gode erfaringar. Instituttet vil også framover prioritere feltkurset. 
 
Satsingsområde 
I tillegg til feltkurset i arkeologi, er utarbeiding av undervisningsmodular i og oppstart av det 
digitale masterprogrammet i Religious Minorities eit satsingsområdet. Arbeidet involverer 
først og fremst religionsvitskap, men inneber også  tverrfagleg undervisningssamarbeid på 
instituttet. Arbeidet med å etablere kursinnhald er no godt i gang, med aktivitet både på 
historie og religionsvitskap.  

Lektorutdanninga har lenge vore eit satsingsområde. Hausten 2020 byrja dei første 
lektorstudentane på religion og historie på master, og for begge disiplinane medfører dette at 
lektorprogrammet får ei endå meir sentral rolle. Det gjeld særleg religionsvitskap der 
lektorstudentane fort kan kome til å dominere masterprogrammet. Oppstarten på master har 
gått bra, sjølv om utsetjing av praksis på grunn av covid19 har gitt ekstra praktiske 
utfordringar. 
 
 
 
  



Vedlegg 
 
 
Tabell 1: Studiepoengproduksjon på disiplinprogram ved AHKR, 60-
poengseiningar. Tal frå DBH 
 2017 2018 2019 2020 
BA arkeologi 33 48 62 70 
MA arkeologi 19 17 17 24 
Totalt arkeologi 52 65 79 94 
BA historie 278 308 295 289 
MA historie 59 69 63 57 
Totalt historie 337 377 358 346 
BA kulturvit. 49 43 56 72 
MA kulturvit. 11 8 8 8 
Totalt kulturvit. 60 51 64 80 
BA religionsv. 98 99 89 91 
MA religionsvi. 10 14 12 18 
Totalt religionsv. 108 113 101 109 
     
BA AHKR 458 498 502 522 
MA AHKR 99 108 100 107 
Totalt AHKR 557 606 602 620 

 
 
 
 
Tabell 2: Tal frå FS, som inkluderer studiepoeng frå 2020 også frå 
tverrfaglege emne, EVU og fagdidaktiske emne (lektorprogrammet og 
PPU) som manglar i DBH.   
  Studiepoeng  60-poengseiningar  
Tverrfaglege emne + EVU  1084  18 
Arkeologi:   5655 94 
Historie:  23608 393 
Kulturv. 4720  79 
Religion   9233  154 
Totalt AHKR  44290  738 

 
 
  



 
Tabell 3: Andel studentar av kulla som starta H2016, H2017 og H2018 som har 
gjennomført. Akkumulert prosent.   

  Normert Pluss 1 sem Pluss 2 sem 
Pluss 3 
eller meir 

 
Studentar 
som starta 

Arkeologi 12 % 28 % 52 % 60 % 
 

25 

Historie 45 % 61 % 68 % 71 % 
 

102 

Kulturvitskap 9 % 32 % 41 % 41 % 
 

22 

Religionsvitskap 33 % 53 % 60 % 60 % 
 

15 
https://rapport-
dv.uhad.no/views/GST3Andelkvalifikasjoneravantallstartende_0/AAndelferdigavantallstarten
de/hhifu@uib.no/9e311cb5-1b22-48f6-be77-
29e8980c6b62?:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link 
 
 
 
 
Tabell 4: Netto gjennomføringstid på master for kandidatar som kvalifiserte 
seg i perioden 2018-2020. Prosentvis fordelt 

  Normert 
Pluss 1 
sem 

Pluss 2 
sem 

Pluss 
3+ Totalt 

Antal 
kvalifiserte 

Arkeologi 17 % 22 % 48 % 13 % 100 % 23 
Historie 63 % 20 % 12 % 5 % 100 % 89 
Kulturv. 22 % 67 % 11 %  100 % 9 
Religionsv. 50 % 33 % 16 %  100 % 12 

Tal frå Tableu: https://rapport-
dv.uhad.no/views/GSP3Gjennomfringstidforstudentermedoppnddkvalifikasjonisammesemest
er/ENettotid/ 
 
 
 
 
Tabell 5: Tal på kvalifikasjonar BA. Tal frå Tableau  
  2017  2018  2019  2020  
Arkeologi  14  17  14  17  
Historie  48  66  51  71  
Kulturv  9  17  5  4  
Religionsv.  13  9  9  6  
Totalt  84  109  79  98 

 
  

https://rapport-dv.uhad.no/views/GST3Andelkvalifikasjoneravantallstartende_0/AAndelferdigavantallstartende/hhifu@uib.no/9e311cb5-1b22-48f6-be77-29e8980c6b62?:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link
https://rapport-dv.uhad.no/views/GST3Andelkvalifikasjoneravantallstartende_0/AAndelferdigavantallstartende/hhifu@uib.no/9e311cb5-1b22-48f6-be77-29e8980c6b62?:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link
https://rapport-dv.uhad.no/views/GST3Andelkvalifikasjoneravantallstartende_0/AAndelferdigavantallstartende/hhifu@uib.no/9e311cb5-1b22-48f6-be77-29e8980c6b62?:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link
https://rapport-dv.uhad.no/views/GST3Andelkvalifikasjoneravantallstartende_0/AAndelferdigavantallstartende/hhifu@uib.no/9e311cb5-1b22-48f6-be77-29e8980c6b62?:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link
https://rapport-dv.uhad.no/views/GSP3Gjennomfringstidforstudentermedoppnddkvalifikasjonisammesemester/ENettotid/
https://rapport-dv.uhad.no/views/GSP3Gjennomfringstidforstudentermedoppnddkvalifikasjonisammesemester/ENettotid/
https://rapport-dv.uhad.no/views/GSP3Gjennomfringstidforstudentermedoppnddkvalifikasjonisammesemester/ENettotid/


 
Tabell 6: Tal på kvalifikasjonar MA. Tal frå Tableau  
  2017  2018  2019  2020  
Arkeologi  7  9  9  5  
Historie  23  37  30  21  
Kulturv  3  1  4  4  
Religionsv.  6  5  2  5  
Totalt  39  52  45  35 

 
 
 
 
Tabell 7: Studiepoengproduksjon pr student 2018-2020. 
Tal frå dbh:  “Beregningen omfatter antall beståtte studiepoeng for 
hele året delt på gjennomsnittlig antall registrerte studenter for vår- og 
høstsemesteret det samme året.” 
  2018 2019 2020 
BA ARK 46 45 46 
BA HIS 41 39 45 
BA KUVI 44 45 72 
BA RELV 44 40 69 
        
ÅR-HIS  28  31 32 
ÅR-RELV  38 41 40 
        
        
MA ARK 32 33 43 
MA HIS 46 46 38 
MA KUVI 20 27 39 
MA RELV 54 37 44 
MA LÆHR 49 51 54 

Tal frå dbh: Database for statistikk om høgre utdanning - statistikk om høyere utdanning 
(uib.no) 
 
 
  

https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=229&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=3&formel=992!8!991!8!990&hier=insttype!9!instkode!9!progkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen&param=hier_type=S!9!kategori=S!9!arstall=2020!8!2019!8!2018!9!finmodkode=A!8!B!8!C!8!D!8!E!8!F!8!IS!8!0!9!Gjentak=0!9!toppnivakode=LN!8!HN!8!MP!8!AN!9!dep_id=1!9!insttype=11!9!instkode=1120
https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=229&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=3&formel=992!8!991!8!990&hier=insttype!9!instkode!9!progkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen&param=hier_type=S!9!kategori=S!9!arstall=2020!8!2019!8!2018!9!finmodkode=A!8!B!8!C!8!D!8!E!8!F!8!IS!8!0!9!Gjentak=0!9!toppnivakode=LN!8!HN!8!MP!8!AN!9!dep_id=1!9!insttype=11!9!instkode=1120


 
Tabell 8: Studiepoengproduksjon pr student. Tall frå 
Tableau. “Rapporten skal vise hvor mange studiepoeng 
som avlegges per aktive student på hovedprogram.” 
 2018 2019 2020 
ÅRHF-HIS 28,9 32,4 32,7 
ÅRHF-RELV 37,0 41,5 40,6 
BAHF-ARK 44,6 44,4 48,6 
BAHF-HIS 39,4 38,0 41,9 
BAHF-KUVI 40,0 37,9 46,3 
BAHF-RELV 37,6 40,3 44,5 
MAHF-ARK 28,0 36,8 41,6 
MAHF-HIS 46,9 46,3 39,6 
MAHF-KUVI 20,4 28,2 38,8 
MAHF-LÆHR 53,2 54,8 57,1 
MAHF-RELV 49,3 36,7 43,9 

https://rapport-
dv.uhad.no/views/GST5Studiepoengperstudent/MStudiepoengperstudentgjennomsnittperstudi
eprogramperrsammenlignettabell/hhifu@uib.no/643a45b1-8261-46d7-a8e5-
1f796c0b5700?:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link 
 

https://rapport-dv.uhad.no/views/GST5Studiepoengperstudent/MStudiepoengperstudentgjennomsnittperstudieprogramperrsammenlignettabell/hhifu@uib.no/643a45b1-8261-46d7-a8e5-1f796c0b5700?:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link
https://rapport-dv.uhad.no/views/GST5Studiepoengperstudent/MStudiepoengperstudentgjennomsnittperstudieprogramperrsammenlignettabell/hhifu@uib.no/643a45b1-8261-46d7-a8e5-1f796c0b5700?:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link
https://rapport-dv.uhad.no/views/GST5Studiepoengperstudent/MStudiepoengperstudentgjennomsnittperstudieprogramperrsammenlignettabell/hhifu@uib.no/643a45b1-8261-46d7-a8e5-1f796c0b5700?:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link
https://rapport-dv.uhad.no/views/GST5Studiepoengperstudent/MStudiepoengperstudentgjennomsnittperstudieprogramperrsammenlignettabell/hhifu@uib.no/643a45b1-8261-46d7-a8e5-1f796c0b5700?:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link
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Studiekvalitetsmelding for 2020 
Institutt for fremmedspråk 

mars 2021 
 

I tråd med kravene i UiB sitt kvalitetssystem for utdanning, presenterer Institutt for fremmedspråk 
med dette Studiekvalitetsmeldingen for 2020. Årsrapporten inneholder vurdering og plan for 
oppfølging av de enkelte programstyrene sine egenevalueringer ved de totalt 17 studieprogrammene 
ved IF. I tillegg inneholder meldingen informasjon om planer for søknader om oppretting av to nye 
masterprogram ved IF, tiltak for økt gjennomføring på normert tid og instituttets arbeid med 
studentaktive og varierte undervisnings- og vurderingsformer. Alle programmene var sterkt preget av 
korona-pandemien i 2020, ved at de måtte legge om til digital undervisning svært raskt. Det hadde 
mange og uforutsette konsekvenser for alle, av både praktisk og pedagogisk art.  

 

 

Vurdering av og plan for oppfølging av programstyrene sine egenvurderinger  
 

Vurdering av egenvurdering av BA i arabisk 

Til tross for alle utfordringene under pandemien, har faget klart seg etter omstendighetene greit, med 
digital undervisning på samtlige emner.  Særlig utfordrende var eksamen, som vanligvis holdes som 
skoleeksamen, men som dette året måtte gjøres om til en skriftlig hjemmeeksamen. Slike 
eksamensformer er lite egnet for å teste de nødvendige ferdighetene i språkfag som dette, og mer 
tilpassete, reflekterende oppgaver må lages fremover. 

Faget har god og økende studenttilstrømming, men sliter med dårlig bemanning og stor 
arbeidsbelastning på de to fast ansatte pluss en “scholar at risk” på andre året. Å finne kompetente 
vikarer når det iblant trengs har også vist seg krevende, også når det letes nasjonalt. Faget trenger sårt 
en ekstra, fast stilling for å kunne drives forsvarlig.  

Ekstern fagfelle har påpekt at gjennomføringsgraden blant programstudentene kan forbedres, men 
fagkoordinator forteller at den i 2020 har vært god. Det meldes at en kan vurdere å begrense opptaket 
av enkeltemnestudenter til faget. Det er videre en utfordring at det kommer såpass mange arabiske 
morsmålsbrukere til faget. Dette skaper en del utfordringer mht. forventninger hos studentgruppene 
og håndtering av misnøye blant enkelte studenter. 

 

Plan for oppfølging: Arabiskfaget er sårbart pga. dårlig bemanning, og instituttet følger særlig med 
for å støtte fagmiljøet og bistå ved vanskeligheter som oppstår. 

 

Vurdering av egenvurdering av BA i engelsk 
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Bachelorprogrammet i engelsk er delt i emner innen både lingvistikk og litteratur/kultur, med noe mer 
spesialisering innen én av disse på 200-nivå. Nivået på emnene har vært som normalt, både i forhold 
til eksamensresultater og frafall, til tross for en pandemisituasjon som førte til en rekke praktiske og 
pedagogiske utfordringer forbundet med digital undervisning.  

Fagets utfordringer er de samme som tidligere: Det meldes om manglende deltakelse i 
undervisningen, både når det gjelder tilstedeværelse, forberedelse, og deltakelse i diskusjoner. Dette 
gjelder særlig i lingvistikk, noe som trolig også henger sammen med relativt høy strykprosent i noen 
emner der. Studentene ønsker generelt flere obligatoriske innleveringer, og det meldes om behov for 
endringer i eksamensformatet (alternativer til skoleeksamen). På litteratursiden er det også ønskelig 
å gi studentene mer skrivetrening og mer erfaring med litteraturkritisk metode og teori. 

Alle kurs ble sluttevaluert, men svarprosenten er lav, og tiltak for å øke den diskuteres. Studentene er 
stort sett er fornøyd, men etterspør tilrettelagte kurs for lektorstudenter, særlig mht. yrkesrelevans. 
Disse ønskene kommer både fra regulære BA-studenter og lektorstudenter, og deles av underviserne. 

Bachelorprogrammet i engelsk deltar i et pilotprosjekt i regi av UiB Læringslab som handler om å 
implementere en egen redesign-modell til norske universitetsforhold. Målet med prosjektet er å 
etablere støttefunksjoner til fagmiljøer som ønsker å ‘re-designe’ sine programmer, slik engelskfaget 
nå er i gang med. 

 

Plan for oppfølging: Redesign-prosjektet innebærer et vesentlig undervisningsmessig løft for 
programmet, og er ventet å ha en rekke positive ringvirkninger. Instituttet støtter dette arbeidet og 
følger med på prosessen videre. 

 

Vurdering av egenvurdering av MA i engelsk  

Programstyret er i hovedsak tilfreds med gjennomføringen av programmet. Nivået i mange av emnene 
har vært høyt, med gode eksamensresultater og lite frafall. Dette er verd å merke seg i et år hvor 
pandemisituasjonen førte til en rekke praktiske og pedagogiske utfordringer forbundet med digital 
undervisning. Disse ble taklet på en måte som ivaretok studentenes behov og progresjon. 

Utfordringene som meldes inn via fagkoordinator er som tidligere: Lav deltakelse i undervisningen i 
praksisperioden for lektorstudentene. Dette er forsøkt løst ved å tilby egne, intensive emner for L-
studentene, men løsningen er ikke optimal, først og fremst pga. kort tid til fordypning og færre 
retningsvalg. For eksempel mangler lektorstudentene fordypning i litteratur. Studentenes ønske om 
tilrettelegging for L-studentene deles av underviserne.  

På samme måte som på bachelorprogrammet oppleves eksamensformen i litteraturemnene 
(skoleeksamen) som lite tilfredsstillende, både av studenter og undervisere. Videre meldes det om 
relativt dårlig oppmøte til undervisning, og dårlig forberedelse til aktiv deltagelse. Flere obligatoriske 
arbeidskrav er pekt på som en mulig løsning. Til slutt meldes det om skjevfordeling mht. til emnevalg: 
enkelte emner har høyt deltakertall, mens andre rekrutterer til dels få studenter. 

Midtveis- og sluttevalueringer er gjennom ført for de fleste emnene, men med lav svarprosent. Det 
som er kommet inn tyder på at studentene stort sett er fornøyd, men at de etterspør tilrettelagte kurs 
for lektorstudenter, særlig mht. yrkesrelevans. Disse ønskene kommer både fra regulære MA-
studenter og lektorstudenter.  
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Plan for oppfølging: Redesign-prosjektet på bachelorprogrammet er ventet å ha noe effekt på hvordan 
man velger å løse enkelte av utfordringene også på MA-programmet. Fagmiljøet arbeider kontinuerlig 
med å følge opp de ulike utfordringene i programmet innenfor rammene de er gitt, og instituttet 
støtter dem i dette arbeidet.  

 

Vurdering av egenvurdering av VID-MAUENG 

VID-MAUENG er et fireårig deltidsstudium for lærere. Fullført og bestått studium gir 
masterkompetanse. Høsten 2020 var det til sammen 25 aktive studenter på hele programmet (alle 
kull). Høsten 2020 starta 8 nye studenter på programmet.  

Gjennomføringsprosenten på normert tid var nede i 12,2%, mot det vanlige 15%. Årsakene til dette er 
først og fremst at det dreier seg om lærere i aktiv jobb som tar studiet på deltid. Fra høsten 2021 vil 
15 studiepoeng bli knyttet til selve prosjektskisse-emnet, slik at studiepoenguttellingen for den 
erfaringsbaserte masteroppgaven blir redusert til 45 studiepoeng. Ved å flytte all undervisning i 
prosjektskisse-emnet til 5. semester og øke det til 15 stp. håper en å kunne være tettere på studentene 
i det kritiske semesteret der masteroppgaven planlegges, og slik øke gjennomføringsprosenten noe. 

Noen studenter opplever disiplinemnene som lite relevante for engelsklærere. De som underviser på 
emnet i lingvistikk peker på sin side at pensum er i tråd med Kunnskapsløftet. Studentene har 
rapportert muntlig om at de ikke har fått god nok informasjon tidlig i studiet om at masteroppgaven 
skal skrives innen fagdidaktikk. 

Programmet har ikke blitt evaluert av ekstern fagfelle tidligere, men har fått på plass en fra januar 
2021. Det er nylig gjort en del endringer i studieplanen for å forbedre programmet. 

 

Plan for oppfølging: Fagmiljøet arbeider kontinuerlig med å følge opp utfordringene i programmet 
innenfor rammene de er gitt og med ressursene de har til rådighet, og instituttet følger med og 
støtter dem i dette arbeidet. 

Vurdering av egenvurdering av BA i fransk 

Programmet har fungert bra etter de svært spesielle forholdene i året som gikk. Korona-pandemien 
førte til bratt læringskurve innen digitale metoder som på alle fag, selv om man allerede før 
pandemien jobbet med ulike hybride undervisningsmetoder, inkludert omvendte klasserom. Flere 
plattformer og verktøy måtte nå tas i bruk (f.eks. Kaltura), noe som nå kommer godt med i det videre 
utviklingsarbeidet på faget. 

Oppmøtet på undervisningen i pandemiåret har vært vesentlig dårligere enn normalt, særlig på 100-
nivå, der bare halvparten av gruppen tok eksamen. Strykprosenten har holdt seg stabilt lav på 
programmet, men på årsstudiet er den relativt høy.  

Faget har lenge slitt med lave studenttall, og har jobbet med å øke studentrekrutteringen. Når 
årsstudiets våremner nå kan tas som studentaktive nettkurs, blir det langt større studentkull ved faget 
enn tidligere, slik at rekrutteringsgrunnlaget for det ordinære programmet også kan bedres. 
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Koronasituationen gjorde at besøket til Caen for studenter på FRAN124 måtte avlyses, og Université 
de Caen tilbød i stedet digital undervisning høst 20 og vår 21. 

På lektorprogrammet er nivået på ett av emnene (FRANDIKU302) blitt vurdert som for høyt, og blitt 
erstattet av et annet emne. Det er ca 10 studenter fra lektorprogrammet på franskfaget. 

 

Plan for oppfølging: Fagmiljøet ved fransk arbeider kontinuerlig med å følge opp utfordringene i 
programmet innenfor rammene de er gitt og med ressursene de har til rådighet, og instituttet følger 
med og støtter dem i dette arbeidet. 
 

Vurdering av egenvurdering av MA i fransk 

Ett av emnene på MA-programmet var opprinnelig planlagt med digital undervisning (samarbeid med 
NTNU). Ved resten av emnene måtte man improvisere hybride opplegg fra mars av, noe underviserne 
viste seg å takle godt. Samlet sett fungerte Masterprogrammet med sine 12 aktive studenter fint, til 
tross for alle utfordringene under pandemien. Studentene er svært fornøyde med programmet, men 
vil gjerne ha mer studentaktiv undervisning og seminarer. Emner som holdes i samarbeid med NTNU 
kan med fordel utvides med seminarer, og faget ønsker å utvide med fem fysiske seminarer i tillegg til 
dagens heldigitale opplegg.  

Norcam/Norpart-prosjektet ble satt på vent under korona. 

 

Plan for oppfølging: Fagmiljøet arbeider kontinuerlig med å følge opp utfordringene i programmet 
innenfor rammene de er gitt og med ressursene de har til rådighet, og instituttet følger med og 
støtter dem i dette arbeidet. 
 

Vurdering av egenvurdering av BA i italiensk 

Både undervisere og de fleste studentene (via evalueringer) mener at faget klarte omstillingen til 
nettundervisningen fint (høstsemesteret ble undervist utelukkende digitalt). Faget fikk tildelt midler 
til ekstra undervisning i form av ett ukentlig fellesseminar på 100-nivå om språk, kultur, samfunn, 
litteraturhistorie som tematisk fylte ut pensumlitteraturen på to av emnene, samt 
språklæringsstrategier. Selv om få respondenter besvarte spørsmålene om seminaret i 
studentevalueringen, mottok underviserne svært positive tilbakemeldinger på dette ekstratilbudet i 
muntlig form. Fagmiljøet mener dette understreker behovet for flere undervisningsressurser på 
italiensk for å kunne gi mer undervisning spesielt på 100-nivået i bachelorgraden. 

Våren 2020 lå antallet studenter oppmeldt til eksamen på det jevne, men faget så en stor tilstrømning 
av nye studenter høsten -20. 

Både i studentevalueringer og i lærermøter på faget kommer det frem at det er et sprik mellom 
studentenes språklige forkunnskaper. Dette fører til at noen opplever pensum på enkeltemner for 
stort, mens andre ønsker at emnene skulle inneholdt flere elementer. På den annen side ser det ut til 
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at den pågående omleggingen til mer studentdrevet og omvendt undervisning kan imøtekomme de 
ulike behovene noe. Det er også et sprik i hvor mange timer hver enkelt student legger ned i studiet 
(opplysninger hentet fra studentevalueringene). Dette er en utfordring fagmiljøet bør diskutere og 
finne mulige løsninger for. 

 

Plan for oppfølging: Fagmiljøet ved italiensk arbeider kontinuerlig med å følge opp utfordringene i 
programmet innenfor de rammene de er gitt og med de begrensede ressursene de har til rådighet, 
og instituttet følger med og støtter dem i dette arbeidet. 
 

Vurdering av egenvurdering av MA i italiensk 

Det var ingen undervisning på master i 2020, kun emner med veiledning. Det har vært et problem 
etter forrige revidering av masterprogrammet at studentene ikke fant “matnyttige” emner ved andre 
institutter (for eksempel LINGMET), og derfor stiller noe svakere enn tidligere masterstudenter. Dette 
er nå endret på, og det nye ITAL306: Særemne tilbys fra neste vårsemester. 

Faget har i studieplanendring gjeldende fra og med høsten 2021 gått inn for opptak til 
masterprogrammet kun annethvert år (i oddetallsår). Dette på bakgrunn av knappe ressurser på faget. 
Masterprogrammet i italiensk gjør samtidig endringer i studieplanen, slik at det kan lyses ut i det 
internasjonale gradsopptaket, og dermed ha et bredere søknadsgrunnlag fremover. 

 

Plan for oppfølging: Fagmiljøet arbeider kontinuerlig med å følge opp utfordringene i programmet 
innenfor rammene de er gitt og med de begrensede ressursene de har til rådighet, og instituttet 
følger med og støtter dem i dette arbeidet. 
 

Vurdering av egenvurdering av BA i japansk 

Faget fikk særlige utfordringer under pandemien fordi programmet har obligatorisk utveksling, som 
gikk i vasken for flere av studentene som var på vei ut. Midler ble derfor søkt om og tilført, og på svært 
kort varsel opprettet man to «korona-kurs» på til sammen 30 studiepoeng for at studentene skulle ha 
et relevant fagtilbud de neste månedene (til sammen 30 studiepoeng). Opplegget var ikke ideelt, men 
fungerte likevel tilfredsstillende ifølge både undervisere og studenter. 

Alle obligatoriske prøver på faget ble gjennomført via Zoom/Canvas på ulike måter. Digitale prøver for 
å teste konkrete språkferdigheter er ikke ideelt, og fagmiljøet jobber jevnlig med å tenke ut alternative 
metoder. Det har vært noe mer frafall enn vanlig, trolig pga. pandemisituasjonen. (Faget tar normalt 
opp 30 studenter hver høst, men dette ble i 2020 utvidet til 40.) 

Det avsluttende emnet med bacheloroppgave var for første gang gjennomført som et samarbeid med 
kinesisk. Ulempene med samarbeidet har vært det store studentantallet (over 50), og vansker med å 
gjøre undervisningen like relevant for begge fag. Samarbeidet bør revurderes, når begge fag nå har 
fått tre fast vitenskapelig ansatte hver. 
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Ekstern fagfellerapport er i hovedsak positiv, og kommer med enkelte konstruktive forslag til 
forbedringer som allerede er i gang. Dette gjelder for eksempel omlegging av førstesemesteremnet 
JAP100, som fra høst 2021 vil inneholde mer språklæring. 

Plan for oppfølging: Fra høsten 2021 får japanskfaget utskiftning av en fagperson, og hele 
programmet skal gjennomgås for evt. enderinger og forbedringer, både når det gjelder akademisk 
profil, innhold og opplegg. Instituttet følger med og støtter dem i dette arbeidet. 

