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Møteinnkalling 

I samsvar med møteplan holdes det møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

15.03.2016, kl. 09:00 - i Kollegierommet, Muséplass 1. 

Innkalling er sendt til:

Margareth Hagen, Einar Thomassen, Claus Huitfeldt, Jill Walker Rettberg, Eivind Kolflaath, 
Kjetil Berg Henjum, Christhard Hoffmann, Randi Rolvsjord, Guro Sandnes, Anne Hestnes, 
Svein-Ingvar Elvik, Anders Toft Lothe, Pernille Reitan Jensen

Saksliste og sakspapirer følger vedlagt. 

Eventuelle forfall bes meldt snarest til personlig varamedlem og sekretariatet, 
tlf. 55589380, evt. per e-post til post@hf.uib.no.

Bergen, 07.03.2016

Margareth Hagen
dekan Trine Moe

fakultetsdirektør
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Godkjente doktorgradsavhandlinger ved Det humanistiske 
fakultet etter fakultetsstyremøtet 02.02.2016:

Sak 2009/9950 
Ph.d.-graden – Kari Øvsthus – fagområdet lingvistikk (nov. 2015)
Conseptual versus Terminological Clarification: A Study of Corporate Governance 

Sak 2011/8069
Ph.d.-graden – Michael Ivan Hertzberg – fagområdet religionsvitenskap
The anti-conversion bill: political Buddhism, ‘unethical conversions’ and religious freedom in Sri Lanka

Sak 2013/7285
Ph.d.-graden – Kristian Andersen Rusten – fagområdet engelsk
Empty Referential Subjects in Old English 

Sak 2013/7928
Ph.d.-graden – Persijn M. de Rijke – fagområdet engelsk
An empirical diachronic study of Northern Irish English phonology

Sak 2010/15951
Ph.d.-graden – Espen Ingebrigtsen – fagområdet tysk
“Bisse ins Sacktuch” - Zur mehrfachkodierten Intertextualität bei W.G. Sebald

Sak 2012/6632
Ph.d.-graden – Pål Berg Svenungsen – fagområdet historie
Norge og korstogene – En studie av forbindelsen mellom det norske riket og den europeiske 
korstogbevegelsen, ca. 1050-1380
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PROTOKOLL fra møte i FFU 24.2.2016

Til stede: Einar Thomassen (leder)
Randi Rolvsjord (GA)
Tor B. Trolie (LLE)
Randi Koppen (IF)
Knut Vikør (AHKR)
Torjus Midtgarden (SKOK og SVT)
Fredrik Rongved Kolstad (HSU)
Anne Drageset (vara gruppe B)

Forfall: Kevin Cahill (FOF) ( ikke meldt)
Anna Blekastad Watson ( gruppe B) 
Jan Jacob Hoffmann (gruppe B) 
 

Fra adm. Kim Ove Hommen 
Elisabeth Akselvoll 
Kirsten Moen(sekretær)

I. Innkalling og saksliste - ingen merknader

II. Protokoll fra FFU møtet 18.11.15 - godkjent

III. Saker

FU 
01/16

Forskerutdanningsmelding 2015

Vedtak:
Forsknings- og forskerutdanningsutvalget anbefaler utkast til fakultetets 
forskerutdanningsmelding for 2015. Eventuelle innspill til meldingen fra FFU legges fram 
for fakultetsstyret sammen med meldingene.

FU 
02/16

Forskningsmelding 2015

Vedtak:
Forsknings- og forskerutdanningsutvalget anbefaler utkast til fakultetets forskningsmelding 
for 2015, men foreslår at andre setning i tredje avsnitt utgår. Eventuelle innspill til 
meldingen fra FFU legges fram for fakultetsstyret sammen med meldingene.

FU 
03/16

Veiledersituasjonen for ph.d.-kandidater ved HF

Kandidatutvalget ved det humanistiske fakultet (Stip-HF) gjennomførte i 2015 en 
undersøkelse blant alle fakultetets ph.d.-kandidater.
Vedtak:
Forsknings- og forskerutdanningsutvalget tar rapporten til orientering og oppfordrer 
enhetene til å følge den opp med tiltak som sikrer at alle kandidatene får veiledning av høy 
kvalitet.



FU 
04/16

Karriereutvikling for postdoktorer ved HF
 
På møte i det sentrale Forskningsutvalget (FU) 10.12.2015 ble det satt fokus på 
karriereutvikling for postdoktorer. Med bakgrunn i dette forbereder dekanatet en innledende 
spørreundersøkelse blant postdoktorene.
Vedtak:
Forsknings- og forskerutdanningsutvalget støtter opp om initiativet, og ønsker undersøkelsen 
velkommen.

  Drøftingssak
H2020 mobilisering ved enhetene, inkl. frokostmøter i samarbeid med SV den 29/2 og 11/4
Enhetene redegjorde for arbeidet ved enhetene.

IV. Orienteringer

a. Saker fra møte Universitetets forskningsutvalg i 28.01.2016
særskilt FU 3/16 Veilederopplæring rapport fra arbeidsgruppe 

b. Forskningsdagene  i Bergen 2016 - tema

c. Café Humanoria - foredragsserie våren 2016 

d. FRIPRO søknadsrunde 2016 - felles seminar/infomøte i april (etter påske)

e. Referat fra lokale FFU-møter  

f. Æresdoktorer 2016-2017 – instituttene bes sende inn forslag 

Eventuelt

 Prodekan orienterte om at det planlegges pris for yngre forskere ved fakultetet. Utkast til 
kriterier for tildelingen ble utdelt og drøftet.
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Protokoll

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Tidspunkt: 21.01.16, kl. 12.15-14.00
Sted: rom 208/209, Sydnesplassen 12-13

Til stede: 
Claus Huitfeldt, Steinar Sætre, Ole Martin Skilleås, Hilde G. Corneliussen, Kjetil Berg Henjum, Dag 
Endsjø, Idunn Tandstad (settevara), Michael Grote, Birgit Årdalsbakke Mjeldheim, Sigbjørn Løland 
Torpe, Julie Tønsaker Watkins, Silje Grønner Stang.

Meldt forfall:
Kari Jegerstedt, Tove Ingebjørg Fjell.

I Godkjenning av innkalling
Godkjent. 

II Protokoll fra møte i Studiestyret 27.11. 2015
Godkjent. 

III Saker til orientering
Diverse orienteringer, bl.a.:

 Oppfølging av sak om spesialiseringens omfang ved UiB. Muntlig orientering.
 HF2018 – orientering om status for prosjektarbeidet.

Innspill fra Studiestyret: 
- Prosjektet bør unngå uklare programtitler, og ta utgangspunkt i at vi trenger programtitler 
og program som faktisk rekrutterer studenter
- Viktig å involvere alle fagmiljø og at de som allerede er engasjert i arbeidet med 
studieprogramporteføljen blir involvert
- Til tross for at de to hovedmodellene i prosjektplanen presenteres som likestilte, indikerer 
milepælsplanen for prosjektet at det er planer om omlegging av programporteføljen 

 Høring om endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 
fagskoleutdanning. 
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Saken innebærer vesentlige og prinsipielle endringer i forhold til NOKUTs rolle, og hva 
NOKUT skal føre tilsyn med. UiBs viserektor for utdanning arrangerte et høringsmøte med 
prodekanene 7. januar. UiB sentralt har ikke satt i gang en bred, skriftlig høring, men har selv 
ønsket å utarbeide et utkast til høringssvar som fakultetene vil få mulighet til å kommentere 
på. 

 Vitnemålsseremoni for BA-graden i 2016. Arbeidsgruppen som skal arbeide med å planlegge 
en vitnemålsseremoni for bachelorkandidatene ved HF i 2016 er i gang med arbeidet. 
Planlagt dato for vitnemålsseremonien er fredag 9. september 2016. 

 Informasjon om UiB Alumni 2016 
 Rekrutteringsvideoer. Prodekanen orienterte om arbeidet med rekrutteringsvideoer som har 

foregått i desember-januar. Ansvarlig for arbeid med rekrutteringsmateriale ved 
Studieadministrativ Avdeling var med på et arbeidsmøte 20. januar. HF ønsker å samarbeide 
med UiB sentralt om arbeidet for å sikre at rekrutteringsvideoene får en best mulig 
anvendelse og effekt.

IV Saker til behandling 

Sak 1/16: Studentmottak høsten 2016 – studiestartgrupper

Studiestyret diskuterte hvorvidt tiltaket med studiestartgrupper bør gjennomføres for hele fakultetet 
i 2016 eller om det bør være opp til instituttene om de ønsker at deres program skal ha 
studiestartgrupper, slik som i 2015. 

Representantene i studiestyret hadde ulike syn i denne saken og det ble gjennomført avstemming i 
saken. Medlemmene stemte da over to alternative forslag til vedtak (se under). Det ble avlagt fem 
stemmer for alternativ 1 og tre stemmer for alternativ 2.

Alternativ 1 (identisk med innkallingens forslag til vedtak):
Studiestyret anbefaler at fakultetet gjennomfører og koordinerer ordningen med studiestartgrupper 
også i 2016, og at da alle studenter på bachelorprogram og lektorutdanningsprogram inkluderes i 
ordningen. 

Alternativ 2: 
Avgjørelsen overlates til fakultetsledelsen i samråd med instituttene. 

Vedtak i saken:
Studiestyret anbefaler at fakultetet gjennomfører og koordinerer ordningen med studiestartgrupper 
også i 2016, og at da alle studenter på bachelorprogram og lektorutdanningsprogram inkluderes i 
ordningen.
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Sak 2/16: Oppretting og mandat for Rekrutteringsforum ved Det humanistiske 
fakultet

Vedtak:
Studiestyret oppretter Rekrutteringsforum ved Det humanistiske fakultet, og ber om at forumet 
holder sitt første møte før utløpet av vårsemesteret 2016.

Sak 3/16: Møtedatoer for Studiestyret ved HF i 2016

Våren 2016: 
Torsdag 21.01., kl. 12:15-14:00
Onsdag 24.02., kl. 12:15-14:00
Torsdag 07.04., kl. 14:15-16:00
Onsdag 08.06., kl. 12:15-14:00

Høsten 2016:
Onsdag 07.09., kl. 12:15-14:00
Onsdag 05.10., kl. 12:15-14:00
Onsdag 23.11., kl. 12:15-14:00

Vedtak:
Studiestyret tar møtedatoene til etterretning. 

8. februar 2016

Claus Huitfeldt
Prodekan for undervisning og internasjonalisering

Ranveig Lote
studiesjef/sekretær
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Milepælsplan for studieprogramprosjektet HF2018
Oppdatert 01. mars. 2016

Dato Viktige milepæler

FASE 1 – Kartlegging og veivalg

Fredag 11. januar Første møte i Styringsgruppen
- Mandat, milepælsplan, drøfting, møteplan

15. januar Første møte i Prosjektgruppen

19. januar Prosjektgruppen sender bestilling til studieprogrammene

22. januar Allmøte HF

25 jan – 8. februar Møter med Institutter og fagområder

2. februar Orientering i Fakultetsstyret

8. februar Møte i prosjektgruppen

10. februar Møte i Styringsgruppen

19. februar Frist svar på bestilling fra studieprogrammene

24. februar Møte i prosjektgruppen

3. mars Heldagsseminar

7.mars(?) Delrapport fra Prosjektgruppen sendes Styringsgruppen

Fredag 10. mars Møte i Styringsgruppen

FASE 2 – Lage programskisser

15. mars(?) Nedsette arbeidsgrupper som skal utforme skisser til 
studieprogrammer

15. mars Orientering i Fakultetsstyret
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6. april Møte i prosjektgruppen
- HSU er invitert

22. april Frist for arbeidsgruppene til å leverer skisser til studieprogrammer

3.mai Orientering i fakultetsstyret

9. mai Møte i prosjektgruppen

20. mai Prosjektgruppen sender sin rapport til Styringsgruppen

24. mai Fakultetslederkonferanse (Heldagsmøte)

27. mai Møte i Styringsgruppen
- Behandle prosjektgruppens rapport og anbefalinger

14. juni Behandling i Fakultetsstyret (Heldagsmøte) 
- Prosjektgruppens rapport og styringsgruppens 

anbefalinger 

Juni Prosjektgruppens anbefalinger sendes på høring til enhetene og 
eventuelt andre interessenter

Høsten 2016
- Medio oktober: Frist for enhetene til å svare på høringen
- November: Programskisser behandles i fakultetsstyret. 

FASE 3 – Lage Studieplaner

- Desember: Fakultetsledelsen nedsetter arbeidsgrupper for utarbeiding av studieplaner

Våren 2017
- Januar- juni: Utarbeiding av detaljerte studieplaner og søknad om oppretting av nye 

studieprogrammer(NOKUT-mal)
- Mars: Fakultetsstyret behandler Utdanningsmelding om hvilke studieprogrammer som anbefales 

opprettet/nedlagt
- Mars-november: Rekrutteringsmateriell til nye studieprogrammer utarbeides

Høst 2017
- September: Fakultetsstyret behandler nye studieplaner

FASE 4 – Iverksetting av studieplanene

- September: Innsending av fulldokumenterte søknader om oppretting av nye program/nedlegging 
av eksisterende program til Universitetsstyret

- Mars-November: Rekrutteringsmateriell utarbeides

Vår 2018
- Nye studieprogrammer lyses ut med oppstart høsten 2018

Prosjektnettside: http://www.uib.no/hf/2018
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Stortingsmelding om humaniora - diskusjonssak 

Dokumenter:
- Innspillsinvitasjon; Stortingsmelding om humaniora (vedlegg 1)
- Innspillsinvitasjon; Kvalitet i høyere utdanning (vedlegg 2)
- Nasjonalt fakultetsmøte 17. mars; Dagsorden (vedlegg 3)

 Invitasjon til innspill fra Kunnskapsdepartementet 
I desember 2015 annonserte Kunnskapsdepartementet at det vil legge fram en 
stortingsmelding om humanistisk forskning og utdanning i 2017. Oppstarten på arbeidet med 
meldingen ble markert med en innspillskonferanse 15. Januar.  
(www.regjeringen.no/humaniora). 

I innspillsinvitasjonen datert 12.02 utfordrer Kunnskapsministeren  oss til å komme med 
innspill til en rekke spørsmål og områder (vedlegg 1):

Fagintern relevans 
- Med vekt på originalitet og internasjonalt gjennomslag 
- Er det behov for nasjonal/nordisk koordinering for å sikre tilstrekkelig kvalitet og 

kunnskapsberedskap? 

Samfunnsrelevans 
- Har humaniora tilstrekkelig og synlig nok samfunnsrelevans i dag? 
- Hvordan kan forskning og kompetanse i humanistiske fag bdra til å møte store 

samfunnsutfordringer 
- Hvordan kan det legges til rette for mer humanistisk FoU utenfor UH-sektoren? 
- Hvilke muligheter og spørsmål følger av digitaliseringen i humanistiske fag 
- Hvordan kan humaniora brukes mer offensivt i verdiskapning basert på kunst og 

kulturarv, reiseliv, mediebedrifter) 

Arbeidslivsrelevans
- Hvordan kan humanistisk utdanning få økt kvalitet og relevans for arbeidslivet? 
- Hvordan kan vi få bedre kontakt mellom humaniora og arbeidsliv ?
- Bør det være høyere inntakskrav og læringstrykk i utdanningen i humanistiske fag? 

 
Skolen 

- Kandidatenes utdanning må ha relevans for skolen og i lærerutdanningene 
- Hvordan få til et godt samspill mellom lærerutdanningene og humanistisk forskning?
- Hvilken rolle har humaniora som innholdsleverandør til norsk skole?

Dato: 02.03.2016
Arkivsaksnr: 2016/2769-TRM

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet
7/16
15.03.2016

Styre:
Styresak:
Møtedato:
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I invitasjonsbrevet ber departementet om skriftlige innspill til arbeidet med meldingen i lys 
bl.a. av problemstillingene ovenfor. Departementet ber også generelt om at innspillene 
svarer på hvilke oppgaver humaniora bør ta på seg i fremtiden, og hva som bør være 
rammevilkårene for humanistisk forskning og utdanning i de kommende årene. 

Det er tydelige politiske føringer i flere pågående nasjonale prosesser som vil ha innvirkning 
på hvordan vi utvikler fakultetet framover. Departementets invitasjon viser regjeringens mål – 
som også gjenspeiles i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og i oppfølgingen 
av forslaget fra en ekspertgruppe om nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler 
(Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill, rapport avgitt 7.1.2015). I innspillsbrevet 
viser Kunnskapsministeren også til at Regjeringen i 2017 skal legge fram en 
Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning (brev av 18.02 om innspill til 
Stortingsmeldingen om kvalitet). Arbeidet med ”kvalitetsmeldingen” vil finne sted parallelt 
med arbeidet med ”humaniorameldingen” og behandles av UiB sentralt (vedlegg 2). 

Fakultetsledelsen mener at en Stortingsmelding om humaniora er en god anledning til å 
fremvise og styrke fagenes relevans og kvaliteter. Kunnskapsministeren spør ikke om 
humanistiske fag er relevante, men ber om innspill til virkemidler som kan styrke kvaliteten 
og den videre utviklingen av disse fagene. 

Pågående arbeid på fakultetet
I slutten av januar møtte universitetenes HF-dekaner gruppen fra departementet som 
arbeider med meldingen. Dagens situasjon med økt migrasjon, fagbredde, fagutvikling, 
nasjonalt og nordisk studiesamarbeid, fremmedspråkstrategi og lektorutdanning var blant 
temaene som ble diskutert.

I 2015 ble det satt ned tre arbeidsgrupper ved fakultetet som skulle utrede Tematiske 
profilområder ved HF, HF som lærer- og lektorutdanningsinstitusjon og Kontakt med skolene.
I tillegg til fakultetets strategi er disse rapportene relevante for fakultetets innspill til 
humaniorameldingen. Fakultetets arbeid med humanioraevalueringen er også et viktig 
bakgrunnsmateriale for vårt innspill. Som en del av humanioraevalueringen spiller 
fagmiljøene inn en rekke impact-cases som bidrar til å vise humanioras brede 
samfunnsrelevans. Humanioras samfunnrelevans er så grunnleggende at det er vanskelig å 
tenke seg et samfunn uten humaniora. 

I en artikkel i Morgenbladet (05.02) skriver Gudmund Hernes:
“Humaniora er fagene som tar for seg det levde liv, eget og andres, før og nå – hva folk har 
tenkt, følt og skapt, og deres syn på hvordan liv bør leves. Humaniora er fagene som tolker 
det vi er helt for oss selv og det vi har felles med andre, det som gjør oss like og det som gjør 
oss forskjellige – og som gir oss redskapene til å gripe og sette ord på dette. De gir oss både 
utblikk og dybdesyn: beretningene om hvor vi kommer fra og er blitt til, om stadiene i 
personlig utvikling og om epoker i samfunnets historie. 
[…]
Dette er humanioras store tema: Hvordan språk og historie, kriser og konflikter, vandringer 
og fortellinger endrer personer og grupper. I en global økonomi som omformes av en 
påtrengende teknologi, skapes nye multietniske samfunn der grenser satt for årtier og 
århundrer siden, må gås opp på nytt. Det gir mange ubehagelige valg og få skråsikre svar.
Men kunnskapen om hva som binder og hva som kløver, om hva som forener og hva som 
splitter, har vi fra humaniora. Den trengs mer enn noen gang. Vi kan bare ikke la 
humanistene beholde den for seg selv.”

Dekanen sendte ut informasjon om Humaniorameldingen til instituttlederne tidlig i februar og 
meldingen og innspillet blir diskutert på dekanens ledermøter. 17. mars er Nasjonalt 
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fakultetsmøte for humaniora invitert av KD til innspillsmøte. Dagsorden med 
diskusjonspunkter ligger vedlagt (vedlegg 3).  