 

Vurdering av egenvurdering av BA i kinesisk 

Faget har klart overgangen til digital undervisning fint, og har maktet å holde normalt nivå. Faget har 
nylig fått tilført en ny stilling, slik at de nå tre faste, og en halv morsmålslærerstilling er lyst ut nå når 
man ikke lenger skal bruke Konfutse-lærere. 

Det planlegges en videreutvikling, særlig på ferdighetskursene. Man planlegger å utvide med flere 
skrifttegn/økt vokabular, samt flere muntlige presentasjoner for å øve seg på å snakke fritt/kreativt. 
Fornyelse av pensumlitteratur i den forbindelse er også i gang.  

Planene med oppretting av master er i gang, og møter med Læringslabben for veiledning er på 
trappene. Ingen av de ansatte behersker norsk på et høyt nivå, så søknaden skrives på engelsk. Dersom 
alt går etter planen, vil mastertilbudet kanskje kunne ha oppstart allerede fra høsten 2022. 

 

Plan for oppfølging: Fagmiljøet på kinesisk arbeider kontinuerlig med å følge opp utfordringene i 
programmet innenfor rammene de er gitt og med ressursene de har til rådighet, og instituttet følger 
med og støtter dem i dette arbeidet. 

 

Vurdering av egenvurdering av MAHF-LÆFR 

Programmet har engasjerte studenter, men organiseringen av studieløpet er lite tilfredsstillende og 
skaper frustrasjon både mellom studenter og tilsette. Programmet har hatt økning i aktive studenter 
og hadde hele 171 høsten 2020. Økende studenttall fører til behov for vikarer og deltidsansatte, og 
en mer permanent løsning er ønskelig.  

Programmet er sammensatt av disiplinfag i lingvistikk og litteratur/kultur, didaktikkemner, 
pedagogikkemner og praksisemner. Lektorstudentene har et studieløp som er mer tids- og 
arbeidskrevende enn studieløp sammensatt av rene disiplinfag, ettersom praksisemnene ikke utløser 
studiepoeng. Kompleksiteten i opplegget fører også med seg relativt store organisatoriske 
utfordringer.  

Studiebarometeret for 2020 viser at studentene på lektorprogrammet med fordypning i 
fremmedspråk er relativt fornøyde med studieprogrammet: 3,8 av 5. Det sosiale læringsmiljøet får 
høyest skår: 4,3, og hvordan praksisperioden passer inn i studieløpet får en skår på 3,1. Egne 
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kunnskaper om vitenskapelig metode og forsking får lavest skår, med 2,9. Ekstern fagfelle for 5LU på 
HF anbefalte i 2019 innføring av metodekurs på masternivå - dette samsvarer med den lave skåren. 

Praksisveiledere melder at lektorstudentene er dyktige i klasserommet. En del studenter etterspør 
tilrettelagte kurs for lektorstudenter, særlig med hensyn til yrkesrelevans. 

Programmets problemer med organisering av praksis er tilbakevendende, men styringsgruppen har 
initiert en prosess med omstrukturering og/eller redesign av programmet som mål. Det er dermed 
viktig at arbeidet med å øke kvaliteten på lektorprogrammet blir fulgt opp og prioritert høyt også på 
instituttnivå. 

 

Plan for oppfølging: Fagene som er involvert i 5LU ved IF, arbeider kontinuerlig med å følge opp 
utfordringene i programmet innenfor rammene de er gitt og med ressursene de har til rådighet, og 
instituttet følger med og støtter dem i dette arbeidet. 

 

Vurdering av egenvurdering av BA i russisk 

Året har vært preget av pandemisituasjonen, og alle undervisere har hevet sin digitale kompetanse. 
To ting som er blitt særlig klart i perioden er viktigheten av klar og konsis informasjon til studentene 
og systematisk, ryddig og pedagogisk egnet bruk av læringsplattformen Mitt UiB som fremmer læring 
både ved digitale og fysiske møteplasser. 

Det totale antallet studenter i BA-programmet har variert mellom 40 og 60, og i 2020 var antallet 51. 
Ved siden av innføringskurset er RUS121 det kurset som trekker flest studenter. Frafallet på BA-
programmet er forholdsvis stort: på normert tid fullfører 17,4% av studentene en grad, etter tre 
tilleggssemestre er prosenten 31,9. Det jobbes med å holde på en god kjerne av studenter både etter 
første og andre semester.  

Faget har gjennomgående mer undervisning på 100-nivå enn på 200-nivå. Det brukes mest ressurser 
på språkemnene (45 stp): 1239 timer, og mindre på litteratur/kulturemnene (30 stp): 512 timer 
(innføringskurset er holdt utenfor). Faget har nå på andre året en 20%-stilling som har styrket 
undervisningen både på BA- og MA-nivå. Denne stillingen vil bli forlenget med ytterligere to år. 

Siste fagfellerapport dreide seg om emnene på 100-nivå, og alle fikk svært positive evaluering. 
Rapporten kommer med små innspill som gjelder spørsmålet om fritak fra obligatorisk oppmøte, 
“døde sjeler” (registrerte studenter som ikke møter til verken undervisning eller eksamen og påvirker 
frafallsstatistikken), timeplanlegging (RUS120) og tiltak for å få opp svarprosenten på 
studentevalueringer. 

 

Plan for oppfølging: Fagmiljøet på russisk arbeider kontinuerlig med å følge opp utfordringene i 
programmet innenfor rammene de er gitt og med de ressursene de har til rådighet, og instituttet 
følger med og støtter dem i dette arbeidet. 
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Vurdering av egenvurdering av MA i russisk 

Masterprogrammet i russisk har de siste tre årene tatt opp tre studenter i året. I året 2020 er det 
registrert 10 studenter i programmet, men dette skyldes bl.a. at noen av dem er deltidsstudenter.  
Gjennomføringen er på 33,3 på normert tid, og 50% etter tre ekstra semestre. Det dominerende 
mønsteret er at studentene gjennomfører, men bruker lengre tid enn normert, hovedsakelig på 
oppgavedelen, men noen også på kursdelen. 

Alle mastergradsstudenter får tilbud om oppgaveseminar og muntligtimer som fellesundervisning, ved 
siden av kursdelen, som er 45 stp obligatoriske kurs og mulighet for å importere inntil 15 stp av andre 
emner. Det siste året har studentene hatt mulighet til å fylle hele kursdelen med emner i russisk 
gjennom lav-ressursemnene RUS306 (10 stp) og RUS307 (5 stp). 

Flere studenter har mer enn én veileder, oppgavetematikken er meget vid og reflekterer at 
studentene i stor grad velger oppgaver utfra egne interesser og ønsker. Studentene som starter på en 
MA i russisk har imidlertid ulike faglige forutsetninger og det kan ta litt tid før man har en felles 
forståelse for MA-studiets karakter (mer selvstendig studium, mer egenlesning av pensum og aktiv 
bruk av bibliotek mm). Et annet gjennomgående problem er at studentene ikke velger oppgavetema 
tidlig nok (2. semester) og dermed kommer for sent i gang med prosjektbeskrivelse og skriving. Heller 
enn å innføre obligatorisk oppmøte på MA-emner/oppgaveseminar, arbeides det med å sørge for 
enda bedre forventningsavklaring i starten av studiet. 

Tidligere fagfelles vurderinger om pensum og undervisningsmetoder har vært nyttige for faget, og de 
obligatoriske kursene er blitt omtalt som kvalitetssterke og ambisiøse. Den nåværende fagfellen er 
ennå ikke kommet så langt som til Master i prosessen. 

 

Plan for oppfølging: Fagmiljøet arbeider kontinuerlig med å følge opp utfordringene i programmet 
innenfor rammene de er gitt og med de ressursene de har til rådighet, og instituttet følger med og 
støtter dem i dette arbeidet. 

 

Vurdering av egenvurdering av BA i spansk og latinamerikastudium 

Gjennomføringen emnene har vært i samsvar med emnebeskrivelser og at tilbakemeldingene fra 
studentene har vært gode og konstruktive. Studentene er generelt fornøyde, men opplever at 
progresjonen er noe høy, og ønsker flere øvingsoppgaver, mer gruppearbeid og flere 
tilbakemeldinger. Det rapporteres at nettundervisningen gjør mange studenter passive. 
Didaktikkstudentene har uttrykt ønske om mer praksis i spansk, og det trengs bedre integrasjon av 
fellesdel og spansk-del.   

Det pågår for tiden et arbeidskrevende faglig arbeid med utvikling studieopplegg for både campus- og 
nettstudenter. Dette kommer i tillegg til merbelastningen i forbindelse med koronapandemien og 
fører til stor slitasje på underviserne. Videre får faget får en stillingsreduksjon i litteraturdisiplinen fra 
og med 1. mars 2021. 
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Fra et pedagogisk ståsted vil det være en fordel med bedre spredning av undervisningen ved 
timeplanlegging. De siste årene har det vært tendens til en opphopning av undervisning første halvdel 
av uken, og relativt lite undervisningstimer de to siste ukedagene.  

 

Plan for oppfølging: Fagmiljøet på spansk arbeider kontinuerlig med å følge opp utfordringene i 
programmet innenfor rammene de er gitt og med de ressursene de har til rådighet, og instituttet 
følger med og støtter dem i dette arbeidet. 

 

Vurdering av egenvurdering av MA i spansk og latinamerikastudium 

Undervisning og veiledning er gjennomført etter planen, men det meldes at Zoom-undervisning har 
vist seg lite ideelt for teori-seminarer på masternivå, der grundige og nyanserte diskusjoner normalt 
er en viktig del av aktiviteten. 

Faget ønsker å kunne tilby studentene kurs/innføring i bruk av bibliotekressurser m.m. via 
fagreferenten for spansk ved UB, slik det tidligere har vært gjort. 

 

Plan for oppfølging: Fagmiljøet arbeider kontinuerlig med å følge opp utfordringene i programmet 
innenfor rammene de er gitt og med de ressursene de har til rådighet, og instituttet følger med og 
støtter dem i dette arbeidet. 

 

Vurdering av egenvurdering av BA i tysk 

Førstesemesteremnet TYS100 tas av færre studenter enn ønsket, slik at en del kommer noe 
uforberedt til andre semester. Studentene er fornøyde med Kiel-oppholdet i andre semester. Faget er 
aktivt innenfor digitalisering, og utvikler opplegg med omvendt klasserom og aktiv bruk av Canvas.  

Hovedutfordringene ved programmet er studentrekruttering og svært heterogene studentgrupper 
med bl.a. stor andel studenter med tysk som morsmål på den ene siden og studenter med svært lave 
ferdigheter i tysk på den andre. Videre arbeider man med å ha en optimal bruk av 
undervisningsassistenter og kollokviegrupper, å motivere studentene til å forberede seg bedre, samt 
å innpasse praksis på lektorutdanningen. 

Faget legger frem konkrete tiltak for å møte alle disse utfordringene, som oppstart av 
fjernundervisning på alle 100-nivå-emner f.o.m. våren 2021, og en mer differensiert undervisning ved 
målrettet bruk av masterstudenter som undervisningsassistenter. Videre vil de bruke moduler til å 
lage «forberedelsespakker» med videoer, podkaster, tekster og oppgaver. De åpner også for en 
fagkritisk diskusjon knyttet til fagets relevans, der de ønsker å se til tyskfaget ved andre universiteter 
i Norge og Norden. 
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Plan for oppfølging: Fagmiljøet på tysk legger selv frem konkrete og konstruktive tiltak for å møte 
utfordringene de har. De arbeider dermed kontinuerlig med å følge opp utfordringene i programmet 
innenfor rammene de er gitt og med de ressursene de har til rådighet, og instituttet støtter dem i 
dette arbeidet.  
 

Vurdering av egenvurdering av MA i tysk  

MA-programmet består av kombinerte språk- og litteraturemner, og det tas hensyn til 
lektorstudentenes praksis fra midten av september til ut oktober. Lektorstudentene har også praksis 
fra midten av februar til ut mars og det har vært et problem at tema/ emner som er aktuelle for denne 
studentgruppen undervises i under praksisperioden. Man vil prøve å planlegge undervisningen slik at 
det ikke blir kollisjon mellom undervisning og praksis. Som alternativ jobbes det med å utarbeide 
forberedelsespakker (videoer, tekster, podkaster) og oppgaver (i tråd med «omvendt klasserom»). 
Modulene skal dekke det stoffet som gjennomgås på de fysiske samlingene. Dette tiltaket er under 
utprøving og må evalueres med tanke på hensiktsmessighet på masternivå.  

Det har siden 2019 vært lagt vekt på å få en tettere oppfølging av studentene som jobber med 
masteroppgaven. Målsettingen om å sørge for at studentene skal ha valgt oppgave og få tildelt 
veileder senest i begynnelsen av september i 3. semester følges opp tettere gjennom 
oppgaveskrivingsseminar. Studentene vil få informasjon på begynnelsen av masterstudiet om 
finansiell støtte til feltarbeid og krav til personvernbeskyttelse (NSD). Ekstern fagfelle rapporterer at 
faget har god oppfølging av masterstudentene, og roser bruken av dem som undervisningsassistenter. 

 

Plan for oppfølging: Fagmiljøet arbeider kontinuerlig med å følge opp utfordringene i programmet 
innenfor rammene de er gitt og med de ressursene de har til rådighet, og instituttet følger med og 
støtter dem i dette arbeidet. 

 

 
Planer for oppretting og nedlegging av studieprogram,  

jf. kap 3.2 i systembeskrivelsen 
 

Det er p.t. tre språkfag ved instituttet som ikke har eget masterprogram – japansk, kinesisk og arabisk 
(arabisk mistet sitt program til AHKR i forbindelse med HF2018). Alle fag har lenge ønsket å opprette 
egne masterprogram, men bemanningen på bare to fast vitenskapelig ansatte hver har gjort det 
umulig. I senere tid har både kinesisk og japansk fått staben utvidet til 3 (hhv 3.5 og 3.2), og muligheten 
for å opprette masterprogram er derfor innen rekkevidde. Kinesisk er allerede i gang med 
søknadsprosessen, og er i dialog med fakultet og UiB Læringslab om dette. Søknad skal etter planen 
leveres etter sommeren 2021. På japansk har man allerede jobbet en stund med å utvikle skisser for 
masterprogram, men pga. naturlig avgang og nytilført kompetanse gjennom ny stilling, er arbeidet 
lagt på is og ventes å starte opp igjen fra høsten 2021. 
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Hva gjør instituttet for å øke gjennomføring på normert tid i studieprogrammene, og 

hvilke effekter er observert/planlegges evaluert?  
 

Institutt for fremmedspråk jobber kontinuerlig med tiltak for å øke gjennomføring på normert tid i 
våre studieprogram. Strategi og handlingsplan (2020-2022) har et sterkt fokus på utdanningskvalitet 
og vi har i 2020 arrangert flere tverrfaglige fellestiltak som skal øke trivsel og tilhørighet for våre 
studenter, noe som kan bidra positivt til økt gjennomstrømming.  

2020 var, på grunn av koronasituasjonen, et vanskelig år for mange av våre studenter. Nedstengning 
av campus og digital undervisning har lagt sterke begrensninger på det viktige, sosiale fellesskapet i 
det fysiske studiemiljøet. Tilsvarende har fagmiljøene måttet bruke mye tid på å omstille seg til nye 
digitale og hybride undervisningsformer. Til tross for at det derfor har vært lite tid til å jobbe 
systematisk med utdanningskvalitet og gjennomføring på normert tid i 2020, har instituttet holdt fast 
på å gjennomføre en rekke fellestiltak som vi mener kan ha god effekt på å øke gjennomføring på 
normert tid. Av tiltak gjennomført før nedstengingen i mars 2020, vil vi nevne felles arbeidslivsdag for 
språkstudenter og tverrfaglig skriveseminar for alle som skal skrive bacheloroppgave ved IF. Sistnevnte 
ble gjennomført med to fellesseminar (hvorav UB hadde ansvar for det ene), samt tilbud om 
presentasjoner for medstudenter i mindre grupper. Arbeidslivsdagen ble arrangert i samarbeid med 
HAU, og målet er å synligjøre arbeidsrelevans for språkstudenter. Dette arrangementet var godt 
besøkt også i 2020.  

På grunn av smitteverntiltak etter mars 2020 har vi måttet endre øvrige fellesarrangement til digitale 
plattformer, som på mange måter har fungert godt. Vi har gjennomført flere digitale skrivestuer for 
studentene på alle nivå, både vår og høst (Shut up & write). I tillegg ble det holdt et digitalt 
skriveseminar for masterstudenter i september. Dette skriveseminaret retter seg mot studenter på 3. 
semester på master (9. semester 5LU), og skal bidra til at studentene kommer tidlig i gang med en god 
skriveprosess, og dermed også med større sannsynlighet gjennomfører studiene på normert tid.  

Noen uker etter at campus stengte ned i mars 2020, var både undervisere, instituttledelsen og 
administrasjonen bekymret for hvordan det gikk med studentene. På IF gjorde vi derfor et systematisk 
arbeid for å identifisere og kontakte enkeltstudenter som ikke hadde vært aktive i Mitt UiB siden 
nedstengingen 12. mars. Emneansvarlige kontaktet sine inaktive studenter direkte på epost (privat- 
og student-epost). Flere studenter uttrykte stor takknemlighet for at vi kontaktet dem direkte, og vi 
håper at vi på den måten klarte å motivere studenter som var i ferd med å slutte til å fortsette 
studiene. I tillegg la studiekonsulentene ut kunngjøring i Mitt UiB og minnet om at de var tilgjengelig 
for dem, fra hjemmekontoret.  

Til tross for denne innsatsen, peker japanskfaget på at de dessverre har opplevd mer frafall og misnøye 
blant sine studenter på grunn av koronasituasjonen i 2020. Spansk peker også i sin egenevaluering på 
at nettundervisningen gjør mange studenter passive og læringsutbyttet dårligere. Det pekes også på 
at digital undervisning er mindre egnet på masternivå, hvor grundige og nyanserte diskusjoner 
normalt er en viktig del av aktiviteten. Dette kan få vise å få en negativ effekt på gjennomføringen i 
studieprogrammene.  

Flere av fagene ved IF opplevde høsten 2020 ellers en økt tilstrømming av studenter, og da særlig 
enkeltemnestudenter og andre UiB-studenter som tar språkfag som frie studiepoeng. Økningen var 
ikke like stor når det gjelder nye programstudenter. Her ligger vi i det store og hele på nivå med 
foregående år, selv om det er tatt opp flere studenter enn normalt på enkelte program (japansk, 
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kinesisk og spansk språk og latinamerikastudier). Ved oppmeldingsfristen høsten 2020 hadde vi totalt 
2084 meldinger fordelt på 111 emner, sammenlignet med 1792 meldinger fordelt på 114 emner 
høsten 2019.  

Det er gledelig at mange ønsker å studere språkfag, men dette har også noen utfordringer. Flere fag 
opplever et stort sprik i faglig nivå og en svært heterogen studentgruppe med morsmålsbrukere på 
den ene siden og studenter med svært lave språkferdigheter på den andre. Arabisk, italiensk og tysk 
har pekt på dette i sine egenevalueringer, og foreslår ulike tiltak som vi på sikt håper kan øke 
gjennomføringen. 

Av øvrige tiltak for økt studiekvalitet og gjennomføring vil vi nevne at engelsk videreførte sitt Redesign-
prosjekt i 2020, og at IF fikk tilslag på tre av totalt ni søknader ved UiB som ble innvilget insentivmidler 
for studiekvalitet. I tillegg støtter instituttet opp under fakultetets arbeid med mentorordning for nye 
studenter, og det viktige arbeidet fagutvalgene gjør for studentene. Videre satsning på praksisemnet 
SAP100, Språkstudenter i arbeidspraksis, kan bidra positivt i dette bildet. Koronasituasjonen gjorde 
det imidlertid vanskelig å sende studenter på arbeidspraksis i utlandet i 2020, og emnet lå derfor på 
is høsten 2020. 

Problematikken rundt gjennomføring er på mange måter nært knyttet studentaktive og varierte 
undervisnings- og vurderingsformer. Flere fag ved IF har over tid jobbet systematisk med å gjøre 
undervisningen mer studentaktiv og variert, med mål om å heve utdanningskvaliteten og dermed også 
gjennomføringsgraden blant studentene. Få ressurser både blant vitenskapelig og administrativt 
ansatte begrenser imidlertid hva vi klarer å sette inn av tiltak. Faktorene som påvirker 
gjennomføringstallene er i tillegg mange, og årsakssammenhengene komplekse. Det er derfor 
utfordrende å måle og evaluere effekt av enkelttiltak. Vi har under lagt inn tall fra Tableau som viser 
gjennomstrømming for hvert av de 17 studieprogrammene som er omtalt over. Dessverre ser vi at 
relativt få av studentene fullfører sin grad på normert tid. På bachelornivå ligger de fleste 
programmene lavt på gjennomføringsgraden. På masternivå er denne noe høyere, og særlig 
masterprogrammet i engelsk utmerker seg positivt her.  

Når det gjelder snitt for studiepoeng per student (heiltidsekvivalent), viser Tableau at IF i 2020 hadde 
en gledelig økning på alle nivå unntatt master, sammenlignet med 2019:  
2020: bachelor 38,8, lektor 53,6, master 38,7, erfaringsbasert master 29,3 og årsstudium 23,6. 
2019: bachelor 31,8, lektor 48.0, master 41,7, erfaringsbasert master 23,7 og årsstudium 19.8. 

 
Som vi pekte på i Studiekvalitetsmeldingen for 2019, trenger vi bedre en kartlegging av årsakene til 
lav studiepoengproduksjon og frafall for å sette inn målrettede tiltak. Økt gjennomføring på normert 
tid og å forhindre frafall er noe vi må ha et sterkt fokus på i det videre arbeidet ved instituttet.  
 

 

Hvordan blir det jobbet med å få på plass studentaktive og varierte undervisnings- og 
vurderingsformer? Hva er oppnådd så langt og hva gjenstår? 

 

Flere fag ved IF har i de seneste årene jobbet aktivt med innføring av studentaktive og varierte 
undervisnings- og vurderingsformer, og dette har en sentral plass i instituttets handlingsplan for 
perioden 2020-2022. Koronasituasjonen og nedstenging av campus i store deler av 2020, med 
undervisning via digitale plattformer, har på mange måter fremskyndet arbeidet med samhandling og 
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studentaktive læringsformer på digitale arenaer. Flere av studieprogrammene trekker i sine 
egenevalueringer frem betydningen av studentaktiv læring, og har et ønske om å gi et bedre tilbud til 
studentene med hensyn til øvingsoppgaver, retting og tilbakemeldinger i seminar- og 
gruppeundervisning. Dessverre setter begrensede undervisningsressurser ofte en stopper for disse 
ambisjonene. 
 

Russiskfaget har på mange måter vært i front ved IF når det gjelder utvikling av forberedelsespakker i 
Mitt UiB, og med dette økt studentaktiviteten basert på en “flipped classroom-modell”. Ingunn Lunde 
og russiskfaget mottok i 2017 Spurvugleprisen. I 2019 fikk Lunde tildelt status som fremragende 
underviser (FUND), etterfulgt av Ugleprisen i 2020. Dette arbeidet har inspirert flere av fagene ved IF 
til å videreutvikle sin undervisning. Tyskfaget har i 2020 jobbet systematisk med å bygge sine emner 
for å øke studentenes forberedelse, deltakelse og engasjement, blant annet ved hjelp av UiB-interne 
insentivmidler. Fagkoordinator Birger Solheim fikk i 2020 tildelt status som fremragende underviser 
(FUND). Solheim har i sitt arbeid lagt vekt på studentaktiv læring, særlig gjennom skrivepraksis og 
dialogbasert undervisning. Dette er også et arbeid som inspirerer kollegaer ved IF, noe vi kan lese ut 
fra programmenes egenevalueringer. 

Japanskfaget på sin side har ved hjelp av insentivmidler utarbeidet omfattende digitale oppgavesett i 
Canvas for hele 100-nivå, som inkorporeres i hver ukentlig modul. Det jobbes også med å utvikle en 
rekke innholdsvideoer som er tilpasset pensum og progresjonen på emnene. Læringsformene på faget 
er gradvis blitt mer og mer studentaktive, og faget har lenge hatt prioritert mappevurdering fremfor 
skoleeksamen ved semesterslutt. 

Engelsk vektlegger i sin egenevaluering betydningen av økt studentaktivitet for å øke gjennomføring 
og redusere stykprosenten på emner. På lingvistikksiden har det de siste årene blitt satt i gang flere 
tiltak, blant annet med frivillig oppgaveløsning og en egen “Help desk” bemannet av erfarne studenter 
(finansiert av midler til undervisningsassistenter og insentivmidler). Dessverre opplever faget at 
studentene i liten grad benytter seg av tilbudet. På litteratursiden ønsker man mer studentaktivitet 
gjennom flere obligatoriske innleveringer for å sikre god skrivetrening og erfaring med metode og 
teori. Det er også ønskelig med mer variasjon i vurderingsformene på engelsk (mindre bruke av 
skoleeksamen), med knappe ressurser er en utfordring på emner med opp mot 200 studenter.  

Også franskfaget utvikler nå flere emner etter flipped classroom-modellen og legger vekt på å inspirere 
til økt studentaktivitet gjennom forberedelsesmoduler i Mitt UiB. Sammen med tysk og spansk språk 
og latinamerikastudier, gikk det mye tid med i 2020 til å utvikle nye nettemner på 100-nivåene som 
tilbys gjennom UiB Videre fra og med våren 2021. Dette arbeidet har også satt fart på utviklingen av 
studentaktive læringsformer for campusstudentene på samme fag. 

IF har over flere år arrangert egne undervisningsforum og temamøter om undervisning. Våren 2020 
hadde Arild Raaheim et innlegg om vurderingsformer, mens vi høsten 2020 inviterte Læringslabben til 
et interaktivt temamøte om digital og hybrid undervisning med både presentasjoner og gruppearbeid. 
Undervisere på IF fikk da gode innspill på hvordan de kan utvikle sin nettundervisning slik at de på best 
mulig måte kan engasjere studentene. 

Koronasituasjonen har på mange måter tvunget alle til å prøve ut nye digitale undervisningsformer, 
og vi har med det fått en heving av den digitale kompetansen til våre undervisere. Som russisk 
understreker i sin egenevaluering, er det særlig to ting som har blitt klart i denne perioden: “[...] 
viktigheten av klar og konsis informasjon til studentene og systematisk, ryddig og pedagogisk egnet 
bruk av læringsplattformen MittUiB som fremmer læring både ved digitale og fysiske møteplasser.” 
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Tall fra Tableau:  
Aktive studenter og gjennomstrømming per studieprogram  

og studiepoeng per student 
 

Vi har hentet ut tall fra Tableau studiedata for perioden 2015-2020 som viser gjennomstrømming 
(aktive studenter og andel kvalifikasjoner for aktuelle kull) på våre studieprogram. Vi har her klippet 
inn rapport om gjennomstrømming fra Tableau og STAR til bruk ved egenvurderinger på programnivå 
og til studiekvalitetsmeldinger (jf. kap 3.1. i systembeskrivelsen, UiBs kvalitetssystem for utdanning). 

Mer informasjon og data om det enkelte program er tilgjengelig her: 
https://rapport-dv.uhad.no/#/views/Studieprogramledere_0/Studenter-fullfringogfrafall?:iid=1 

Under tallene for gjennomstrømming, ligger tabeller som viser studiepoeng per student 
(gjennomsnitt) per institutt per år sammenlignet på ulike nivå i perioden 2016-2020.  

Arabisk, bachelor 

 

Engelsk, bachelor 

 

https://rapport-dv.uhad.no/#/views/Studieprogramledere_0/Studenter-fullfringogfrafall?:iid=1
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Fransk, bachelor 

 

Italiensk, bachelor 

 

Japansk, bachelor 

 



16 

Kinesisk, bachelor 

 

Russisk, bachelor 

 

 
Spansk språk og latinamerikastudium, bachelor 
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Tysk, bachelor 

 
 

Masterprogram 
(inkludert suppleringsopptak vår der det er aktuelt) 

Engelsk, master

 

Italiensk, master
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Fransk, master 

 

 
Russisk, master 
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Spansk språk og latinamerikastudium, master 

 

 

 

Tysk, master 
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Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk 
(ikke opptak høsten 2018) 

 

 

Lektor fremmedspråk (engelsk - fransk - spansk - tysk) 

Gjennomstrømmingstabellen i Tableau viste ikke akkumulerte kvalifikasjoner for dette 
studieprogrammet, slik det er hentet ut for programmene over. Vi har derfor hentet ut “Antall 
studenter” årene 2016-2020 og fullføring og frafall for kullene 2013-2015. 
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Studiepoeng per student (gjennomsnitt) per institutt per år sammenlignet – ulike nivå 

https://rapport-
dv.uhad.no/#/views/GST5Studiepoengperstudent/KStudiepoengperstudentgjennomsnittperinstituttperrsammenlignet?:iid=2 

 

Bachelor (fakultetet samlet og instituttene): 

 

 

Master (fakultetet samlet og instituttene): 
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Lektor (fakultetet samlet og instituttene): 

 

Erfaringsbasert master (fakultetet samlet og instituttene): 

 

Årsstudium (fakultetet samlet og instituttene): 



1 
 

Studiekvalitetsmelding for 2020 – unntakstilstandsåret 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) 

 

Omtale av studiekvalitetsfremjande arbeid ved LLE sidan førre dialogmøte 
2020 har vore eit svært annleis år også for LLE – eit år med mykje nyttig lærdom om korleis ein skal 

drive undervisning og studiekvalitet, og der både studentar og undervisarars tolmod og pedagogiske 

evner blir sette på prøve.  

Etter fleire år med stor turnover i den administrative staben og utskifting av heile leiargruppa, skulle 

2020 bli eit år med meir stabilitet og høve til å ha god administrativ oppfølging og tilrettelegging for 

eit ryddig og straumlinjeforma studiekvalitetsarbeid. Stabiliteten har klart blitt betre i den 

studieadministrative staben, men vi har framleis sjukmeldingar som gjer at somme er veldig ferske og 

inne i vikariat av uviss varigheit. Mange av dei tilsette i studieadministrasjonen har hatt mesteparten 

av tilsettingstilhøvet sitt på heimekontor, noko som naturlegvis har ført til at hjelp og støtte frå meir 

erfarne kollegaar ikkje er så direkte tilgjengelege. Trass dette, har vi inntrykk av at dei kjenner seg 

tatte vare på og at terskelen er låg for å stille spørsmål når ein treng det. Samarbeidet mellom 

studieadministrasjon og dei som underviser verkar å fungere svært godt, og leiinga får jamlege 

positive tilbakemeldingar frå den vitskaplege staben som gjeld den studieadministrative staben. 

LLE har forsøkt å oppretthalde fokus på evalueringar og eigenvurderingar, og opplever at mange 

fagmiljø leverer det dei skal til rett tid, medan andre må få purringar før dei leverer. Vi arrangerte 

digitalt seminar for fagkoordinatorar 15. mars. Der var mellom anna UiBs kvalitetssystem for 

utdanning eitt av temaa, nærare bestemt evalueringssyklusar og eigenvurderingar. Vi gjekk 

systematisk gjennom kva dei årlege eigenvurderingane av emne og program skal innehalde og kva 

dei skal fungere som grunnlag for. Dei andre interne og eksterne evalueringane blei òg gjennomgåtte 

på same vis. Sjølv om vi har hatt kvalitetssystemet som tema tidlegare med både seniorrådgivar i 

fakultetsadministrasjonen, Inger Marie Hatløy, og viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, var dette 

eit nyttig møte der intensjonane bak og organiseringa av kvalitetssystemet kom betre fram for 

undervisarane på LLE. Vi har òg fått gjentatte tilbakemeldingar frå ulike fagmiljø som går på at det 

kjennest som eit system med alt for mange rapportar der ein ikkje er sikre på om nokon les eller bryr 

seg om innhaldet i det som blir levert. Dette var noko av det vi ønskte å setje fokus på. All den tid UiB 

er sjølvakkrediterande, må vi sjølve syte for at vi har høg kvalitet i studieprogramma våre. Og at vi 

sjølve reflekterer over kva for delar av emna og programma som har fungert godt, og kva for delar 

som ikkje har fungert etter hensikta. Årlege eigenvurderingar av emne og program som blir skrivne 

utførleg, vil kunne brukast som verktøy når dei større evalueringane skal inn. Det verkar som om 

mykje av informasjonen som blir sendt ut til fagmiljøa, kanskje ikkje alltid blir lagt så mykje vekt på. 

Dette ser vi tydeleg no når det ikkje ser ut til at programstyra har vore klare over at den femårige 

programevalueringa finst og kva funksjon ho har, og at ikkje alle har forstått at den eksterne fagfellen 

skal levere ein rapport kvart år. Det kjennest litt vanskeleg å finne ein balansegang mellom å gi 

tydeleg informasjon og «å mase». Sjølv om vi har hatt ønske om å ha tydeleg fokus på 

studiekvalitetsarbeidet, og har hatt fleire informasjonsmøte, er det framleis ei utfordring å 
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implementere arbeidet med studiekvalitet på ein måte som verkar fullt ut meiningsgivande for 

undervisarane på LLE. 

Instituttet har satsa på utdanningskvalitet ved å setje av ein større pott pengar som skal gå til å 

tilsetje undervisningsassistentar på ulike emne. Denne potten kjem i tillegg til tildelinga frå 

fakultetet. Fagmiljøa som har fått undervisningsassistentar melder i frå at dette er positivt for 

undervisninga. I somme av fagmiljøa er rekrutteringsgrunnlaget tynnare, og vi har opplevd at ein 

assistent har sagt frå seg oppgåver i løpet av tilsettingstilhøvet fordi det blei for mykje arbeid i tillegg 

til studiet. Men alt i alt ser vi på dette som eit svært positivt tiltak som er til glede for studentane, 

skaffar arbeid til dei meir erfarne studentane, og som i nokre tilfelle er med på å lette arbeidsbyrda 

for hardt pressa fagmiljø. 

Dei siste par åra og i 2020 spesielt, merkar vi at vi har mindre kontakt med fagutvala ved instituttet, 

og vi ser at Instituttutvalet per i dag ikkje er oppe og går. Den manglande oppfølginga frå instituttets 

side, kan forklarast med tidlegare omtala turnover og sjukmeldingar i administrasjonen og 

utskiftingar i leiinga. Instituttleiinga har lenge hatt ein intensjon om å invitere til frukostmøte med 

fagutvala, men blant anna på grunn av koronasituasjonen har vi ikkje lukkast med å sette tanken om 

til handling. Vi har hatt eit ønske om å ha dette møtet fysisk, men tilhøva har ikkje vore dei rette for 

det, så vi bør kanskje vurdere å ha eit digitalt frukostmøte for å få fornya kontakten med fagutvala og 

gjere vårt beste for å legge til rette for at Instituttutvalet kan gjenoppstå. Fleire av fagområda har 

aktive fagutval, men vi ser at aktiviteten naturleg har blitt mindre gjennom 2020, og det kan verke 

som om rekrutteringa òg lir så lenge det meste går føre seg digitalt. Elles er studentane representerte 

og deltakande i programstyra, UUI og IR. Studentrepresentantar har dessutan spela ei viktig rolle i 

arbeidet med å redesigne bachelorprogrammet i kunsthistorie, som vi kjem nærare inn på seinare.  

Sidan førre møte har vi fått oppretta avtale med ekstern fagfelle for allmenn litteraturvitskap og 

kunsthistorie. Og sjølv om desse oppnemningane berre nyleg er blitt bedne om, har 

intensjonsavtalane vore på plass lenge. Vi manglar framleis ekstern fagfelle for allmenn lingvistikk og 

norsk som andrespråk (både teorifaget og norskkursa). Dei sistnemnde har tydeleg oppfatta purringa 

frå studieleiar. Rett nok har vi berre fått inn ekstern fagfellevurdering for to av fagområda våre 

(teatervitskap og norrøn filologi) for 2020, men vi ser at det må setjast på pandemikontoen. Desse 

ser vi nærare på under omtale av studieprogramma våre. Vi har, som tidlegare omtala, hatt endå 

tydelegare fokus på dei årlege eigenvurderingane, og denne gongen har vi fått årleg 

programeigenvurdering (likevel av høgst varierande kvalitet) frå alle fagmiljøa i forkant av arbeidet 

med studiekvalitetsmeldinga.  

Det blei aldri noko dialogmøte med digital kultur som annonsert på førre møte, men fagmiljøet har 

blitt utvida med to nye tilsette, og planlegg ein revisjon av bachelorprogrammet. Vi planlegg eit møte 

der vi snakkar om desse planane og at digital kultur skal skrive si femårige programevaluering i år.  

LLE fekk alle fakultetets prisar, Formidlingsprisen, Pris for unge forskarar og Sporveugleprisen i 2020. 

Sistnemnde er ei særleg fjør i hatten når det gjeld studiekvalitet. Denne gongen var det Sommarkursa 

ved Atle Kristiansen som fekk prisen, og det er særleg gledeleg at delar av norskkurstilbodet vårt blir 

løfta fram på denne måten all den tid det er ein så stor del av verksemda vår, men kanskje likevel 

ikkje den mest synlege. 
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Eigenvurderingar, vurderingar frå eksterne fagfellar og andre studiekvalitetsfremjande 

tiltak i fagmiljøa 
 

Alle fagmiljøa har levert årleg eigenvurdering av program. Nokre av vurderingane gir lite eller ingen 

informasjon, medan andre har meir substans. 

Språkvitskap  
 

Både i bachelor- og masterprogrammet har emnetilbodet blitt skore ned til minimum, og vi har ikkje 

lenger valfridom i spesialiseringane her. Programstyret har hatt gjennomgang av 

vurderingsordningane i begge studieprogramma, og har prøvd å rette seg etter fakultetets kritikk av 

manglande variasjon. Bacheloroppgåveemnet LING251 har blitt delt i to mindre einingar slik at det 

skal bli større fleksibilitet i programmet. Emna LING123 og DASPSTAT får mange studentar frå andre 

studieprogram, noko som er gledeleg. Likevel fører dette til større press på undervisningskreftene, 

noko som har ført til auka bruk av undervisningsassistentar, som er til god hjelp for studentanes 

læring og ferdigheiter, men ikkje kan sjåast på som nokon strukturell løysing for 

bemanningsunderskotet. I rapporten for masterprogrammet peikar programstyreleiar Koenraad De 

Smedt på at faggruppa brukar meir tid på undervisning og rettleiing enn det som normalt er avsett til 

desse oppgåvene. «Mangel på personalressurser er den største trusselen mot fortsatt god kvalitet i 

denne utdanningen i fremtiden». Fagmiljøet uttrykker òg uro over den store mengda eksamenar som 

blir tatte heimanfrå i koronatida, og melder at det gjer det vanskeleg å kontrollere studentanes 

sjølvstendige arbeid, og dermed truar validiteten til vurderinga. Fagmiljøet er også urolege for 

EXFAC00SK- Språkkunnskap si framtid då emnet no blir lagt i sin heilskap til Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudium og mistar ei viktig forankring til språkfaga ved LLE og IF.  

 

Fagmiljøet er redde for at den store belastninga på eit lite fagmiljø på sikt vil føre til ein kanskje ikkje 

kan tilby eit masterprogram i lingvistikk fullt ut om ein ikkje får tilført fleire undervisningsressursar. 

Dei ser på moglegheiter for fusjonar med andre masterprogram.  

 

Språkvitskap har ikkje ekstern fagfelle per no, men dette er noko instituttet purrar på for å få på 

plass. 

 

Teatervitskap 
 

Programstyreleiar Keld Hyldig peikar på at programmas gjennomføring har vore sterkt prega av 

koronasituasjonen. Det har vore krevjande å gå over til nye, digitale verktøy, og ein opplever at 

kontakt med studentar har blitt vanskelegare, og at emnegjennomføringa har blitt dårlegare.  

Den eine av tre tilsette på teatervitskap har halde seg i København sidan mars i fjor grunna korona, 

og éin gjekk av med pensjon 1. november 2020. Det har gått mykje ressursar til komitéarbeid knytt til 

tilsetjing av ny førsteamanuensis, og stipendiaten har fullført undervisningsplikta si.  
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Det har vore ein auke i registrerte studentar på 100-nivå, og det har òg vore god rekruttering til 

masterprogrammet. Bachelorprogrammet har hatt vurdering av ekstern fagfelle Ellen Karoline 

Gjervan, som skriv i si oppsummering:  

 

Det virker som om bachelorprogrammet i teatervitenskap ved UiB har god rekruttering og 

gjennomstrømming.  

Ressursbruken bør ses på slik at de ansatte også får opprettholdt forskningstiden sin, og dermed kan 

fortsette å levere forskningsbasert undervisning.  

Når det gjelder faglig progresjon ser den til å være godt ivaretatt på 100-nivå, men jeg oppfordrer 

programansvarlige til å vurdere om ikke alle 100-emner, minimum de to teaterhistoriske emnene, 

bør være fullført før emner på 200-nivå kan tas. Med en slik strukturering av studieløpet vil det 

kunne legges opp til en progresjon og faglig fordypning, også mtp på pensum, innenfor 

teatervitenskapelige studier i Bergen. 

 

Nordiske disiplinar 

• Masterprogram i nordisk språk og litteratur  

• Masterprogram i norrøn filologi  

• BA-program i nordisk språk og litteratur  

• BA-program i norsk som andrespråk  

• BA-program i norrøn filologi  

• nordiskfaga sine bidrag til NORMAU (erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i 

norsk)  

• nordiskfaga sine bidrag til lektorutdanning med master i nordisk  

• fagdidaktikkemna i nordisk og norsk som andrespråk i eittårig PPU 

 

Det som har vore mest utfordrande i 2020 har vore konsekvensane av ulike smitteverntiltak i 

samband med koronasituasjonen.  

I den første fasen måtte det skje digitale tilpassingar i stort tempo, med prøving og feiling. Det var 

generell omstillingsvilje, og sjølv om det var fleire utfordringar er det rimeleg å hevde at studentane 

fekk ei forsvarleg gjennomført undervisning. I nokre tilfelle måtte ein skyve på emne (kortpraksis i 

lektorutdanninga).  

Kommunikasjonen med mellom faglærarar og studentar har blitt mindre grunna korona-situasjonen, 

og i starten var det òg frustrasjonar fordi faglærarar møtte stort sett svarte skjermar frå studentane. 

Etter kvart har normene for deltaking i digital undervisning endra seg, og undervisninga ser generelt 

ut til å bli meir interaktiv. Den uformelle kontakten, som er viktig for læringsmiljøet, har derimot vore 

skadelidande.  

Likevel er den samla vurderinga på at undervisninga og eksamensarbeidet i dei ulike programma er 

blitt gjennomført på ein tilfredsstillande måte. Det blir rapportert om at studentane meistrar stoffet 

godt og at studentane jamt over er godt nøgde med studiet. 
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Det blir i evalueringa av ein del emne peikt på at dei ulike delane i kvart fagemne kan syast betre 

saman, evt. at det kan synleggjerast for studentane betre at/korleis dei ulike delane av emnet er 

relaterte til kvarandre.  

Eit gjennomgåande spørsmål har vore knytt til strukturen i lektorprogrammet, tilhøvet mellom 

praksisperiodar og undervisning, arbeidsbyrde i ulike semester og samkøyring av undervisning. Her er 

det nokre utfordringar som høyrer heime på eit systemnivå og nokre som høyrer heime på 

disiplinnivå og emnenivå. 

Norsk som andrespråk har per no ikkje ekstern fagfelle, men fagmiljøet er i gang med å leite.  

Nordisk språk og litteratur har ekstern fagfelle, men han har ikkje levert rapport for 2020. 

Lektorutdanninga har ein fagfelle som leverer til LUHF. 

Norrøn filologi har hatt vurdering av ekstern fagfelle Ingvil Brügger Budal, som skriv i si 

oppsummering: 

Gjennomgangen av sluttrapporten frå førre programsensor, Kristel Zilmer, datert 03.12.2019, viser at 

det er inga endring når det gjeld den engelskspråklege overordna informasjonen om BA-programmet,  

men at alle emneplanar på BA-nivå finst på både norsk og engelsk. Den overordna informasjonen om 

MA-programmet finst på begge språk, men stikkprøvar frå dei enkelte emna kan tyda på at denne 

informasjonen berre finst på norsk. Eg tilrår at også denne informasjonen finst på begge språk.  

Dersom fagmiljøet vil søkja på Fund, altså «Merittering av fremragende undervisere eller 

undervisningsmiljø», må initiativet koma frå fagmiljøet sjølve. Eit første steg i eit slikt eventuelt 

arbeid vil vera å gjera seg kjent med kriterielista for Fund og vurdera eigen praksis opp mot denne.  

Å etablera eit kunnskapsgrunnlag for posisjonen til fagområdet er ei omfattande oppgåve som må 

skje i samarbeid med fagmiljøet og etter ønske frå programstyret, og med eventuelt mandat frå 

fakultetet. Det ber eg aktuelle partar vurdera.  

Dei nye rutinane for oppfølging av nytt undervisingspersonale ser ut til å vera løfta frå fagmiljøet til 

instituttnivå, og det er svært bra. Dersom oppfølginga frå fagkoordinator og administrativ 

koordinator ikkje er formalisert, bør ho bli det for å sikra kontinuitet. I informasjonsheftet bør det 

leggjast til noko om sensorrettleiing, rutinar knytt til krav om grunngjeving og klagesensor, og 

dessutan om element ved det norske UH-systemet som kan vera framand for utanlandske tilsette, slik 

som pensum.  

I vurderinga av emneportefølje og programinnhald på bachelor- og masternivå, med vekt på fagleg 

progresjon i dei enkelte emna, i programmet og i tilhøvet mellom bachelor og master, vart særleg 

læringsutbyteformuleringane på dei ulike nivåa lese komparativt. Eg har kome med nokre konkrete 

innspel som fagmiljøet bør drøfta, til dømes om det også på BA-nivå bør vera med noko om metode, 

forskingsetikk og vitskapsteori, og om enkelte kulepunkt bør justerast og flyttast for å gje betre 

samanheng og ein tydleg progresjon mellom BA og MA.  

Oppdelinga i 5stp-emne på 100-nivå har fordelar og ulemper som fagmiljøet bør vera merksame på, 

og som sannsynlegvis bør drøftast.  

Dei sokalla ferskvarekursa i norrøn filologi er ein styrke ved fagmiljøet som i nokon mon vert usynlege 

slik emna er presenterte på nettet. Det er synd fordi det ville ha vore ei god profilering av fagmiljøet. 

Det tydlegaste dømet på dette er diplomkurset Juliane Tiemann leia V20, der studentane også 

produserte reelle resultat som vart publiserte – og det i samarbeid med andre delar av UiB.  
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Gjennomgangen av emneplanane under 3., viser informasjonen på 200- og 300-nivå til dels er 

utdatert. Dette bør ikkje skje, og tydelege rutinar for oppdatering av nettsidene vår og haust i tråd 

med emneporteføljen til miljøet bør etablerast.  

Emna på 200- og 300-nivå har oftast felles undervising, men ei differensiering i arbeidskrav og 

vurderingsform. Begge dei to førre programsensorane kommenterte at differensieringa kanskje ikkje 

er stor nok. Ei jamføring av to emne med fellesundervisning viser vidare arbeid med differensiering 

mellom 200- og 300-nivå bør vurderast. Dette kan til dømes gjerast ved å auka omfanget på pensum 

på 300-nivå, eventuelt kombinert med eit mindre skriftleg arbeid, til dømes eit samandrag av 

sekundærlitteratur.  

Som grunnlag for arbeidet som programsensor har eg nytta tilsendte dokument frå fagkoordinator 

for norrøn filologi, altså min kontaktperson ved UiB. Eg vil peika på at også Mappa Mundi, det felles 

arkivet til fagmiljøet, har blitt delt med meg. Eit slikt arkiv er i bruk, vert endra kontinuerleg, og det er 

ikkje heldig at ekstern fagfelle må leita etter aktuelle dokument. Mappa Mundi ligg dessutan etter alt 

å døme som ein del av ein privat dropbox, heller enn å vera på ei sharepoint/teams-løysing på UiB. 

For faget og UiB vil ei flytting av arkivet til ei UiB-skyordning sikra kontinuitet og felles tilgjenge til 

dokumentasjon og ressursar. 

Allmenn litteraturvitskap 
Studieprogramma har hatt si femårige programevaluering, som har vore ført i pennen av 

fagkoordinator Erik Bjerck Hagen. Ho har blitt lesen og godkjend av studentar så vel som fagmiljø, og 

er no under handsaming av Studiekvalitetskomiteen ved Det humanistiske fakultet. Bjerck Hagen 

skriv i dei korte programevalueringane for 2020:  

Vi gjennomførte en liten reform av det litteraturteoretiske emnet ALLV114 med færre forelesere og 

flere innføringsforelesninger. Vurderingsformen var også ny, med bare muntlig eksamen og ikke-

veiledede øvingsoppgaver underveis.  Dette fungerte bra fra lærerhold. De aller fleste studentene tok 

øvingsoppgavene alvorlig. Eksamensresultatene var også bedre enn i 2019, uten at en slik kortsiktig 

endring sier oss så mye. 

Kursene gikk som planlagt. Et samarbeidskurs med nordisk om Hamsun/Undset våren 2020 ble langt 

mer positivt evaluert av nordiskstudentene enn studentene på allmenn litteraturvitenskap. Dette 

førte til visse justeringer på et tilsvarende samarbeidskurs våren 2021. 

Et kurs om «Romantikkens medier» v/ Peter svare Valuer fikk høsten 2020 svært gode 

studentevalueringer. 

I den femårige programevalueringa er det vist til at ein har gjort tilrådde endringar etter 

programsensorrapport i 2015.  Det blei oppretta eit masterforum i 2019 for å førebygge fråfall og 

auke gjennomføringa på masternivå, men diverre har planane blitt lagde på is grunna korona. Etter 

negativ skår i Studiebarometeret for 2020 har ein gjort naudsynte endringar på emnetilbodet særleg 

på 100-nivå. Ein har òg oppretta samarbeid med Institutt for framandspråk knytt til engelskfaget på 

emnenivå. 

Det har blitt oppnemnd ekstern fagfelle for allmenn litteraturvitskap, og han skal mellom anna sjå på 

den femårige programevalueringa i sin første rapport.  
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Kunsthistorie 
Bachelorprogrammet i kunsthistorie har bore preg av at emnetilbodet er for stort til at 

undervisningsressursane kan dekke det utan å få plusstid i arbeidsrekneskapen. I tillegg har vi fått 

signal om frå studentane at samanhengen kunne ha vore betra. Det har blitt sett ned ei 

arbeidsgruppe som skulle sjå på korleis ein kunne reduserer 100-nivået frå 90 studiepoeng til 60, og 

slik fjerne valfridomen ein ikkje lenger har ressursar til å tilby. I denne gruppa var studentar, fagleg- 

og administrativt tilsette med. Arbeidet har gått gjennom hausten og framlegg til revidert 

studieprogram blei levert til fakultetet 1. mars i år. Ein opplever at studentane er synlege og at dei 

kjem til orde i saker som gjeld utdanningskvaliteten. Vi har òg fått tilbakemeldingar som gjeld emne 

på masternivå, og desse vil bli handsama i programstyret framover.  

Førre programstyreleiar, Bente Knold Kiilerich, peikar på utfordringar knytte til koronapandemien, 

men viser òg til auka studenttal som ho ser på som eit mogleg resultat av at det delvis er innført 

fritak frå oppmøte grunna korona. 

Kunsthistorie har fått oppnemnd ny ekstern fagfelle, som vil få i oppdrag å sjå på det nye 

studieprogrammet det første året.  