Dekanatet planlegger å strukturere innspillet i tråd med de fire overskriftene, og i de enkelte 
delene innreflektere en beskrivelse av fakultetets styrker og utfordringer. Vi ønsker å legge 
vekt på at i en tid hvor en stadig større del av høyere utdanning utformes som 
profesjonsutdanninger, er HFs friere studieløp en kvalitet som bør fremmes. Det 
humanistiske fakultetetene ved UiB har en særlig stor bredde av fagdisipliner, og deler med 
Det humanistiske fakultet ved UiO mange av de samme utfordringene og den samme type 
ansvar når det gjelder finansiering og organisering av de såkalte småfagene. En 
finansieringsmodell som gir en mer differensiert uttelling for studiefagene ved HF vil være ett 
virkemiddel for å bevare et bredt og sterkt humanistisk forskningsmiljø og fagtilbud i Norge. 

Til møtet har vi invitert professor Dag Elgesem, professor Eirik Vassenden og student og 
leder av HSU Birgit Mjeldheim om å gi innpill. 

Vi viser til innspillsbrevet fra Kunnskapsministeren og ber fakultetsstyret om synspunkt på 
hva de mener vi bør særlig fokusere på i vårt innspill til KD. 

Fakultetsledelsen tar sikte på å ferdigstille innspillet i april i dialog med instituttledergruppen. 
Innspillet skal sendes på sirkulasjon til fakultetsstyrets medlemmer i april. 

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering

Margareth Hagen 
dekan Trine Moe

fakultetsdirektør































Møte med nasjonalt fakultetsmøte for humaniora 17. mars 2016
Dagsorden med spørsmål til diskusjon 

Overordnet 
- Med utgangspunkt i det kunnskapsministeren har sagt så langt om meldingen: Hva ønsker 
dere at meldingen skal gi dere drahjelp til?
- Er det behov for justeringer i nasjonale rammevilkår, slik som lover, forskrifter, politiske 
signaler til universiteter og høyskoler, Forskningsrådet eller annet?

Fagintern relevans (originalitet og internasjonalt gjennomslag)
- Hvordan identifiserer og stimulerer dere unge talenter (på bachelor, master, ph.d.)? 
- Hvordan bruker dere postdok-avtaler og eventuelt innstegsstillinger for å kvalifisere 
talentene til å lykkes internasjonalt og for å rekruttere godt utenfra?    
- Hvordan jobber dere for å løfte de etablerte, som allerede er gode, ytterligere? 
- På hvilke måter er eventuelt talentutvikling i humaniora forskjellig fra talentutvikling på 
andre fagområder? 
- Hvordan vektes/vurderes undervisningsbehov og forskningsstyrke når stillingsplaner 
legges? 
- Hva trengs for å komme videre i arbeidet med nasjonal/nordisk koordinering av små fag?
 
Samfunnsrelevans
- Hvordan arbeider dere for å møte forskjellige typer samfunnsutfordringer (f.eks. 
utfordringer knyttet til nye teknologier, robotisering, delingsøkonomi)? 
- Hvordan kan humaniora bli mer problemløsende og komme bort fra en forestilling om at 
problemløsning står i veien for akademisk kvalitet?
- Hvordan ville en drømmeprogramplan i Forskningsrådet se ut, og hvordan kunne den blitt 
til? (Vi tenker da ikke på forskningsprogrammer rettet mot humaniora, men på programplaner 
for store programmer rettet mot samfunnsutfordringer der humaniora har mye å bidra med og 
bør melde seg på.)
- Hvordan ser dere på muligheter og utfordringer knyttet til åpen publisering, deling av 
forskningsdata og forskertilgang til data som kan ha andre primærformål (arkiver, registre 
osv.)?

Arbeidslivsrelevans
- Hvordan ser dere på rekruttering til studieprogrammene fremover på et tidspunkt der stadig 
flere studenter søker seg til lærerutdanninger, sykepleierutdanninger og annet som gir ganske 
sikre jobbmuligheter?
- Hvor sterkt vektlegger dere i utdanningene å trene opp kritisk sans, refleksjonsevne osv., 
dvs. ferdighetene studentene skal ha med seg uavhengig av fagspesifikt innhold? Hvordan 
trener dere opp disse ferdighetene, hvordan bevisstgjør dere studentene om dem og hvordan 
bistår dere studentene med å kommunisere dem til potensielle arbeidsgivere? 
- Hvilken kontakt finnes mellom humanistiske studiesteder (særlig på programnivå) og 
aktuelle arbeidsgivere for kandidatene (bruk av praksisplasser o.l.)?
- Hvordan arbeider dere med kvalitetsutvikling i hvert enkelt humanistisk studieprogram?

Humanioras bidrag til lærerutdanning og skole 
- Muligheter og utfordringer knyttet til et fruktbart samspill mellom profesjon og disiplin i 
lektor- og lærerutdanning: Hva trengs for å stimulere til høy kvalitet i humaniora i 
lærerutdanning og skole? 



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

Meldinger 2015 

Dokumenter i saken
 Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og utdanningsmelding 2015
 Meldinger fra grunnenhetene
 Brev til grunnenhetene fra fakultetet datert 07.01.16 og 14.01.16
 Mal for meldinger 2015

Om meldingene 2015
I brev av 20.12.15 fra universitetsdirektøren blir fakultetene bedt om å utarbeide forsknings-, 
forskerutdannings- og utdanningsmelding for 2015 med frist 10.04.16.

Universitetsledelsen er opptatt av at meldingene skal ha et hensiktsmessig format, som både 
sikrer effektiv rapportering og tydelig får fram satsinger og resultat, styrker og svakheter. 
Fakultetene skal ikke lenger kommentere resultater for rapporteringsåret, men kun besvare 
spørsmålene i malen. Fakultetene blir også bedt om å vurdere effekten av igangsatte tiltak i 
forhold til gjennomstrømming og frafall. Meldingene bør til sammen ikke overstige 6 sider.

Som grunnlag for fakultetets meldinger ble grunnenhetene bedt om å utarbeide kortfattede 
meldinger med utgangspunkt i universitetsdirektørens spørsmål og et par tilleggspunkt. 
Meldingene fra grunnenhetene er vedlagt.

Forskings- og forskerutdanningsmeldingen ble behandlet av FFU i møte 24.02.16. FFU 
hadde ingen merknader til forskerutdanningsmeldingen, men anbefalte å sløyfe en setning i 
forskningsmeldingen (markert med gult i meldingen). Utdanningsmeldingen ble behandlet av 
Studiestyret i møte 24.02.16, og innspill fra Studiestyret er innarbeidet i meldingen.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og 
utdanningsmelding for 2015 i samsvar med forslaget og de endringene som framkom i 
møtet. Dekanen får fullmakt til å sluttredigere meldingene i lys av styrediskusjonen.

Margareth Hagen 
dekan Trine Moe

fakultetsdirektør

Dato: 25.02.2016
Arkivsaksnr: 2016/278-UNU

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet
8/16
15.03.2016

Styre:
Styresak:
Møtedato:



FORSKNINGSMELDINGEN 2015



OPPFØLGING AV PRIORITERINGER OMTALT I FORSKNINGSMELDING FOR 2014 OG 
PLANER OG PRIORITERINGER FOR 2016

Fakultetet vil ha en ledende rolle i UiBs middelalderklynge. Fakultetet skal arbeide med 
etableringen av klyngen i 2016.  Satsingen på middelalderstudier skal involvere mange 
fagmiljøer. Fakultetet har startet et strategisk arbeid med å profilere dette feltet blant annet 
ved å arrangere en større internasjonal tverrfaglig konferanse i november 2015.  
Fakultetet fortsetter arbeidet for å styrke HF-forskningens deltakelse i andre av UiBs 
fellessatsinger, deriblant humanistisk forskning rettet mot helsefagene. Fakultetet vil arbeide 
for å styrke tverrfaglig forskningssamarbeid på tvers av instituttgrensene. 

PRIORITERT FORSKNINGSSAMARBEID MED ANDRE FORSKNINGSINSTITUSJONER SAMT 
SAMFUNN- OG NÆRINGSLIV- LOKALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT

Fakultet har som mål at fagmiljøene skal hevde seg internasjonalt og samarbeide med 
anerkjente forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.
Alle instituttene rapporterer om omfattende samarbeid med forskningsinstitusjoner i inn- og 
utland. Det er et godt samarbeid med andre fakulteter ved UiB, andre universiteter, høyskoler 
og forskningsinstitutter. En middelalderklynge vil åpne for et tettere samspill med regionen, 
skolene og museumssektoren, og også for en tverrfaglig og tverrfakultær videreutvikling av 
forskningsmiljøene ved Universitetet i Bergen. Fakultetet vil også arbeide for å bidra solid inn 
i UiBs satsingsområder.
 

ARBEID FOR Å STYRKE FORSKNINGSLEDELSE, ORGANISERING OG STRATEGISK 
PLANLEGGING.

Enhetene arbeider med å utvikle forskergruppestrukturen, også med tanke på å utvikle 
eksternfinansierte prosjekter. Dette blir et viktig moment i enhetenes strategiske planer som 
skal vedtas våren 2016. Enhetene ved fakultetet bruker medarbeidersamtalene og andre 
kanaler til aktivt å oppfordre forskere med særlig erfaring og kompetanse til å ta lederskap 
gjennom opprettelse og videreutvikling av forskergrupper og utvikling av større 
eksternfinansierte prosjekter.  Fakultetets forskningsrådgivere har etablert et kontaktorgan 
med ansvar for å samordne informasjon og støtte til forskerne. 

TVERRFAGLIGE OG FLERFAGLIGE INITIATIV OG SATSINGER (PÅGÅENDE OG 
PLANLAGTE), SAMT OPPFØLGING AV FAGEVALUERINGER FRA 2014

Forskningen ved Det humanistiske fakultet er disiplinorientert og inngår også i ulike fler- og 
tverrfaglige initiativer. Fagmiljøenes evne til samarbeid på tvers av disiplingrenser er en 
viktig faktor i utviklingen av prosjekter som kan oppnå ekstern finansiering. Fakultetet 
fortsetter arbeidet for å styrke den humanistiske forskningens deltakelse i andre av UiBs 
fellessatsinger. Humanistisk forskning rettet mot helsefagene og medisin er et vekstområde 
internasjonalt og i sterk utvikling i flere av fakultetets fagmiljøer. Fakultetet vil arbeide for at 
større og tverrfaglige forskergrupper og forskernettverk opprettes på tvers av 
instituttgrensene. Ved hjelp av blant annet fakultetets tverrfakultære sentre SKOK og SVT 
bidrar fakultetet aktivt til å styrke kvaliteten i forskningen ved UiB gjennom å utvikle og 
integrere etiske, globale og kjønnsperspektiver.



Det var ingen fagevalueringer i 2015. Forskningsrådet startet arbeidet med en nasjonal 
evaluering av all humanistisk forskning i Norge som skal gjennomføres i perioden 2015-2017.

PRIORITERTE INVESTERINGER I FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 
(OPPGRADERINGER/NYINVESTERINGER) OG TILTAK FOR OPTIMALISERT UTNYTTELSE OG 
TILGJENGELIGGJØRING AV INFRASTRUKTURER FOR INTERNE OG EKSTERNE BRUKERE 

Arkiver og samlinger er viktige forskningsressurser for HF. Flere av fakultetets institutter har 
ansvar for unike forskningsarkiver og samlinger og trenger ressurser til vedlikehold, 
kuratering, tilvekst, digitalisering og teknisk drift. LLE tok i 2014 i samråd med fakultets- og 
universitetsledelsen initiativ for å lokalisere Språksamlingene og Norsk Ordbok til instituttet. 
UiB overtar språksamlingene fra UiO i 2016 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. LLE 
har i den forbindelse meldt inn behov for større investeringer i maskinvare, programvare og 
lisenser. Fakultetet har nå opprettet et særskilt Utvalg for arkiver og samlinger, og vil i 2016 
bidra aktivt i UiBs infrastrukturutvalg og samarbeide med Universitetsbiblioteket om 
digitalisering og tilgjengeliggjøring av sine arkiver og samlinger. Det ble i 2015 etablert et 
tørrlaboratorium for forskning og undervisning i det arkeologiske fagmiljøet.

ARBEID FOR MOBILISERING OG ØKT DELTAKELSE I HORIZON2020 OG ANNEN EKSTERN
FINANSIERT VIRKSOMHET

Fakultetet arbeider systematisk for å motivere søkere til mobilitetsprogrammet Marie 
Skodowska-Curie actions og andre deler av Horizon 2020. For å stimulere til gode søknader 
til Forskningsrådet og Horizon 2020 gir fakultetet støtte til søknadsprosesser og 
koordineringsarbeid i samarbeid med Forskningsadministrativ avdeling. Fakultetet i 
samarbeid med enhetene skal legge til rette for å videreutvikle og stimulere lovende 
forskningsmiljøer som bidrar til internasjonal og nasjonal fagutvikling Fakultet har som 
målsetting å få minst ett Senter for fremragende forskning og flere større prosjekter finansiert 
av EU-midler og andre eksterne kilder. 

TILTAK SOM KAN STYRKE PUBLISERINGEN, SÆRLIG PÅ NIVÅ II

Det er naturligvis variasjon fra år til år i omfanget av publisering totalt og på nivå 2. 
Fakultetet ser det som viktig å motivere til publisering på høyt nivå, men det er også viktig å 
ta hensyn til at forskning må publiseres i de fora og den sammenhengen de passer best inn i, i 
samsvar med den humanistiske forskingens brede samfunnsoppdrag. Enhetene fremhever at 
forskerne må legge vekt på kvalitet, format og gjennomslag i sin publiseringsstrategi. Det er 
en utfordring at publiseringsproduktiviteten er skjevt fordelt i den vitenskapelige staben ved 
fakultetet. Flere av enhetene rapporterer at de har lokale incentiv-ordninger for å stimulere til 
publisering, særlig på nivå 2. Økt fokus på registrering av publikasjoner i CRISTIN og 
instituttenes godkjenningsrolle har bidratt til å styrke eierskapet til prosessen rundt 
publisering. 



FORSKERUTDANNINGSMELDINGEN 2015





OPPFØLGING AV FORSKERUTDANNINGMELDINGEN FOR 2015, OG PLANER 
FOR 2016

Hovedansvaret for kandidatenes forskerutdanning ligger på grunnenhetene, og enhetene har 
derfor stor frihet til å definere sine egne prioriteringer for 2016. Fakultetet, og særskilt 
Forskning- og forskerutdanningsutvalget, har likevel et overordnet faglig ansvar for å sikre 
kvaliteten i forskerutdanningen og at enhetenes disposisjoner er i samsvar med fakultetets 
felles mål.

Fakultetet har i 2015 arbeidet videre med å følge opp sin nye administrative bemanningsplan, 
og med utformingen av nye rutiner og retningslinjer i forlengelsen av dette. Et administrativt 
nettverk for forskerutdanning er kommet på plass, og ambisjonen for 2016 er å øke aktiviteten 
og gi nettverket en fastere form med regelmessig møtevirksomhet. 

FORHOLDET MELLOM FORSKERUTDANNING OF FORSKINGSSATSINGER 
VED FAKULTETET
 
Siden 2010 har fakultetets 65 faste stipendiathjemler alle vært fordelt til grunnenhetene, som 
lyser ut ledige stillinger ut fra egne prioriteringer og behov. De aller fleste av disse utlyses 
åpent. Åpne utlysninger anses generelt å gi høyere kvalitet i søkermassen enn når stillingene 
er øremerkede. For 2016 er fakultetet tildelt 8 midlertidige stipendiathjemler, som etter vedtak 
i Fakultetsstyret (S 3/16) er fordelt til strategiske satsningsområder i henhold til fakultetets 
strategiplan, særskilt middelalderforskning og «medical humanities». 

Øremerkede stipend for øvrig er knyttet til eksternfinansierte prosjekter. Slike prosjekt 
springer ut av de ulike forskningsmiljøene og er verdifulle bidrag til økt kvalitet og bredde i 
fakultetets forskning.

GJENNOMSTRØMMING

I 2015 ble det avlagt 17 ph.d.-grader og 4 dr.philos.-grader ved Det humanistiske fakultet. 2 
av ph.d.-gradene var tilknyttet kvoteprogrammet. Tallene viser at 6 kandidater leverte på 
normert tid eller tidligere, mens 7 leverte innen 6 måneder etter normert tid. Kun 1 kandidat 
hadde en nettotid på mer enn 4 år. Antallet avlagte ph.d.-grader viser en nedgang i forhold til 
2014 (25) og 2013 (30). Fakultetet vurderer fjorårets gjennomstrømming som tilfredsstillende 
og innenfor naturlig fluktuasjon (2013 var et rekordår). Samtidig kan det konstateres en viss 
forbedring i gjennomstrømmingshastigheten i forhold til foregående år. 

Tett oppfølging av kandidatene er en avgjørende suksessfaktor og en forutsetning for å kunne 
sette i verk effektive tiltak. Slike tiltak må settes i verk innenfor stipendiatperioden, da 
mulighetene begrenses dramatisk når kandidaten begynner i annet arbeid. Enhetene melder at 
de i økende grad tar i bruk eller forbedrer bruken av virkemidler som forventes også å ha en 
positiv effekt på gjennomstrømmingen, som bedre faglig og sosial integrering i 
forskergrupper og i fagmiljøene, fremdriftsrapportering, medarbeidersamtaler, 
midtveisevaluering, sluttseminar og bruk av mer enn én veileder.

UNDERKJENNINGER

Ved det humanistiske fakultet ble 3 avhandlinger underkjent (1. gang) i 2015, hvorav 2 ph.d.-
avhandlinger og 1 dr.philos.-avhandling. Fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalg 
har bedt enhetene om å ha faste prosedyrer for oppfølging av slike kandidater i samarbeid 



med veileder, og dette er blitt fulgt opp. Fakultetets fremste tiltak for å unngå frafall og 
underkjenning er fremdeles tett oppfølging og god integrasjon i forskningsmiljøet. Et godt 
virkemiddel som forvaltes lokalt og som øker i omfang er bruken av sluttseminar eller 
prøvedisputas, der forskere med spesialkompetanse inviteres til å vurdere og gi innspill til 
avhandlingen når det nærmer seg innlevering. 

VEILEDEROPPLÆRING

Det gjennomføres i dag ingen formell veilederopplæring verken i regi av fakultet eller 
grunnenheter. Det skjer likevel på de fleste enhetene en uformell kompetanseutvikling i 
institusjonaliserte rammer i form av veilederforum, der veiledere kommer sammen, utveksler 
erfaringer og diskuterer både generelle og mer spesifikke problemstillinger. En høringsrunde 
viste at noen enheter mener dette er tilstrekkelig som veilederopplæringstiltak, mens andre 
enheter etterlyser et sentralisert tilbud på fakultetsnivå. Fakultetet har i 2015 oppfordret sine 
veiledere om å benytte seg av det pedagogiske tilbudet som tilbys de vitenskapelig ansatte i 
regi av Uniped. Fakultetet ønsker å delta aktivt i den organiserte veilederopplæringen som nå 
planlegges sentralt på UiB. 

INTERNASJONALISERING

Det er et mål for fakultetet at så mange som mulig av fakultetets doktorgradskandidater skal 
gjennomføre et lengre utenlandsopphold i stipendperioden. Ansvaret for at dette skjer ligger 
hos veileder, forskningsmiljøet kandidaten tilhører og enhetens faglige ledelse. Flere enheter 
praktiserer en ordning med reisestøtte, og interessen for å gjennomføre utenlandsopphold er 
økende. Kandidatene deltar også stadig mer aktivt på internasjonale konferanser, og får 
uttelling for dette i opplæringsdelen. De skaffer seg internasjonale nettverk på sine 
forskningsfelt, og flere kandidater har biveiledere fra utenlandske universiteter. Fakultetet vil 
i dialog med enhetene arbeide aktivt for at denne utviklingen fortsetter.

KARRIÆREVEILEDNING

Det tilbys ingen formell eller uformell karriereveiledning for stipendiater ved HF utover det 
som gis av den enkelte veileder. Fakultetet vil i 2016 ha økt oppmerksomhet på postdoktorene 
for å sikre dem god faglig oppfølging og ønsker i samarbeid med andre fakulteter og FA å 
utvikle karrierebyggende opplæringstilbud for denne gruppen. 