Digital kultur 
I eigenvurderingane påpeikar programstyreleiar Scott Rettberg at pandemien har gitt utfordringar 

knytte til undervisninga, men at det meste har fungert godt i programma trass dette. I 2021 fekk 

digital kultur to nytilsette førsteamanuensar, og saman med desse skal fagmiljøet gå gjennom 

studieprogramma og emneporteføljen for å gjere endringar og integrere den faglege ekspertisen til 

dei nye kollegaane. På masternivå er oppmeldinga lågare enn det ein ynskjer seg, så ein ynskjer også 

å arbeide med å betre rekrutteringa frå bachelornivået. 

Vi har dei siste åra merka ei stor auke av studentar frå SV på emna våre på 100-nivå, noko som førte 

til at vi valte å stenge emna for andre enn studentar frå digital kultur grunna utfordringar med å 

oppretthalde undervisningskvaliteten. Etter ei runde med fagmiljøet og Institutt for informasjons- og 

medievitskap har vi bestemt oss for å opne emna på nytt for alle studentar, men det føreset at 

instituttet stiller med undervisningsassistentar ved behov. 

Bachelor- og masterprogrammet i digital kultur skal ha si femårige evaluering i 2021, og dette passar 

godt saman med arbeidet med å revidere studieprogramma.  

Digital kultur har ekstern fagfelle, men ho har ikkje fått levert rapport i år grunna koronapandemien. 

 

Klassiske fag 

• Bachelorprogram i klassisk filologi 

• Masterprogram i gresk 

• Masterprogram i latin 

Programstyreleiar for dei klassiske disiplinane, Matti Wiik, har skrive ei heller kort eigenvurdering der 

han skriv at programma fungerer bra for studentar med ulik bakgrunn og ulike ønske, og det førebels 

ikkje ser ut til at det er ønske om endringar i programma frå tilsette eller studentar. 

Dei klassiske programma fekk oppnemnd ekstern fagfelle i fjor, men ho har ikkje fått levert rapport 

for 2020. 
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Kommentarar 
Generelt ser instituttet at majoriteten av fagmiljøa nemner koronapandemien som ei utfordring både 

for studiekvalitet, gjennomføring og dagleg drift, men at både tilsette og studentar er velvillige og 

prøver å få det til å fungere så godt som det lar seg gjere innanfor rammene. Ein generell trøyttleik er 

likevel å spore særleg mellom masterstudentane, som har flytta inn og ut frå lesesalen på kort varsel. 

Nokre av fagmiljøa nemner òg at undervisningsressursane ikkje strekk til. Det er utfordringar vi tar på 

alvor, og vi har hatt fokus på ressursbudsjettering for fagmiljøa slik at vi ser at vi ikkje underviser meir 

enn vi har kapasitet til, men òg for å sørge for at ressursane blir nokolunde likt fordelt mellom emna i 

fagmiljøet. Ved å bruke fleire pengar på undervisningsassistentar, legg vi til rette for auka 

undervisnings- og studiekvalitet, og det kan i nokre tilfelle lette arbeidsbyrda for fagmiljøa. 

Når det gjeld kunsthistorie, har vi lytta til tilbakemeldingar frå studentane i tillegg til at vi har sett at 

emneomfanget og valfridomen på bachelornivå ikkje er berekraftige. Ved å gjennomføre ein revisjon 

av programmet, håpar vi på betre studiekvalitet, men òg eit langt meir føreseieleg program å 

undervisningsplanlegge.  

 

Det har kome eit eige initiativ frå digital kultur om å revidere/redesigne studieprogramma slik at dei 

mellom anna samsvarar med kvalifikasjonane til dei nytilsette. Dette synest vi er gledeleg, og vi kan 

dra nytte av arbeidet vi allereie har vore gjennom med kunsthistorie på dette feltet. Instituttet vil òg 

då oppmode om å sjå på utfordringane vi har med veldig mange studentar på særleg 100-nivåemna 

og undersøke om opplegget kan gjerast på ein måte som vil gi god og pedagogisk undervisning trass i 

store grupper.  

Instituttet har fokus på å formidle informasjon om kvalitetssystemet og dei ulike rapporteringane. Vi 

ser at administrasjonen må vere aktive med påminningar, og vere tydelege med å formidle gevinsten 

av jamlege eigenvurderingar og dei andre evalueringane. Instituttet legg til rette for god 

administrativ støtte i arbeidet med studiekvalitet, men er tydelege på at sjølve arbeidet må skje med 

ei sterk fagleg forankring. Vi ser at vi framleis ikkje er heilt i mål når det gjeld eksterne fagfellar, men 

dei uteblitte rapportane må vi nok sjå i samanheng med korona. 

I året som kjem, vil vi arbeide for  

• å få betre kontakt med fagutvala og studentane att 

• å framleis synleggjere kor viktig arbeidet med eigenvurderingar og tre- og femårige 

evalueringar er 

• å halde fram med arbeidet med ressursbudsjettering som fungerer etter siktemålet 

• å få på plass eksterne fagfellar til alle programma og sørge for at vi også får inn rapportane 

• å gjere oss godt kjende med verktøy og støtteordningar universitetet har for god 

undervisnings- og studiekvalitet 
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Gjennomføring 
Tabellane nedanfor er trekte ut frå tala i Tableau. Utdraga er gjorde for å sjå etter overordna 

tendensar når det gjeld gjennomføring. Etter tabellane kjem det ei kort utgreiing om 

hovudtendensane. 

Bachelorprogram 
Gjennomføring for BA-studentar med oppstart 2017 med normert tid for gjennomføring 2020. 

Situasjonen for 2016 er sett i parentes 

 

Program Studentar ved 
oppstart 

Studentar som 
har gjennomført 

Gjennomføring i 
prosent 

Aktive studentar 
etter 8 semester 

Litteraturvitskap 41 (54) 20 (19) 48,78 (35,19) 3 (3) 

Digital kultur 46 (46) 15 (18) 32,61 (39,13) 15 (18) 

Klassisk filologi 5 (2) 1 (1) 20 (50) 1 (1) 

Kunsthistorie 17 (30) 10 (9) 58,82 (30) 17 (30) 

Norrøn filologi 8 (2) 2 (1) 25 (50) 1 (0) 

Nordisk 20 (24) 10 (8) 50 (33,33) 0 (1) 

Norsk som 
andrespråk 

11 (3) 2 (3) 18,18 (27,27) 0 (0) 

Språkvitskap 22 (16) 2 (7) 13,64 (43,75) 3 (2) 

Teatervitskap 20 (20) 10 (7) 50 (35) 1 (1) 

 

Masterprogram 
Gjennomføring for MA-studentar med oppstart 2018 (haust) med normert tid for gjennomføring 

2020. 

Situasjonen for 2017 er sett i parentes. 

Program Studentar ved 
oppstart 

Studentar som 
har gjennomført 

Gjennomføring i 
prosent 

Aktive studentar 
etter 8 semester 

Digital kultur1 7 (3) 5 (2) 71,43 (66,67) - (-) 

Gresk -    

Kunsthistorie 9 (12) 3 (8) 33,33 (66,67) - (-) 

Latin -    

Lingvistikk2 7 (4) 2 (1) 28,57 (25) - (1) 

Litteraturvitskap 12 (10) 7 (5) 58,33 (50) - (2) 

Norrøn filologi3 -    

Nordisk4 12 (8) 6 (4) 50 (50) - (3) 

Teatervitskap5 7 (3) 2 (1) 28,57 (33,33) - (-) 

 

 
1 Har opptak både haust og vår, men tar opp flest studentar om hausten. 
2 Har opptak både haust og vår, men tar opp flest studentar om hausten. Oversikten gjeld opptak i 
haustsemestera 2018 (2017). 
3 Norøn filologi tok ikkje opp masterstudentar haust 2018 eller haust 2017, men tok opp ein kandidat vår 2017. 
4 Nordisk tar opp masterstudentar både haust og vår. Her er berre haust 2018 og 2017 tatt med. 
5 Teatervitskap tar opp masterstudentar både haust og vår, men flest om hausten. Her er berre haust 2018 og 
2017 tatt med. 
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Nordisk lektorutdanning (MA) 
Gjennomføring for studentar på lektorutdanninga på nordisk med oppstart 2015 med normert tid for 

gjennomføring 2020. 

Situasjonen for 2014 er sett i parentes. 

 

Program Studentar ved 
oppstart 

Studentar som 
har gjennomført 

Gjennomføring i 
prosent 

Aktive studentar 
etter 12 
semester 

Lektor nordisk 31 (26) 12 (8) 38,71 (30,77) 6 (4) 

 

Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk 
Gjennomføring for studentar på erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk med 

oppstart 2016. Dette er eit deltidsstudium der normert tid for gjennomføring er 4 år. Studentane 

som blei tatt opp 2016, skulle etter normert tid vere ferdig i 2020. 

Situasjonen for 2015 er sett i parentes. 

Program Studentar ved 
oppstart 

Studentar som 
har gjennomført 

Gjennomføring i 
prosent 

Aktive studentar 
etter 10 
semester 

Erfaringsbasert 
master norsk 

7 (11) 4 (7) 57,14 (63,64) - (2) 

 

Kommentar 
Dei større BA-programma med meir enn 15 studentar ved oppstart i 2017, har ein 

gjennomføringsprosent frå 13,64 (språkvitskap) til 58,82 (kunsthistorie). Ein merkar seg at 

språkvitskap hadde ein vesentleg sterkare gjennomføringsprosent blant studentane med oppstart i 

2016. Digital kultur er bokført med ein gjennomføringsprosent på 32,61 blant studentane som 

begynte i 2017, men har framleis 15 aktive studentar på dette kullet etter 8 semester. Her vil talet på 

kandidatar og gjennomføringsprosenten venteleg auke. 

Dei mindre BA-programma med mindre enn 15 studentar ved oppstart i 2017, har ein 

gjennomføringsprosent på 18,18 (norsk som andrespråk) til 25 (norrøn filologi). Her er tala småe, 

men inntrykket når det gjeld programma med få studentar, er at gjennomføringsprosenten er låg. Då 

tala er så små, vil det få store utslag på prosentnivå om fleire studentar gjennomfører på eit seinare 

tidspunkt. 

Dei disiplinfaglege masterprogramma har studietal frå 0 til 12 ved opptak  haust 2018. 

Masterprogramma i gresk, latin og norrøn filologi er registrert med null studentar. 

Masterprogramma i litteraturvitskap og nordisk er registrert med 12 studentar og har flest studentar. 

Med låge studenttal blir det store utslag når ein reknar gjennomføring i prosent. Gjennomføringa 

varierer frå 28,57 prosent i lingvistikk og teatervitskap til 71,43 prosent i digital kultur. Dei to største 

programma, litteraturvitskap og nordisk, hadde gjennomføringsprosent på høvesvis 58,33 og 50. 

Dette er stabilt i høve til året før. 

Lektorutdanninga på nordisk tok opp 31 studentar i 2015. I 2020 hadde 12 studentar gjennomført 

programmet. Dette gir ein gjennomføringsprosent på 38,71. Det er framleis 6 aktive studentar i 
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programmet. Ein registrerer en positiv tendens i lektorutdanninga på nordisk både i prosent og i tal 

på utdanna kandidatar. 

Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk hadde eit lågt opptak på 7 studentar i 

2016. Av desse var 4 ferdige i 2020. Dette gir ein gjennomføringsprosent på 57,14. Talet er relativt 

stabilt målt i prosent i høve til året før, men lågare når det gjeld tal på kandidatar. 
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Tal frå Tableau: 

Aktive studentar og gjennomføring per studieprogram og studiepoeng per student 

 

Vi har henta ut tall frå Tableau studiedata for perioden 2015-2020 som viser gjennomstrøyming 

(aktive studentar og andel kvalifikasjonar for aktuelle kull) på studieprogramma våre. Vi har her klipt 

inn rapport om gjennomstrøyming frå Tableau og STAR til bruk ved eigenvurderingar på programnivå 

og til studiekvalitetsmeldingar (jf. kap 3.1. i systembeskrivelsen, UiBs kvalitetssystem for utdanning). 

For det erfaringsbaserte masterprogrammet og lektorprogrammet har vi lagt inn fleire enn åtte 

semester sidan det førstnemnde er eit deltidsstudium som går over åtte semester og det sistnemnde 

i sin heilskap strekk seg over ti semester. Difor er val av periode litt annleis i desse to tilfella. 

Meir informasjon og data om dei enkelte programma er tilgjengeleg her: 

https://rapport-dv.uhad.no/#/views/Studieprogramledere_0/Studenter-fullfringogfrafall?:iid=1 

Under tala for gjennomstrøyming, ligg tabellar som viser studiepoeng per student (gjennomsnitt) per 

institutt per år samanlikna på ulike nivå i perioden 2016-2020.  

 

 

Litteraturvitskap, bachelor 

 

 

 

 

 

 

https://rapport-dv.uhad.no/#/views/Studieprogramledere_0/Studenter-fullfringogfrafall?:iid=1
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Digital kultur, bachelor 

 

Klassisk filologi, bachelor 

 

Kunsthistorie, bachelor 
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Norrøn filologi, bachelor 

 

Nordisk språk og litteratur, bachelor 
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Norsk som andrespråk, bachelor 

 

Språkvitskap, bachelor
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Teatervitskap, bachelor 

 

 

Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk 
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Digital kultur, master 

 

Gresk, master 
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Kunsthistorie, master 

 

Latin, master 

 

Lingvistikk, master 
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Litteraturvitskap, master 

 

Norrøn filologi, master 
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Nordisk språk og litteratur, master 
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Teatervitskap, master

 

Lektor nordisk 
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Studiepoeng per student (gjennomsnitt) per institutt per år samanlikna – ulike nivå 
 

https://rapportdv.uhad.no/#/views/GST5Studiepoengperstudent/KStudiepoengperstudentgjennoms

nittperinstituttperrsammenlignet?:iid=2 

  

Bachelor (fakultetet samla og institutta): 

 

  

Master (fakultetet samla og institutta): 
 

 

 

  

  

  

https://rapportdv.uhad.no/#/views/GST5Studiepoengperstudent/KStudiepoengperstudentgjennomsnittperinstituttperrsammenlignet?:iid=2
https://rapportdv.uhad.no/#/views/GST5Studiepoengperstudent/KStudiepoengperstudentgjennomsnittperinstituttperrsammenlignet?:iid=2
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Lektor (fakultetet samla og institutta): 

 

Erfaringsbasert master (fakultetet samla og institutta): 
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Årsstudium (fakultetet samla og institutta): 

 

 

 

 

 



Studiekvalitetsmelding for Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) 2020  
  
Gjennomføring/vurdering  
Eksamensavviklinga våren 2020  
Gjennomføringsgraden på eksamen i KVIK101 var litt lågare enn forventa. Av 65 oppmeldte 
gjennomførte 39 studentar eksamen. Året før, vår 2019 hadde emnet 97 oppmeldte og 67 
som gjennomførte eksamen.   
KVIK206 hadde noko betre gjennomføring, men valde å gi bestått/ikkje bestått i staden 
for karakterar, som eit tiltak for å auke gjennomføringsgraden. Dette fungerte greitt, men 
gav nokre administrative utfordringar, då emnet hadde for det meste internasjonale 
studentar, og fleire trengte bokstavkarakterar å vise til ved sine heiminstitusjonar. Men 
det let seg gjennomføre. Emnet hadde 51 oppmeldte der 34 gjennomførte eksamen.   
SKOK hadde ein plagiatsak for eksamen i KVIK101, som gjekk til den 
sentrale klagenemda, der kandidaten vart felt og utestengt i eitt år.   
 
Eksamensavviklinga hausten 2020   
KVIK100 hadde 31 oppmeldte, 21 som møtte til eksamen. Dette var ei vesentleg auke (18%) 
frå hausten 2019 som hadde 14 oppmeldte og seks studentar som gjennomførte 
eksamen. Ytterlegare 3 gjennomførte midtsemestereksamen våren 2021.   
KVIK110 hadde 50 oppmeldte, 32 som møtte til eksamen. Til samanlikning hadde KVIK110 
1% betre gjennomføring enn året før, for 2019 var 36 studentar oppmeld med 23 som 
gjennomførte eksamen. Ytterlegare fire har gjennomført emne med midtsemestereksamen 
våren 2021.  
For KVIK201 var det oppmeld 20, seks studentar gjennomførte eksamen. For dette emnet 
kan det merkast at berre åtte av dei tjue gjennomførte obligatoriske 
undervisningsaktivitetar, såleis var det berre to kandidatar som ikkje møtte til eksamen.   
KVIK102 hadde 109 oppmeldte og 78 som gjennomførte eksamen. Til samanlikning hadde vi 
hausten 2019 oppmeld 67 og 53 som gjennomførte eksamen. KVIK102 er ein del av 
årsstudiet, og hadde mange studentar som tek dette emnet som frie poeng, eller som del av 
andre gradar. Emnet har aldri før hatt så mange oppmeldte studentar, førre rekord var i 
2018 med 86 oppmeldte.  
 
Korona, smitteverntiltak og undervisning  
Studentane har gitt tydelege signal om at det var vanskeleg å halde oppe motivasjonen 
våren 2020. Dette reflekterer også gjennomføringsgrad og resultat frå eksamen det 
semesteret. Undervisning vart gjennomført digitalt frå heimekontora til førelesar etter at 
lokala vart stengd. Ein merka seg at nokre studentar som hadde levert ei eller to oppgåver til 
rettleiing i KVIK101 ikkje leverte desse som mappeeksamen i mai. Det var god kapasitet 
på rettleiingsressursar, men eit mindre tal av studentane nytta seg av dette enn kva ein er 
van med frå tidlegare år.   
For haustsemesteret hadde vi eit så stort opptak at det var naudsynt å få rom hjå Bergen 
Kino. Rommet var ikkje utstyrt med videonotat, og SKOK brukte mykje ressursar sjølv og 
gjennom IT-avdelinga for å få alt teknisk utstyr til å fungere og gi eit digitalt tilbod til alle som 
ikkje kunne vere fysisk til stades (hybrid-løysing). Deltaking på seminar i KVIK100/110 kunne 
av smittevernomsyn ikkje vere obligatorisk, slik som vanleg, og dermed var det færre enn i 
eit vanleg år som deltok på seminara. Under stenging, med berre digital undervisning, er 
erfaringa at dette har vore lettare å gjennomføre. Men då vert det meir klassiske 



førelesingar, med mindre rom for diskusjon/dialog. Ein fordel med heildigital undervisning 
er at alle deltek i det same formatet. Med hybrid undervisning kommuniserer førelesar 
med studentane som er fysisk til stades, medan dei andre lett blir redusert til tilskodarar.   
Smitteverntiltaka har ikkje laga store utfordringar for vanleg undervisning, då vi har hatt rom 
å undervise i og fått på plass digitale løysingar. Men det har hatt store konsekvensar som 
studiemiljøet og kva moglegheiter vi har hatt for å skape eit aktivt studiemiljø med aktivitet 
på huset. Ikkje minst har det gått hardt utover årsstudentane som er ei så stor gruppe.   
 
Opptak  
I forkant av studieopptaket på hausten, i slutten av juni, ringte studiekonsulent kvar enkelt 
student som hadde fått tilbod om studieplass på bachelorprogrammet. Dei som ikkje hadde 
takka ja endå, vart prioritert. Dette vart høve til å ha hyggjelege samtalar, ynskje velkommen 
og kunne svare på spørsmål. Fleire studentar takka ja til plassen etter samtalen, men ikkje 
alle desse møtte opp til studiestart. Erfaringa frå tiltaket er likevel positivt, og vi vil gjere det 
same igjen.   
For hausten 2020 takka 20 studentar ja til plass på bachelorprogram, 14 møtte til studiestart. 
For årsstudium takka 68 ja til studieplass, 60 er registrert at møtte til studiestart, det reelle 
talet er noko mindre då knapt 50 av dei som takka ja til studieplass meldte seg til emne på 
studiet.   
 
Tiltak for betring av studiekvalitet og gjennomføring  
Våren 2020 arrangerte SKOK for fyrste gong bachelorstafett. I overkant av 10 studentar frå 
ulike fag og fakultet møtte opp og bidrog til eit fagleg spanande arrangement. Gjennom 
studiestarten vart nye studentar på bachelorprogram prioritert til mentorordning, plass på 
seminarmodell av ex. phil og til programmøter og andre faglege arrangement. Inntrykket er 
at studentane har funne kvarandre og blitt godt kjent, medan studentar på årsstudiet ikkje 
har den same kullkjensla.   
Som tiltak for å auke tilhøyrsle og gjennomføring for bachelorstudentane vart det arrangert 
programmøte i studiestartveka og eit programmøte i oktober der studentar frå alle kull var 
invitert. Oppmøte var 12 studentar, og det vert eit hyggjeleg arrangement, der vi tok opp val 
av spesialisering, undervisning under korona, rolla og funksjon til fagutval og sosialisering 
med ein meter avstand. Det har ikkje vore mogleg å arrangere liknande møter med 
studentar på årsstudiet fysisk, då denne studentgruppa er for stor til at det let seg gjere 
under gjeldande smittevernreglar.   
For emna KVIK102 og KVIK101 har SKOK tilsett undervisningsassistentar. Som eit ekstratiltak 
under korona har ein også auka bruk av slike undervisningsressursar i håp om å auke 
gjennomføringa hjå studentane. Erfaring med digital rettleiing våren 2020 var bra, det let seg 
fint gjere sjølv om det ikkje er heilt det same som å treffast på campus.  
 



Studiekvalitetsmelding 2020 frå Senter for vitskapsteori 
  

Senter for vitskapsteori underviste underviste i 2020 fylgjande emne på BA/MA-nivå:  VIT216 Kunstig 

intelligens: Visjonar, realitetar og framtidige konsekvensar (VÅR 2020) og VIT212 Klima: Hva vet vi? Hva 

bør vi gjøre? (HAUST 2020) 

Emna er begge svært aktuelle og tiltrekkjer seg studentar frå dei fleste fakultet. 39 studentar fullførte 

emne våren 2020 og 26 fullførte hausten 2020. I eigenevalueringane frå emneansvarleg kjem det fram 

at studentane sine evalueringar av emna er gode, men at dannelsesemna er krevjande emne for 

studentane fordi dei er tverrfaglege og nyttar litteratur frå svært ulike fagfelt, at det har vore relativt 

mykje litteratur på emna og at studentane har stor arbeidsmengde fordi mange tek emna i tillegg til 

ordinær studieprogresjon. Mengda av litteratur vart justert våren 2021, og det vil vere interessant å sjå 

korleis dette gir utslag i studentevalueringane.  

Samla har SVT ein god del lågare studiepoengproduksjon i 2020 enn i 2019 (5,8 årseiningar mot 9,1 

årseiningar), sjå vedlegg 1 Studiepoengproduksjon, og ligg meir på nivå med produksjonen frå 2018 (5,7 

årseiningar). Årsaken til dei høge tala for 2019 var at emne VIT216 Kunstig intelligens: Visjonar, 

realitetar og framtidige konsekvensar vart undervist for fyrste gong og var svært populært med 77 

studentar som gjekk opp til eksamen. Det ligg i dannelsesemna sin natur at di nyare og meir aktuelle dei 

er, jo fleire studentar tiltrekkjer dei seg. 

Planar framover 

SVT planleggjer å utvikle eit emna med pandemiar som tema, og dette vil sannsynlegvis vere klart frå 

våren 2022. Emnet blir utvikla våren 2021 under emnekoden VIT211. I tillegg arbeider vi med det to-

årige masterprogrammet i berekraft som SVT har programansvar for og som skal ha oppstart hausten 

2021. 

Smitteverntiltaka og undervisninga 

Smitteverntiltaka som vart sette i verk i mars 2020 hadde lite innverknad på undervisninga ved SVT i 

vårsemesteret ettersom det meste av klasseromsundervisninga allereie var ferdig for semesteret på det 

tidspunktet. Unntaket var eit kurs ved Det psykologiske fakultet PS901, som vart avlyst og flytta til 2021. 

Haustsemesteret var undervisninga stort sett digital på danningsemna, noko som fungerte relativt bra 

sett i lys av tilbakemeldingar frå undervisarar og studentar.  

 

 

https://www.uib.no/fag/dannelsesemner/94483/global-helse-etikk-politikk-og-menneskerettigheter-vit211


Fakultet

År  /  Termin

2020

HØST VÅR Total

2019

HØST VÅR Total

2018

HØST VÅR Total

Det humanistiske fakultet

Grand Total 5,8

5,8

3,3

3,3

2,5

2,5

9,1

9,1

6,1

6,1

3,0

3,0

5,7

5,7

3,0

3,0

2,7

2,7

Egenfinansiert studiepoengproduksjon - årsenheter
Pr. 04.02.2021 092943

En årsenhet utgjør 60 studiepoeng, det vil si den normerte produksjonen for en heltidsstudent.



Fakultet

År  /  Termin

2018

Total

2017

HØST VÅR Total

2016

HØST VÅR Total

Det humanistiske fakultet

Grand Total 5,7

5,7

3,0

3,0

2,7

2,7

6,2

6,2

3,4

3,4

2,8

2,8

3,9

3,9

2,3

2,3

1,7

1,7

Egenfinansiert studiepoengproduksjon - årsenheter
Pr. 04.02.2021 092943

En årsenhet utgjør 60 studiepoeng, det vil si den normerte produksjonen for en heltidsstudent.
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Gjennomføring av studiekvalitetsmeldinger og dialogmøter 
I forkant av dialogmøtene mottok fakultetet studiekvalitetsmeldinger fra alle institutt og 
sentre. Meldingene var et godt utgangspunkt for dialogmøtene. Det var sendt ut en kort 
agenda for møtene i forkant. Møtene ble gjennomført elektronisk 7., 8. og 9. april 2021. 
Enhetene skrev i ettertid referater fra dialogmøtene. Dialogmøtene var konstruktive og 
konkrete og fungerer godt. 
 
 

Oppfølging av foregående års studiekvalitetsmelding  
Mentorordningen ble innført som planlagt med 726 påmeldte bachelor- og lektorstudenter 
høsten 2020. Fire tematiske samlinger - om læring, gode grep for studenttilværelsen, 
arbeidsrelevans og eksamensmestring - og to frie ble gjennomført. I de frie samlingene sto 
mentorene selv for opplegget, som kunne ha et mer sosialt tilsnitt.  

Planleggingen av ordningen skjedde parallelt med korona-nedstengingen og dette skapte 
store utfordringer og forsinkelser. Dette skapte en del følgeproblemer utover høsten, 
sammen med utfordringene ved endringer fra fysiske til digitale møter. Kombinasjonen av 
disse faktorene ga et relativt stort frafall fra ordningen. Det er likevel viktig at for de gruppene 
som fungerte godt, var ordningen et viktig og positivt tiltak. Etter innspill fra mentorer og 
fagmiljø i evalueringsmøter relanserte fakultetet mentorordningen våren 2021, med ny 
påmelding, inkludering av årsstudenter og en mer sosialt rettet profil.  

Mentorordningen koordineres av et administrativt nettverk med representanter fra institutt og 
HSU (fadderstyre) og koordineres av fakultetets studieseksjon. Faglig er ordningen forankret 
i Studiestyret, som i sine møter høsten 2020 og våren 2021 har blitt orientert om status for 
mentorordningen og kommet med innspill til videre arbeid.  

Instituttene gjennomførte møter med mentorene i begynnelsen av november. En evaluering 
av innføringen av mentorordningen vil bli klar i løpet av våren 2021. 

Lektorutdanningen er et sentralt satsningsområde for HF og lektorstudentene utgjorde 
høsten 2020 16 % av studenttallet ved HF1 (se også figur 2). Det er enighet ved HF om 
behovet for et lektorsenter og fakultetet er representert både i sentrale fora og opp mot andre 
fakulteter i arbeidet for å få senteret etablert. Fagmiljøene på HF ser behovet for en 
redesignprosess innenfor lektorutdanningen, både samlet på UiB og på fakultetet, og støtter 
opp om lektorstudentenes innspill til å få til strukturelle forbedringer i studieløpet. Også av 
denne grunn imøteser HF etableringen av et lektorsenter. 

 
1 16 % av studenter av gradsstudenter og årsstudenter samlet, dvs. ikke medregnet evu, norskkurs, 
enkeltemner og invekslingsstudenter. 



Tabell 1:  
Opptakstall lektorutdanningen ved HF 2017-2020 (Kilde: Tableau, Rapporter til 
kvalitetsmeldingen, Rekruttering og opptak, utplukk MA5, HF, 2017-2020) 

 
 
Fakultetet har satset på oppbygging av kapasitet og studieplasser i lektorutdanningen, slik at 
alle de viktigste skolefagene nå er representert og tilbyr en integrert lektorutdanning, i tillegg til 
muligheten for lærerutdanning med BA + MA + PPU.  
 

Omdisponering av plasser fra MA2, fra PPU og tildeling av noen nye studieplasser har gitt en 
vekst fra 71 til 125 plasser i løpet av de siste fire årene. Vi ser noenlunde tilsvarende en økning 
i søkertall og antall møtt.  

 
Figur 1: Studenttall i lektorprogrammene ved HF (Kilde: dbh, Registrerte studenter (tidsserie), 
utplukk: femårig master, 2017-2020) 
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Figur 1 viser samlet studenttall i lektorprogrammene. Studenttallet har en akkumulert vekst for 
hvert opptak i økt opptaksramme. Først ved opptaket i 2024 vil økningen til 125 studieplasser 
være fullt utbygd med fem kull. Tilsvarende vil økning i antall uteksaminerte kandidater også ha 
en femårig «forsinkelse».  
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Lektorstudentenes prosentandel av det totale antallet studenter ved HF øker også, fra 12 % i 
2017 til 16 % i 2020. Når vi har tatt opp fem kull med den økte rammen på 125 studieplasser, vil 
denne andelen antagelig være rundt 18-20 %, hvilket er en betydelig andel av fakultetets 
studentmasse.  

Alle instituttene på HF er involvert i lektorutdanningen og i PPU. De tre største instituttene har 
sine egne program: Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studer (LLE) har Lektor 
nordisk og Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk. Institutt for 
fremmedspråk (IF) har lektor fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk og tysk) og 
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk. Institutt for arkeologi, historie, 
kultur- og religionsvitenskap (AHKR) har Lektor historie eller religion. Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudier (FoF) er som ansvarlig for emnet DIDAHUM Fagtekst og skriverettleiing i 
ettfagsmodellen (PPU). 

Utdanningen er ressursmessig presset og fakultetet imøteser UiBs arbeid med å få på plass en 
helhetlig og transparent finansieringsmodell for lektorutdanningen ved UiB.  Fordi mange av 
emnene i utdanningen er knyttet til disiplinprogrammene i studieretningene, er det en utfordring 
at en vesentlig del av studiepoengproduksjonen ikke rapporteres som studiepoeng på 
MA5/lektorutdanning, men på disiplinprogrammene. Økningen i studiepoengproduksjon hos 
lektorstudentene telles dermed under disiplinprogrammene og resultatmidlene gis da også i 
kategori F i stedet for kategori D. Fakultetet har funnet tekniske løsninger for dette og overvåker 
omfanget av studiepoengproduksjonen for at resultatmidlene skal bli i tråd med realitetene.  

 

Eksterne fagfeller: En gjennomgang av eksterne fagfeller ved HF i mars 2021 viser at noen 
program har nylig avgåtte eksterne sensorer som må erstattes. Det ble oppnevnt ni nye 
eksterne fagfeller i 2020 inkludert en felles, ekstern fagfelle for de to erfaringsbaserte 
masterprogrammene med spesialisering i hhv. engelsk og norsk: VID-MAUENG og VID-
MAUNOR. Studiestyret hadde seks rapporter fra eksterne fagfeller til vurdering i 2020. En del 
program melder at eksterne fagfeller ikke har hatt anledning til å prioritere rapporter grunnet 
korona.  

 
Kandidatproduksjon og økt studiegjennomføring 

Tabell 2: Kandidatproduksjon 2017-2020 (Kilde: Tableau: Oppnådde kvalifikasjoner, HF, 2017-2020)   

 
 
Kandidatproduksjonen ved HF viser en samlet økning siste fire år, med særlig vekst i avlagte 
bachelorgrader (B3) og integrerte mastergrader (M5, lektorutdanningen). Økningen er i tråd 
med økning i opptakskull og studenttall i perioden, samtidig som det er gjort en stor innsats med 
ulike tiltak for økt studiekvalitet i perioden.  

Toårig master (M2) har stabile tall. Her har rekrutteringen vært noe svakere for de aktuelle 
kullene, men vi ser økende trend i søknad til masterstudier i 2020 og 2021. De erfaringsbaserte 
masterprogrammene (ME) har færre avlagte grader i 2018-2020 enn i 2017, noe som også 
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skyldes lave opptakskull i de aktuelle årskullene. Disse programmene er deltidsutdanning og 
normert tid er fire år. Søkningen til disse programmene viser en økende trend siste to år.  

 
Tabell 3: Studiepoeng per student (BA, MA2, MA5) Kilde: Tableau, Studiepoeng per student, utplukk: 
bachelor, toårig master, femårig master). 
 

 
 
Avlagte studiepoeng per student på gradsstudiene ved HF er i 2020 oppe i 45,32 (i tabellen 
over fordelt på vår og høst), Dette er en betydelig økning fra de foregående årene, som har 
ligget rundt 40-41. Hvis vi inkluderer årsstudentene i snittet, faller tallet til 42,85 studiepoeng per 
student (2020). Snittet for årsstudentene alene i 2020 er 28,8 studiepoeng per student per år, 
noe som i kan indikere at en stor andel av årsstudentene i praksis er deltidsstudenter.  
 
 
Hovedkonklusjoner fra fakultetenes dialogmøter  
Mentorordningen har bred støtte i fagmiljøene og man ønsker seg en videreføring av denne. 
Det må jobbes videre med å integrere programmene bedre i ordningen, og koble mentorene 
tettere opp mot disse.  

Sentralt i møtene var utfordringen med å gi god, digital undervisning under korona-perioden 
og å holde kontakt med studentene. Det er fortsatt vanskelig å få studentene i tale, både 
gjennom evalueringer og i andre fora.  

Institutt for fremmedspråk fremhever utfordringer med å måtte gjøre om skoleeksamen til 
skriftlig hjemmeeksamen. En slik eksamensform er lite egnet for å teste de nødvendige 
ferdighetene i språkfag. 

Flere institutter fremhever behovet for å legge opp undervisningsaktiviteten etter tilgjengelige 
ressurser. Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) har utviklet et 
eget ressursregnskap på emnenivå for tydeliggjøring av økonomiske konsekvenser ved f.eks. 
endringer i vurderingsformer, antall sensorer i vurdering osv. Andre institutt jobber også 
målbevisst for å legge opp undervisningen i samsvar med faktisk tilgjengelige ressurser. 

Studiegjennomføring og frafall er fortsatt et viktig tema for enhetene, og utfordringer knyttet til 
studentenes motivasjon for å fullføre en grad vs. å ta delstudier ved HF, ble drøftet. Ved enkelte 
av språkfagene er det en særlig utfordring at det er stort sprik i de ulike studentenes språklige 
forkunnskaper. Særlig er dette utfordrende på språkfag som begynner språkopplæringen fra 
null, som f.eks. arabisk, russisk og italiensk, som har et stort antall morsmålsbrukere. En annen 
utfordring ved mange fag er det store antallet studenter som tar enkeltemner eller deler av et 
fag, mens gjennomføringen av grader er lavt.  

Fagmiljøene jobber med konkrete tiltak som for eksempel differensiert undervisning ved 
målrettet bruk av masterstudenter som undervisningsassistenter.  Enhetene melder også om 
innsats for å gjennomføre egenevalueringer i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.  
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Gjennomførte og planlagte emne- og programevalueringer  
Det er ifølge studiekvalitetsbasen gjennomført 45 emneevalueringer ved HF. Det er i tillegg 
gjennomført fem programevalueringer, som nå er til behandling i studiekvalitetskomiteen. 
Fakultetet vil ha en oppfølging overfor instituttene for å sikre bedre dokumentasjon på 
evalueringsarbeidet.  

 
 
Budsjettprioriteringer (endringer) 
Fakultetet viderefører sine prioriteringer av: 

 Undervisningsassistenter 
 Mentorordning  
 Studentarealer 
 Studentutvalg 
 Lektorutdanningen 

 
 
Studieportefølje og dimensjonering  
HF har gjennom flere år jobbet systematisk med å fylle studieplassene, og oppnådde i 2020 
dette, med unntak av fagdidaktikktilbudene i praktisk-pedagogisk utdanning. Fakultetet har i 
2020 også nådd måltallet for studiepoengproduksjon som UiB fastsetter i budsjettsammenheng 
og utnytter dermed studieplassene i tråd med UiBs policy.  

Omdisponeringen fra toårig master til femårig lektorutdanning er fullført fra opptaket i 2022.  

Rekruttering og studieplasser på toårig master er nå i balanse, slik at vi ikke lenger har tomme 
studieplasser her. Fakultetet vurderer å overbooke mindre på årsstudier i kommende opptak, da 
vi nå fyller studieplassene på BA og lektorutdanning samlet sett. Instituttene melder om 
kapasitetsutfordringer på populære fag/emner, fordi man i tillegg til egne programstudenter har 
mange studenter fra andre program og til dels fakultet som tar enkeltemner.  

 

I 2020 har fakultetet fått en økt opptaksramme på 15 studieplasser til master i bærekraft. Vi ser 
en svært stor interesse for dette studietilbudet, med 149 førsteprioritetssøkere fordelt på tre 
studieretninger. (Klimaendringer og energiomstilling: 51, marin bærekraft: 20, globale 
samfunnsutfordringar: 77).  
 
Det nye Master in Religious Minorities har ikke fått søkere, og det vil arbeides med avklaringer 
rundt spørsmålet om studentbetaling, mulighet for å ta enkeltemner og målgrupper frem mot ny 
utlysning i 2022. Programmet er opprettet som et evu-program og det settes ikke av 
studieplasser fra rammen til dette.  

Institutt for fremmedspråk (IF) har igangsatt en ny 100-nivåmodell med fleksibel utdanning, dvs. 
tilbud til både nær- og fjernstudenter. Tilbudet er startet opp på fransk, spansk og tysk. Dette 
har gitt god effekt for alle tre fag, med gode søkertall. Fjernstudentene følger digitale 
undervisningsopplegg som deles også med nærstudentene og fagene sikrer en viktig styrket 
rekruttering til emnene.  
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Emne Studenttall vår 2021 

TYS625 15 

TYS626 14 

TYS627 11 

FRAN620 47 

FRAN621 35 

FRAN622 16 

SPLA627 24 

SPLA628 16 

SPLA629 24 

 

 
Satsingsområder  
 
Humanistiske fag som historie, religionsvitenskap og arkeologi forvalter kunnskap og fortolkning 
av komplekse, globale og historiske samfunnsutfordringer, utvikling og verdisyn som er helt 
sentrale for å forstå dagens samfunn og hvordan det er utviklet over tid. Språk og 
områdestudiene er særlig sentrale for interkulturell kommunikasjon og kunnskap om et 
mangfoldig samfunn, litteratur, politikk og samhandling og forståelse også gjennom våre 
estetiske fag og filosofi. 

 

I 2020 har HF arbeidet frem to bærekraftrelevante masterprogram:  

Master i bærekraft: med 20 plasser fordelt mellom HF, MN og SV, med utlysning høsten 2021. 
Programmet involverer fagmiljø fra HF/SVT, MN, SV, PS og JUS.  

 
Master in Religious Minorities, se under Studieportefølje og dimensjonering 

HF har også bærekraftrelevante enkeltemnetilbud som f.eks. Miljøetikk på filosofi. Emnet skal gi 
studenten et overblikk over filosofiske begrep om moral, politikk og vitenskap som har relevans 
for miljøproblemene i vår tid, med vekt på dyr sin velferd, landområder sin egenverdi, 
klimarettferdighet og forholdet mellom individuell og offentlig moral. Studenter på historie kan 
velge temaet Miljøbevægelser, miljøaktivister og miljøsyn – fra Rachel Carson til Greta Tunberg 
når de skal skrive bacheloroppgave. AHKR tilbyr også fordypningsemnet Klima og samfunn i 
førmoderne tid. IF tilbyr fra våren 2021 emnet Klimaforteljingar, hvor målet er å gi innsikt i 
humanistiske og tverrfaglige tilnærminger til klimaspørsmålene gjennom refleksjon rundt 
formidling av klimaspørsmål gjennom ulike diskurser og hvordan man kan tolke disse 
fortellingene. 
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Status knyttet til målsettinger om studiekvalitet satt i UiBs handlingsplaner  
 

Handlingsplan 2017-2022 Kvalitet i utdanning 

Innsatsområde A: UiBs studieprogram skal ha høy kvalitet, være relevante og forskningsbaserte 

Delmål 1: UiB skal arbeide systematisk for å ha helhetlige studieprogram med godt samsvar 
mellom læringsutbyttebeskrivelser, undervisning, læringsaktiviteter, og vurderingsformer. 

Bachelorprogrammet i engelsk deltar i et redesign-prosjekt i regi av UiB læringslab som 
handler om å implementere en egen redesign-modell til norske universitetsforhold hvor engelsk 
er pilot. Målet med prosjektet er å etablere støttefunksjoner til fagmiljøer som ønsker å ‘re-
designe’ helhetlige programmer.  
 

Delmål 2: Digitalisering for læring – UiB skal være ledende på utvikling og bruk av 
læringsfremmende digitale verktøy til undervisning og vurdering. 

Fakultetet hadde egne Frontrunners som gjorde en stor innsats for å være i front for støtte og 
utvikling av gode undervisningsstrategier da UiB stengte ned og undervisningen ble gitt digitalt.  

I 2020 medførte korona-nedstenging at en del prosesser ble skjøvet på; men nedstengingen 
medførte en utvikling av nye undervisningsmetoder og kompetanse på digitale verktøy som har 
vært både uvurderlig og utfordrende. Programmene var sterkt preget av korona-pandemien ved 
at de måtte legge om til digital undervisning svært raskt. Det hadde mange og uforutsette 
konsekvenser for alle, av både praktisk og pedagogisk art.  

Mange fagmiljø har jobbet med utvikling av digitale læringspakker, russisk og filosofi/exphil er 
eksempler på dette, blant annet gikk Ugleprisen i 2020 til Ingunn Lunde og russisk-faget for 
dette arbeidet.  

FoF melder at utviklingsarbeidet på exphil med digitale arbeidspakker (DIKU-prosjektet 
«Argumentasjon som ferdighet» og de SA-finansierte «Godt forberedt»-prosjektene) allerede 
har hatt positiv innvirkning på fagstudiene, og de håper dette vil bli enda tydeligere i årene som 
kommer. 

Her etterspørres bedre avklaringer rundt rettighetsspørsmålet til digitale læremidler som utvikles 
med ressurser fra arbeidsgiver og/eller eksterne tildelinger.  

 

Delmål 4: Samspill med samfunn og arbeidsliv skal sikre relevans i utdanningene 

UiBs handlingsplan vektlegger klyngene som en viktig arena for samarbeidet med samfunnet, 
men for HFs del er dette mindre sentralt enn det antagelig er for andre fakultet. Fakultetet 
vektlegger utvikling av praksismuligheter selv om dette ikke kan kanaliseres gjennom klyngene 
og instituttene har jobbet godt med dette. I 2020 ble følgende tilbud gitt ved HF: PRAKTINF, 
AHKR201, (IF sine), i tillegg til jobbskygging ved BA i kjønnsstudier. Lektorutdanningen har som 
kjent integrert, rammeplanstyrt yrkespraksis, og bachelor i arkeologi har et feltkurs som en 
sentral del av utdanningen. Feltkurset blir undervist i tett og godt samarbeid med 
Universitetsmuseet. Institutt for fremmedspråk har praksisemner som kan tas i utlandet med 
støtte fra Erasmus, i tillegg til et praksisemne i Canada.  

Fagmiljøene erkjenner også at arbeidet med arbeidsrelevans dessuten handler om å 
synliggjøre generelle ferdigheter som de humanistiske utdanningene gir. Arbeidsrelevans har 
derfor blitt inkludert som tema i mentorordningen, og var et hovedtema på fakultetets seminar 
for utdanningskvalitet februar 2021. Resultater fra Kandidatundersøkelsen brukes i det videre 
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arbeidet ved fakultetet, og tas opp i Studiestyret og ledersamlinger våren 2021. I samarbeid 
med Institutt for fremmedspråk arrangerte Humanistenes Arbeidslivsutvalg (HAU), egen 
arbeidslivsdag der rundt 100 studenter deltok i et digitalt møte.  

Studenter som har fungert som undervisningsassistenter og mentorer har fått god 
arbeidslivserfaring og praksis, og pandemimidlene fra KD («studentpakken») vil gi gode 
muligheter for yrkespraksis for mange av våre studenter.  
 

Innsatsområde B: Studenter og ansatte som aktive og likeverdige deltakere i læringsfellesskap 

 

Delmål 1: Studentene skal ha reell innflytelse og de skal ha ansvar for egen læring. 

Studentmedvirkning er en viktig suksessfaktor i kvalitetsarbeidet, samtidig som dette er et felt 
der vi, som resten av universitetssektoren, har et klart forbedringspotensiale, jfr. blant annet 
Studentbarometeret.  
 
Institutt og fakultet har i 2020 hatt et fortsatt fokus på å opprettholde stabile kontaktlinjer med 
fagutvalg og Humanistisk studentutvalg (HSU), og vi involverer HSU i planlegging av 
mentorordning og støtter opp under deres arbeid med planlegging av faddermottaket. Flere 
program/fagmiljø har sterke, stabile fagutvalg som bidrar svært positivt til student- og 
læringsmiljø, mens det på mindre program kan være utfordrende å opprettholde en jevn 
rekruttering til fagutvalgene.  
 
Fakultetet gir en større årlig tildeling til HSU. Under koronaen har en del av dette vært vanskelig 
å bruke opp bl.a. fordi det ikke har vært mulig å arrangere studentrevy og andre fysiske 
sammenkomster. Vi ser at det kan være utfordrende for studenter å sette av tid til komitearbeid i 
tillegg til studier og deltidsjobb, og HSU har i 2020 ønsket å bruke noe av tildelingen til å 
honorere studenter som deltar som studentrepresentanter i arbeidsgrupper og komiteer ved 
fakultetet.  
 
Studiestyret ved HF hadde i mars-møtet i 2021 en sak om studentmedvirkning i samarbeid med 
HSU, som tydeliggjorde et behov for å jobbe mot en bedre forståelse blant både studenter og 
ansatte om hvilke ulike måter studentmedvirkning foregår og kan foregå på. HSUs 
undersøkelse blant studentene viste at studentene forstår begrepet på svært ulike måter. Det 
ser altså ut til at vi trenger en bevisstgjøring omkring dette både blant studenter og i 
fagmiljøene. Studiestyret anbefalte blant annet at det jobbes med å ta inn temaet i 
mentorordningen slik at det kan gjøres kjent for nye studenter. Fakultetet vil bruke noen av 
pandemimidlene fra «Studentpakken» til å lage et prosjekt der studenter i samarbeid med 
fakultetet kan jobbe frem en tiltaksplan. Vi vil gå i dialog med HSU og Studentparlamentet for 
utformingen av et slikt prosjekt.  
 
Innsatsområde C: Utdanningsledelse 

 
Delmål 1: Ledelse som tar ansvar. 

Alle grunnenhetene ved HF har gjennomført egenevalueringer på emne- og programnivå som 
danner grunnlag for enhetenes egne studiekvalitetsmeldinger. Administrasjon og ledelse har 
lagt ned et stort arbeid for implementering av kvalitetssystemet og informert om bakgrunnen for 
og gjennomføring av systembeskrivelsen. Ledelsesansvaret for gjennomføring av prosesser og 
støttesystemer er helt sentral for enhetenes arbeid, både fordi det tar tid og ressurser og det er 
nye fora og arbeidsmåter. 

Delmål 2: Ledelse som støtter – UiB skal tilrettelegge for en kvalitetskultur gjennom å gi 
muligheter til utvikling og rom for samarbeid og erfaringsdeling. 
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Med kvalitetssystemet er det innført en rekke nye kvalitetssteg som enhetene er godt informert 
om i ulike fora, som nettverk og seminarer. HF har opprettet støttesystemer for utvikling og 
kontroll i tråd med systembeskrivelsen. Enkelte prosesser, som for eksempel enhetenes 
egenevalueringer, studiekvalitetsmeldinger og dialogmøtene, har vi nå en del erfaring med. For 
2020 ble dialogmøtene arrangert som ett møte med hver enhet som inkluderte utdanning, 
forskerutdanning og forskning med egen agenda for hvert område. Fakultetets erfaring er at 
dialogmøtene, basert på enhetenes egne meldinger og agenda for møtene, fungerer godt. 
Bevisstheten om for eksempel egenvurderinger synes å være økende idet fagmiljøene erfarer 
nytten av disse når det kommer til større prosesser som programevalueringer. Fakultetet anser 
disse erfaringene som svært nyttige idet det blir en forståelse av en kontinuerlig kvalitetsheving, 
-kontroll og dokumentasjon som foregår både i mindre og større prosesser, internt og eksternt. 
En del prosesser er i gang for første gang i 2020 og nå i 2021, som for eksempel den lokale 
studiekvalitetskomiteens arbeid, og vi gjør oss erfaringer som er nyttige å ha med seg videre til 
neste omgang. 

 

Delmål 3: Ledelse som støtter. 

HF opprettet lokalt læringsdesignteam våren 2020, men oppstartsseminaret med UiBs 
læringslab ble flyttet til august. Læringsdesignteamet var høsten 2020 HFs arbeidslag på et 
prosjekt for kartlegging av studiekvalitetsprosesser. Fakultetet vurderer nå hvilke oppgaver man 
skal koble læringsdesignteamet på. Både utviklingen av lektorutdanningen og prosesser for 
oppretting av masterprogram i kinesisk og japansk er aktuelle. 

 
HF har innført meritteringsordning for fremragende undervisning (FUND) og hadde sin andre 
utlysning i 2020. I 2019 ble det for første gang tildelt status som fremragende underviser til én 
underviser og i 2020 til to undervisere. Fakultetet vurderer nå å lyse ut ordningen hvert annet år 
fremover, først og fremst for å understreke at dette er en ordning som henger høyt og er 
eksklusiv. Studiestyret hadde forslaget til drøfting i møte i april 2021 og det ble drøftet bl.a. 
hvordan en ytterlige kan tydeliggjøre forventninger til de som får statusen og hvordan en kan få 
flere miljø til å søke om status som fremragende undervisningsmiljø. 

 
Innsatsområde D: Gode system og infrastruktur 

 
Delmål 1: Styrke støttefunksjoner for undervisningsutvikling 

Vi har over nevnt fakultets lokale læringsdesignteam. 

Fakultetets studiekvalitetskomite ble opprettet i fakultetsstyremøte i desember 2019 og hadde 
sitt første møte i januar 2021. I dialog med enhetene utarbeidet fakultetet i 2019 en plan for 
femårig programevaluering og i årsskiftet 2020-2021 ble det levert inn seks 
programevalueringer til vurdering for re-akkreditering i studiekvalitetskomiteen. Komiteen regner 
med å levere sin rapport til behandling i fakultetsstyret før sommeren.  