PUBLISERING

Hvordan man går frem for å publisere på forlag og i tidsskrifter, er et emne som inngår i 
opplæringsdelens kurs i overførbare ferdigheter. Et flertall av kandidatene publiserer artikler 
underveis (både på nivå 2 og nivå 1) – også de som skriver monografier (som fortsatt er det 
dominerende formatet på HF). En del får også avhandlingen publisert som bok, også 
internasjonalt. Presise bibliometriske data om HF-kandidatenes publisering mangler.

ANDREFORHOLD AV SÆRLIG BETYDNING
 
At FA nå er tildelt et overordnet administrativt ansvar for forskerutdanningen vil kreve 
smidige samarbeidsrelasjoner der de enkelte fakultetenes egne behov blir ivaretatt. 
Omorganiseringen gir også muligheter for synergier mellom fakultetene, særlig når det 
gjelder opplæringsdelene i forskerutdanningen og veilederopplæringen. 



Tilpassing til strammere budsjetter har ført til at fakultetet har måttet vente med å ta i bruk 
frigitte hjemler (utsatt startdato). Den anstrengte økonomien vil også påvirke mulighetene for 
kursvirksomhet og reisestøtte for kandidatene. 



UTDANNINGSMELDINGEN 2015





OPPFØLGING AV PRIORITERINGER OMTALT I UTDANNINGSMELDINGEN FOR 
2014 OG PLANER OG PRIORITERINGER FOR 2016

En hovedprioritering for fakultetet i 2015 var økt fokus på rekruttering og frafall. Året ble innledet 
med et internt Rekrutterings- og studiekvalitetsseminar for vitenskapelig og administrativt ansatte 
der hovedtema var tiltak for å øke rekrutteringen og bedre gjennomføringen i studiene. Fakultetet 
lyste også ut midler for bedring av rekruttering og studiekvalitet. Fagmiljøene viste stort 
engasjement og gjennomførte en rekke tiltak. Grunnenhetene intensiverte sitt samarbeid med 
ungdomsskoler og videregående skoler i regionen, og det har blitt produsert rekrutteringsfilmer for 
en del fagmiljø. Etter flere år med nedgang var det i 2015 en oppgang i søkertall og nye studenter, 
og alle studieplassene på bachelornivå ble fylt opp. Fakultetet håper og tror at dette har 
sammenheng med arbeidet som er gjort for å snu trenden fra tidligere år.

Høsten 2015 gjennomførte fakultetet et pilotprosjekt med gruppemottak i første semesteret for nye 
studenter (studiestartgrupper). Tre av grunnenhetene, og omtrent halvparten av de nye 
bachelorstudentene, deltok, og erfaringene er svært gode. Studiestartgruppene bidro til økt 
integrering og kullfølelse blant studentene, i tillegg til at frafallet fra ex.phil.-undervisningen var 
merkbart lavere høsten 2015, samtidig som andelen av de nye bachelorstudentene som registrerte 
seg vårsemesteret 2016, viste en svak økning sammenlignet med de to foregående årene.

Prioriteringer for 2016

Fakultetet har etablert et prosjekt, HF 2018, som skal arbeide med å gjennomgå og revidere 
studieprogramporteføljen for å etablere en studieprogramportefølje som i større grad bygger på 
bærekraftige fagmiljø bak alle studieprogram. Arbeidet med HF 2018 vil være hovedprioriteringen 
for fakultetet i 2016. Fakultetet vil også arbeide videre med tiltak for å øke rekrutteringen og 
redusere frafallet og vil fortsette med utadrettet virksomhet for å profilere fakultetets studietilbud, 
blant annet overfor videregående skoler og ungdomsskolene som deltaker i «Ka vil du bli?»1. Det 
skal etableres et rekrutteringsforum, med vitenskapelige og administrative representanter fra alle 
institutter, samt studentrepresentanter. Primæroppgaven til forumet skal være å støtte både nye og 
etablerte rekrutteringstiltak og samtidig være en arena for å utvikle nye tiltak. For å forebygge 
frafall vil fakultetet gjennomføre studentmottak i studiestartgrupper som et tilbud til alle fakultetets 
nye bachelorstudenter høsten 2016. Fakultetet vil også prioritere å sette i gang et prosjekt for 
utgreiing av muligheter for å integrere praksis i utdanningstilbudene våre. En arbeidsgruppe for 
internasjonalisering skal sørge for tiltak for å øke studentmobiliteten ved HF. 

STUDIEKVALITETS- ELLER LÆRINGSMILJØTILTAK FAKULTETET HAR HATT 
SÆRLIG OPPMERKSOMHET OM I 2015

Akademisk skrivesenter, som er et samarbeid mellom Det humanistiske fakultet og Bibliotek for 
humaniora, ble tildelt UiBs Uglepris og er dermed kandidat til den nasjonale studiekvalitetsprisen 
som tildeles av NOKUT. Skrivesenteret, som ble åpnet i 2014 som et treårig pilotprosjekt, tilbyr 
skriveverksted, seminarer og individuell veiledning i oppgaveskriving til studenter på bachelor- og 
masternivå og bidrar gjennom dette til å heve kvaliteten på studiene. Ugleprisen er en viktig 
anerkjennelse av arbeidet som utføres. Samtidig berøres også Skrivesenteret av den vanskelige 
ressurssituasjonen ved HF ved at lederstillingen i løpet av 2015 ble omdisponert til tyskfaget.

Et svært viktig bidrag til læringsmiljøet ved HF har vært aktiviteten til fakultetets studentutvalg, 
Humanistisk studentutvalg (HSU), som er en robust og fremtidsrettet organisasjon. Studentene er 
aktive i studentdemokratiet på alle nivå, i studentpuben Ad fontes, Humanistenes arbeidslivsutvalg, 
fadderstyret, HF-revyen og et økende antall underutvalg som bidrar til å bedre læringsmiljøet for 
alle studenter.

1 Samarbeid med Bergen kommune om tilbud om bl.a. Språkdag innen faget «Utdanningsvalg» i ungdomsskolen.



Høsten 2015 ble det tilbudt introduksjonsemner i de fleste studieprogrammene ved HF. Erfaringene 
er gode, og tallene for vårsemesteret 2016, som viser redusert frafall ved overgangen til andre 
studiesemester, antas å ha sammenheng med dette. Fakultetet har også prøvd ut mentorordninger, 
med noe blandet erfaring.

Med hensyn til Studiebarometeret har mange av fakultetets programmer så lav deltakelse at det ikke 
vises svardata, mens for andre er dataene for 2014 og 2015 slått sammen på grunn av lav deltakelse. 
Tilgjengelige tall for overordnet tilfredshet viser likevel at fakultetet ligger omtrent på 
gjennomsnittet både for UiB og nasjonalt. For enkelte hovedområder ligger fakultetet litt over 
gjennomsnittet (Undervisning og veiledning og Medvirkning), mens det ligger under gjennomsnittet 
med hensyn til Relevans for arbeidslivet. Fakultetet har som mål å synliggjøre yrkesrelevansen for 
studietilbudene, og det fins ulike tilbud om jobbsøkerkurs og karrieredager ved instituttene. Dette 
vil også være et element i arbeidet med HF 2018.

UTFORDRINGER I STUDIEKVALITETS- ELLER LÆRINGSMILJØARBEIDET I 2015

De største utfordringene for fakultetet de siste årene har vært knyttet til nedgangen i studenttallet, 
både på bachelor- og masternivået. Samtidig som fakultetet og fagmiljøene legger ekstra innsats i 
tiltak for å øke rekruttering, studentmobilitet, gjennomføring og synlighet for utdanningstilbudene, 
er vi også inne i en fase med stram økonomi, noe som legger stort press på undervisningsressursene 
og fagmiljøene. En annen utfordring er å synliggjøre arbeidslivsrelevansen. Flere fagmiljøer ønsker 
nå mulighet for praksis i utdanningen og tettere samarbeid med Karrieresenteret.

STUDIEPROGRAMEVALUERINGER. GJENNOMFØRING I 2015 OG PLANER FOR 2016

Fakultetet mottok i 2015 programsensorrapporter for årsstudium i nordisk, bachelorprogrammene i 
allmenn litteraturvitenskap, kulturvitenskap, nordisk (utgått), nordisk språk og litteratur, norrøn 
filologi, språkvitenskap, gresk, latin og masterprogrammene i allmenn lingvistikk, allmenn 
litteraturvitenskap, datalingvistikk og språkteknologi, nordisk språk og litteratur, gresk, historie, 
latin, norrøn filologi, utøvende musikk eller komposisjon, lektorprogrammene med hhv. nordisk og 
fremmedspråk samt region og regionalisering. Det er også mottatt programsensorrapporter for 
engelsk, spansk, japansk og russisk. Programsensorrapportene følges opp på grunnenhetene. I 
tillegg til programevaluering drives det rutinemessig evalueringsarbeid på emnenivå.

I 2016 er det planer om programevaluering av filosofi, fransk, kjønnsstudium, retorikk, tysk og 
arabisk. Grunnenhetene laster program- og emneevalueringer opp i UiBs studiekvalitetsbase.

PLANER FOR UTVIKLING AV STUDIETILBUDET, OPPRETTINGER/JUSTERINGER/ 
NEDLEGGELSER AV STUDIEPROGRAM, VURDERING AV ROBUSTHET I 
FAGMILJØET OG FORDELING AV STUDIEPLASSER FOR 2017

Nedleggelse av program fra 2017:

 Masterprogram i datalingvistikk og språkteknologi:
Deler av emnetilbudet i datalingvistikk og språkteknologi integreres i Masterprogram i 
allmenn lingvistikk

Opprettinger av program fra høsten 2017:

 Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Fakultetet ønsker å jobbe videre med planene om Lektorutdanning med master i historie eller 
religionsvitenskap og håper at det vil bli en prioritert sak for UiBs ledelse å legge til rette for et 
samlet løft for institusjonens lektorportefølje.

Fakultetets fordeling av studieplasser for 2016/2017 vil bli ettersendt.



AKTIVITET I ETTER- OG VIDEREUTDANNING. STATUS I 2015 OG PLANER FOR 2016

I 2015 har fakultetet opprettholdt stor aktivitet innen etter- og videreutdanning. Det ble igangsatt 
nye tilbud i forsknings- og formidlingskompetanse for museumssektoren, fremmedspråksdidaktikk 
for ungdomsskolelærere, etikk for helsearbeidere og forskningsetikk. Skolekorpsledelse og 
videreutdanning for musikkterapeuter i eldreomsorgen vil ha oppstart i 2016. Det skal også utvikles 
et nettilbud i arabisk med finansiering fra Norgesuniversitetet. Fra 2016 vil fakultetet videre tilby 
tilrettelagt etterutdanning i norsk som andrespråk på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune. 
Spansk og nordisk har fått midler fra Utdanningsdirektoratet gjennom prosjektet Kompetanse for 
kvalitet (KFK), og fakultetet ønsker å videreutvikle aktiviteten innen KFK. Fakultetet ser behov for 
en klargjøring av maler for budsjettering av EVU-tilbud i samarbeid med UiB sentralt. Det er også 
behov for brukerstøtte for fagpersoner som skal jobbe i digitale plattformer.

GJENNOMSTRØMMING I STUDIEPROGRAMMENE

DBH-tall om gjennomføring i henhold til utdanningsplan viser en bedring i 2015 sammenlignet 
med 2013 og 2014, selv om gjennomføringsprosenten for fakultetet samlet sett fremdeles er for lav 
(77,6 %). Gjennomføringsprosenten varierer fra institutt til institutt, fra program til program. 
Generelt er det lavest gjennomføringsprosent på årskursene. Det er tidligere gjort rede for tiltak 
fakultetet har iverksatt for å redusere frafall og øke kullfølelsen blant nye studenter. Fakultetet tror 
at disse tiltakene på sikt også vil bidra til å øke gjennomføringen.



FORSKNINGSMELDING 2015
INSTITUTT FOR AHKR

Prioriteringer og planer
Instituttet ønsker å fremme forskning av høy kvalitet på alle fagområder som blir dekket av 
instituttets fire fag, og legger vekt på å utvikle forskningen på grunnlag av de faglige 
interesser og initiativer som blir tatt av instituttets tilsatte. Vår hovedprioritering er dermed å 
sikre forskningstiden til de ansatte, og å legge til rette for å støtte deres forskningsinitiativer.

Instituttet har etablert flere tiltak for å stimulere til utvikling av forskningsprosjekter og 
publisering, som forskningsmidler og publiseringsstøtte, noe både enkeltforskere og 
forskergrupper kan søke på. Dessuten utløser produksjon av publikasjonspoeng individuelle 
belønningsmidler. 

Et viktig tiltak for å styrke forskningen er de sju flerfaglige forskergruppene. Disse har nå i 
stor grad funnet sin form, og fungerer i hovedsak godt, med noen fortløpende justeringer. Mye 
av instituttets forskning blir også foretatt av individuelle forskere utenfor forskergruppene 
som er knyttet til nasjonale og internasjonale nettverk og prosjekter Gruppene fungerer som 
faglige møteplasser der forskerne får tilbakemeldinger på sine vitenskapelige arbeider, og 
danner et forskningsmiljø for ph.d.-kandidatene. Lederne av forskergruppene møter i 
instituttets forskningsutvalg (FU).

Instituttet har avsatt egne midler til fri forskningsstøtte, i tillegg til fakultetets småforskmidler. 
I tildeling av begge disse, blir det lagt særlig vekt på å fremme tiltak som kan føre til 
publiseringer. I tillegg setter instituttet av egne midler til publiseringsstøtte.

Instituttet legger vekt på sammenheng og helhet mellom forskning, forskerutdanning og 
formidling. Mange av instituttets ansatte er ettertraktede formidlere. 

Tverr- og flerfaglige satsninger
Både forskergruppene og individuelle forskere har etablert tverr- og flerfaglige 
forskningsprosjekter, så vel eksternt som internt finansierte. Instituttets forskningsstøtte er 
dermed innrettet slik at den skal bidra til tverr- og flerfaglige satsninger. 
Det ble sendt to søknader om SFF (Senter for fremragende forskning) i 2015. Det er lagt opp 
til både tverrfaglig og tverrfakultær forskning i disse sentrene.

Publisering 
Instituttet har siden starten i 2007 vært blant enhetene med flest publikasjonspoeng ved UiB.  
Enkelte fag (religionsvitenskap) har hatt eksepsjonelt høye tall. I 2013 og 2014 var AHKR 
grunnenheten med flest publikasjonspoeng ved UiB. Andel publikasjoner på nivå 2 har også 
vært bra. DBH-tall for 2015 er ikke klare pr. dags dato. Foreløpige tall tyder på at antallet 
kandidater til rapportering er på vanlig nivå. Men på grunn av omlegging av «tellekant»-
systemet vil vi ikke få sammenlignbare tall for 2015. Det er usikkert hvordan den nye 
beregningsmodellen vil slå ut for AHKR.
Vi ser ikke behov for tiltak ut over det vi har i dag for å styrke publiseringen.

Eksternfinansiert virksomhet og samarbeid med samfunns- og næringsliv
Volum for eksternfinansiert virksomhet (BOA) har økt siden oppstart i 2007. I 2013/14 har 
budsjettvolumet ligget på rundt 20 millioner kroner. Det gjorde det også i 2015, men dette 



skyldes forskyvninger/forsinkelser i pågående prosjekter mer enn at nye prosjekter er kommet 
til. Dersom det ikke kommer nye store prosjekter i 2016 vil volumet gå ned. 
Ett nytt prosjekt startet opp i 2015 finansiert av NFR gjennom FRIHUMSAM: Shari’a and 
Everyday Life: Shifting Practices of Mahr (Islamic Dower) in Legal Pluralistic Norway 
(personlig postdoktorprosjekt, Bøe).

Instituttet har etablert rutiner for søking om eksternfinansierte prosjekter der det gjennomføres 
informasjonsmøter om de viktigste programmene og tilbys fagfellevurdering og administrativ 
støtte for søkerne. Det ble sendt i alt 7 søknader fra instituttet til FRIHUMSAM  i 2015. En 
søknad fikk tildeling: First World Congress on Business History (arrangementsstøtte, 
Schröter). Flere av instituttets forskere var involvert i søknader om HERA-støtte, to som 
koordinatorer og de øvrige som partnere. Noen av instituttets ansatte var med som partnere til 
EU-søknader. Instituttet vil følge opp og bidra til at flere forskere søker EU-midler i 2016. 
Det ble som nevnt sendt to søknader om Senter for fremragende forskning. Det ble sendt en 
søknad til Bergens Forskningstiftelse i 2015. Søknaden gikk videre, men ble ikke blant dem 
som fikk tildelt støtte.

Forskningsinfrastruktur
Det ble i 2015 etablert et laboratorium for forskning og undervisning for det arkeologiske 
fagmiljøet. 

Fagevalueringer
Instituttet hadde ingen fagevalueringer i 2015. Siste fagevaluering var i 2008, av historie. Det 
pågår nå en evaluering av norsk forsking i humaniora i regi av Forskningsrådet.
 
Styrker og svakheter
Vi vurderer det slik at instituttet har gode rutiner og gode ordninger for å støtte opp under de 
ansattes forskning, innenfor de rammer som er gitt.  Instituttets ansatte publiserer på et jevnt 
høyt nivå og mottar jevnlig priser og andre utmerkelser.. Det er et mangfold av gode 
forskningsmiljø på instituttet, og forskningstid søkes sikret med midler som instituttet har til 
rådighet, gjennom tildeling av forskningsterminer og ved å bruke timeregnskapet aktivt til 
fordele undervisningen.

Vi ser imidlertid at det finnes utviklingspotensial når det gjelder søkning til eksternfinansierte 
prosjekter, og det bør vurderes å utvide mulige kilder for eksternfinansiering. En slik 
tilstandsbeskrivelse er ikke spesifikk for AHKR. Den gjelder for HF generelt. Tiltak for å 
forbedre søknadskvalitet og å arbeide for at det for eksempel sendes flere søknader til EU er 
avhengig av at en del koordinering, prioritering og informasjon skjer gjennom, eller i 
samarbeid med, fakultetet. Instituttet vil også vurdere videre tiltak for å utvikle gode 
søknader, både i idéfasen og i sluttfasen. Slike tiltak kan være å arbeide mer langsiktig med 
enkelte strategiske prosjektideer og å utvide tilbudet om fagfellevurdering av søknader.  



FORSKNINGSMELDING FOR 2015
Institutt for Fremmedspråk

1) Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskningsmeldingen for 2014. Planer og 
prioriteringer for 2016.

Tverrfaglig samarbeid og internasjonalisering. 
Forskningen ved instituttet er både fag/disiplinbasert og tverrfaglig. Mange av våre forskere er 
tilknyttet forskergrupper og –prosjekter med en sterk tverrfaglig profil. Som eksempler kan 
nevnes LINGCLIM-prosjektet (tverrfaglig klimaforskning), POLAME-prosjektet 
(språkforskning og samfunnsfag) og forskergruppene Literature and Religion (litteratur, 
kunsthistorie og historie) og Litteratur og Vitenskap (bl.a. litteraturforskning og medisinsk 
forskning). Instituttet støtter tverrfaglig samarbeid, bl.a. ved tildeling av forskningsmidler. I 
2016 tar vi sikte på å styrke det fler- og tverrfaglige samarbeidet ved instituttet ytterligere 
gjennom en satsing på forskning rettet mot globale samfunnsutfordringer.