Fakultetet har opprettet en e-postliste for boa-aktivitet på utdanningssiden som en 
informasjonskanal mellom fakultet og enheter om eksternfinansierte prosjekter på studiesiden. 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal identifisere og avklare det videre behovet for arbeidet 
med søknader til og oppfølging av prosjekter. Arbeidsgruppen skal utarbeide konkrete 
retningslinjer om hvordan arbeidet skal organiseres slik at enheter og fakultet sammen kan 
utvikle mobilisering og god tilrettelegging for utvikling av søknader av god kvalitet. Gruppen vil 
også forsøke å lage et årshjul over årlige utlysninger. Arbeidsgruppen skal levere forslag til 
retningslinjer i mai 2021. Vi er kjent med at et tilsvarende arbeid er igangsatt sentralt og ser 
dette som svært positivt, da boa-støtte på utdanningssiden foreløpig mangler noe av den 
infrastrukturen som er opparbeidet på forskningssiden.  
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Delmål 2: Læringsmiljø – UiB skal ha en brei tilnærming til læringsmiljø som omfatter det 
fysiske, digitale, og psykososiale læringsmiljøet, samt verden omkring oss. 

Det er liten tvil om at studentene har hatt et utfordrende år, både med nedstenging av campus, 
omlegging til digital undervisning og endrete vurderingsformer. Vi har mottatt meldinger om 
studenter som har hatt det vanskelig under nedstengingen og med digital undervisning, både 
sosialt, økonomisk og faglig og har fulgt opp disse så godt vi har kunnet, bl.a. med å inkludere 
årsstudenter i mentorordningen og å sette av midler til 
undervisningsassistenter/seminarundervisning. Vi har også erfart en stor økning i saker med 
mistanke om plagiat, trolig som følge av endring av vurderingsform fra skoleeksamen til skriftlig 
eksamen hjemme.  

 
IF arrangerte et tverrfaglig skriveseminar for alle som skulle skrive bacheloroppgave. 

Alle instituttene har tilsatte undervisningsassistenter på sine emner for å bedre 
utdanningskvaliteten. Det meldes om at undervisningsassistentene bidrar positivt til 
undervisningen både for avlastning og tilskudd til fagmiljøene og til glede for studentene. 

 
 
Utviklingsavtale med KD 
 

Andel kandidater med utvekslings som del av sin grad 
18,8 prosent av kandidatene som avla en grad ved Det humanistiske fakultet i 2020 hadde vært 
på utveksling som del av graden. Dette er en liten økning fra 2019, da andelen kandidater med 
utvekslingsopphold som del av graden var 18,4 prosent. 23,2 prosent av de ferdige kandidatene 
i 2020 hadde vært på utveksling i løpet av studietiden, ikke nødvendigvis som en del av graden 
som ble avlagt i 2020. Tilsvarende andel i 2019 var 25,8 prosent.  

Økt gjennomstrømming i studieprogrammene 

I et tiårsperspektiv ligger HF ganske stabilt når det gjelder gjennomføring på normert tid i BA-
graden, dvs. mellom 28-29 %. Trenden var imidlertid nedadgående fra 2008-kullet (28,89 %) til 
2012-kullet (25,06) og deretter oppadgående fra 2012-kullet til 2017-kullet (28,55). 
Gjennomføring etter to ekstra semester ligger rundt 35 % (2016-kullet: 34,78 %). HF ligger 
betydelig lavere enn resterende fakultet, også SV og MN som er de med mest tilsvarende typer 
utdanninger. Årsakene til svake gjennomføringstall er antagelig sammensatte. Vi har en større 
andel eldre studenter, mange disiplinutdanninger/breddeutdanninger der arbeidslivsrelevansen 
er mindre tydelig enn i profesjonsløpene, og tilsynelatende relativt mange studenter som ønsker 
å ta deler av våre utdanningsløp, uten å ta en full bachelor- og eller mastergrad. Studentene 
ved HF fordeler seg med en tydelig lavere andel studenter i aldersgruppen under 25 år enn 
snittet ved UiB, og en tydelig høyere andel enn UiB-snittet i aldersgruppen fra 31 år og oppover. 
Faktisk er det bare ca. halvparten (53 %) av studentene ved HF som er under 25 år, mens det 
ved de meste sammenlignbare fakultetene, MN og SV er hhv. rundt 66 % og 73 %.  

Også lektorutdanningen har lav gjennomføring på normert tid, med 20,56 % for siste kull, dvs. 
2015-kullet. De to foregående kullene hadde imidlertid bedre resultater, med hhv. 30,77 % for 
2013-kullet og 27,12 for 2014-kullet. For lektorutdanningen er snittalderen lav og 
inntakskvaliteten høy. Årsakene til lav gjennomføring antas å være andre enn for BA-
programmene. En viktig årsak er utfordringer i det integrerte løpet, se også omtale av redesign-
prosess.  

Toårige masterprogram har også gjennomføringen som svakere enn ønskelig, med en negativ 
utvikling sammenlignet med tidligere år, se tabell 2. Fakultetet ser behov for å jobbe mer 
målrettet med gjennomføring og studiekvalitet i masterprogrammene fremover.  
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Tabell 5: Gjennomføring på normert tid for toårige masterprogram ved HF:  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Det humanistiske fakultet 45,7 42,6 31,6 32,5 30,3 34,5 31,6 

 
 

Deltakelse og uttelling i nasjonale konkurransearenaer for studiekvalitet  

HF fikk tildeling fra Kompetanse for kvalitet i 2020: 

 Engelsk 1 og 2: nye tilbud, tildeling fra vår 2021, oppstart høst 2021  
 Norsk 1 og 2: ny treårsperiode fra 2021 
 Spansk 1, fransk 1: ny treårsperiode fra 2020.  
 Fransk 1: for få søkere i 2020, lyses ut på nytt i 2021  
 Tysk 1: oppstart høst 2021  

  

HF deltok i to søknader til DIKU-utlysingen Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning, men fikk 
ikke tildeling:  

Prosjektet Aktiv kulturarv: Arbeidsrelevant læring og aktiv digital humanoria i kulturarvstudier 
v/kunsthistorie og UB 
Prosjektet Skills Bridge Bergen v/Arqus/SA, i samarbeid med bl.a. HF.  
Institutt for fremmedspråk søkte til Diku-utlysningen av Fleksibel utdanning, men fikk ikke tilslag.  
 
Tolking i offentleg sektor, samarbeid mellom UiB og Høgskolen på Vestlandet. HVL søkte og 
fikk tildelt midler fra KD i 2019.  

Fransk-miljøet ved Institutt for fremmedspråk fikk i 2018-utlysingen tildelt midler til prosjektet 
NORPART NORCAM. I 2020 fikk prosjektet tildelt midler til to fullfinansierte masterstudenter til 
UiB fra Kamerun.  

 

Økt antall uteksaminerte kandidater i lektorutdanningene 

Se omtale under Kandidatproduksjon/økt studiegjennomføring (oppfølging av forrige års 
melding) 

 
Styrking av samarbeid om lærer/lektorutdanning på Vestlandet 

UiB og Høgskolen på Vestlandet (HVL) har etter tidligere dialog og samarbeidsmøte konkludert 
med at de integrerte lektorutdanningenes oppbygging gjør det svært komplisert å utveksle fag 
mellom institusjonene. En slik utveksling i integrerte studieløp krever koordinering av emner og 
timeplaner, og anses ikke som gjennomførbart per nå.  

Utdanningsdekan ved HF har deltatt i programlederutdanningen innen lærerutdanning som 
koordineres gjennom UH-Nett Vest og driftes fra HVL.  

Videre har UH-lærerutdanning igangsatt et nettverk for samarbeid og erfaringsutveksling om 
ph.d.-utdanning.  
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Planer for oppretting og nedlegging av studieprogram, jf. Kap 3.2 i 
systembeskrivelsen 
 
Politics, Philsosphy and Economics (PPE): HF og fagmiljøet i filosofi ønsker fortsatt å medvirke 
til et PPE-program, men det trengs avklaringer av finansiering og finansieringsmodell for å 
legge grunnlag for tverrfakultært samarbeid med SV. 

Honours Degree (HD):  

HF har ønsket utvikling av samarbeidsprogram med MN, men det var behov for avklaringer av 
finansiering og finansieringsmodell for tverrfakultært samarbeid med MN. 
 
Master i japansk  
Fagmiljøet i japansk ønsker å opprette masterprogram i japansk. Ressursspørsmål og 
studieplasser må avklares før evt. oppstart tidligst høsten 2022.  
 
Master i kinesisk 
Fagmiljøet i kinesisk er godt i gang med planene for oppretting av master. Foreløpig plan er å 
sikte mot oppretting høsten 2022. Ressursspørsmål og studieplasser må avklares før evt. 
oppstart.  
 
Bachelor i retorikk 
Instituttrådet ved FoF har tidligere gått inn for å legge ned BA i retorikk. Dette vil nå bli vurdert 
på nytt i lys av programevalueringen som ble gjennomført i 2020 og utviklingen i studenttall. 
Programevalueringen i retorikk er nå til vurdering for reakkreditering i studiekvalitetskomiteen. 
 
 
Hva gjør fakultetet for å øke gjennomføring på normert tid i studieprogrammene, og 
hvilke effekter er observert/planlegges evaluert?  
 
 

 Lederfokus på gjennomføring i dialog med enhetene, synliggjøring av resultattall 
 Mentorordning for økt trivsel og gjennomføring 
 Studentaktive læringsformer på en del emner, særlig flere språkfag som har utfordring 

med frafall 
 Initiativ fra HF for en redesignprosess på lektorutdanningen, sikre bedre studieløp 
 Tiltak for synliggjøring av arbeidslivsrelevans 
 Omdisponering av studieplasser til program med høyere gjennomføring 
 Arbeidsgruppe for kartlegging av utdanningskvalitet ved HF 

 
Nye studiekonsulenter deltar i kompetanseutviklingsprogrammet for studiekonsulenter (KUSK) 
som har som overordnet målsetting å bidra til økt gjennomføring på normert tid for UiBs 
studenter. Studiekonsulentene har en særlig viktig funksjon som instituttenes ansikt utad for 
studentene, det er studiekonsulentene de møter i de fleste utenomfaglige sammenhenger og 
HF ønsker en mulighet for denne gruppen til å kunne heve sin allerede gode kompetanse 
ytterligere velkommen. 

Re-designprosjektet på engelsk vil også kunne bidra til inspirasjon og økt forståelse og 
kunnskap om hvor viktig det er å bygge opp gode, hensiktsmessige og helhetlige program for 
flere av våre program. Det blir allerede meldt inn at fagmiljø nå ser på oppbyggingen av 
studieprogrammene for å vurdere eventuelle endringer.  
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Hvordan blir det jobbet med å få på plass studentaktive og varierte undervisnings- 
og vurderingsformer ved alle studieprogrammene ved fakultetet? Hva er oppnådd 
så langt og hva gjenstår?  
 

Bruk av undervisningsassistener gir flere tilbakemeldinger til studenter, f.eks. gjennom flere 
skriftlige oppgaver, muntlige presentasjoner eller i kombinasjon med gruppeveiledning. 

Koronasituasjonen har gitt en digital kompetanseheving som har introdusert flere 
pedagogiske verktøy. 

Redesign-prosjektet på engelsk innebærer et vesentlig undervisningsmessig løft for 
programmet, og er ventet å ha en rekke positive ringvirkninger ikke bare for bachelor-
programmet men også på masterprogrammet og forhåpentligvis også andre program ved HF. 

Fakultetet har nedsatt en arbeidsgruppe som har fått mandatet “Kva er god 
undervisningskvalitet, sett frå ein HF-ståstad?”. Arbeidsgruppen besluttet å kartlegge egen 
forståelse av begrepet undervisningskvalitet. Kartleggingen ble gjennomført som samtaler med 
15 faglig ansatte ved HF, åtte menn og syv kvinner fra store og små fag og med god faglig 
spredning.  

Denne arbeidsgruppens arbeid er et tiltak fakultetet anser som viktig for å skape en felles og 
åpen refleksjon om hva undervisningskvalitet er fra et HF-ståsted. Arbeidsgruppen presenterte 
funnene fra samtalene nevnt over i Studiestyrets kvalitetsseminar i februar 2021 til klar 
inspirasjon blant deltakerne. I kombinasjon med økt fokus og bredere kunnskapsgrunnlag om 
kvalitetssystemet og tilhørende støttesystemer som læringsdesignteam og 
studiekvalitetskomiteer, samt egenvurderinger og regelmessig evaluering av emner og program, 
har vi tro på at den endelige effekten kan bli økt gjennomstrømming. 
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Ph.d.-utdanningsmelding for 2020 fra Det humanistiske fakultet  

Dokumenter i saken: Brev fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen datert 5.2.21 
 Brev fra fakultetet til institutt og sentre datert 26.2.21 
 Ph.d.-utdanningsmelding fra SKOK 
 Ph.d.-utdanningsmelding fra SVT 
 Ph.d.-utdanningsmelding fra IF 
 Ph.d.-utdanningsmelding fra AHKR 
 Ph.d.-utdanningsmelding fra FoF 
 Ph.d.-utdanningsmelding fra LLE 
 Ph.d.-utdanningsmelding for 2020 fra Det humanistiske fakultet 

Bakgrunn 
Fakultetene er i brev datert 5.2.21 fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen (2021/1878) 
bedt om å utarbeid egne meldinger for de fakultetsvise programmene som del av arbeidet 
med universitetets ph.d.-utdanningsmelding. Fristen for innsending var opprinnelig satt til 23. 
mars, men ble forlenget til 18. mai etter ønske fra fakultetene. 
 
HF fulgte opp med et brev datert 26.2.21 til institutt og sentre hvor de ble bedt om å 
utarbeide egne meldinger. Fristen for innsending var 23. mars. 
 
Fakultetsledelsen gjennomførte dialogmøter med institutt og sentre i uke 14., 7., 8. og 9. 
april, og forskerutdanningen var en egen del av agendaen for dialogmøtene. 
 
Et utkast til ph.d.-utdanningsmelding ble lagt frem for programstyret for ph.d.-programmet 
ved HF til godkjenning den 21.april. Programstyret godkjente utkastet og gav prodekan 
fullmakt til å ferdigstille meldingen i tråd med de innspill som kom frem i møtet. 
 
Det kom ingen forslag til endringer på møtet, men fakultetets Forsknings- og 
forskerutdanningsutvalg etterlyste en redegjørelse for hvordan meldingen blir fulgt opp. 
Fakultetsledelsen anser dette som et betimelig spørsmål, som det ikke passer å stille i 
meldingen, men som er best egnet til intern diskusjon.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret godkjenner HF sin ph.d.-utdanningsmelding for 2020. Fakultetsstyret gir 
dekan fullmakt til å ferdigstille meldingen i tråd med de innspill som kom frem i møtet. 
 
 
   
Jørgen Magnus Sejersted  
                 dekan Kim Ove Hommen 
   fakultetsdirektør 

Dato: 27.04.2021 
Arkivsaksnr: 2021/1878-ELAK 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
35/21 
11.05.2021 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 
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Forsknings- og innovasjonsavdelingen 

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

Forsknings- og innovasjonsavdelingen 
Telefon +4755584980 
 

Postadresse  
University of Bergen, 
Postbox 7800 
NO-5020 BERGEN 

Besøksadresse 
Jekteviksbakken 31 
Bergen 

Saksbehandler 
Yngve Brynjulfsen 
55583382 
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Fakultetene 

  
  

Ph.d.-utdanningsmeldingen 2020 
 
Som en del av arbeidet med universitetets ph.d.-utdanningsmelding, ber vi om at det 
utarbeides egne meldinger for de fakultetsvise ph.d.-programmene. Dette gjelder både de 
vitenskapelige ph.d.-programmene og ph.d.-programmet innen kunstnerisk utviklingsarbeid. 
Vi finner det naturlig at ph.d.-programmenes meldinger blir behandlet av de respektive 
programstyrene. 
 
Nytt av året er at status for arbeidet med systematisk kvalitetsarbeid skal omtales spesifikt. 
Dette som et ledd i økt oppmerksomhet mot den kontinuerlige kvalitetsutviklingen i ph.d.-
utdanningen ved UiB. 
 
Ph.d.-utdanningsmeldingen bør ikke være lengre enn fem sider. Vi ber om at punktene 
nedenfor omtales: 

 Opptak, gjennomstrømming, disputaser, underkjenninger og frafall - beskrivelse av 
situasjonen og eventuelle tiltak for å forbedre disse parameterne 

 Korona-pandemiens påvirkning på ph.d.-utdanningen ved fakultetet (punkter som kan 
omtales; opplæringsdelen, datainnsamling, veiledning, internasjonale nettverk, 
karriereveiledning, sosiale og helsemessige aspekter, forlengelser) 

 Kandidatenes bidrag til forskningen ved fakultetet. Forhold som kan omtales;  
o strategiske vurderinger som gjøres ved ansettelse og opptak av kandidater 
o hvordan kandidatene utfyller allerede eksisterende forskningsfelt 
o graden av nyskapende forskning 

 Fakultetenes systematiske kvalitetsarbeid (med referanse til kvalitetssikringssystem 
for ph.d.-utdanningen, vedtatt i 2017): 

o Hvordan midtveisevalueringen gjennomføres 
o Oppfølgingen av fremdriftsrapporter 
o Opplæringsdelen:  

 hvordan man vurderer om fakultetets regler, emnekategorier og 
emneportefølje for opplæringsdelen utgjør gode rammer for ph.d.-
utdanningen som helhet 

 hvordan man evaluerer faste emner som blir tilbudt 
o Hvordan man bruker resultatene som fremkommer i den årlige analysen av 

Kandidatundersøkelsen 
 

Referanse Dato 

2021/1770-YNBR 05.02.2021 
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Frist for innlevering settes til 15. april 2021. Meldingen vil bli behandlet i UiB sitt 
forskningsutvalg før endelig behandling i universitetsstyret. 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Benedicte Løseth 
avdelingsdirektør Yngve Brynjulfsen 
 rådgiver 
 
 
 
 
Kopi 
Universitetsdirektørens kontor 



 
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  
post@hf.uib.no 

Postadresse  
 
  

Besøksadresse 
Harald Hårfagres gate 1 
Bergen 

Saksbehandler 
Elisabeth Akselvoll 
55588099 
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Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 
Senter for vitenskapsteori 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
Institutt for fremmedspråk 

 
  
  

Ph.d.-utdanningsmeldingen ved Det humanistiske fakultet 2020 
Som en del av arbeidet med fakultetets ph.d.-utdanningsmelding, ber vi om at det utarbeides 
egne meldinger for grunnenhetene.  
 
Nytt av året er at status for arbeidet med systematisk kvalitetsarbeid skal omtales spesifikt. 
Dette som et ledd i økt oppmerksomhet mot den kontinuerlige kvalitetsutviklingen i ph.d.-
utdanningen ved UiB. 
 
Ph.d.-utdanningsmeldingen bør ikke være lengre enn tre sider, og vi ber om at følgende 
punkter omtales: 
 

 erfaringer med det nye ph.d.-programmet 
 erfaringer med fakultetets rutiner 
 utfordringer knyttet til opptak, gjennomstrømming, veiledning, underkjenninger og 

frafall 
 korona-pandemiens påvirkning i forhold til opplæringsdelen, datainnsamling, 

veiledning, internasjonale nettverk, sosiale og helsemessige aspekter, og 
forlengelser. 

 strategiske vurderinger som gjøres ved ansettelse og opptak av kandidater 
 kandidatenes bidrag til forskningen ved fakultetet  
 hvordan kandidatene utfyller allerede eksisterende forskningsfelt 
 graden av nyskapende forskning 
 Instituttenes systematiske kvalitetsarbeid  

o hvordan ph.d.-kandidatene inkluderes i de ulike forskningsfellesskapene  
o hvordan midtveisevalueringen gjennomføres 
o hvordan den årlige fremdriftsrapporteringen følges opp 
o hvordan tilbudet om sluttseminar praktiserer 

 

Referanse Dato 

2021/1878-ELAK 26.02.2021 
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o hvordan fakultetets regler, emnekategorier og emneportefølje for 
opplæringsdelen evalueres som rammer for ph.d.-utdanningen som helhet 

o hvordan faste emner evalueres ved de enheter som tilbyr slike 
o hvordan godkjenning av kandidatspesifikke emner kvalitetssikres ved 

instituttet 
 
 

 
Frist for innlevering settes til 23. mars 2021.  
 
Plan for videre saksbehandling 
 

 behandling i fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalg 7. april 
 behandling i fakultetsstyret 11. mai 
 oversendelse til Forsknings- og innovasjonsavdelingen 18. mai 
 behandling i UiBs forskningsutvalg 
 behandling i universitetsstyret 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Anne Beate Maurseth 
prodekan Ranveig Lote 
 seksjonssjef 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Ph.d.-utdanningsmeldingen 2020 (brev fra FIA) 
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Ph.d-utdanningsmelding for Institutt for fremmedspråk (IF) 2020 
 
IF tilbyr opplæring i regi av to forskerskoler i samarbeid med LLE: Forskerskolen i 
lingvistikk og filologi (ledere i 2020: Jerzy Nykiel (IF) og Kari Kinn (LLE)) og 
Forskerskolen i litteratur, kultur og estetiske fag (ledere i 2020: Laura Miles (IF – 
vårsemester), Torgeir Skorgen (IF – høstsemester), Pär Ola Sandin (LLE)).  
 
I løpet av 2020 arrangerte Forskerskolen i lingvistikk sju lunsjseminarer der ph.d.-kandidater 
presenterte eget prosjekt/egen forskning. Denne forskerskolen hadde ingen sluttseminarer i 
2020. Det ble også arrangert en Thesis Boot Camp (skriveseminar) ved Shanley Allen fra 
Technische Universität Kaiserslautern. Seminaret ble gjennomført som hybridopplegg 
(kombinert nett- og kampusundervisning). Stipendiat Kimberley Skjelde var initiativtaker til 
skriveseminaret.   
 
Forskerskolen i litteratur gjennomførte 4 sluttseminarer i 2020 (for Gunn Inger Sture, Ann-
Cathrin Corrales Øverlid, Are Bøe og Fredrik Parelius). Skriveseminarer som var planlagt 
gjennomført i april/mai ble avlyst pga. koronasituasjonen. Ellers ble det organisert en 
seminarrekke ved Laura Miles og stipendiat Julia King (koordinator våren 2020), som tok 
opp tema som f.eks. ‘CV-skriving’, ‘Skrive bokanmeldelser’, samt en ‘Artikkelklubb’ basert 
på Wendy Belchers bok Writing Your Journal Article in 12 Weeks; i alt åtte møter i løpet av 
vårsemesteret. Høsten 2020 var det markant mindre aktivitet, da Miles har forskningsfri.  
   
Det skal sies generelt at kandidatenes oppslutning om forskerskolenes arrangement ikke er 
stor. Det kan være vanskelig å overtale stipendiater til å holde presentasjoner. Mange mener 
at de får bedre tilbakemeldinger fra eksperter innen sitt eget område og vil ikke legge frem 
sitt arbeid for ikke-eksperter. Dette er en holdning som vi må motarbeide.  
 
 
Erfaringer med det nye ph.d-programmet 
Instituttet har stort sett kandidater som er tatt opp før det nye programmet tredde i kraft. IF 
har derfor ikke merket vesentlige administrative endringer så langt som følge av det nye 
ph.d.-programmet.  
 
Det nye programmet har imidlertid ført til at det nå er blitt vanlig med ekstern leser ved 
midtvegsevalueringene. Siden dette ikke er obligatorisk for de kandidatene som er tatt opp på 
det «gamle» programmet, får hver enkelt kandidat velge selv om de ønsker ekstern leser eller 
ikke. Så langt har flertallet ønsket seg ekstern leser ved midtvegsevalueringen.  
 
 
Erfaringer med fakultetets rutiner 
Det er den siste tiden kommet mer felles rutiner som går på tvers av instituttene ved HF. 
Dette er IF positive til, da det skaper mer likebehandling for stipendiatene. Det gjør også 
saksbehandling på instituttnivå enklere når det er et fast rammeverk å forholde seg til.      
 
 
Utfordringer knyttet til opptak, gjennomstrømming, veiledning, underkjenninger og 
frafall 
 



Ingen nye ph.d.-kandidater ble rekruttert i 2020. IF hadde ingen underkjenninger, og ingen 
frafall fra kandidater som er innenfor normert tid. To kandidater som er flere år på overtid 
valgte å ikke lenger være en del av phd-programmet ved UiB.  
  
I 2020 ble det gjennomført 3 disputaser ved IF: 
 

- Erika Wolf, 30.4.2020 
- Inger Anne Søfting, 27.3.2020 
- Alissa Vik, 17.01.2020 

 
Grunnet covid-19 nedstengingene vart to av disse disputasene gjennomført digitalt.  
 
Instituttet har jobbet aktivt med å opprette kontakt med kandidater som er på overtid. Flere 
kandidater er tilbudt ekstern leser som et tiltak for å bidra til fullføring av 
avhandlingsarbeidet. En av kandidatene som har fått et slikt tilbud om ekstern leser er 
Søfting, som disputerte i 2020. Vi hadde også en innlevering i desember 2020 fra en kandidat 
som har vært i programmet fra 2010.  
 
Det har altså vært en positiv utvikling der instituttet nå har færre kandidater som er flere år på 
overtid enn tidligere. Likevel er det fortsatt en problemstilling at IF har en del kandidater som 
er over normert tid, og noe instituttet vil fortsette å fokusere på i tiden fremover. 
 
 
Korona-pandemiens påvirkning i fht. opplæringsdelen, datainnsamling, veiledning, 
internasjonale nettverk, sosiale og helsemessigeaspekter, og forlengelser 
 
Emner og konferanser er avviklet digitalt. Veiledning går som normalt, ofte via Zoom eller 
andre digitale verktøy. Vi kjenner ikke til noen store forsinkelser i opplæringsdelen, 
datainnsamling, mm. som kan ha alvorlige konsekvenser for våre kandidater. Men det skapte 
en del unødvendig stress for noen at UiB først tilbød alle stipendiater en måneds forlengelse 
for så å trekke tilbudet raskt tilbake.    
 
 
Strategiske vurderinger ved ansettelse og opptak av kandidater 
Det er ikke tatt opp nye kandidater ved IF i 2020. 
 