Forskningen ved Institutt for fremmedspråk er i stor grad internasjonalt orientert. Våre 
forskere har en bred internasjonal kontaktflate, deltar ved internasjonale konferanser og 
publiserer internasjonalt på ulike språk. Forskergrupper og prosjektgrupper ved instituttet 
inviterer gjesteforelesere fra andre land, arrangerer konferanser med internasjonal deltakelse, 
initierer prosjektsøknader og publikasjoner med samarbeidspartnere og bidragsytere fra flere 
nasjoner, osv. Instituttledelsen har kontinuerlig fokus på å fremme slik aktivitet. For 2016 har 
vi som mål å videreutvikle vår deltakelse på internasjonale forskningsarenaer. Gjennom 
målrettede informasjons- og stimuleringstiltak vil vi arbeide for å øke andelen av 
internasjonale publikasjoner, stimulere til økt deltakelse i internasjonale 
forskningsprogrammer og –prosjekter med ekstern finansiering, og fremme deltakelse i 
internasjonale mobilitetsprogrammer (for eksempel Erasmus+).

Eksternfinansierte prosjekter. IF hadde i 2015 tre eksternfinansierte forskningsprosjekter til 
en samlet verdi av 23.5 millioner kroner, alle finansiert av NFR. Dette gjaldt CONVAR 
(McCafferty) - 11.6 mill., LINGCLIM (Fløttum) – 8.2 mill. og POLAME (Chiquito) - 3.7 
millioner. Instituttet arbeidet i løpet av året aktivt for å initiere og fremme søknader om 
eksterne midler, blant annet gjennom informasjon og oppfordringer til aktuelle forskere og 
forskergrupper, fulgt opp av direkte kontakt med søkerne gjennom prosessen. Instituttet 
leverte en søknad til FRIPRO, en til SAMKUL og en til EU (Horizon 2020) i 2015. Ingen av 
disse ble innvilget, men det arbeides videre med nye søknader for 2016. Se for øvrig punkt 3 
og 6 nedenfor.

2) Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og 
næringsliv – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
De fleste pågående forskningsprosjektene ved instituttet involverer samarbeidspartnere ved 
andre forskningsinstitusjoner i inn- og utland. Flere av prosjektene har også en tydelig 
samfunnsprofil som dels innebærer samarbeid med andre sektorer, for eksempel prosjekter 
innen utdanningsforskning (Nasjonale prøver og fagdidaktikk). Instituttet ser det imidlertid 
ikke som formålstjenlig å gi bestemte samarbeidspartnere eller institusjoner særskilt prioritet.

3) Arbeid for å styrke forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging
Instituttet fikk i 2015 tilført en 50% stilling som forskningsrådgiver. Ved hjelp av denne 
stillingen har det vært mulig å yte mer effektiv støtte til  prosjektutvikling og 
prosjektadministrasjon ved instituttet.  Samarbeid med Forskningsadministrativ avdeling og 
FANE-nettverket sikrer bedre informasjonsflyt. I løpet av 2015 har det vært avholdt egne 



temamøter om eksternfinansiert forskning ved instituttet. I tillegg har forskningskoordinator 
og forskningsrådgiver hatt møter med forskergruppeledere, prosjektledere og individuelle 
forskere som ledd i en langsiktig planlegging av forskningsaktiviteten. For 2016 har vi som 
mål å stimulere hver enkelt forsker og forskergruppe til langsiktig og strategisk 
forskningsplanlegging gjennom å prøve ut en ordning der alle utarbeider 3-årsplaner for 
forskning. Vi har også som mål å utvikle og profilere instituttets samlede kompetanse på 
særlig aktuelle forskningsfelt.

4) Tverrfaglige og flerfaglige initiativ og satsinger (pågående og planlagte), samt 
oppfølging av fagevalueringer
Flere av forskningsprosjektene som er under utvikling ved instituttet, med sikte på Horizon 
2020, FRIPRO eller SAMKUL, er klart tverrfaglige. Det gjelder bl.a. Transmin-prosjektet 
(Lægreid) og Aldringsprosjektet (Skagen). Instituttet vil bistå disse og andre prosjekter også i 
kommende periode. Se for øvrig punkt 1 ovenfor. Ingen av våre fag har vært gjenstand for 
evalueringer i siste periode.

5) Prioriterte investeringer i forskningsinfrastruktur (oppgraderinger/nyinvesteringer) 
og tiltak for optimalisert utnyttelse og tilgjengeliggjøring av infrastrukturer for interne 
og eksterne brukere.
Tre forskningskorpora utviklet ved instituttet – KIAP (Fløttum), COLT og COLA (Myhre 
Jørgensen) – har blitt tilgjengeliggjort i Corpuscle med støtte fra INFRASTRUKTUR 
gjennom CLARINO-prosjektet.  Disse tre ressursene er blitt utviklet stort sett ved IF og er nå 
en del av nasjonal forskningsinfrastruktur.

6) Kort omtale av arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon 2020 og annen 
eksternfinansiert virksomhet. 
Instituttet har lagt vekt på å informere bredt og deretter holde løpende kontakt med søkere. 
Ansatte med planer om å søke eksterne midler i 2015 meldte dette inn til instituttledelsen ved 
utgangen av januar 2015. Det ble holdt individuelle møter med søkerne, som fikk tilbud om 
administrativ og faglig assistanse, deriblant fagfellevurdering (intern eller ekstern). I løpet av 
året har forskningskoordinator og forskningsrådgiver hatt møter med forskergrupper og 
individuelle forskere ved instituttet for å informere om finansieringskilder og stimulere til 
søknadsutvikling. 
Det ble også avholdt et temamøte for alle vitenskapelig ansatte om prosjektutvikling, 
finansieringskilder og søknadsrutiner i slutten av vårsemesteret. Mulighetene for deltakelse i 
Horizon2020 (Sc 6) har vært diskutert i FFU. Vi vil fortsette dette arbeidet i 2016.

7) Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II
Instituttet vektlegger publisering i poenggivende kanaler i forbindelse med tildeling av 
forskningsmidler. Slik publisering vil bli ytterligere vektlagt i kommende periode, noe som 
kommer til uttrykk i reviderte retningslinjer for søknader om interne midler. Instituttet hadde 
som målsetning for 2015 å innføre en ordning med belønningsmidler for publikasjoner, der 
publikasjoner på nivå II ville gi høyere uttelling. Den vanskelige budsjettsituasjonen gjorde 
det dessverre ikke mulig å gjennomføre dette tiltaket, men det er fremdeles et mål for 2016. 
Publisering er også et viktig tema i medarbeidersamtalene og vil bli tatt opp på egne 
temamøter bl.a. om publiseringsstrategier. Instituttet markerer bokutgivelser og publiserte 
artikler i faste faglig-sosiale sammenhenger hvert semester. Dette vil vi fortsette med i 2016.

Randi Koppen
Forskningskoordinator



Forskning LLE – rapport for 2015

 Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskingsmeldingen for 2014 og planer og 
prioriteringer for 2016: 
Prosjektet «Fra håndskriftsfragmenter til bokhistorie» (finansiert av UiB og Bergen 
forskningstiftelse), som startet opp i 2013, med Åslaug Ommundsen som 
prosjektleder, fortsetter sin virksomhet også i 2016. 
Senter for humanistiske rettsstudier (CHLS) som ble etablert januar 2013, har ikke 
finansiering for videre drift i 2016. Senterets leder Arild Linneberg har søkt NFR om 
å få senteret etablert som Senter for fremragende forskning (SFF).

 Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- 
og næringsliv – lokalt, nasjonalt og intensjonalt: 
Gjennom prosjektet «Ludvig Holbergs skrifter» samarbeider LLE med Det Danske 
Sprog og Litteraturselskap og Københavns Universitet om en full digitalisering av 
hele Holbergs forfatterskap. Prosjektet er i avslutningsfasen våren 2016.
Det NFR-støttede prosjektet «Contextual Aspects of Text Organization» er et 
samarbeid mellom LLE og Universitetet i Stavanger. 

      Innenfor norrøn filologi er det etablert et mangeårig samarbeid mellom LLE og 
Universitetet i Oslo om «Medieval Norwegian Text Archive» (Menota). Innenfor 
dette fagområdet arbeides det også med utvikling av et prosjekt om Magnus 
Lagabøtes landslov, bl.a. i samarbeid med Juridisk fakultet. 

      Forskergruppen LaMoRe har flere forskningsprosjekter innen språkmodellering 
med lokal, nasjonal og internasjonal finansiering, blant annet Iness, DASISH og 
infrastrukturprosjektet Clarino.  

Det er etablert et forskningssamarbeid med kollegaer ved Fróðskaparsetur Føroya om 
studier av språkholdninger og talemålsendringer på Færøyene (initiert fra LLE, men 
betalt og under ledelse fra Tórshavn).
LLE har initiert og leder et stort nordisk nettverk som utvikler samarbeid om felles 
nordisk sosiolingvistisk talemåls-infrastruktur. Finansiert av NOS-HS.

      Elektronisk litteratur har etablert et samarbeid med Bergen offentlige bibliotek i 
grenselandet mellom forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. 
Digital kultur har fått midler fra SIU til student- og forskerutveksling med 
Universitetet i Montreal. 

      Sigrid Liens NFR-prosjekt «Negotiating History: Photography in Sámi Culture» er 
et samarbeid mellom fagfeltene kunsthistorie, museologi og sosialantropologi. 
LLE er også deltaker i prosjektet LIA – ”Linguistic Infrastructure made 
Accessible”, ledet og initiert fra Universitetet i Oslo.
For en detaljert fremstilling av forskningsaktiviteter og samarbeid som er etablert 
både nasjonalt og internasjonalt, vises det til årsrapportene fra forskergruppene.

 Tverrfaglig og flerfaglige initiativ og satsinger (pågående og planlagte):
 Flere av instituttets pågående forskningsprosjekter har et tverrfaglig perspektiv, 
jf. ovenfor. Instituttet tok i 2014 i samråd med fakultets- og universitetsledelsen 
et initiativ for å lokalisere Språksamlingene og Norsk Ordbok til instituttet. 
Vedtak om flytting til UiB er fattet. 



UiB overtar språksamlingene fra UiO i 2016 på oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet. LLE har i den forbindelse meldt inn til FA behov for 
større investeringer i maskinvare, programvare og lisenser. Samtidig har LLE 
innledet dialog med HF-fakultetet om etablering av et språkteknologisk 
støtteapparat innenfor rammene av fakultetet, dette for å kunne ivareta 
forvaltningen av fakultetets portefølje av elektronisk forskningsinfrastruktur.

. Kort omtale av arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon 2020 og 
annen ekstern finansiert virksomhet: 
Det er tatt direkte kontakt med aktuelle miljøer for å informere om Horizon 
2020. Viktigheten av å finne ekstern finansiering er understreket. Flere miljøer 
ser for seg at søknader vil komme. 
LLE arbeider kontinuerlig med å utvikle forskergruppestrukturen, særlig med 
tanke på å utvikle eksternfinansierte prosjekter. Dette blir et viktig moment i 
LLEs strategiske plan som skal vedtas våren 2016

 Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå 2:
 Instituttet gir økonomisk støtte til publisering og oversettelse

 Oppfølging av fagevalueringer: 
Det ble ikke gjennomført fagevalueringer ved LLE i 2015.

Enhetene bes om en kort redegjørelse for styrker og svakheter i forskningen ved 
instituttet på grunnlag av fjorårets resultater:

Publiseringen ved instituttet har vært jevnt høy de siste årene, mens det ser ut til å bli 
en nedgang i 2015. Det kan skyldes tilfeldigheter, men også at flere prosjekter er 
under avslutning. En forventer at det i kjølvannet av prosjektene kommer flere 
publikasjoner. 
Det betyr at den individuelle publiseringen blir viktigere. Alle publisering ved 
instituttet faller ikke nødvendigvis under Cristin selv om det er faglige publiseringer.

Enhetene bes også om å nevne eventuelle andre forhold som instituttet ønsker å 
fremheve vedrørende forskning:

LLE har betydelig kompetanse innen mange fagområder. Spesielt i denne 
sammenhengen vil vi nevne de samlingene som allerede  er i Bergen, Teaterarkivet, 
Stadnamnsamlinga, Målføresamlinga og Talebanken. I tillegg får vi språksamlingene 
som har vært i Oslo. Dette utgjør en betydelig ressurs som gjenstand for forskning. 
Det burde være mulig å få etablert et sterkt forskningssenter.
Presset på personalet er stort og bemanningsplanen slår ut i negativ retning fordi 
disiplinene er tro mot undervisningssiden. Tiden til forskning blir et “restfenomen” 
fordi undervisningsperiodene er meget lange. Ekstern finansiering hentet fra 
“private” midler blir så dyr at interesserte utenfor statlige organer vegrer seg for å 
støtte prosjekter fordi mye av bevilgningen vil “forsvinne” i overhead. 



Forskningsmelding FOF 2015

Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskningsmeldingen for 2015 og planer og 
prioriteringer for 2016
Instituttet er i gang med å utarbeide en ny strategi for perioden 2016-2022. Denne vil bli 
diskutert på et allmøte i midten av februar, og vedtatt på et instituttrådsmøte i mars. 

Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og 
næringsliv – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Instituttet har omfattende og aktivt forskningssamarbeid med andre fakulteter ved UiB, og 
forskningsinstitusjoner i Europa, USA, Latin-Amerika og Asia (inkludert Australia). 

Arbeid for å styre forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging
Instituttet holder på å utarbeide en nytt strategiplan for 2016-2020. Denne skal inkludere blant 
annet forslag til styrking av PhD-programmet sammen med økt profilering av flere 
veletablerte forskningsmiljøer. 

Tverrfaglige og flerfaglige initiativ og satsinger
Instituttet har tverrfaglig- og flerfaglig forskning som omfatter samarbeid med fagområder 
innenfor juss, naturvitenskap, medisin og samfunnsfag. Instituttet samarbeider også med 
andre humanistiske fag. Spesielt har vi samarbeid innenfor etikk og politisk filosofi, 
vitenskapsfilosofi og tekstteknologi. 

Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II
Som et resultat av fagevalueringen har vi laget en strategisk plan for å øke nivået på 
forskningen ved instituttet, som vil resultere i en høyere andel av publisering i gode 
internasjonale tidsskrifter.  Vi ser allerede resultater av dette.

Kort omtale av arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon2020 og annen ekstern 
finansiert virksomhet
Vi vil vi opprettholde vår satsing som gjennomføres i regi av Wittgensteinarkivet, der vi over 
flere år har hatt en vellykket EU-finansiert aktivitet. Videre planlegges et eller flere større 
prosjekter i politisk filosofi/rettsfilosofi, også knyttet til internasjonal rett og internasjonal 
rettferdighet.

Styrker og svakheter i forskningen ved instituttet på grunnlag av fjorårets resultater
Publikasjonslisten for 2015 viser at flere vitenskapelige ansatte ved instituttet har publisert 
arbeider med gode internasjonale forlag. Instituttet vil imidlertid øke andelen av slike 
publikasjoner enda mer. 

Andre forhold som instituttet ønsker å fremheve vedrørende forskning 

Forskningsrådgiver ved HF skal holde et halvdags seminar i februar hvor hun skal gi en 
grundig presentasjon av eksterne finansieringskilder sammen med strategitips for laging av 
sterke søknader. Ansettelse av 3 nye yngre forskere vil uten tvil fremheve instituttets 
internasjonale forskningsprofil. En av dem har allerede fått midler til en post-doktor stilling. 



Forskningsmelding 2015 Griegakademiet – Institutt for musikk (GA)

Generelt: Ved GA er det FoU-aktivitet innen musikkvitenskap, musikkpedagogikk og musikkterapi i 
tillegg til kunstnerisk utviklingsarbeid (KU). GA er aktiv i Nasjonalt råd for kunstnerisk 
utviklingsarbeid, Norsk Musikkarv og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Det 
samarbeides nært med Senter for Griegforskning, Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Uni 
Research Helse. I tillegg er det samarbeid med mange institusjoner i Bergen innen utøvende kunst, 
samt med skole-, kirke-, helse- og omsorgssektoren. GA er i ferd med å utvikle en langsiktig strategi 
for økt internasjonalt FOU arbeid.

Det er fire etablerte forskergrupper ved Griegakademiet. Tre av disse forskergrupper har fokus på KU, 
HIP-GA; GAFONOM og GA-IMPRO. En fjerde KU gruppe, Griegakademiets forskergruppe for 
komposisjon er for tiden ikke fungerende, da miljøet ikke har ansatte med FoU-tid.
GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking er den best etablerte forskergruppen med 
vitenskapelig forskningsaktivitet. Vitenskapelige ansatte med tilknytning til musikkvitenskap har siden 
høsten 2015 møttes jevnlig med tanke på å etablere en forskergruppe i musikkvitenskap. Vi regner 
med at en forskergruppe i musikkvitenskap vil bli formelt etablert i løpet av våren 2016. I samarbeid 
med fagmiljø ved Høgskolen i Bergen (HiB) ble det i 2015 etablert en forskningsgruppe innen 
fagområdet musikkpedagogikk (GAME) med base på HiB. Dette kan bidra til å fremme 
forskningsaktivitet i fagområdet musikkpedagogikk.

HIP-GA (Historically Informed Performance): HIP–GA vil gjennom utøving, refleksjon og 
forskning bidra til videreutvikling av tidligmusikk som felt. Gruppen fikk tildelt midler til prosjektet 
Wheels within wheels fra Programmet for Kunstnerisk Utviklingsarbeid (3,7 mill), og Ensembelet 
Currentes (0,4 mill), Prosjektet er med oppstart i 2015 og involverer et samarbeid med 
komposisjonsmiljøet. Øvrig aktivitet i gruppen i 2015 har blant annet omfattet to CD-utgivelser med 
Bergen Barokk, seminar og konserter under Bergen Middelaldermusikkdager og Holbergdagene. 
Konsert med liturgisk musikk fra sen middelalder under Bergen Kirkeautunnale.

GAFONOM – Griegakademiets forskergruppe for norsk musikk: Gruppen ønsker å fremme, 
formidle og løfte frem norsk musikk i form av forskning og KU-arbeid. Prosjekter knyttet til bl.a. 
Edvard Grieg, Kjetil Hvoslef, Geir Tveitt, Signe Lund, Bernt Kasberg-Evensen og Kenneth Sivertsen 
har resultert i konsertvirksomhet og foredrag samt flere CD-utgivelser. Viktig samarbeidspartner er 
Senter for Griegforskning, Troldhaugen (KODE) og Siljustøl (KODE), og den nasjonale satsingen 
Norsk Musikkarv.

GAIMPRO - Griegakademiets forskergruppe for jazz og improvisasjon: 2015 har vært et aktivt år for 
GAIMPRO. Av aktiviteter kan nevnes: keynotepresentasjon på Rommetveitseminaret i juni, 
paperpresentasjon ved International Symposium on The Sociology of Music Education i New Orleans, 
representasjon på AECs Pop and Jazz Platform Meeting i Valencia, samarbeid med jazzmiljøer i Sør-
Afrika. I tillegg har medlemmene vært aktive med flere innspillingsprosjekter, hvorav ett har vært 
delfinansiert gjennom forskningsgruppens midler.

GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking: GAMUT fungerer som et 
tvillingssenter, basert på en samarbeidsavtale mellom UiB og Uni Research Helse. Dette styrker og 
stabiliserer forskningsaktiviteten i musikkterapi, og bidrar til en tverrfaglig forankring. De to 
fagmiljøene har hver sin profil og utfyller hverandre, ved at Uni-delen av GAMUT har 
spesialkompetanse i kvantitativ effektforskning mens UiB-delen av GAMUT i større grad har 
spesialisert seg innen kvalitative studier, teoretisk forskning og kunstbasert forskning. GAMUT 
arbeider kontinuerlig med å utvikle aktiviteten, der vi prøver å balansere satsing på små, selvstendige 
prosjekter innen forskningsdelen av universitetsstillingene og større eksternfinansierte prosjekter. I 
2015 sto UiB-forskere i GAMUT for to store NFR-søknader og var med på to andre, med en samlet 
søknadssum på ca. 170 millioner kroner.