 
Kandidatenes bidrag til forskning ved fakultetet, hvordan kandidatene utfyller allerede 
eksisterende forskningsfelt og graden av nyskapende forskning 
 
Stipendiatene ved IF er tilknyttet ulike forskergrupper og fagfelt, og bidrar til disse miljøene 
med å blant annet publisere vitenskapelige arbeider, og å holde innlegg på ulike konferanser.  
 
Stipendiater i lingvistikk har også selv arrangert en konferanse, NoSLiP-konferansen, som 
sammenfalt med den første nedstengningen i mars 2020; denne konferansen ble gjennomført 
digitalt i mars 2021.  
 
 
Instituttets systematiske kvalitetsarbeid 
Hvordan ph.d. kandidatene inkluderes i de ulike forskningsfellesskapene 



En stor del av stipendiatene ved IF er tilknyttet forskergrupper eller forskningsprosjekter. 
Inntrykket er at disse stipendiatene jobber tett med forskergruppen/ -prosjektet.  
 
Midtveisevalueringen 
Kandidater varsles i god tid om midtveisevalueringen. De som er tatt opp etter det gamle 
reglementet, får velge om de vil legge frem en del av avhandlingen sin. For de som leverer 
inn en tekst, ser evalueringen slik ut:  
 

- diskusjon av innlevert tekst (20-30 min.) med ekstern leser 
- gjennomgang og diskusjon av kandidatens og veilederens rapporter med begge 

tilstede (prosjektets fremdrift, pliktarbeid, veiledning)  
- diskusjon med kandidaten (andre forhold) 
- oppsummering og evt. forslag til tiltak  

 
Det ble gjennomført 6 midtveisevalueringer i 2020. Noen kandidater hadde justert 
prosjektene sine underveis i forhold til sine opprinnelige planer, men ingen hadde behov for 
tiltak.  
 
Omfanget av den innleverte teksten bør begrenses – når vi bare har 20-30 min. til 
diskusjonen, er det lite hensiktsmesig å levere mer enn 20-25 sider.     
 
Midtveisevalueringen tar i stor grad opp de samme problemstillinger som 
medarbeidersamtalen. Det bør vurderes å sløyfe medarbeidersamtale med stipendiater i det 
året de har midtveisevaluering.  
 
Oppfølging av fremdriftsrapporteringen  
Forskningskoordinator kontakter de som trenger oppfølging. 
 
Sluttseminar 
Sluttseminar/mesterklasse er et tilbud til stipendiater. Kandidater som vil benytte seg av 
tilbudet tar kontakt med den aktuelle forskerskolen og kandidaten/veileder foreslår mester. 
Forskerskolen tar seg av det praktiske arrangementet og en av forskerskolens ledere leder 
seminaret. Under halvparten av kandidatene våre vil ha sluttseminar; de som ikke vil, sier at 
de heller vil bruke tida på avhandlingen. 
 
Hvordan fakultetets regler, emnekategorier og emne portefølje for opplæringsdelen evalueres 
som rammer for ph.d.-utdanningen som helhet 
Den nye opplæringsdelen har ikke blitt evaluert ved IF. Vi har opplevd noen misforståelser 
blant stipendiatene når det gjelder hvorvidt ulike emner innenfor universitetspedagogikk kan 
godkjennes som overførbare ferdigheter eller ikke. Utover det har vi ikke mottatt 
tilbakemeldinger fra stipendiatene vdr. oppbyggingen av opplæringsdelen.   
 
Hvordan faste emner evalueres ved de enhetene som tilbyr slike 
Vi har ingen. 
 
Hvordan godkjenning av kandidatspesifikke emner kvalitetssikres ved instituttet 
Forskningskoordinator godkjenner kandidatspesifikke emner. I 2020 gjaldt alle søknader om 
slik godkjenning emner som var organisert av lokale og nasjonale forskerskoler eller 
utenlandske universiteter. 



Ph.d.-utdanningsmelding for 2020, LLE  

Erfaringer med det nye ph.d.-programmet og fakultetets rutiner 

Etter at det nye ph.d.-programmet kom på plass har det ikke vært større utfordringer eller negative 

erfaringer knyttet til dette. Fleksibiliteten som ble vist ved innføringen av det nye programmet overfor 

stipendiatene som allerede var tatt opp, har sannsynligvis vært medvirkende til at overgangen har gått 

såpass sømløst.  

Når det kommer til fakultetets rutiner, ser LLE svært positivt på at fakultetet gjorde et større arbeid for å 

harmonisere lokale rutiner og retningslinjer på tvers av institutt og sentre. Dette sikrer i større grad 

likebehandling av stipendiatene ved fakultetet. Instituttet ser gjerne at fakultetet viderefører arbeidet 

med å jobbe for felles retningslinjer for instituttene.  

Utfordringer knyttet til opptak, gjennomstrømming, veiledning, underkjenninger og 

frafall  

I 2020 tok instituttet kun opp 2 nye ph.d.-kandidater, én på ordningen Offentlig sektor-ph.d. og én 

tilknyttet lektorprogrammet (strategisk satsning fra fakultet). 3 ph.d.-kandidater disputerte og 2 leverte 

inn avhandlingen, men disputerer ikke før i 2021. Ingen av de tre leverte på normert tid. 

Det at såpass mange ikke gjennomfører på normert tid er noe instituttet ønsker å jobbe med. Tiltak som 

vi håper kan hjelpe, er midtveisevalueringen, oppfølging av fremdriftsrapportering, tilbud om 

sluttseminar og god tilrettelegging av pliktarbeidet. Dette er en videreføring av tiltak vi har fokusert på 

tidligere, og vi håper å se resultater ettersom ordningene blir mer etablerte.  

Et ønske, som også har kommet fra stipendiatene selv, er større søkelys på veilederopplæring og 

oppfølging av veiledere. Et godt veiledningsforhold med jevnlig kontakt er sannsynligvis noe av det 

viktigste for å få stipendiatenes prosjekt i havn på normert tid, og også for stipendiatenes trivsel og 

psykiske helse. Til tross for dette, må det sies at vi i liten grad følger opp veilederne, eller stiller krav til 

dem. Vi har de siste årene ikke hatt veilederforum, vi har ikke noe eget opplegg for nye ph.d.-veiledere 

og når det kommer til framdriftsrapportene, er det primært stipendiatene vi gir tilbakemelding. En 

epostliste for hovedveiledere ved instituttet har blitt opprettet denne semester, og noen informasjon og 

råd har blitt sendt ut den veien. En større debatt, også på fakultetsnivå, om hvordan vi kan og bør følge 

opp dette videre, er noe vil ville ønsket velkommen. 



 

  

korona-pandemiens påvirkning i forhold til opplæringsdelen, datainnsamling, 

veiledning, internasjonale nettverk, sosiale og helsemessige aspekter, og forlengelser.  

Det er ingen tvil om at korona-pandemien har hatt svært negativ påvirkning på mange av stipendiatene 

og på prosjektene deres. Flere måtte utsette og mistet også viktig feltarbeid og datainnsamling. 

Konferanser og kurs som skulle inngå i opplæringsdelen ble utsatt, og flere meldte også fra om at det var 

lite motiverende å sitte alene på hjemmekontoret. Det at informasjonen om å søke forlenging kom sent 

og til dels var uoversiktlig medførte også mer stress enn nødvendig for mange. 

Strategiske vurderinger som gjøres ved ansettelse og opptak av kandidater 

De siste stipendiatene som ble tatt opp på ph.d.-programmet gjennom åpne stipendutlysninger var i 

2018. Det betyr at de siste 9 stipendiatene som ble tatt opp på ph.d.-programmet, alle er tilknyttet 

strategiske satsinger som lektorprogrammet eller er tilknyttet prosjekter. To er også på ordningen 

offentlig sektor-ph.d. De foreslåtte prosjektenes kvalitet og gjennomførbarhet står sentralt i vurderingen 

av kandidatene. 

Kandidatenes bidrag til forskningen ved fakultetet, hvordan de utfyller eksisterende 

forskningsfelt og graden av nyskapende forskning 

Som nevnt i punktet over, har instituttet en større andel stipendiater som er tilknyttet eksisterende 

forskningsfelt og forskningsprosjekter. Eksempler er ERC-prosjektet Machine Vision som har 3 

stipendiater knyttet til seg, og det nye NFR-prosjektet Norwegian across the Americas som nylig har 

ansatt en stipendiat. Selv om det nå er trukket frem at flere av stipendiatene våre yter verdifulle bidrag 

til prosjekter og satsingsområder, vil vi understreke at de frie stipendiathjemlene er svært viktige, og at 

det er et ønske å ha nettopp blandingen av stipendiater knyttet til prosjekter og de som er mer 

«frittstående». 

Instituttenes systematiske kvalitetsarbeid 

hvordan ph.d.-kandidatene inkluderes i de ulike forskningsfellesskapene  

Dette varierer nok fra fag til fag, men inntrykket er at stipendiatene blir godt inkludert i aktuelle 

forskergrupper ved instituttet. Stipendiater som er knyttet opp mot prosjekter har i tillegg møter med 



prosjektgruppene. Flere av fagene ved instituttet har også jevnlige fagmøter som stipendiatene er en del 

av. 

Hvordan midtveisevaluering gjennomføres 

Ved LLE deltar kandidat, veileder, forskningskoordinator, ph.d.-koordinator og en leser fra fagmiljøet på 

midtveisevalueringen. I forkant av møtet, leverer kandidaten inn rundt 50 sider tekst fra avhandlingen, 

som vedkommende får tilbakemelding på, særlig fra leseren som fortrinnsvis også har kompetanse på 

området. Forskningskoordinator leder møtet og kommer med innspill til rapportene som blir sendt inn av 

både veileder og kandidat. Instituttet ser på midtveisevalueringen som et viktig tiltak for å fange opp 

manglende progresjon og eventuelle problemer, men også som et verktøy for å motivere kandidatene ved 

å gi dem tilbakemeldinger og vise interesse for prosjektet. 

Fremdriftsrapporteringen 

Instituttet gir tilbakemelding på e-post eller muntlig til alle kandidatene som leverer fremdriftsrapport. Vi 

håper at dette synliggjør at instituttet er interessert i kandidatenes prosjekter og at det kan ha en 

motiverende effekt. I de tilfellene hvor det meldes fra om problemer eller misnøye følges kandidaten opp 

av forskningskoordinator og/eller instituttleder. Vi jobber også med å etablere fastere rutiner for 

medarbeidersamtaler. Det har vært foreslått å legge disse til tidlig på våren og at en der kan gå gjennom 

fremdriftsapportene. Fra stipendiatenes side har det blitt spurt om ikke veiledernes rapporter også bør 

følges opp i større grad. 

Sluttseminar/mesterklasse 

Alle kandidatene skal ha fått tilbud om sluttseminar når de nærmer seg slutten av perioden. Ved LLE er 

det de lokale forskerskolene som arrangerer seminarene. Det blir også informert og oppfordret til å ha 

sluttseminar på midtveisevalueringene. Kommentatoren er i de aller fleste tilfeller ekstern, noe som gir et 

verdifullt perspektiv utenfra.  

Hvordan fakultetets regler, emnekategorier og emneportefølje for opplæringsdelen 

evalueres som rammer for ph.d.-utdanningen som helhet 

Den nye opplæringsdelen er fortsatt såpass ny at det er vanskelig å si noe sikkert om hvordan 

sammensetningen fungerer og om noe bør vurderes endret. Vi har heller ikke mottatt noen innspill eller 

innvendinger fra stipendiatene som er tatt opp på det nye programmet, med unntak av at det for noen 

har vært litt forvirrende med de ulike variantene av vitenskapsteorien og hva en kan/må ta her. Ut over 



dette har det fra stipendiatenes side tidligere vært nevnt at en kunne ønsket seg et større utvalg av kurs i 

overførbare ferdigheter.  

Hvordan godkjenning av kandidatspesifikke emner kvalitetssikres ved instituttet  

Den kandidatspesifikke delen av opplæringsdelen kvalitetssikres først ved at veileder tar en vurdering av 

det kandidaten ønsker å få godkjent, og deretter med en siste kvalitetssikring ved at forskningskoordinator 

gjennomgår dokumentasjonen. I de tilfellene vi er usikre på om noe kan inngå, eller på antall studiepoeng, 

involverer vi gjerne ph.d.-koordinator ved fakultetet.
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Ph.d.- utdanningsmeldingen 2020 ved Institutt for arkeologi, historie, 

kultur- og religionsvitenskap 
 

Ph.d.-utdanningen ved AHKR i korona-pandemien 

Ph.d.-utdanningen i 2020 har vært betydelig preget av korona-pandemien, med store 

påvirkninger på kandidatenes arbeid med deres prosjekter. Pandemien har skapt utfordringer 

på en rekke områder, særlig når det gjelder datainnsamling, feltarbeidsopphold, arkiv- og 

biblioteksarbeid, men også oppbygging av og medvirkning i internasjonale nettverk. 

Instituttets reisestøtteordning som skal gi ph.d.-kandidater mulighet for lengre 

utenlandsopphold har i liten grad blitt benyttet i 2020 pga. reiserestriksjoner og koronatiltak. 

Instituttet legger vanligvis til rette for at kandidater kan foreta forskningsopphold ved andre 

universiteter, eller utføre feltarbeid og datainnsamlinger i andre land. Pandemien har også 

begrenset denne type reiser for kandidatene, samt begrenset kandidaters mulighet til å delta 

på konferanser og seminarer som er med på å fylle en stor del av den kandidatspesifikke delen 

av opplæringen.  

Både arbeidet med forskningsprosjektene og pliktarbeidsdelen i utdanningsløpet måtte i flere 

tilfeller tilpasses den nye situasjonen, og kandidatene har klart dette på en bra måte, i tett 

samarbeid med veilederne. Flere av instituttets kandidater har benyttet seg av ordningen om 

å søke om koronarelatert forlengelse. I høsten 2020 har forskningskoordinator gjennomført 

utførlige medarbeidersamtaler med 18 ph.d.-kandidater, med en diskusjon blant annet om de 

individuelle utfordringene knyttet til pandemien og løsningsmuligheter. Det ble også arrangert 

et digitalt veilederforum hvor arbeidet med koronarelaterte tilpasninger og veileders 

oppfølgning av kandidater ble diskutert. 

 

Opptak, gjennomstrømming, strategiske vurderinger  

Når det gjelder ph.d.-utdanningen generelt, har AHKR som hovedmål å utdanne høyt 

kvalifiserte forskere i instituttets fire fag, nedfelt i instituttets strategiske plan for 2018-2022. 

Instituttets universitetsstipend utlyses som regel åpent, med tilsettinger av kandidater basert 

på prosjektsøknadenes individuelle kvalitet. En komité med ett medlem fra hver av våre fire 

fag gjennomfører den sakkyndige vurderingen av søkerne, mens instituttleder foretar 

innstillingen. Instituttet kan også avgi universitetsstipend til strategiske satsinger og som 

egenandel. I 2020 skjedde dette ved at en stipendiat ble knyttet til TMS-prosjektet CanCode. 

Stipendiatstillinger som knyttes til internt- eller eksternfinansierte prosjekt blir utlyst med 
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prosjektspesifikke krav til tematikk og også gjerne metodikk. I 2020 ble det ansatt seks nye 

universitetsstipendiater på instituttet, alle etter en åpen utlysning.  I tillegg ble én stipendiat 

knyttet til CanCode, og to postdoktorer med Marie Curie-stipend, ansatt. Dessuten ble fire 

eksterne stipendiater tatt opp på ph.d.-programmet. Tre av disse er ansatt ved 

Universitetsmuseet og én ved Chr. Michelsens Institutt (CMI). Høsten 2020 ble det også 

igangsatt tilsettingsprosesser for én stipendiat på SapienCE og én postdoktor knyttet til 

CanCode-prosjektet, med oppstart i 2021.  

Blant tiltakene praktisert av instituttet for å bedre gjennomstrømmingen av ph.d.-kandidater 

spiller oppstartmøtene en viktig rolle. På disse møtene får de nyansatte en god velkomst og 

relevant informasjon knyttet til oppstart og ansettelsesforholdet generelt, samt opplysninger 

om praktisk-administrative forhold. I de tilfellene hvor de nyansatte har stillinger med fire 

års varighet som innebærer en pliktarbeidsdel, mottar de praktisk informasjon om det.  

Betydningen av et velbalansert utdanningsløp blir vektlagt, hvor hovedfokuset ligger 

riktignok på eget prosjekt, samtidig blir viktigheten av undervisnings- og opplæringsdelen 

for kandidatenes akademiske utvikling tydeliggjort. Som et neste steg arrangerer instituttet 

pliktarbeidsmøter med nye stipendiater, hvor det lages en plan for undervisning og 

forskningsadministrasjon tilpasset hver kandidat. Instituttet anbefaler at pliktarbeidet 

planlegges på en måte som frigjør stipendiatens tid i de siste semestrene i stipendiatperioden, 

slik at de hovedsakelig kan konsentrere seg om å sluttføre avhandlingen. I løpet av de siste 

årene har det også blitt innført en mentorordning for nye stipendiater. Mentorordningen er 

fortsatt i utvikling og ble iverksatt for å hjelpe og veilede stipendiater med 

undervisningsoppgaver. 

Midtveisevalueringene tillegges også stor betydning for å bedre gjennomstrømmingen, og 

instituttet har de siste årene stilt større krav til kandidatene. Mens de tidligere kun leverte 

en statusrapport, blir de nå også bedt om å levere inn utkast til to kapitler eller artikler. 

Statusrapport fra veiledere, som gir en oversikt over prosjektets progresjon i løpet av 

stipendperiodens første halvdel, legges også fram. Til stede på møtene er kandidaten, 

veileder(e), instituttleder, forskningskoordinator og forskerutdanningskonsulent (sekretær).     

I 2020 innførte instituttet en ny praksis ved at kandidater med utilfredsstillende fremdrift 

blir pålagt et nytt evalueringsmøte tre til seks måneder etter opprinnelig midtveisevaluering. 

Det blir satt klare forventninger til hva kandidaten bør vektlegge frem mot ny evaluering, 

og det er fokus på hvilke tiltak som kan bidra positivt til kandidatens fremdrift. Instituttet 
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setter også av midler til sluttseminar hvert år for instituttets ph.d.-kandidater. Kandidatenes 

og veiledernes årlige fremdriftsrapporteringer blir lest av forskningskoordinator og fulgt 

opp ved behov.  

Instituttet gjennomførte seks disputaser i 2020. To av doktorgradene ble avlagt i 

kulturvitenskap, to i arkeologi, én i religionsvitenskap og én i historie. Én av kandidatene 

fullførte doktorgraden på normert tid. En av komiteene ønsket først en tilleggsfrist for mindre 

bearbeiding (3 måneder), men underkjente avhandlingen da fakultetet ikke mente det var 

grunnlag for å anvende denne regelen. Ved annengangs innlevering (etter ca. tre måneder) ble 

også denne avhandlingen godkjent. To andre avhandlinger ble også underkjent, én av disse 

var en dr.philos.-avhandling.  

   

Kandidatene og forskningen ved instituttet 

Instituttets forskergrupper er et viktig forum for forskerutdanningen, og instituttet jobber for at 

alle stipendiatene skal være tilknyttet en forskergruppe. Dette forutsetter at det både finnes 

relevante forskergrupper for alle stipendiater, og at forskergruppene er innrettet på en slik måte 

at det muliggjør fremlegging og diskusjon av stipendiatenes avhandlingsarbeid. Instituttet er 

også  medlem av følgende forskerskoler som ledes av andre universiteter: Dialogues with the 

Past – Nordic Graduate School in Archaeology (UiO), The Norwegian Research School in 

History (UiO), The Norwegian Research School for Environmental Humanities (UiS). Siden 

2016 er AHKR dessuten en av samarbeidspartnere i den internasjonale forskerskolen Religion, 

Values and Society (RVS). Noen av instituttets kandidater har biveiledere fra utenlandske 

universiteter og får også på den måten tilgang til et større internasjonalt nettverk. 

 

Det nye ph.d.-programmet og fakultetets rutiner 

Fakultetets eget ph.d.-program som ble opprettet i april 2019 inneholder en rekke tiltak med 

formålet å styrke forskerutdanningens kvalitet. Instituttet opplever det nye ph.d.-programmet 

som god tilpasset kandidatenes behov, også når det gjelder opplæringsdelens sammensetning 

og tilbudet om sluttseminar for alle kandidater. Instituttet mener at fakultetets felles rutiner og 

retningslinjer er nyttige og fremmer likebehandling og forutsigbarhet for kandidater på 

programmet. Instituttet stiller seg positiv til et felles tilbud for veilederopplæring, og for klarere 

føringer når det gjelder f.eks. utskrivning av inaktive kandidater fra programmet.  



Ph.d.-utdanningsmelding 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium 2020 

 

Ph.d.-utdanningsmeldinga til Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har tatt 

utgangspunkt i bestillinga frå fakultetet av 26.2.2021 (2021/1878-ELAK). Instituttet har 

vidare gjennomført ei anonymisert spørreundersøking mellom ph.d.-kandidatane på 

instituttet for å få eit betre grunnlag for innhaldet i meldinga. 

 

Instituttet har gode erfaringar med det nye ph.d.-programmet. Me gjennomførte tiltak i 

2019 for å avstemme ph.d.-tilbodet på instituttet til det nye programmet, som mellom anna 

førte til at instituttets årlege statusmøte med kandidatane og rettleiarane deira, som hadde 

fungert godt, måtte gå ut av ressursomsyn, til fordel for systemet med grundige 

midtvegsevalueringar og tilbod om sluttseminar. Det har gått for kort tid til å evaluere 

effekten av det, men foreløpig har inntrykket vore positivt. Ph.d.-kandidatane melder heller 

ikkje om spesielle problem med det nye programmet. 

 

Midtvegsevaluering og sluttseminar blir praktiserte i tråd med fakultetets detaljerte 

retningslinjer, med bruk av interne fagekspertar som lesarar (sidan våre stipendiatar er godt 

integrerte i forskingsgrupper har det til no ikkje vore problem å finne høvelege interne 

lesarar). Begge ordningar fungerer godt, og sjølv om sluttseminaret formelt sett er eit tilbod, 

er dette noko me ønskjer at alle skal nytte seg av. Den årlege framdriftsrapporteringa blir 

følgd opp først av møter mellom forskingskoordinator og instituttleiar, og deretter, dersom 

det er nødvendig, av samtaler med den aktuelle ph.d.-kandidat. I rapporteringa for 2020 var 

det svært lite som det var nødvendig å følge opp nærare. Instituttleiar gjennomfører 

dessutan medarbeidarsamtalar med stipendiatane, og dette er også ein arena for å følgje 

opp forhold knytt til framdrifta i prosjekta. 

 

Instituttet har ingen spesielle utfordringar knytt til gjennomstrøyming, underkjenning og 

fråfall hjå stipendiatane. Dei aller fleste av dei leverer på tilnærma normert tid, og dei siste ti 

åra har me ikkje hatt ei einaste underkjenning på FoF. Me har likevel enkelte på programmet 

som er i fast stilling, altså ikkje stipendiatar, og som nyttar lengre tid, men då er det variabelt 



kor mykje tid dei har til doktorgradsarbeidet. I 2020 hadde me 1 som vart tatt opp til ph.d.-

programmet, og 3 som disputerte. I det store og heile må me kunne seie at ph.d.-utdanninga 

på instituttet fungerer svært godt. 

 

I tillegg til den vanskelege arbeidsmarknaden, som me la vekt på i fjorårets melding, er det 

rekrutteringa som er den største utfordringa hjå oss akkurat no. Av omsyn til å halde på 

lovande interne kandidatar og å trekkje til oss lovande eksterne kandidatar er det viktig at 

utlysing av nye stipendiatstillingar følgjer eit føreseieleg mønster. Det nærmar seg no to år 

utan ei einaste utlysing av universitetsstipend på instituttet, trass i at me i same periode har 

hatt sju disputasar, og trass i at me for tida ligg to stipendiatar under det vedtatte måltalet. 

Dette er uheldig. 

 

Så godt som alle våre ph.d.-kandidatar er aktive medlemmer i sterke forskingsgrupper. Dette 

er ein sentral del både av forskingssatsinga til instituttet generelt, og av våre prioriteringar 

for ph.d.-utdanninga spesielt. Kandidatane sjølve rapporterer også om at forskingsgruppene 

er ein sentral arena for fagleg utveksling og inkludering. Dette er viktig ikkje berre for ph.d.-

kandidatane sjølve, men også for forskingsgruppene, sidan dei fleste av stipendiatane også 

leverer viktige forskingsbidrag. Enkelte av stipendiatane har jamvel vore blant dei som 

publiserer mest på instituttet, og kan såleis seiast å levere «nyskapende forskning». Det som 

me kunne blitt betre på, er å følgje opp desse mest talentfulle forskarane med ein 

karriereplan, slik at dei kan halde fram med forsking på trass av ein vanskeleg 

arbeidsmarknad. 

 

Vekta på fagleg miljø speglar seg også i dei strategiske vurderingane som instituttet gjer ved 

tilsetjing og opptak. Det er instituttet sin strategi at stipendiatstillingar enten blir utlyst på 

prosjekt eller skal passe inn i ei av dei aktive, etablerte forskingsgruppene på instituttet. 

Dette er også i tråd med handlingsplanen for ph.d.-utdanninga som har formulert det å 

«styrke forskergruppenes rolle i veiledningen» som eit middel til å nå målet om at «UiB skal 

styrke fagmiljøenes rolle i utviklingen og gjennomføringen av kandidatenes ph.d.-

prosjekter». Dei gongene det har vore problem med progresjonen til kandidatar på  

programmet, har det typisk vore når dei ikkje er godt nok integrerte i aktive grupper. 

 



Ph.d.-kandidatane har som andre reagert ulikt på den langvarige Covid-pandemien, avhengig 

av sosial og helsemessig situasjon. Generelt er ph.d.-studentar i ei særstilling med tanke på 

(velgrunna) stress om dei blir forsinka i sitt prosjekt av pandemien. Sjølv om prosjekta til 

våre ph.d.-kandidatar ikkje inkluderer samling av empiriske data som blir vanskeleg å utføre 

på grunn av pandemien, så kan dei likevel vere negativt påverka av situasjonen på måtar 

som er direkte relevante for deira progresjon. Hjå oss har dette gjort seg utslag i til dømes 

forskingsopphald i utlandet som er skrinlagt eller utsatt på ubestemt tid, eller i at livet under 

pandemien gjer ein mindre produktiv som følgje av andre faktorar. Dette er trekk som alle 

kan ha opplevd i arbeidet sitt det siste året, men for ph.d.-kandidatar er situasjonen 

aksentuert av at dei arbeider med eitt stort prosjekt med ein klar frist som leier til opphør av 

arbeidskontrakt, inntekt og stilling. Forlenginga på 1-2 månadar som stipendiatane fekk, var 

sjølvsagt til hjelp i denne situasjonen, men ein kan likevel ikkje sjå vekk frå at pandemien kan 

leie til redusert framdrift hjå enkelte. 

 

 

Steinar Bøyum 

Instituttleiar 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier



Ph.d.-utdanningsmelding 2020 for Senter for kvinne- og 

kjønnsforskning 
 

Erfaringer med det nye ph.d.-programmet 

SKOK har ingen nye Phd-kandidater i 2020 og ingen som følger det nye phd-programmet. Vi har 

derfor begrenset erfaringer med det nye programmet. 

 
Erfaringer med fakultetets rutiner  
Vi har gode erfaringer med fakultetets rutiner, bortsett fra en del unødvendig kluss rundt spørsmålet 
omkring Koronarelatert forlengelse (dette gjaldt for så vidt UiB generelt) og mangelen på engelsk 
språklige tilbud, i første rekke når det gjelder pedagogikk-kurs for stipendiater. SKOK håper fremdeles 
på bedre tilretteleggelse for ikke-norskspråklige kandidater. 
  
Utfordringer knyttet til opptak, gjennomstrømming, veiledning, underkjenninger og frafall 
SKOK hadde to disputaser i januar 2021, og er godt fornøyd med gjennomstrømmingen. Per i dag har 
vi tre stipendiater (to finansert gjennom HF og en finanserert gjennom tverrfakultære globale 
utfordringer). En av disse forventes å levere inn avhandlingen sin neste år. SKOK har bare en fast 
stiendiathjemmel og er av den grunn svært bekymret for fremtidig rekruttering. Dette søkes rettet 
opp gjennom aktiv søking av eksterne midler (NFR, ERC, internt UiB). 
  
Korona-pandemiens påvirkning i forhold til opplæringsdelen, datainnsamling, veiledning, 
internasjonale nettverk, sosiale og helsemessige aspekter, og forlengelser.  
Korona-pandemien har hatt stor negativ innflytelse på våre stipendiater, både praktisk 
(vanskeligheter med å gjennomføre feltarbeid og følgende omarbeiding av prosjekter, og psykisk – i 
forhold til ekstra stress og usikkerhet, men også fordi vi har et høyt antall utenlandske stipendiater 
med begrenset nettverk i Norge) 
 
Strategiske vurderinger som gjøres ved ansettelse og opptak av kandidater  
Vi søker kandidater som kan bidra til å styrke senterets teoretiske profil, innenfor et bredt spekter av 
tema og tradisjoner 
  
Kandidatenes bidrag til forskningen ved fakultetet 
Våre kandiadater bidrar både med kjønnsperspektiv og med globale perspektiv på humanistisk og 
tverrfaglig/tverrfakultær forskning. 
 
 Hvordan kandidatene utfyller allerede eksisterende forskningsfelt  
De nåværende kandidatene utfyller forskning på global ulikhet, migrasjon og humanistisk medisin 
(SKOKs egne satsingsområder), og på forskning på Øst-Europa, som står sterkt ved senteret. 
 
Graden av nyskapende forskning  
Alle kandidatene er involvert i nyskapende forskning, både tematisk og metodologisk. 
  
Instituttenes systematiske kvalitetsarbeid  
o hvordan ph.d.-kandidatene inkluderes i de ulike forskningsfellesskapene  
Alle kandidatene er medlemmer av den tverrfaglige forskergruppen ”Kjønn- og 
seksualitetsforskningens grunnlagsproblemer” ved SKOK, legger frem sin forskning på semstervise 
internseminarer og er ellers aktive på andre seminarer som arrangeres via skok, og på stabsmøter. 
 



o hvordan midtveisevalueringen gjennomføres og sluttseminar praktiseres 
Midtveisevalueringen skjer ved at kandidaten varsles 6 måneder før. SKOK bruker alltid ekstern 
kommentator i midtveisevalueringen, og vi har gode erfaringer med det.  
Allerede i oppstartssamtalen nevner vi at kandidatene vil få tilbud om sluttseminar i  sluttfasen av 
avhandlingsarbeidet. SKOK har gode rutiner for å arrangere sluttseminar, og skreddersyr tilbudet til 
behovene til den enkelte kandidat.  
 
o hvordan den årlige fremdriftsrapporteringen følges opp  
Rapportene leses av forskerutdanningskonsulent, administrasjonssjef og senterleder (der senterleder 
ikke selv er veileder) og tar tak i punkter som trenger oppfølging.   
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Senterets erfaringar med det nye ph.d.-programmet, er rimeleg nok fåe, i lys av at det har eksistert i 
relativt kort tid, men er så langt gode. 

Fakultetets rutiner fungerer i det store og heile godt. Tilsettingsprosedyrane er ein flaskehals, og det 
hender at det tek lengre tid enn nødvendig. Dersom det er mogeleg å forenkle desse ville mykje tid 
kunne sparast. 

 

Senteret har ingen forseinkingar for tida. Rettleiing fungerer godt og det har ikkje vore 
underkjenningar eller fråfall dei siste åra.  

Det har ikkje vore særlege utfordringar for stipendiatane knytt til opplæringsdelen under pandemien, 
bortsett frå det gjenerelle problemet knytt til at kurs og samlingar vert flytta online. Fleire har hatt 
store utfordringar knytt til datainnsamling på grunn av reiserestriksjonar. I eitt tilfelle måtte 
prosjektet omdefinerast og mykje arbeid som var nedlagt kunne ikkje brukast i det omdefinerte 
prosjektet. 

 

Når det gjeld sosiale og helsemessige aspekt har senteret ikkje full oversikt, ettersom noko av dette 
tilhøyrer privatsfæren. Likevel har vi inntrykk av at dei helsemessige utfordringane som er forårsaka 
av smitteverntiltaka har vore overkommelege, både fysiske utfordringar og psykiske. To av 
stipendiatane har i store delar av 2021 opphalde seg utanlands, i høvevis Austerrike og Tanzania.  

Ved opptak av nye kandidatar blir det gjort strategiske vurderingar med både med omsyn til 
rekruttering som kan styrke senterets faglege profil og undervisningsoppgåver, og oppbygging av nye 
område der kompetanse trengst.  

 

Kandidatane ved SVT gjev verdfulle tilskot til forskinga ved fakultetet. I pakt med senterets føremål 
forskar dei på ulike former for kunnskap og korleis kunnskap vert brukt som grunnlag for 
politikkutforming. Denne forskinga er grunnleggjande kunnskapskritisk og tverrfagleg. 

Som nemnt ovanfor vert stipendiatar rekrutterte basert på to omsyn: styrking og vidareutvikling av 
den etablerte forskingsporteføljen ved Senteret, og nye relevante behov som ikkje blir dekt av 
allereie etablerte forskarar.  

 

Vi ser ikkje ein motsetnad mellom "eksisterande forskingsfelt" og "nyskapande forsking". God 
forsking er nyskapande, og kan godt skje innanfor rammene av eksisterande forskingsfelt.  

 



SVT har ei forskargruppe med ein felles seminarserie. Alle stipendiatane er medlemmer av 
forskargruppa og legg jamnleg fram forskinga si i dette seminaret. 

Midtvegsevalueringa av doktorgradsprosjekta følgjer retningslinjene for fakultetet, men er utvida 
tidsmessig og har også større grad av fagleg innhald. Sjølve evalueringa inkluderer framlegging og 
diskusjon av innleverte manuskript med fagfeller ved senteret. 

 

Årlege framdriftsrapportar blir lesne og eventuelle avvik som kjem fram i evalueringa vert tekne opp 
med høvevis kandidat og rettleiar.  

 

Senteret arrangerer sluttseminar for sine stipendiatar.  

 

Fakultetets emneportefølje blir vurdert som relevant, men kunne vere meir regelmessige og 
forutsigbare. Det kan vere vanskeleg å planlegge kvar i løpet emna kan passast inn, særleg er dette 
tilfelle i prosjekt som har lengre feltarbeid og eller utanlandsopphald. Det har også vore eit problem i 
enkelte tilfelle at emne berre har vore undervist på norsk. 

Godkjenning av kandidatspesifikke emne vert kvalitetssikra av rettleiar og senterleiar. 
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Alle institutt og sentre ved HF har mottatt FIAs bestilling på ph.d.-utdanningsmelding og 
samtlige har levert en skriftlig ph.d.-utdanningsmelding til fakultetet. Ph.d.-utdanningen var 
også en egen del av agendaen for dialogmøtene som fakultetet arrangerte med institutt og 
sentre i uke 14: 
 
På dialogmøtene med enhetene ble følgende agenda satt opp for forskerutdanning: 
 Erfaringer med fakultetets ph.d.-program, inkludert rutiner  
 Kommentarer til opptak, gjennomstrømming, veiledning, underkjenninger og frafall 
 Beskrivelse av hvordan kandidatene er integrert i fagmiljøet 
 Koronaeffekter 
 Oppfølging av kandidatene; oppstartsamtale, midtveisevaluering, sluttseminar, eller 

medarbeidersamtale evt. andre oppfølgingssamtaler utover ordinær veiledning    
 Annet 
 
Fakultetet arrangerte også dialogmøte med KMD i mars i tråd med samarbeidsavtalen. 
 
I dialogmøtene ble bl.a. erfaringene med det nye ph.d.-programmet og den pågående 
rutineutviklingen ved fakultetet tatt opp. Det er varierende grad av erfaring med det nye 
programmet da de fleste av HFs ph.d.-kandidater er tatt opp på det gamle programmet, men 
inntrykket er at institutt og sentre er tilfreds med programmet og dets rutiner. Det pågår et 
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kontinuerlig arbeid med utarbeiding av felles rutiner og retningslinjer og tilbakemeldingene fra 
enhetene er positive til harmonisering av lokale rutiner og retningslinjer for lik og forutsigbar 
praksis, likebehandling for stipendiatene og enklere saksbehandling. Arbeidet foregår i FFU og 
følges opp med informasjon ut til enhetene og på nettsidene. 
 
Enhetene arrangerer oppstartsamtale med nye kandidater, og enkelte har også egen samtale 
om pliktarbeidet. Kandidatene tilbys medarbeidersamtaler med veileder eller 
forskningskoordinator, i enkelte tilfeller i forbindelse med midtveisevaluering. Fagmiljøene 
inkluderer sine kandidater godt både faglig i forskerskoler og -grupper og sosialt bl.a. i 
seminarer og faglunsjer. 
 
Programbeskrivelsen for PHDHF er utformet med tanke på kvalitetssikring og oppfølging av 
kandidatenes utdanningsløp ved tydelige krav til gjennomføring og oppfølging av 
fremdriftsrapportering, midtveisevaluering og sluttseminar. Uavhengig av når de ble tatt opp 
får alle ph.d.-kandidatene tilbud om de nye, felles kvalitetssikringsrutinene som er innført i 
forbindelse med det nye programmet, som for eksempel ekstern leser i forbindelse med 
midtveisevaluering og tilbud om sluttseminar for alle ph.d.-kandidater. Det er utarbeidet felles 
retningslinjer for sluttseminar (mesterklasse), for midtveisevaluering, for bedømmelse av ph.d.-
avhandlinger og for prøveforelesning. Fakultetet arbeider nå for å implementere det nye ph.d.-
programmet i henhold til gjeldende forskrift, og har lagt ned betydelig arbeid i å få på plass 
rutiner og veiledninger knyttet til kvalitetssikring av forskerutdanningen ved fakultetet.  
 
I 2020 har fakultetet erfart at vurdering og administrasjon av anbefalinger om mindre 
omarbeiding, jf. UiBs forskrift for ph.d. § 11-5 er særlig arbeidskrevende. Fakultetet var i 
utgangspunktet negativ til at denne paragrafen skulle tas inn i forskriften, og mener den ikke er 
hensiktsmessig formulert og trenger en revisjon for å tydeliggjøre hvordan den skal forvaltes. I 
påvente av dette har fakultetet utarbeidet en veileder hvis intensjon er å klargjøre prosessen 
ved og rammene rundt bedømmelseskomiteens anbefaling om mindre omarbeiding, både for 
komite, institutt så vel som kandidat. Veilederen omhandler tidsbruk, aktuelle dokumenter og 
vurderingsprosessen ved fakultetet. Det skal være tydelig forskjell på en anbefaling om mindre 
omarbeiding og en innstilling, det skal ikke være tvil om bedømmelseskomiteens fullmakt til 
bedømming og komiteen skal ikke ha en veiledningsfunksjon når den anbefaler mindre 
omarbeiding, men påpeke konkret hva som må gjøres før endelig innstilling kan leveres. 
Fakultetet ser frem til den varslede, felles gjennomgangen av UiBs erfaringer med § 11-5. 
 
Det nye ph.d.- programmet og tilhørende rutineutvikling har bidratt til at bevisstheten om 
regelverket og kvalitetssikringssystemet knyttet til forskerutdanningen er hevet, og på sikt 
håper vi at dette også vil bidra til at forskerutdanningen blir bedre. 
 
De fleste ph.d.-kandidatene ved HF er tilknyttet en forskerskole og/eller forskningsprosjekt.  
 
HF vil også fremheve et aktivt ph.d.-kandidatutvalg, STIP-HF. Utvalget har engasjert seg i 
rutinene for og praktiseringen av pliktarbeid og i samarbeid med fakultetet påbegynt et viktig 
arbeid knyttet til dette. STIP-HF arrangerte et digitalt, internt seminar i juni om rutinene for 
forlengelser i tilknytning til covid-19 pandemien og et faglig seminar i november med tittelen 
Dissertations and their assessment: a glimpse into the black box med inviterte veiledere fra 
fagmiljøene. Seminaret fikk gode tilbakemeldinger både fra kandidater og veiledere. 
 
A: Opptak, gjennomstrømming, disputaser, underkjenninger og frafall - beskrivelse av 
situasjonen og eventuelle tiltak for å forbedre disse parameterne 
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HF har en nedgang i 2020 i forhold til 2019 både i opptaket av nye kandidater og gjennomførte 
disputaser. I 2020 ble det tatt opp 13 kandidater til programmet, mot 23 i 2019 (inkluderer 
også KMD). Det ble gjennomført 14 disputaser i 2020, hvorav to etter andre gangs innlevering, 
mot 21 disputaser i 2019. To (2) av de disputerte leverte innen normert tid, to (2) leverte innen 
et halvt år på overtid, og ti (10) leverte over 2 år på overtid (tilsvarer 6-årsregelen for 
kandidater med pliktarbeid og fem (5) år for de uten pliktarbeid). Av disse ti er det bare to (2) 
som brukte mer en tre (3) år utover normert tid. Vi hadde to underkjenninger hvorav én ble 
godkjent etter andre gangs innlevering og disputas ble gjennomført som én av de 14 
ovennevnte. Vi har avsluttet studieretten til tre kandidater etter at finansieringen var utløpt.  
 
Antallet disputaser vil variere fra år til år og når vi tar opp færre kandidater så vil det også 
resultere i færre disputaser. Det har vært få utlysninger det siste året da alle 
rekrutteringsstillinger er besatt, og fordi UiB sentralt har redusert antall hjemler til HF. De som 
ble lyst ut/ansatt var i stor grad eksternt finansierte stillinger. Det er ventet at tallet på 
utlysninger vil ta seg opp i 2022. 
 
 
B: Korona-pandemiens påvirkning på ph.d.-utdanningen ved fakultetet  
 
Opplæringsdelen: Alle obligatoriske kurs i opplæringsdelen ble gjennomført tilnærmet som 
normalt i 2020, selv om formen ble digital for kursene som var planlagt etter den første korona-
nedstengningen (12. mars). For eksterne kurs og aktiviteter som kandidatene kunne få 
godkjent i den kandidatspesifikke delen av opplæringsdelen opplevde vi at man etter en 
periode med avlysninger og utsettelser klarte å gjennomføre de fleste arrangement ved å 
legge om til digitalt format. 

a. Datainnsamling: Reiserestriksjoner har medført utfordringer for enkelte som ikke har 
kunnet reise ut for datainnsamling som planlagt. Dette har for enkelte kandidater 
medført omdefinering av prosjekt og nedlagt arbeid som ikke kunne brukes i 
omdefinerte prosjekter. Det er også utfordringer med hensyn til feltarbeidsopphold, 
arkiv- og bibliotekarbeid. 

b. Veiledning: Veiledningen synes å ha fungert tilfredsstillende. Ett institutt arrangerte et 
digitalt veilederforum hvor arbeidet med koronarelaterte tilpasninger og veileders 
oppfølging av kandidater ble diskutert. 

c. Internasjonale nettverk: Selv om mange konferanser og møteplasser etter hvert ble 
flyttet over til digitale plattformer, har reise- og møterestriksjoner gjort det vanskelig for 
kandidatene å opprette kontakt med andre forskere og forskningsmiljøer.  

d. Karriereveiledning: Fakultetet har et generelt inntrykk av at kandidatene ønsker mer 
karriereveiledning. Instituttene melder imidlertid om at det gis karriereveiledning både i 
medarbeidersamtaler og i veiledning. Det er også forslag om å følge opp kandidater 
med en karriereplan slik at de kan fortsette sin forskning til tross for et vanskelig 
arbeidsmarked. 

e. Sosiale og helsemessige aspekter: En del kandidater har opplevd nedstengningen og 
reiserestriksjonene problematisk. 

f. Forlengelser: HF anser orienteringen om forlengelser som uheldig. Samtlige enheter 
melder om at måten UiB håndterte dette på har økt usikkerheten og frustrasjonen til 
kandidatene i en allerede uavklart situasjon.  
 
 

C: Kandidatenes bidrag til forskningen ved fakultetet  
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Generelt betrakter HF ph.d.-kandidatene som helt sentrale i fakultetets forskningssatsning og -
strategi. De bidrar aktivt inn i forskningsmiljøer, driver med selvstendig forskning og leverer 
gode forskningsbidrag gjennom avhandlinger og publikasjoner i anerkjente kanaler. 
 

a. Strategiske vurderinger som gjøres ved ansettelse og opptak av kandidater 
Det blir lagt vekt på faglig miljø i de strategiske vurderingene som instituttene gjør ved 
tilsetting og opptak. Institutt melder om en strategi for at stipendiatstillingene enten blir 
utlyst på prosjekt eller skal passe inn i en av de aktive, etablerte forskningsgruppene 
på instituttet. Dette er også i tråd med handlingsplanen for ph.d.-utdanningen. 

b. Hvordan kandidatene utfyller allerede eksisterende forskningsfelt 
Kandidatene er tilknyttet ulike forskergrupper og fagfelt og bidrar godt til disse miljøene 
med å publisere vitenskapelige arbeider og å holde innlegg på konferanser. 

c. Graden av nyskapende forskning 
Stipendiatene publiserer godt og leverer nyskapende forskning. 

 
 
D: Fakultetenes systematiske kvalitetsarbeid  
 

a. Hvordan midtveisevalueringen gjennomføres  
Midtveisevalueringen gjennomføres og følges opp ved grunnenhetene i tråd med UiBs 
forskrift, HFs retningslinjer og programbeskrivelsen. Særlig viktige punkter er enhetenes 
ansvar for gjennomføring, at både ledelse, fagkompetanse og administrasjon skal være 
representert, at fagkompetansen skal bestå av minst en ekstra fagperson i tillegg til 
veileder(e), at kandidat og hovedveileder før møtet skal levere hver sin rapport som beskriver 
status i avhandlingsarbeidet og at kandidaten i tillegg skal levere tekst og gi en muntlig 
presentasjon. Det skal legges til rette for å involvere fagmiljøet i midtveisevalueringen, for 
eksempel ved å invitere til diskusjon rundt innlevert tekst og presentasjon. 
Midtveisevalueringen skal dokumenteres på gjeldende mal, og følges opp ved grunnenheten 
dersom det kommer frem avvik, behov for tiltak, eller annet. 
 
Enhetene melder om gode erfaringer med midtveisevalueringen slik den gjennomføres og 
følges opp nå. 
 

b. Oppfølgingen av fremdriftsrapporter 
Fremdriftsrapportene blir behandlet ved grunnenhetene. Enhetenes praksis i oppfølging av 
fremdriftsrapportene ble presentert muntlig i FFU-møte i desember 2020 som en 
erfaringsutveksling. Det kom fram at rapportene fra kandidat og veileder blir behandlet grundig 
og at instituttledelsen ved enhetene vurderer rapportene og gjennomfører samtaler med 
kandidat og veileder som oppfølging. Fakultetet anser den nåværende oppfølgingen som god 
med lokale tilpassinger, men vurderer på sikt en felles rutine. HF har kandidater fra KMD på 
vårt program, og fremdriftsrapporter for disse kandidatene blir sendt til KMD og følges opp der.  
 

c. Opplæringsdelen: 
 
 hvordan man vurderer om fakultetets regler, emnekategorier og emneportefølje for 

opplæringsdelen utgjør gode rammer for ph.d.- utdanningen som helhet  
 
I tråd med programbeskrivelsen tilbyr HF obligatoriske emner i overførbare ferdigheter og 
vitenskapsteori og etikk, totalt 15 studiepoeng.  
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I løpet av 2020 vedtok FFU å videreføre to kurs i overførbare ferdigheter. Dette gjelder ett kurs 
i universitetspedagogikk, PHDOF901, Basiskompetanse i universitetspedagogikk, på fem 
studiepoeng, som videreføres for to nye år. Det er også inngått ny samarbeidsavtale med 
universitetsbiblioteket om videreføring av ph.d.-kurset PHDOF903 Literature review and 
Publishing for PhD candidates. I tillegg ble det vedtatt å gjenoppta kurset PHDOF902 -
 Writing, Presenting and Publishing Research in English for Internationale Audiences. Dette 
kurset ble tilbudt fysisk i 2016 og blir gjenintrodusert digitalt våren 2021.  
  
I prosessen rundt innføringen av nytt ph.d.-program ble undervisningstilbudet i vitenskapsteori 
og etikk gjennomgått. Fakultetet nedsatte også en arbeidsgruppe med mandat til bl.a. å 
evaluere innhold og struktur i kurset VIT900 Vitenskapsteori og etikk og foreslå eventuelle 
endringer samt å gi en samlet vurdering av opplæringsdelen i ph.d.-programmet og anbefale 
hvilke kurs fakultetet bør tilby. Arbeidsgruppens rapport ble behandlet i FFU i 2020. 
Programstyret støttet arbeidsgruppens anbefaling om oppdeling av VITHF900 Vitenskapsteori 
og etikk i to emner på 5 studiepoeng hver. Programstyret oppfordret SVT til å utvikle disse to 
emnene. Programstyret åpnet for at også andre fagmiljø kan utarbeide tilsvarende emner.  
 
SVT opprettet to nye emner i 2020: VITHF905 Vitskapsteori og etikk (5 stp) (obligatorisk) og 
VITHF910 Rettleia oppgåve i vitskapsteori og etikk (5 stp) (valgfritt). 
I påvente av at VITHF905 og VITHF910 blir godt implementerte tilbud, videreføres og tilbys 
VITHF900 som likeverdig alternativ til VITHF905 + VITHF910 eller tilsvarende kurs som 
godkjennes av programutvalget, for 3 år. Alle tre emnene blir evaluert internt ved SVT og tas 
opp til drøfting i programstyret hver høst. Før 2024 skal omfanget av SVTs tilbud i 
vitenskapsteori og etikk evalueres i sin helhet. 
 
Om lag halvparten av HFs ph.d.-kandidater kommer fra utlandet, og det er et gjentagende 
ønske fra stipendiatene om å få flere tilbud i overførbare ferdigheter på engelsk. Flere 
kandidater ønsker å ta emner på UPED, for eksempel UPED600 Introduksjon til 
universitetsundervisning og kursdesign, som også undervises på engelsk. Dette emnet går 
over 24 timer og gir ikke studiepoeng. Vi har vært i dialog med Det psykologiske fakultet om 
hvorvidt det er mulig å gi studiepoeng til ph.d.-kandidater enkeltvis, men dette har ikke latt seg 
gjøre. Vi har også forsøkt å tilby PHDOF901, Basiskompetanse i universitetspedagogikk, på 
engelsk, men det har hittil ikke vært mulig.  
 
Fakultetet ser at dette er et ønske og et behov som vi må imøtekomme, og jobber aktivt for å 
få på plass engelskspråklige emnetilbud i overførbare ferdigheter. I tillegg kommer det ønsker 
om kurs i for eksempel innovasjon, prosjektutvikling, søknadsskriving, økonomi etc.  
Samtidig har fakultetet verken kapasitet til å organisere eller den kritiske massen blant 
kandidater som skal til for å etablere slike kurs annet enn som ad hoc-tilbud. Det vil derfor 
være ønskelig at slike kurs ble tilbudt fra sentralt hold.  
 

 Hvordan man evaluerer faste emner som blir tilbudt 
SVT evaluerer alle sine emner internt. Emnetilbudet i overførbare ferdigheter blir evaluert av 
de emneansvarlige. 
 

d. Hvordan man bruker resultatene som fremkommer i den årlige analysen av 
Kandidatundersøkelsen 

Datagrunnlaget for HF for 2019 er så spinkelt, kun seks kandidater, at det er uklart i hvilken 
grad det kan følges opp systematisk på fakultetsnivået.
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