GAMUTs eksterne inntekter har økt jevnt siden starten i 2006. Eksterne inntekter til UiB lå i 2015 på 
ca. 3,1 millioner kroner (tildelinger fra GC Rieber Fondene, NFR og partnere i POLYFON 
kunnskapsklynge for musikkterapi), mens inntekter til Uni-delen av aktiviteten lå på ca. 7 millioner 
kroner (tildelinger fra bl.a. NFR og Helsedirektoratet). Musikkterapiforskerne i Uni Research arbeider 
med eksternfinansierte prosjekter på heltid, og har vært særdeles dyktige til å hente inn midler. 
UiBforskerne i musikkterapi har også i en årrekke sendt inn ambisiøse søknader, bl.a. SFF-, SFI- og 
ERCsøknader, men har så langt ikke hatt helt den samme tilslagsprosenten. Universitetsfaget 
musikkterapi er fortsatt i en krevende oppbyggingsfase, og har samtidig en vanskelig 
bemanningssituasjon (jf. HFs bemanningsplan). Til tross for denne utfordrende situasjonen, holder 
UiBs musikkterapiforskere en rimelig høy aktivitet mht. publisering. For eksempel var 3 av GAMUTs 
forskere var på listen over de 100 mest produktive forskerne ved UiB i 2014.

Ekstern finansiering av forskning og KU: GA har generelt lite eksternt finansiering av 
forskningsaktivitet. Et unntak er musikkterapimiljøet som har en betydelig eksternfinansiert 
prosjektportefølje, og god søknadsaktivitet. GA har per i dag ett prosjekt finansiert av PKU. PKU har 
en nasjonal prosjektfinansieringsordning på linje med NFR. Denne finansieringen teller imidlertid som 
grunnbevilgning. KU-prosjekter mottar i tillegg økonomisk støtte til innspillinger og konserter utenfor 
UH-sektoren.

Publisering av forskningsresultater og kunstnerisk utviklingsarbeid: I 2014 fikk GA registrert 
21,3 publikasjonspoeng. Dette omfatter 9 publikasjoner på Nivå 1 og 8 publikasjoner på Nivå 2. I 
CRIStin er det i 2015 registrert 4 vitenskapelige artikler på Nivå 2, 12 vitenskapelige artikler på Nivå 
1, 1 bok på Nivå 2 og 5 bokkapitler på Nivå 1, som venter på godkjenning i DBH. I tillegg innhenter 
GA rapporter fra ansatte innen kunstnerisk utviklingsarbeid i 2015. Vitenskapelig ansatte rapporterer 
her inn KU-prosjekter, inkludert konserter, plateutgivelser, komposisjoner og lignende. Dette er 
resultater som i hovedsak ikke registreres gjennom CRIStin.

Videre arbeid med forskningsaktivitet på instituttet: Det har vært fokus på behovet for ekstern 
finansiering i personalsamlinger og FKU-utvalg høsten 2015. Våren 2016 planlegges seminar om 
prosjektutviklingsstøtte som en strategi for å utvikle søknadskompetanse og eksternt finansierte 
prosjekter. Det arbeides med internasjonale samarbeidsavtaler med tanke på å muliggjøre større 
internasjonale prosjektsøknader. Vi har allerede en internasjonal konsortiumavtale med 8 universitet 
som forankrer internasjonalt forskningssamarbeid innen musikkterapi. Budsjettsituasjonen for 2016 
tilsier at bidrag fra instituttet til forskningsprosjekt må reduseres. Det arbeides med å etablere 
møteplasser for interdisiplinær utveksling og dialog om forskning og Kunstnerisk utviklingsarbeid. To 
faglige seminar Forum for Forskning og Kunsterisk utviklingsarbeid er planlagt for 2016 som et 
konkret tiltak.



Forskningsmelding

Styrking av forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging

SKOK har en intern forskergruppe der alle faglig ansatte inngår, Kjønnsforskningens 
grunnlagsproblemer. Gruppen vil på lengre sikt brukes for å utvikle felles forsknings- og 
publiseringsprosjekter ved senteret. Kontakt er etablert med forlag om mulig bokprosjekt med 
utgangspunkt i forskergruppen. SKOK organiserer årlig seminarer for strategisk og langsiktig 
planlegging av forskning og undervisning.

Flere av forskerne ved SKOK har i 2015 vært involvert i søknader om eksternt finansierte 
prosjekter innen senterets prioriterte forskningsområder og senteret vil fortsette å jobbe aktivt 
med kvalitetssikring og utvikling av prosjektsøknader.  

Prioriterte forskningsområder

SKOK skal fortsette arbeidet med å utvikle kjønnsforskning som et tverrfaglig felt, med en 
bred vifte av faglige tematikker og en særlig satsning på kjønnsteori i et historisk, flerkulturelt, 
postkolonialt og globalt perspektiv. Forskningen skal publiseres i fagfellevurderte 
publiseringskanaler, både disiplinbaserte og tverrfaglige. I tillegg til et slikt bredt fokus skal 
SKOK satse særlig på å styrke bestemte temaer: 

Differentiated Citizenship. SKOK mottok i 2015 SPIRE-midler for å etablere et internasjonalt 
nettverk rundt denne tematikken. Bevilgningen ble brukt til å arrangere en workshop i 
Johannesburg (Witts University) i februar 2015 som en forlengelse av SKOK/IMER kurs ved 
Bergen Summer Research School 2014. SKOK har også sendt en søknad til VAM-
programmet i NFR som utvikler et aspekt ved denne tematikken knyttet til migrasjon, kjønn 
og temporalitet. I tillegg hadde SKOK to søknader på denne tematikken til FRIPRO i 2015. 
Søknadene ble ikke innvilget, men videreutvikles til SAMKUL-fristen i februar 2016. SKOK 
har knyttet til seg en ekstern gjesteforsker (p.t. ikke finansiert) og en eksternt finansiert 
Ph.D.-stipendiat, og ønsker å styrke dette feltet videre framover, der en søker eksterne 
midler for å kunne arbeide med dette satningsområdet. Differentiated citizenship-
samarbeidet involverer en rekke institusjoner nasjonalt og internasjonalt. 

Medical Humanities. SKOK har vært aktive i å fremme dette som et satsningsområde ved 
HF-Fakultetet. Ansatte ved SKOK jobber med en rekke problemstillinger som i bred forstand 
kan knyttes til dette feltet, og har nylig overtatt ansvaret for det nordiske nettverket "Gender, 
Body, Health" (etablert 2008). SKOK ønsker å styrke dette forskningsfeltet framover og 
arrangerte en workshop med inviterte gjester i september 2015. En oppfølgende workshop er 
under planlegging for juni 2016 (delvis finansiert av SPIRE midler) 

Prioritert nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid

- SKOK er partner i den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning, som ble opprettet i 2009, 
og organiserer jevnlig Ph.D.-kurs – ofte i samarbeid med andre institusjoner – som tilbys 
internasjonalt.

- SKOK deltar i et utvekslingsprosjekt over fire år, i samarbeid med Sverige, Ungarn og Sør-
Afrika, finansiert av den svenske stiftelsen STINT. Prosjektet innebærer omfattende 
utvekslingsaktivitet med jevnlige workshops og forskningsopphold for phd -og 
postdoktorstipendiater.

- SKOK har ikke fått videreført internasjonaliseringsmidler knyttet til avtalen med Department 
for Women’s Studies ved Duke University i USA. Dette samarbeidet har stor betydning for 
SKOK og ligger blant annet i bunnen for en søknad om Marie Curie Global Fellowship som 



ble innvilget i januar 2016. SKOK vil jobbe for at HF-Fakultetet og UiB-sentralt skal bidra 
økonomisk til dette viktige internasjonale samarbeidet. Inntil videre vil vi fortsette det faglige 
samarbeidet, men dessverre med betydelig innskrenkede utvekslingsmuligheter for studenter 
og faglig ansatte 

-SKOK har inngått en Memorandum of Understanding med Barnard Centre for Research on 
Women ved Barnard College, New York, og har styrket samarbeid med Sør Afrika 
(Witwatersrand University), gjennom SPIRE-midler. Samarbeidene omfatter 
utvekslingsmuligheter for studenter og faglig ansatte samt forskningssamarbeid. Det 
planlegges en joint workshop med BCRW in 2016 knyttet til temaet Differentiated 
Citizenship.

-SKOK har nylig overtatt ansvaret for det nordiske nettverket "Gender, Body, Health". Dette 
er ledd i vår strategiske satsning innen feltet "Medical Humanities". 

-SKOK er aktiv i å bygge opp et nytt globalt nettverk innen fremragende kjønnsforskning, 
"The International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies" 
(RINGS), som ble stiftet i oktober 2014. 

- SKOK deltar i ulike fora, bl.a NFR, for å arbeide mot bredere integrering av 
kjønnsperspektiver i alle typer forskning.   

Tverrfaglig samarbeid v/UiB

SKOK driver kontinuerlig strategisk arbeid overfor de ulike fagmiljøene ved UiB. Senterets 
status som tverrfaglig enhet er viktig, og det er derfor et pågående arbeid med å skape 
og/eller opprettholde gode forbindelser til fagmiljøer ved universitetet, også de miljøene som 
tradisjonelt ikke har en tydelig kjønnsfaglig orientering. Det ligger nedfelt i SKOKs reglement 
at vi skal arbeide opp mot alle UiBs fagmiljøer, og vi forsøker kontinuerlig å opprette faglige 
kontakter på tvers av tradisjonelle faggrenser. I 2015 arrangerte vi blant annet seminaret 
Gender in the Disciplines, med deltakere fra alle UiBs fakulteter.

Foruten senterleder (antropolog) består den faste staben ved SKOK p.t. av en sosiolog, en 
litteraturviter og en historiker i halv stilling. For å sikre senterets tverrfaglige forskningsprofil 
er det ønskelig å rekruttere også fra andre disipliner.  

P.t. har vi en postdoktorstilling innen kjønn og biologi i samarbeid med MN-fakultetet. Gitt en 
meget liten stab er det viktig for senteret å kunne rekruttere på postdoktornivå med tanke på 
utvikling av nye forskningsfelt og veiledning av ph.d-stipendiater. SKOK jobber for å 
finansiere slike stillinger via eksterne prosjektmidler samt for å få finansiering til slike stillinger 
fra fakultetene. SKOK ønsker også å styrke senterets tverrfaglige profil gjennom rekruttering 
av Ph.D-er med ulik fagbakgrunn. Nåværende finansieringsstruktur og organisering av 
forskerutdanningen gjør tverrfakultær rekruttering utfordrende. 

- Som en del av "Differentiated Citizenship"-satsingen samarbeider SKOK også med det 
ERC-finansierte "Egalitarianism"-prosjektet (Institutt for sosialantropologi), og har i den 
forbindelse bedt SV-fakultetet om å finansiere en felles Ph.D.-stilling. Dette ble ikke 
tilgodesett i årets budsjett, men vi fortsetter å jobbe for dette. 

- SKOK og SVT har bedt HF-fakultetet om en felles ph.d. eller postdoktor-stilling innen feltet 
"Gender and Technology", noe vi tror kan bli et fruktbart tverrfaglig samarbeid som også vil 
kunne bidra til å styrke satsningen innenfor "Medical Humanities". Dette ble ikke tilgodesett i 
årets budsjett, men vi fortsetter å jobbe for dette. 



- I forbindelse med overtakelse av det nordiske nettverket "Gender, Body, Health" jobber 
SKOK med å skaffe oversikt over og innlede dialog med miljøer som jobber innenfor dette 
forskningsfeltet i bred forstand, både lokalt og internasjonalt. Et nettverksmøte ble holdt i 
Bergen i september 2015 og et nytt møte er planlagt i juni 2016. 

Tiltak som kan styrke publiseringen

Den faglige staben ved SKOK publiserer jevnlig bøker, artikler i fagfellevurderte tidsskrifter 
og redigerte bøker, i tillegg til nasjonale og internasjonale populærvitenskapelige 
publikasjoner. Senterledelsen oppfordrer ansatte til å publisere i anerkjente 
publiseringskanaler (forlag og tidsskrift), og arbeider med å påvirke nivå-plasseringen av 
enkelttidsskrift gjennom fagrådet. Ved å arbeide målrettet på dette punktet, tror vi at vi kan 
høyne senterets uttelling i publikasjonspoeng. I februar 2015 inviterte vi forlegger med 
ansvar for kjønnsforskning fra Palgrave Macmillan til et møte på SKOK for å diskutere mulige 
publikasjoner hos dem.

Vennlig hilsen

Christine M Jacobsen

Senterleder 



Forskningsmelding fra SVT -2015 
Planer og prioriteringer - oppfølging

Senteret vedtok i 2012 en strategiplan for perioden 2012-2015 (www.uib.no/svt/om-
senteret/strategi-for-2012-2015) og denne har vært styrende for virksomheten fram til og 
med 2015. Under strategiske prioriteringer for forskningen har vi hatt fire punkter:

a) SVT skal arbeide for å etablere minst én fast forskerstilling basert på eksternt finansiert 
virksomhet ved senteret.

b) SVT skal videreutvikle og pleie stabile forskningsnettverk av faglig komplementære og 
kreative partnere nasjonalt og internasjonalt.

c) SVT skal videreutvikle og stimulere til en stabil portefølje av eksternfinansierte 
forskningsprosjekter.

d) SVT skal oppmuntre til forsknings innen felter og temaområder som er egnet til å tiltrekke 
forskere fra grupper som er underrepresentert ved senteret.

Oppfølging og iverksetting av målene i strategiplanen har vært prioritert høyt og mange av 
målene er nådd. Bl. a. tilsatte SVT i 2015 en av våre tidligere prosjektansatte i fast 
førsteamanuensisstilling der forskerdelen av stillingen skal finansieres av vår BOA-
virksomhet. SVT er i ferd med å sluttføre arbeidet med en strategiplan for perioden 2016-
2022. 

Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner, samfunns- og 
næringsliv, nasjonalt og internasjonalt

Ved SVT har vi i 2015– som tidligere – hatt en målrettet og samordnet innsats for å generere 
nye forskningsprosjekter, der flere i staben deltar aktivt. Det er også en bevisst strategi at 
postdoktor- og ph.d.-stillinger integreres i forskningsvirksomheten i staben. De fleste av våre 
eksternfinansierte prosjekter inkluderer samarbeid med en lang rekke partnere, både 
nasjonalt og internasjonalt, særlig i Europa, Nord-Amerika og Asia. 

I løpet av 2015 har vi fått tilslag på og er i ferd med å igangsette flere nye prosjekter som for 
eksempel HEIRRI (H2020, Framework Programme for Reseach and Innovation, 
prosjektpartner), MAGIC (H2020, Societal Challenge “Climate action, environment, resource 
efficiency and raw materials”, prosjektpartner), PARENT (ERA-NET Cofund Smart Cities and 
Communities, prosjektpartner). Flere forskerstillinger er finansiert gjennom BOA-prosjektene 
våre.

I tillegg til disse prosjektene der SVT har hatt sentrale oppgaver, har vi også en rekke mindre 
eksternfinansierte prosjekter, med midler både fra inn- og utland, slik som for eksempel tre 
ulike nettverksprosjekt finansiert av SAMKUL, NFR som hadde oppstart i 2015 og som vil 
bidra til å styrke både nasjonale og internasjonale samarbeidsrelasjoner. 

Det bør også nevnes spesielt ulike EU-rettede virksomheter: (i) en ansatt (Strand) hadde i 
november 2015 kurset "Uncertainty and Quality in Quantitative Reasoning» for Europa-
parlamentet. SVT har også tidligere avholdt slike spesielt tilrettelagte kurs i usikkerhet og 
kvalitet i vitenskapelige rapporter for EU kommisjonen. (ii) en rapport med tittelen Ethical 
Issues Raised by Emerging Sciences and Technologies ble utarbeidet (av Strand og Kaiser) 
på oppdrag fra Europarådet og presentert for Europa-parlamentet i Strasbourg første gang i 
november 2014, og i som i mai 2015 ble omfattende diskutert. 



I september 2015 ble SVTs årlige mini-symposium avholdt, denne gang med «imaginaries 
and narratives» som tema. 

Selv om senteret har en relativt solid portefølje av eksternfinansierte prosjektavtaler, er det 
også viktig å nevne at søknadsaktiviteten likevel er svært stor, og at det jevnlig sendes 
søknader der SVT er involvert, ofte som partner i større internasjonale samarbeidsprosjekter. 
I 2015 har vi sendt inn en rekke søknader til Horizon2020 og NFR. Vi har i løpet av 2015 
arbeidet mye med å utvikle og forbedre våre støttefunksjoner og kvalitetssikringsrutiner i 
forbindelse med søknadsprosessene og håper å se resultater av dette arbeidet i løpet av 
2016. 

Arbeid for å styrke forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging
Som nevnt har senteret nå mobilisert ift utlysningene innen Horizon 2020, og vi har også 
investert arbeid i systematisk kartlegging av relevante utlysninger for vår stab og profil, samt 
å kartlegge alle våre kontakter og nettverk, for å kunne arbeide målrettet med søknader i 
fremtiden. I arbeidet med den nye strategiplanen til senteret vil bl.a. det systematiske 
arbeidet med å heve kvaliteten på søknadsarbeidet stå sentralt.  SVT har de siste årene 
erfart at det faller en betydelig økonomisk risiko på enheten i forbindelse med 
eksternfinansierte prosjekter. I forhold til SVTs egen analyse er dette likeså mye et strukturelt 
problem som et internt problem med forskningsledelse. Ved SVT arbeides det videre med 
dette tema i 2016.

Tverrfaglige og flerfaglige initiativ og satsninger

All forskningsvirksomhet ved SVT er i utgangspunkt av tverrfaglig karakter. Dette byr 
selvfølgelig på en rekke faglige utfordringer, særlig for et lite miljø som SVT. Her har sentret 
bevisst satset på å pleie gode samarbeidsforhold med andre enheter på UiB, samt enheter 
ved utenlandske universiteter.  

Som et ledd i den tverrfaglige satsingen ønsker SVT å ta initiativ til at senteret kan ha en 
beredskapsfunksjon ved hele UiB i forhold til ELSA (Ethical, Legal and Social Aspects of 
science and technology)/RRI (Responsible Research and Innovation). Forskningens 
samfunnsansvar, ELSA og RRI har blitt stadig viktigere forskningspolitiske prinsipper. SVT er 
allerede et sentralt element i UiBs forskningsbaserte beredskap på dette feltet, men vi 
ønsker en ytterligere satsing som kan tjene undervisningsbehov, forskningsbehov og behov 
for institusjonell utvikling knyttet til ansvarlig forskning og innovasjon ved UiB. SVT-forskere 
besitter betydelig kompetanse i forhold til ovenfor nevnte felt, og i tillegg også knyttet til 
tverrfaglige samarbeid med en rekke vitenskaps- og teknologi-områder. Derfor er senteret 
også involvert i SFF CCBIO, flere BIOTEK2021-prosjekter mm. Denne typen kompetanse vil 
i større grad bli etterspurt i og med at Horizon 2020, og også NFR, gjør RRI til et obligatorisk 
tversgående prinsipp. Prosjekter som ikke besitter denne typen kompetanse vil derfor kunne 
ekskluderes fra deltakelse i Horizon 2020 og store NFR-programmer.

Tiltak som kan styrke publisering

SVT har satt som mål å øke den vitenskapelige produksjon til å nå et gjennomsnitt på minst 
2 artikkelpublikasjoner per ansatt per år. Det vil bli lagt vekt på administrativ og faglig 
oppfølging av de ansattes publiseringsaktivitet. Det vil bli lagt til rette for en større grad av 
sampublisering der bidragene skal diskuteres internt for å høyne kvalitetsnivået. Det 
ukentlige internseminaret ved SVT vil ha en viktig funksjon i dette arbeidet. 



FORSKERUTDANNINGSMELDING 2015
INSTITUTT FOR AHKR

Prioriteringer og planer
Instituttet har som før en langsiktig prioritering om å gi rom for forskerutdanning av høy 
kvalitet innen alle fagområder dekket av instituttets fire fag, gjennom åpne utlysinger der 
tilsettinger skjer basert på individuell kvalitet, og i tilknytting til forskergrupper og 
forskingsprosjekter ved instituttet. 

Instituttet legger vekt på forskergruppene som det viktigste forumet for forskerutdanning. 
Etter en gjennomgang av forskergruppene og rollen de ulike gruppene spiller i 
forskerutdanningen, ser vi at det kan være behov for justeringer, men dette arbeidet er 
foreløpig ikke ferdigstilt. Vi ønsker primært at stipendiater skal være tilknyttet en 
forskergruppe, men uten å gjøre dette til et formelt krav, og arbeider derfor med å finne gode 
løsninger for alle stipendiater. 

Gjennomstrømming
I 2015 disputerte 5 av instituttets kandidater for doktorgraden, i tillegg til 4 dr.philos. Dette er 
omtrent det samme som i 2014, da vi gjennomførte 8 disputaser. I år er det en økning i antall 
dr.philos.-kandidater, men vi ser dette som en naturlig variasjon heller enn en tendens. To av 
dr.philos.-avhandlingene ble godkjent ved andregangs innlevering.  Fem av doktorgradene ble 
avlagt i historie og fire i arkeologi. 

Tre avhandlinger ble underkjent i 2015, to ph.d.- og én dr.philos-avhandling. Alle var første 
gangs underkjenninger. Instituttet har prosedyrer, i form av individuelle tiltak, for å håndtere 
og følge opp kandidater som har fått avhandlingen sin underkjent. I tillegg ser vi at 
midtveisevalueringer og sluttseminarer bidrar til å fange opp eventuelle problemer, slik at vi 
kan sette inn tiltak for å hjelpe kandidatene etter behov så tidlig som mulig. Sluttseminarene 
er et tilbud til alle instituttets ph.d.-kandidater, også eksterne kandidater, og vi ser at dette nå 
er en godt etablert praksis. 

AHKR har per 31.12.2015 i alt 55 kandidater innskrevet på ph.d.-programmet; 15 knyttet til 
arkeologi, 24 til historie, 4 til kulturvitenskap og 12 til religionsvitenskap. 25 av disse er 
stipendiater med arbeidsplass på instituttet. Det ble ansatt åtte nye stipendiater i 2015, fem av 
disse har oppstart første halvår 2016.  Alle instituttets fag fikk nye stipendiater i 2015. Det 
brukes betydelige ressurser til veiledning, og i overkant av 20 av instituttets ansatte fungerer 
som hovedveiledere. 

I 2015 var det kun interne ph.d.-kandidater og dr.philos.-kandidater som disputerte ved 
instituttet. Én av de interne kandidatene fullførte graden på normert tid. To kandidater var 23 
måneder på overtid, mens de andre var 10 og 26 måneder på overtid. Vi ser at mange faktorer 
spiller inn i forhold til gjennomføringstempo og avvikling av disputas. Instituttet har sett på 
tallene for interne og prosjekttilsatte kandidater tatt opp på ph.d.-programmet fra 2007, og vi 
ser en svak utvikling mot lengre overtid fra 2010, men det er foreløpig ingen dramatiske 
endringer. 



Permisjoner og sykemeldinger gjør at mange kandidater får forskjøvet sluttdatoen for 
prosjektperioden sin, og dette får også konsekvenser for rekruttering av nye kandidater til 
instituttets 20 stipendiathjemler. I 2015 ser vi at AHKR ligger under måltallet for hjemlene vi 
disponerer. Prognosen for 2016 er noe høyere, men vi ser ikke ut til å bruke flere enn de 
hjemlene vi har. Instituttet er i gang med en mer omfattende gjennomgang av tallene for alle 
interne kandidater på ph.d.-programmet siden AHKR ble etablert. 

Veilederopplæring
Høsten 2015 ble det arrangert veilederforum med tema «Forskerutdanningen og rammene 
rundt». Vi oppfatter det slik at dette forumet fungerer godt til å diskutere aktuelle 
problemstillinger for våre veiledere, og dekker behovet for veilederopplæring ved instituttet.  

I følge STIP-HFs veiledningsundersøkelse fra våren 2014 og den oppfølgende undersøkelsen 
høsten 2015 er ph.d.-kandidatene ved instituttet i stor grad fornøyde med veiledningen de får. 

Internasjonalisering
Instituttet har en reisestøtteordning som skal gi ph.d.-kandidater mulighet for et lengre 
utenlandsopphold, knyttet til feltarbeid eller andre former for datainnsamling i forbindelse 
med prosjektarbeidet. I 2015 har vi sett at økningen i antall søknader om reisestøttemidler 
fortsetter. Det er både flere kandidater som drar på feltarbeid eller forskningsreiser, og de er 
borte i lengre perioder. Flere kandidater har biveiledere fra utenlandske universiteter, og får 
slik tilgang til et internasjonalt nettverk. Det er ønskelig at alle instituttets kandidater skal 
delta på internasjonale konferanser i løpet av stipendiatperioden, og dette blir i stor grad 
gjennomført. 

Publisering
Ved AHKR skriver de fleste stipendiatene monografier. Mange publiserer likevel artikler eller 
kronikker i tillegg. Dette ser vi på som utelukkende positivt, så lenge det ikke går ut over 
avhandlingsarbeidet.



Forskerutdanningsmelding for 2015

Institutt for fremmedspråk

1) Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskerutdanningsmeldingen for 2014 og planer 
og prioriteringer for 2016

Forskerutdanningstilbud – kandidatspesifikk opplæring. IF har i samarbeid med LLE 
opprettet tre lokale forskerskoler som gir tilbud om avhandlingsseminar og mesterklasser til 
kandidatene innen instituttets tre hoved-disipliner: språkvitenskap og filologi, litteratur og 
kultur, språklæring og fagdidaktikk. Den lokale forskerskolen i Språkvitenskap og filologi er 
tilknyttet den nasjonale skolen på dette feltet, LingPhil. Den lokale forskerskolen i litteratur 
og kultur samarbeider med den nasjonale forskerskolen i estetiske fag, TBLR, og med Det 
humanistiske fakultet i Oslo. Gjennom disse samarbeidsordningene får kandidatene ved IF 
tilbud om poenggivende kurs innen relevante emner. Dessverre eksisterer det ikke et 
tilsvarende nasjonalt eller tverrinstitusjonelt samarbeid for kandidatene innen fagdidaktikk. IF 
deltok i en søknad til Forskningsrådet om en nasjonal forskerskole på dette feltet i 2015, men 
denne ble dessverre ikke innvilget. 

Midtveisevalueringer. Instituttet har utviklet en god prosedyre for gjennomføring av disse 
evalueringene. Hele 12 kandidater ble midtveisevaluert i løpet av 2015. Etter 2013 har bare 
noen få kandidater blitt tatt opp til forskerutdanningen og antall midteveisevalueringer både i 
2016 og 2017 vil derfor bli svært få. 

Framdriftsrapporter. Denne praksisen fungerer godt. Rapportene fra kandidat og veileder 
blir gjennomgått av forskningskoordinator og forskningskonsulent, problemområder blir 
identifisert og fulgt opp av forskningskoordinator i samarbeid med aktuelle veiledere.

Medarbeidersamtaler. De fleste av instituttets stipendiater var innkalt til 
medarbeidersamtale i løpet av 2015. Dette vil bli fulgt opp i 2016. Samtalen følger UiBs mal 
og munner ut i en rapport som danner grunnlag for neste samtale samt iverksetting av 
eventuelle tiltak/planer (problemløsing, kompetanseheving, osv.)

2) Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsninger ved fakultetet - 
beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak
Stipendiathjemlene ved IF lyses stort sett ut åpent. Øremerking av stillinger skjer kun 
unntaksvis, og da på basis av rekrutteringsbehov, ikke på grunnlag av prioriterte 
forskningsfelt eller forskningssatsinger. Bakgrunnen for denne praksisen er at man i størst 
mulig grad vil støtte forskertalenter og prosjekter som viser høy grad av originalitet og 
kvalitet. Samtidig har instituttet som mål å øke andelen eksternfinansierte prosjekter. IF har 
for øyeblikket 5 stipendiater som er knyttet til slike prosjekter.

 3) Gjennomstrømming – beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak for å forbedre 
denne.
Tallet på gjennomførte disputaser i 2015 var 5, men instituttet har hatt 5 innleveringer 
(inkludert en dr. philos.) i løpet av høsten 2015 og venter flere innleveringer i løpet av våren 
2016. Det høye disputastallet de siste årene (bortsett fra i 2014) er svært positivt og vitner om 
en god rekrutteringsprosess og en god oppfølging av stipendiatene. Noen kandidater 
disputerer likevel etter at finansieringsperioden er utløpt. Dette gjelder både ordinære UiB-



stipendiater og de som er på kvoteprogrammet. Instituttet har 12 registrerte kandidater som 
fremdeles arbeider med sine avhandlinger uten finansiering. To av de tidligere UiB-
stipendiatene har i 2015 meldt at de har avsluttet arbeidet med avhandlingene. 
Forskningskoordinator har i løpet av 2015 tatt kontakt med alle kandidater som arbeider med 
avhandling etter avsluttet stipendperiode. Flere av disse har fått hjelp i form av ekstra 
veiledning, konsulenthjelp, osv. Instituttet vil fortsatt satse på en tett oppfølging av 
kandidatene i form av framdriftsrapporter, midtveisevalueringer og medarbeidersamtaler, og 
sette i gang individuelle tiltak der dette er mulig. 

4) Underkjenning
Det har ikke vært innlevert avhandlinger som ble refusert  i 2015.

5) Veilederopplæring – beskrivelse av situasjon og planlagte tiltak.
Instituttet har opprettet et veilederforum for alle Ph.d.-veilederne med tanke på 
erfaringsutveksling og diskusjon av spesifikke tema knyttet til veilederens oppgaver. I 2015 
har det vært avholdt ett møte pr. semester. Veilederne innen språkvitenskap og filologi får 
tilbud om fagspesifikk veiledropplæring i regi av den nasjonale forskerskolen LingPhil. Det er 
ønskelig med tilsvarende kurs for veilederne i de to andre disiplinene. Instituttet vil fremme 
forslag om dette overfor styret i TBLR. 

6) Internasjonalisering – beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak
Mange av våre stipendiater har forskningsopphold ved utenlandske institusjoner. IF vil 
fortsatt oppmuntre til at PhD-kandidatenes prosjektperiode inkluderer et utenlandsopphold, og 
støtte slike opphold økonomisk så langt det er mulig.  

7) Karriereveiledning
Instituttet v. forskningskoordinator arrangerte i løpet av høstsemesteret et seminar om 
karriereutvikling rettet mot Ph.d.- og post.doc.-kandidater ved IF og LLE. Seminaret hadde 
innlegg av forskningsrådgiver samt tre forskere med lang erfaring i prosjektledelse og 
entreprenørskap. Forskermobilitet og intersektoriell mobilitet ble også tatt opp i 
presentasjonene.

8) Publisering
Det store flertallet av kandidatene ved instituttet har en eller flere fagfellevurderte 
publikasjoner. I 2015 fikk 5 kandidater arbeider publisert eller antatt til publisering. Det 
publiseres på flere ulike språk og i flere land, bl.a. USA, Storbritannia, Italia og nordiske land. 
Publikasjonene er på nivå 1 og 2. Ettersom monografien er den vanligste avhandlingsformen 
ved instituttet, vil arbeid med avhandlingen alltid være første prioritet. Kandidatene blir 
imidlertid oppfordret til å omarbeide konferanseinnlegg o.a. til artikkelformat. I løpet av 2016 
vil det bli arrangert et seminar om publiseringsstrategier for Ph.d.-kandidatene ved IF.

Randi Koppen
forskningskoordinator Jan A. Johansen                                                                                     

forsknings- og formidlingskonsulent



Forskarutdanningsmelding for LLE 2015

Oppfølging av prioriteringar i forskarutdanningsmeldinga for 2014 og planar og
prioriteringar for 2016.
I 2015 innførte LLE ei ny ordning der instituttet (v/ forskingsleiar og ph.d.-koordinator) har 
eit møte med nye ph.d.-kandidatar og rettleiarane deira. I dette møtet tek me mellom anna opp 
rettar og plikter for dei involverte i forskarutdanningsløpet og me har fått gode 
tilbakemeldingar på desse møte. Konkrete planar for 2016 er å kunna tilby alle ph.d.-
kandidatane våre meisterklasse/avslutningsseminar når avhandlingsarbeidet går mot slutten. I 
desse seminara vil internt eller ekstern ekspertise vurdera delar av kandidaten si avhandling. 
Me håpar at dette vil motivera kandidatane og bidra til å førebyggja underkjenning.

Tilhøvet mellom forskarutdanning og forskingssatsingar ved fakultetet – skildring av
situasjonen og planlagde tiltak.
Instituttet har følgt opp fakultetet si satsing på mellomalderstudiar med ei øyremerkt 
stipendiatstilling med tilsetting frå november 2013 til november 2017. 

Gjennomstrømming – skildring av situasjonen og planlagde tiltak for å betra denne.
I 2015 hadde LLE 4 disputasar, medan det vart gjennomført 11 disputasar i 2014 og 12 i 
2012. Me ser at talet på disputasar varierer frå år til år og det same gjeld talet på innleverte 
avhandlingar. Berre 3 ph.d.-kandidatar hadde ordinær sluttdato for stipendperioden i 2015, og 
av desse har 2 levert inn avhandlinga si for vurdering. Trass i låge tal vurderer instituttet 
gjennomstrømminga som relativt god for 2015. Me har framleis nokre kandidatar (9 stk) som 
ikkje har levert avhandlinga si etter at ordinær ph.d-periode er slutt og to som har fått 
avhandlinga underkjent, men det er vanskeleg for instituttet å setja inn tiltak då dei fleste 
kandidatane melder at dei er i arbeid utanfor UiB og at det er vanskeleg for dei å finna tid til å 
arbeida med avhandlinga. For framtida vert det viktig å prøva å sikra at ph.d.-kandidatane er 
nær innlevering når ph.d.-perioden går ut. Instituttet vil òg sjå til at alle ph.d.-kandidatar har 
to rettleiarar. Sjå elles tiltak vedr rettleiaropplæring og tiltak mot underkjenning.

Underkjenning – skildring av situasjonen og planlagde tiltak for å halda talet nede
(kor mange 1. gangs underkjenningar, kor mange 2. gangsunderkjenningar).
LLE har ikkje hatt nye underkjenningar sidan førre forskarutdanningsmelding. (Ei 
avhandlinga vart underkjent av komiteen i 2014, men fakultetsstyrevedtaket kom fyrst i 2015. 
Denne vart rapport i førre melding). Fleire av kandidatane som tidlegare har fått avhandlinga 
underkjent har levert inn for 2. gong og fått avhandlinga godkjent. (Ingen ph.d.-kandidatar 
ved LLE har opplevd 2. gongs underkjenning.) Instituttet har per i dag berre to kandidatar 
som har fått avhandlinga underkjent og som kan levera inn for 2. gong. Instituttet har innført 
ei ordning der alle ph.d.-kandidatar skal få tilbod om meisterklasse/sluttseminar og me håpar 
dette tiltaket vil bidra til å førebyggja underkjenningar.

Rettleiaroppplæring – skildring av situasjonen og planlagde tiltak.
Instituttet har ikkje noko formalisert rettleiaropplæring. Etter planen skulle LLE ha etablert 
«rettleiarforum» der rettleiarane kunne samlast for å ta opp problemstillingar knytt til 
rettleiing av ph.d.-kandidatar, men me ventar på initiativ kring rettleiaropplæring frå fakultetet 
eller UiB sentralt.
Instituttet har fokus på rettleiing i møte med ph.d.-kandidat og rettleiar i byrjinga av 
prosjektet. 



Internasjonalisering – skildring av situasjonen og planlagde tiltak for internasjonal
rekruttering og ph.d.-kandidatane si deltaking på internasjonale
konferansar/utanlandsopphald (ref. informasjon i framdriftsrapportar).
Instituttet har dei siste åra hatt ei god ordning med reisestøtte for lengre utanlandsopphald for 
ph.d.-kandidatar. I 2015 fekk 4 av stipendiatane våre støtte til å reisa forskingsopphald frå 3-5 
månader ved utanlandsk institusjon (stipendiatane gjesta New Jersey Institute of Technology, 
University of Oxford og to av dei var på opphald ved Københavns universitet). I tillegg var 
ein stipendiat på ein månads opphald i Paris med støtte frå Le Programme franco-norvégien 
og ein ph.d.-kandidat/universitetslektor er på eit års forskingsopphald i Tyskland.

Instituttet har motteke 4 internasjonale ph.d-kandidatar som gjester i 2015. Desse kjem frå 
University of Wisconsin-Madison, Autonomous University of Barcelona, University of 
Washington og Wuhan University. Gjestene har vore eller skal vera ved instituttet i 3-12 
månader. 

Instituttet sine utgifter til reisestøtte for ph.d.-kandidatar i 2015 var kr. 217.000,- Det er 
usikkert om instituttet kan halda fram med ei like god ordning for reisestøtte i framtida. 

Karriererettleiing – Skildring  av situasjonen og planlagde tiltak.
LLE har ikkje noko organisert karriererettleiing for ph.d.-kandidatar. Instituttet meiner at det 
overordna ansvaret for denne oppgåva bør liggja ved fakultetet eller ved UiB sentralt.

Publisering: Vurdering av publiseringsverksemda til ph.d.-kandidatane (ref. 
informasjon i
framdriftsrapportane) samt noverande og planlagde tiltak.
Dei fleste av våre kandidatar skriv avhandlinga som monografi, og det vert frå instituttet si 
side ikkje forventa eller gjort tiltak for at kandidatane skal publisera artiklar i stipendperioden. 
Me ser likevel at kandidatane våre sender inn artiklar til publisering (om lag 65% har så langt 
i stipendperioden sendt inn eller fått publisert ein eller fleire artiklar med fagfellevurdering). 
Me ser òg ei aukande interesse  for artikkelbaserte avhandlingar. I framdriftsrapporteringa for 
2015 har 8 av våre kandidatar meldt at dei arbeider med artikkelbasert avhandling. 

Andre tilhøve som er særskilt viktige for fakultetet si handtering av forskarutdanninga 
som har
endra seg, eller som ein planlegg å endra i perioden.
IF og LLE har i 2015 oppretta to nye forskarutdanningstilbod/lokale forskarskular. Det er eine 
er eit tilbod for ph.d.-kandidatar i litteratur, kultur og estetiske fag og det andre rettar seg til 
ph.d.-kandidatar i fagdidaktikk. Frå før samarbeider IF og LLE om den lokale forskarskulen i 
språkvitskap og filologi. IF og LLE er òg med i dei to nasjonale forskarskulane LINGPHIL og 
TBLR.



Forskerutdanningsmelding FOF 2015

Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskerutdanningsmelding for 2015 og 
prioriteringer for 2016
I 2014 iverksatte vi vårt mer strukturerte forskerutdanningsopplegg som omfatter følgende:

 Årlige samtaler mellom instituttleder, forskningskoordinator, veileder og stipendiat
 Årlige fremleggelser enten på instituttseminar eller i mer fagspesifikke fora, der 

instituttleder, forskningskoordinator, og veileder er til stede. Minst en fremleggelse i 
stipendiatperioden på et instituttseminar

 Halvårlige møter mellom alle veilederne ved instituttet, instituttleder og 
forskningskoordinator der stipendiatenes progresjon og andre forhold ved 
veiledningen gjennomgås.

 FU ved FoF holder på med en grundig revidering av forskerutdannelsen. Dette gjelder 
først og fremst en mer oversiktlig struktur i forhold til bruk av studiepoeng. Andre 
tiltak som innføring av «qualifying exams» samt bedre oppfølging av utenlandske 
opphold vurderes.  

 
Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsinger ved fakultetet – beskrivelse 
av situasjonen og planlagte tiltak
Det er uklart for FoF hva som menes med «Fakultetets forskningssatsinger».

Gjennomstrømning og underkjenning  -  beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak 
for å forbedre denne
Vi har ikke hatt spesielle problemer knyttet til dette.

Veilederopplæring – vurdering av situasjon, effekter og planlagte tiltak
Vi anser det viktigste tiltak å utvikle et forum der veilederne kan utveksle erfaring med 
hverandre. Vi har satt i gang dette i 2014 og har gode erfaringer. 

Internasjonalisering – beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak
Vi rekrutterer også stipendiater internasjonalt, og planlegger å øke en slik rekruttering. Vi er 
med i cotutelle- avtaler, og planlegger økning av samarbeid om phd-utdanning, også med land 
utenfor Europa. De siste årene har fem phd-studenter (fra Filippinene, Sør Afrika og Kina) 
avlagt doktorgrad ved FoF eller med hovedveiledning fra FoF. Etter alt å dømme vil denne 
trenden fortsette i 2016. 



Forskerutdanningsmelding 2015: Griegakademiet – Institutt for musikk (GA)

Forskerutdanningen ved Griegakademiet er knyttet til Grieg Research School in Interdisciplinary 
Music Studies (GRS), hovedsakelig i forhold til instituttets phd-stipendiater, men også til 
forskerutdanningsdelen av stipendiatprogrammet til Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid 
(PKU). Meldingen vil først ta for seg GRS og deretter PKUs aktiviteter innenfor samme område.

Generelt GRS: Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies er en regional forskerskole 
med 5 partnerinstitusjoner, UiB, UiS, HiB, HSH og HVO. UiB ved Griegakademiet – Institutt for 
musikk har hovedansvar for forskerskolen.

Antall kandidater og gjennomstrømming GRS: Pr. desember 2015 var 20 kandidater tilknyttet 
forskerskolen (14 PhD, 3 PKU, 3 førstelektor). Enkelte kandidater er noe forsinket i henhold til 
planlagt studieprogresjon. Ingen avhandlinger har blitt underkjent i 2015. Det var ingen disputaser i 
2015, men en kandidat har fått avhandlingen godkjent for disputas i 2016.

Kandidatenes publisering: GRS registrerer ikke kandidatens publisering. Forskerskolen har heller 
ikke eksplisitt strategi for å fremme publisering, utover et fokus på akademisk skriving, kvalitet og 
regionalt forskningssamarbeid (se nedenfor om Music Research Forum). Flere av PhD-kandidatene 
gjennomfører artikkelbaserte avhandlinger. Dette har først til publikasjoner både på nivå 1 og 2 i 2014 
og 2015.

Seminaraktiviteter: To seminarer ble arrangert av GRS i 2015. Høgskolen Stord/Haugesund var 
vertskap for vårseminaret, (8-12 juni med 114 deltakere, der 12 PhD kandidater hadde presentasjoner, 
og 1 prøvedisputas ble gjennomført). Høstseminaret ble arrangert ved Universitetet i Bergen (24-27 
nov med 67 deltakere og 12 PhD-kandidater hadde presentasjon). Alle GRS seminarene er 
internasjonale, der minst halvparten er inviterte foredragsholdere, og mellom om lag 20-30 % av 
deltakerne fra utlandet. Alle kurs foregår på engelsk.

Veilederopplæring: GRS har ikke formell veilederopplæring, men involverer veilederne aktivt i 
samlingene. For øvrig oppfordres veiledere til å følge veilederopplæringen ved fakultetet.

Ekstern finansiering: Nasjonalt forskerutdanningsutvalg bevilget kr. 90.000 til vårseminaret i Stord. 
Andre inntektskilder omfatter en ekstrabevilgning fra GA til informasjonsmateriell, og inntekter fra 
påmeldingsavgifter for eksterne deltakere. I 2015 ble det sendt en søknad til NFR om finansiering som 
nasjonal forskerskole (søknadssum 24 mill kr.). Søknaden involverte 23 internasjonale og nasjonale 
partnere. Søknaden fikk graderingen ”5: very good”, men fikk ikke gjennomslag. Søknadsprosessen 
har bidratt til å videreutvikle samarbeidet med andre norske musikkforskningsinstitusjoner. Et resultat 
av dette er at det planlegges et kurs våren 2017 i samarbeid med Institutt for musikkvitenskap (UiO) 
og Norges musikkhøgskole.

GRS-nettverk, styringsgruppe og Scientific Advisory Board (SAB): I sitt arbeid med å forbedre 
forskerutdanning har GRS administrasjon og styringsgruppe arbeidet med å styrke de regionale 
nettverkene. I samarbeid med Musikknett Vest initierte GRS i 2015 etableringen av Music Research 
Forum. Forumet har som mål å utvikle strategier for utvikling av musikkforskning i regionen, og bidra 
til innhenting av eksterne forskningsmidler. Det planlegges to årlige møter. Det første møtet ble 
arrangert november 2015.

Administrativt arbeid: Det har blitt arbeidet med rutiner for kursplanlegging og dokumentasjon av 
kursaktivitet. Problemstillinger rundt medlemskap i GRS har blitt avklart for å gi medlemmene tilgang 
til aktuelle kurstilbud. Promotering av GRS aktiviteter har blitt vektlagt. Dette har inkludert 
institusjonsbesøk med presentasjoner om GRS, utvikling av GRS sin nettside, samt utviklingen av en 
film for å promotere forskerskolen (http://www.uib.no/en/rs/grieg). Dette har ført til økt deltakelse på 
seminarer (fra om lag 20 deltakere i november 2012 til 67 deltakere i nov 2015).



Stipendiatprogrammet for Kunstnerisk Utviklingsarbeid er i ferd med å ta form av en forskerskole 
for de involverte institusjonene. Diskusjonen om etablering av kunstnerisk PhD-grad peker I stor grad 
i retning av at PhD-program blir etablert på de ulike institusjonene og at Program for kunstnerisk 
utviklingsarbeid ses som en naturlig forvalter av en nasjonal forskerskole. Her skal mye falle på plass, 
både politisk og strukturelt, og prosessen vil dessuten påvirkes av hvordan universiteter og høgskoler 
eventuelt vil omorganisere seg.

I 2015 hadde GA 3 stipendiater tilknyttet programmet. Det har ikke vært avholdt disputas i 2015. En 
disputas skal avholdes februar 2016. En av GA sine kandidater ble plukket ut av det nasjonale PKU 
programmet for å gjennomføre en presentasjon med eksterne opponenter under den nasjonale PKU 
konferansen i Kristiansand. Flere av instituttets ansatte har vært inne som kursholdere. 
Førsteamanuensis Hans Knut Sveen ved GA er medlem av PKUs programstyre.

Det arbeides med rekruttering av søkere fra GA til PKU programmet. Nye retningslinjer for intern 
behandling av aktuelle søkere med fokus på å utvikle gode søknader til programmet er blitt utviklet i 
2015. Høsten 2015 var det 10 søkere som vurderes internt på GA for søknad til PKU. Etter en intern 
vurdering vil utvalgte søkere få videre veiledning fram mot søknad til det nasjonale programmet. 



Forskerutdanningsmelding fra SKOK 2015

Oppfølging av prioriteringer og videre planer
SKOK har for tiden fire stipendiater, tre finansiert av HF-fakultetet, én av SV-fakultetet. I 
tillegg harr vi ansatt to nye som skal starte opp i løpet av 2016. Framover ønsker vi å styrke 
senterets tverrfaglige profil gjennom en mer aktiv rekruttering av ph.d.-er også fra andre 
fakulteter.  Én ph.d.-stipendiat er per i dag finansiert av SV-fakultetet. Vi er i dialog med SV-
fakultetet om fornyelse av denne stillingen når nåværende stipendiatperiode går ut i løpet av 
våren 2016. 
- Som en del av "Differentiated Citizenship"-satsingen samarbeider SKOK også med det 
ERC-finansierte "Egalitarianism"-prosjektet (Institutt for sosialantropologi), og har i den 
forbindelse bedt SV-fakultetet om å finansiere en felles ph.d.-stilling. Dette ble ikke 
tilgodesett i årets budsjett, men vi fortsetter å jobbe for dette. 
- SKOK og SVT har bedt HF-fakultetet om en felles ph.d.-stilling innen feltet "Gender and 
Technology", noe vi tror kan bli et fruktbart tverrfaglig samarbeid som også vil kunne bidra til 
å styrke satsningen innenfor "Medical Humanities". Dette ble ikke tilgodesett i årets budsjett, 
men vi fortsetter å jobbe for dette. 
- SKOK er partner i den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning, som ble opprettet i 2009, 
og organiserer jevnlig ph.d.-kurs som tilbys internasjonalt.
- SKOK fortsetter å satse på internasjonalisering i forskerutdanningen (se punkt om 
internasjonalisering nedenfor)
- SKOK arbeider med å finne bedre løsninger for stipendiater som på grunn av sin 
fagtilknytning bør tas opp ved forskerutdanningen ved andre fakultet enn HF-fakultetet. 

Gjennomstrømming - tall
SKOK har fire aktive ph.d.-kandidater (hvorav tre er finansiert av HF-fakultetet og én er 
finansiert av SV-fakultet). To av disse skal etter planen levere i løpet av året. 

Gjennomstrømming – tiltak
SKOK arbeider kontinuerlig med å skape gode vilkår for trivsel og produktivitet, både faglig 
og sosialt, og forsøker å være lydhør for de signalene stipendiatene gir. Vi mener 
midtveisevaluering og prøvedisputas er gode tiltak for å øke gjennomstrømmingen.
Alle SKOKs stipendiater er tilknyttet forskergruppen ved SKOK («Kjønnsforskningens
grunnlagsproblemer»), og eventuelt også andre grupper eller klynger med felles 
forskningsinteresser.

SKOK skal også videreutvikle undervisningen på ph.d.-nivå gjennom egne ph.d.-kurs og i 
samarbeid med den nasjonale forskerskolen. 

Internasjonalisering
I den nye strategiplanen for SKOK for perioden 2016-2022 blir det fastslått at SKOK skal 
legge til rette for internasjonale forskningsopphold.  
-SKOK fortsetter sitt samarbeid med Department for Women’s Studies ved Duke University i 
USA. Samarbeidet omfatter utvekslingsmuligheter for studenter og faglig ansatte, 
forskningssamarbeid og samarbeid om ph.d.-utdanning, men har blitt vesentlig vanskeliggjort 
da internasjonaliseringsmidlene på 200 000 kr årlig som var knyttet til samarbeidet, ble kuttet 
fra og med 2016. Det vil bli utfordrende å opprettholde samme aktivitetsnivå som tidligere 
uten midler til å støtte opp under utvekslingsavtalen.
- SKOK har forpliktet seg til å delta i et utvekslingsprosjekt i samarbeid med Sverige, Ungarn 
og Sør-Afrika, finansiert av den svenske stiftelsen STINT. Prosjektet innebærer 



utvekslingsaktivitet, med workshop-er og forskningsopphold for ph.d.-kandidater og 
postdoktorer. 
- SKOK har inngått avtale med Department of Women’s, Gender and Sexuality Studies ved 
Barnard/Columbia University i USA, som gir våre ph.d.-kandidater tilgang til kurs, seminarer 
og biblioteksressurser ved institutsjonen (og vice versa).
- SKOK er i dialog med African Centre for Migration and Society (ACMS) ved University of 
the Witwaterstrand i Sør-Afrika om mulighet for samarbeid om ph.d.-utdanning i forbindelse 
med en prosjektsøknad.

Ønskede tiltak for å hindre frafall og underkjenninger
- SKOK mener at det er viktig å utrede årsakene til at antall underkjenninger har økt i senere 
tid. Før det iverksettes tiltak som skal hindre frafall og sikre gjennomstrømming, bør vi også 
få et bedre kunnskapsgrunnlag tilpasset hvert fakultet. 
- SKOK mener det er en fordel for ph.d.-stipendiatene at hovedveileder i dag er ansatt ved 
senteret, til forskjell fra tidligere (før SKOK fikk fast ansatte), da stipendiatene hadde 
hovedveileder utenfor senteret. Det styrker stipendiatenes faglig identitet og integrasjon i 
forskningsfeltet, og legger til rette for tettere oppfølging og kvalitetssikring underveis i 
avhandlingsarbeidet.  
- I strategiplanen for 2016-2022 blir det også lagt vekt på å øke veiledningskompetansen og 
skape et sterkt fagmiljø for ph.d.-kandidater i og gjennom forskergruppen ved SKOK. Et 
annet tiltak for å hindre underkjenninger er å arrangere sluttseminar for å sikre god kvalitet på 
innleverte avhandlinger. 

Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsinger ved fakultetet
Målet for forskerutdanningen ved SKOK er at kandidatene skal tilegne seg spesialkompetanse 
i kjønnsforskning, som de sjelden eller aldri tilbys ved instituttene. Slik spesialkompetanse 
kan bidra positivt til å styrke kjønnsperspektiver innenfor fakultetets og UiBs ulike 
forskningssatsninger. I strategiplanen har SKOK som mål å arrangere tverrfaglige møtesteder 
og årlige samlinger for ph-d.-kandidater med interesse for kjønnsforskning, samt utvikle kurs 
som kan inngå i relevante deler av UiBs forskerutdanning. 



FORSKERUTDANNINGSMELDING SVT 2015

Oppfølging av prioriteringer og videre planer.
SVT har egne kandidater som inngår i forskerutdanningen ved UiB, samtidig som senteret 
også er innholdsleverandør til forskerutdanningen, gjennom opplæringen i vitenskapsteori og 
etikk. Følgelig er SVT den eneste faglige enhet som gjennom sin undervisning møter så godt 
som alle ph.d.-studenter ved UiB, med unntak av kandidatene ved MOFA og JUS.

SVT har ansvar for undervisningen i vitenskapsteori og etikk ved alle fakultet bortsett fra Det 
medisinsk-odontologiske fakultet og det Det juridiske fakultet, men det arbeides langsiktig 
med dette å få på plass avtaler med disse fakultetene også.

I forhold til kvaliteten i forskerutdanningen jobbes det bl.a. med å gjøre 
undervisningsoppgavene mer robuste ved å utvikle et helhetlig og grunnleggende 
rammeverk av sentrale undervisningsmoduler med litteraturhenvisninger og kilder for å øke 
fleksibiliteten og sikre kontinuiteten i vitenskapsteoriundervisningen i p.hd.-utdanningen. Vi 
ser for oss en økt vektlegging av digitale medier i framtiden. Dette vil også være med på å 
bidra til økt fleksibilitet og til å realisere målet om tverrfaglighet i forskerutdanningen.

I senterets strategiplan 2012-2015 heter det at senteret også skal ”videreutvikle 
opplæringsdelen for sine egne ph.d.-kandidater”.  I 2015 har vi hatt en rekke 
undervisningstiltak for våre egne kandidater. Vi har gjennomført to to-dagers seminar og ett 
dagsseminar med fokus på grunnlagsproblemer innen det vitenskapsteoretiske feltet. 
I tillegg til disse tiltakene rettet direkte mot kandidatene, deltar alle vår stipendiater på 
internseminar der de både kan legge fram eget arbeid og få respons på det og selv delta i 
kritisk diskusjon av andres arbeider.  Målet er at seminarene i tillegg til å fylle alle krav til 
egnet forskerutdanning, skal gjøre deltakerne i stand til å inngå i kritisk dialog med fagfolk 
som arbeider innenfor aktuelle fagområder.  

I 2016 vil vi holde fram med å tilby seminar for egne kandidater, og systematisere og 
videreutvikle opplæringsdelen.  

I strategiplanen for perioden 2016-2022 som er under utarbeiding, blir det lagt vekt på at SVT 
både skal konsolidere og videreutvikle undervisningstilbudet for våre egne ph.d.-kandidater 
og utvide undervisningstilbudet for de ulike fakultetene og hele universitetet.

SKOK og SVT har en intensjon om å lyse ut en felles, tverrfaglig ph.d.-stilling innen feltet
«Gender and Technology». Dette vil være et nytt møtested mellom to fagfelt, og derigjennom 
et bidrag til UiBs tverrfaglige forskning. SVT har også fått lovnad om finansiering av opptil 2 
stipendiater fra Mat. Nat. Fakultetet i forbindelse med ansettelse i fast undervisningsstilling 
tilknyttet Mat.nat.fakultetet høsten 2014 og satser på utlysing i løpet av våren 2016.  

Gjennomstrømming – tall
- SVT hadde én innlevert avhandling i 2015 og vi regner med disputas i løpet av våren 2016. 
- SVT har p.t. 4 aktive ph.d.-kandidater.

Gjennomstrømming og underkjenning- tiltak
SVT ser positivt på innføringen av tiltak som for eksempel midtveisevaluering. Lokalt 
forsøker vi på alle måter å støtte opp om våre egne kandidater, og har for eksempel 
opprettet ekstraordinære veiledningsteam for kandidater som har ligget etter skjema.
Videre er vi opptatt av at bakgrunnen for det økende antallet av underkjente avhandlinger må 
utredes; uten en større forståelse av utviklingen, er det heller ikke mulig å sette inn tiltak.
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Utdanningsmelding 2015
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Oppfølging av prioriteringer for 2014 og planer og prioriteringer for 2016
AHKR har i 2015 for første gang tilbudt faglige introduksjonsemner i første semester. Alle fire fag har gode 

erfaringer fra disse nye emnene der helt ferske universitetsstudenter får møte faget de skal studere. 

Studentene har vært mer aktive i undervisningen enn forventet. Dette betyr at de har følt seg trygge, og det 

var nettopp dette som var hovedhensikten med AHKRs nye opplegg høsten 2015. Mottaket ble innledet 

med en høytidelig velkomst for hele AHKR, der akademiske verdier, skikk og bruk ble trukket frem. Etterpå 

ble det organisert utvidede orienteringsmøter med en faglig-sosial del for å gjøre studentene kjent med 

hverandre og med de ansatte. Samlet fikk studiestarten en helhet vi tror studentene satte pris på, og vi tar 

aktiviteten på 100-emnene som et tegn på at et utvidet mottak og et tidlig møte med spesialiseringsfaget vil 

ha en ønsket effekt på kullfølelsen og dermed motvirke frafall. Studiestart ble organisert og gjennomført av 

studieadministrasjonen og fagmiljøene, uten innleid ekstrahjelp. Foreløpige anslag tyder på at AHKR 

produserte betydelig flere studiepoeng i 2015, og ca 50 prosent skyldes det nye emnene i første semester.

Elever fra Amalie Skram vgs deltok i 2015 på fire forelesninger (arkeologi, historie og religionsvitenskap). 

Selv om de logistiske rammene begrenser omfanget av slikt undervisningssamarbeid, kan denne kontakten 

mellom elevene og AHKRs fag ha en betydelig rekrutterende verdi. AHKR vil derfor arbeide for at samar-

beidet skal være aktivt hvert semester. Instituttet har også ved flere anledninger tatt imot skoleklasser fra 

andre skoler for tilrettelagte forelesninger, for eksempel om fremveksten av IS.

AHKR har sammen med HF-fakultetet arbeidet intensivt med opprettelsen av et lektorutdanningsprogram 

med master i historie eller religionsvitenskap. Til tross for manglende tilførsel av fullfinansierte plasser, gikk 

man inn for å opprette programmet med omdisponerte plasser fra ordinære program. Dessverre ble det 

klart i januar 2016 at opprettelsen utsettes pga ressursmangel hos andre involverte aktører. Både AHKR og 

Programutvalget for lærerutdanning ved HF anser det kommende programmet som en god rekrutterings-

kanal for fakultetet, og beklager at det omfattende faglige, administrative og byråkratiske arbeidet med 

utvikling og opprettelse ikke har gitt resultater i denne omgang.

Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak som er gitt særlig oppmerksomhet i 2015
Arkeologi har utviklet en helt ny struktur for bachelorprogrammet, for å gi studiet en mer logisk oppbygging, 

mer solid fordypning og større fleksibilitet. Overgangen fra gammel til ny ordning skjer i 2016. På oversikts-

emnene i historie HIS101 og HIS102 har man i 2015 gått over fra ren skoleeksamen til hjemmeeksamen 

med påfølgende 2 timers skoleeksamen. Ved å endre frekvens på fordypningsemnene, slik at det tilbys 

færre hvert semester, har religionsvitenskap sikret et mer hensiktsmessig studenttall på hvert emne. Man 

har videre utviklet et nytt fordypningsemne: RELV235 Islam og muslimers religion. Sommeremnet i 

arkeologi ARK327 Littiske studier ble tilbudt for første gang i 2015 (i Kiel).

Praksisemnet AHKR201 og post-masteremnene AHKR391 og AHR392 ble tilbudt også i 2015 – med få 

studenter, men gode resultater. AHKRs etikk-kurs for masterstudenter er fra 2015 gjort obligatorisk. Dette 

har gitt ytterligere pågang til kurset, som fortsatt får svært gode tilbakemeldinger. Fra 2016 vil kurset 

registreres i FS for at det skal inngå i studentenes utdanningsplan og fremkomme på vitnemålet.   

AHKR har i 2015 satt økt fokus på digitalisering av studieaktiviteten, og har i stor grad gått inn for digital 



eksamen der det er mulig. Erfaringene er positive blant de vitenskapelige, mens administrasjonen imøteser 

at rutinene rundt digital eksamen (og andre system som Litteraturkiosken og Mitt UiB) faller ordentlig på 

plass og at systemene tas allment i bruk.

Læringsutbyttebeskrivelsene for religionsvitenskap ble i år underlagt en NOKUT-gjennomgang som 

sammenlignet læresteder i Norge. Faget deltok på et tilknyttet seminar, men fikk ingen pålegg om endring. 

I 2015 innførte AHKR et eget undervisningsforum som samler alle undervisere ved instituttet for felles 

erfaringsutveksling og diskusjon om undervisning og studier. Hovedtema om våren var digitalisering, og om 

høsten var det karaktersetting. Bakgrunnen var karakterhoppene man har sett etter innføringen av blind 

klagesensur. Konklusjonen ble at dette er et reelt problem som instituttet og fagrådene må arbeide med.

AHKR har innført egne rekrutteringsmøter for utveksling og master på fast basis. Tre av fire fagmiljø spilte 

høsten 2015 inn rekrutteringsvideo. Klippene er laget for å fungere i rekrutteringssammenheng på lengre 

sikt, og plan for dette legges i samråd med fakultetet. 

Utfordringer i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeidet i 2015
AHKR tilbyr en arkeologiutdanning med feltpraksis av betydelig omfang og høy kvalitet. Dette er ressurs-

krevende – særlig etter at feltet på Stend ble uttømt. Fra 2015 er praksis lagt til Hissøyna og Hallingsskeid, 

med vedvarende økte kostnader. Et arkeologitilbud innebærer også utgifter til ekskursjoner, materialkurs 

og laboratorieaktivitet, og arbeidet med å heve fagets finansieringskategori må intensiveres.

Instituttet har også i 2015 behandlet en rekke saker om uredelig kildebruk. Sakene er utfordrende fordi 

studentene ikke har onde hensikter, men for lavt kunnskaps- og refleksjonsnivå rundt kildebruk. Formelle 

plagiatsaker er da uhensiktsmessige og fører til ofte frafall, men det er få retningslinjer for alternative tiltak.

Behandling av sensitivt materiale (mottak av transkripsjoner, lydfiler og koblingsnøkler) i forbindelse med 

masterprosjekt, er en tilbakevendende utfordring som har økt i omfang med bruk av studenters telefoner for 

registrering av materiale. Studenter må fortsatt kunne bruke sensitivt materiale i masteroppgaver, men det 

er behov for avklarte rutiner – gjerne fra fakultetets side.

Studieprogramevalueringer. Gjennomføring i 2015 og planer for 2016.
I 2015 har masterprogrammet i historie, masterprogrammet i Region og regionalisering og bachelor-

programmet i kulturvitenskap mottatt programsensorrapporter. Alle rapporter er diskutert i fagmiljøene og i 

UUI. Rapporten for kulturvitenskap er nå bakgrunn for en forestående omlegging av programmet. AHKR 

har også drevet rutinemessig evalueringsarbeid på emnenivå, både i form av studentevalueringer og 

rapporter skrevet av emneansvarlig etter endt semester. Både emnerapporter og programevalueringer 

legges i kvalitetsportalen – uten at formålet med det, utover gjennomsiktighet, er tydelig. 

Planer for utvikling av studietilbudet, opprettinger/justeringer/nedleggelser Kulturvitenskap er inne i 

en omlegging av bachelorprogrammet der faget skal fokusere mer på kjerneemnene på 100-nivå, redusere 

antallet emner og gi programmet en tydeligere progresjon. AHKR gikk også i 2015 i gang med opprettelsen 

av et tverrfaglig (med ambisjoner utover AHKRs grenser) emne om idéer, forestillinger, fremstillinger og 

visjoner om fremtiden – «Futures». Emnet planlegges ferdigstilt i løpet av 2016. 

Masterprogrammet i Region og regionalisering ble lagt ned i 2015. Det kan være aktuelt å videreføre noe 

av den faglige profilen inn i den nye programporteføljen ved HF som nå skal utvikles.  

Vurdering av robusthet i fagmiljøet
Fagmiljøene ved AHKR er store, veletablerte og robuste, og har solide programmer. Likevel rammer 



stillingskutt når de kommer, og påvirker studietilbudet. Tilbudet i arkeologi er særlig sårbart overfor 

vakanser i stillinger på sentrale felt/perioder i studieprogrammet. 

Fordeling av studieplasser for 2017
AHKR ønsker flest mulig studenter på sine bachelorprogram (med unntak av arkeologi som har begrenset 

veiledningskapasitet på 200-nivå). Instituttet ber derfor fakultetet forvalte samlet antall studieplasser ved 

fakultetet på best mulig måte i forhold til det.  

Aktivitet i etter- og videreutdanning. Status i 2015 og planer for 2016.
Instituttet har også i 2015 tilbudt AHS-emner til Norsk Sykepleierforbund. Høsten 2015 tilbød AHKR 

dessuten et nytt EVU-emne som fikk svært gode tilbakemeldinger: MUSE620 – Forskning i og på museum. 

Gjennom veiledning, seminarer og teoretiske forelesninger fikk 14 museumsansatte utviklet forsknings-

prosjekt de nå skal gjennomføre i deres respektive stillinger på museene. Våren 2016 tilbys MUSE621 – 

Vitenskapelig publisering for museumsansatte, med 8 studenter. MUSE-tilbudet er foreløpig gratis. 

Museumsmiljøet i hele landet har vist stor interesse for tilbudet.

Tilbudet i Byggeskikk i samarbeid med Vestnorsk kulturakademi (VKA) må revideres grundig og knyttes 

tettere til undervisningsressurser ved UiB hvis det skal videreføres. Dette ble klart etter en NOKUT-

gjennomgang av tilbud i samarbeid med eksterne aktører. VKA og AHKR er i dialog om oppfølgingen.

Gjennomstrømming i studieprogrammene
Vi legger til grunn at fakultetet finner tall for dette til den samlede utdanningsmeldingen.



Utdanningsmelding Institutt for fremmedspråk (IF) 2015

1) Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2014 og 
planer og prioriteringer for 2016

Rekruttering har vært et satsningsområde ved IF i flere år. IF har etablert en 
rekrutteringsgruppe som jobber konkret med arrangement og vurderer eventuelle nye og 
langsiktige tiltak og prioriterte områder fremover. I 2015 hadde IF følgende 
rekrutteringsarrangement: 

 Språkdag på Åpen dag i mars
 «Ka vil du bli» (fagdager elever på 9. trinn, 3 vår og 2 høst)
 Språkdag for over 80 elever på VGS i anledning den europeiske språkdagen 26. 

september
 Lynkurs/språkkafe på Bergen offentlige bibliotek i anledning den europeiske 

språkdagen 

If har et hatt et tett samarbeid med ungdomsskoler og videregående skoler i regionen i 
2015: 

 Nettside om «Åpne forelesninger ved IF» markedsføres for lærere på VGS
 Høy deltakelse fra IF på faglig-pedagogisk dag
 Forelesere fra IF har hatt foredrag på ulike skoler 
 Fagdag for lærere i videregående og ungdomsskoler i regionen (180 påmeldte) i 

november i samarbeid med lærernes arbeidsutvalg (FAU) og Bergen kommune. 

Totalt sett utgjør alle disse aktivitetene viktige ledd i å synliggjøre språkfagene og deres 
relevans i samfunnet. Samarbeidet med universitetsskolene og andre skoler videreføres i 
2016, bl. a. med et arrangement for 150 språkelever ved Amalie Skram i februar, Åpen dag, 
«Ka vil du bli» og egne språkdager for elever og lærere til høsten.

I august 2015 startet «Språkpakken» opp, et ettårig studium i fransk, spansk eller tysk for 
lærerstudenter som ikke har tilbud om å ta disse fagene ved sine læresteder på Vestlandet 
(fjerdeåret). Dessverre fikk vi bare 3 studenter på språkpakken i 2015. IF jobber nå aktivt 
med rekruttering, slik at vi forhåpentligvis øker studenttallet betraktelig i 2016. 

På internasjonaliseringsfeltet vil IF sette seg ambisiøse mål og jobbe mot at minst 60 % av 
studentene skal på utveksling. Flere språkfag arrangerer egne informasjonsmøter om 
utveksling på sine studieprogram. Erfaringene med obligatorisk utveksling i 4. og 5. semester 
på Bachelorprogrammet i japansk er gode. Når det gjelder nye utvekslingsavtaler vil vi særlig 
trekke frem nytt samarbeid med University of Tunis El Manar (Erasmus+). IF tok imot 5 
studenter fra Tunisia våren 2016. En ny Erasmus+ avtale med St. Petersburg (HF) ble også 
inngått i 2015, hvilket legger bedre til rette for utveksling for våre russiskstudenter. 
Franskmiljøet har fått midler fra SIUs Nord-Amerikaprogram til samarbeid med UQAM 
(inkluderer utdanning). En hovedmålsetning for 2016 er å få på plass flere avtaler for 
engelskstudentene, og utvide globalt samarbeid gjennom Erasmus+.

2) Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak: Fokusområder og utfordringer 
(gjennomstrømming og frafall)

IF deltok i pilotprosjektet med studiestartgrupper høsten 2015 og prøvde samtidig ut en 
mentorordning for studenter på flere fag. IF hadde svært god erfaring med 
studiestartgruppene, og tilbakemeldingene fra studenter og forelesere er positive. 
Erfaringene med mentorordningen er imidlertid noe blandet, og oppmøtet er dårlig fra 
studentenes side. Det er derfor lite sannsynlig at mentorordningen blir et satsningsområde i 



fortsettelsen. IF jobber ellers aktivt med å støtte fagutvalgene og oppfordrer til økt deltakelse 
og gjennomføring av sosiale tiltak som inkluderer alle på faget. 

Flere fag ved IF ønsker økt mulighet for praksis i utdanningen. Vi ser at dette kan virke 
rekrutterende og hindre frafall fordi det styrker utdanningenes yrkesrelevans. Vi ønsker også 
et tettere samarbeid med Karrieresenteret for å bevisstgjøre studentene om deres 
yrkesmuligheter. IF kommer til å ha økt fokus på rekruttering til masterprogrammene i 2016. 

3) Studieprogramevalueringer. Gjennomføring i 2015 og planer for 2016. 
Bruken av kvalitetsbasen ved emne- og programevalueringer

Instituttet mottok i 2015 programsensorrapporter for engelsk, spansk, japansk og russisk. I 
instituttets plan for programevaluering, stod fransk, tysk og russisk for tur i 2015. 
Evalueringer som ikke er gjennomført i 2015, vil følges opp i 2016. Dette året skal også 
arabisk og japansk evalueres. Emne- og programevalueringer ved IF blir diskutert i 
fagmiljøene og tatt opp i programstyrene. Eventuelle tiltak kan resultere i emne- og 
studieplanendringer, som igjen blir behandlet av UUI. Alle programsensorrapporter legges 
frem for UUI før de oversendes fakultetet og lastes opp i kvalitetsbasen. Ved IF blir i tillegg 
alle emnerapporter lastet opp i kvalitetsbasen. 

4) Aktivitet i etter- og videreutdanning. Status i 2015 og planer for 2016

IF hadde følgende EVU-tilbud i 2015: Nettspansk (100- og 200-nivå), erfaringsbasert master 
i engelsk (ENGMAU), fremmedspråksdidaktikk (FRAMDI, nytt tilbud i fagdidaktikk for fransk, 
spansk og tysk for ungdomsskolelærere) og nettkinesisk. Digitysk kunne dessverre ikke 
lyses ut pga. manglende ressurser i faget. Nettkinesisk ble avlyst høsten 2015 pga. få 
søkere. 

IF fikk sent i 2015 tildelt midler fra Norgesuniversitetet for å utvikle et nytt, nettbasert tilbud i 
arabisk. I tillegg fikk instituttet tilslag på søknaden til Udir («Kompetanse for kvalitet») om å 
utvikle nye, nettbaserte tilbud til spansklærere. Dette blir naturlige satsningsområder for 
2016. 

5) Resultatene fra Studiebarometeret i 2014 og 2015

2015-tall publiseres først 2. februar1. Meldingen baserer seg derfor på tall fra 2014. Ved IF 
var det kun 3 BA-program (engelsk, spansk og japansk) og 2 MA-program (fransk og 
engelsk) som hadde høy nok deltakelse til at det kunne vises svardata. Resultatene fra BA-
programmene våre viser i snitt score på mellom 3,1 og 3,9, der 5 er høyest mulig score. 
Spørsmål om engasjement for faget får høyest samlet score, lavest score får medvirkning. 
Yrkesrelevans ligger også lavt. Svarene ligger tett oppunder gjennomsnittet for alle 
språkutdanninger.

For masterprogrammene ligger svarene oppunder 4, med ett unntak: yrkesrelevans. Dette 
bekrefter inntrykket av at vi har en jobb å gjøre når det gjelder å synliggjøre yrkesrelevansen. 
Dette vil være en prioritert oppgave i 2016.  

1 Da utdanningsmeldingen ble lagt frem for UUI, var ikke tallene for 2015 klar. Tall fra 2015 er nå kommet, men de 
fleste av IF sine program har for lav svarprosent til at svardata kan vises. 



Utdanningsmelding fra Institutt for lingvistiske, litterære og 
estetiske studier for 2015
1. Oppfølging av prioriteringer fra 2014 og studiekvalitets- og læringsmiljøtiltak i 2015. 

LLE planla i 2014 å styrke studentmottaket for høsten for å gi nye programstudenter en 
bedre studiestart, sikre de sosiale rammene og motarbeide tidlig frafall. Høsten 2015 deltok 
LLE i pilotprosjektet ved HF med studiestartgrupper for nye bachelorstudenter. 
Tilbakemeldingene fra studenter og faglærere tyder på at det var vellykket, og instituttet 
anbefaler at prosjektet videreføres. LLE har i 2015 også arrangert felles oppstartsmøter for 
nye masterstudenter for vår og høst, der studieveiledere og faglig ansatte har deltatt. 
For at nye bachelorstudenter så raskt som mulig skal få en faglig tilknytning har LLE 
opprettet nye førstesemesteremner i allmenn litteraturvitenskap, digital kultur, latin og 
nordisk. For nordisk er det opprettet egne emner knyttet til hvert bachelorprogram (nordisk 
språk og litteratur, norrøn filologi og norsk som andrespråk), men med til dels felles 
undervisning for å gi bred innføring i fagområdet. 

LLE fikk i 2015 en tildeling på 200 000 kroner til rekrutteringstiltak og studiekvalitetsutvikling. 
Midlene ble fordelt etter interne søknader, og ble brukt til følgende tiltak: 

 Oppgradering av undervisningsmateriale i Fjernord-tilbudet
 Rekrutterings- og profileringsmateriell for LLE
 Profilering- og studiekvalitetstiltak ved allmenn litteraturvitenskap: skolebesøk, 

karrieredag, profileringsfilmer, mentorordning med masterstudenter som veiledere for 
studenter på grunnivå

 Internasjonal profilering av LLEs emnetilbud i Scandinavian Area Studies
 Vedlikehold av innlæringskorpuset ASK for norsk som andrespråk

2. Prioriteringer for 2016

LLE fortsetter å prioritere utadrettet virksomhet med profilering av instituttets studietilbud, 
med åpen dag rettet mot videregående skole, språkdagen «Ka vil DU bli?» for 
ungdomskolen og emnet Praktisk informasjonsarbeid (PRAKTINF) med praksisplasser. 

I arbeidet med studiekvalitet planlegger LLE i 2016 å se på sammenhengen mellom 
læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter, vurderingsformer og evaluering. 

LLE har i 2015 fått erfaring med digital eksamen i Inspera og har tatt del i et pilotprosjekt 
med Canvas. Instituttet vil jobbe med å utnytte mulighetene i disse verktøyene og 
hjelpemidlene i enda større grad. Det er kjøpt inn mobile videokonferansesett til bruk i for 
eksempel sensureringsmøter, men dårlig nettforbindelse i HF-bygget er en utfordring. 

3. Utfordringer i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeidet i 2015

Grunnet avgang og sykefravær var studieseksjonen ved instituttet underbemannet høsten 
2015, og det førte til utfordringer med oppfølging av en del rutinebaserte prosesser. 

Vi ser at det er behov for at det fokuseres mer på evalueringsprosessen som en del av 
studiekvalitetsarbeidet. 

4. Studieprogramevalueringer, gjennomføring i 2015 og planer for 2016. Om 
kvalitetsbasen og emne- og programevalueringer.

Alle studieprogram ved LLE har etablert avtale med ekstern programsensor med plan for 
evaluering av studieprogram. For lingvistikk og språkvitenskap gikk programsensoravtalen ut 



i høst, og ny avtale må inngås. LLE mottok programsensorrapporter for 2015 for 15 
studieprogram:

 Årsstudiet i nordisk
 Bachelorprogrammene i allmenn litteraturvitenskap, nordisk (utgått), nordisk språk og 

litteratur, norrøn filologi, språkvitenskap, gresk, latin
 Masterprogrammene i allmenn lingvistikk, allmenn litteraturvitenskap, datalingvistikk 

og språkteknologi, nordisk språk og litteratur, gresk, latin, norrøn filologi

Programsensorrapportene som har blitt levert følges opp i programstyrene. Rapporter med 
kommentarer oversendes til fakultetet og lastes opp til Kvalitetsbasen. 

Til sammen 56 emneevalueringer fra 2015 har blitt rapportert og lastet opp til Kvalitetsbasen. 

5. Planer for utvikling av studietilbudet, opprettinger/justeringer/nedleggelser av 
studieprogram, vurdering av robusthet i fagmiljøet.

LLE slår sammen 2-årige masterprogrammet i datalingvistikk og språkteknologi som et eget 
studieprogram, og studietilbudet inngår i stedet som del av masterprogrammet i lingvistikk. I 
tillegg slås de to spesialiseringene på bachelorprogrammet i språkvitenskap (BAHF-SPRKV), 
spesialisering i allmenn lingvistikk eller datalingvistikk og språkteknologi, sammen til én. 

Bachelorprogrammene i gresk og latin slås fra 2016 sammen til et felles bachelorprogram i 
klassisk filologi. 

6. Aktivitet i etter- og videreutdanning. Status i 2015 og planer for 2016. 

I 2015 ble det opprettet fire nye fjernundervisningsemner i nordisk språk og litteratur med 
oppstart 2016. Emnene inneholder bl.a. mer fagdidaktikk enn Fjernord-emnene og opplegget 
er direkte myntet på lærere i 8-13 trinn. Finansieringen skjer med midler fra 
Utdanningsdirektoratet og ble opprettet under prosjektet Kompetanse for kvalitet. 

På oppdrag fra Hordaland fylkeskommune vil LLE fra 2016 tilby tilrettelagt etterutdanning i 
norsk som andrespråk for lærere i videregående skole som underviser eller skal undervise 
minoritetsspråklege elever. Formålet med kurset er å gi lærere en introduksjon til norsk som 
andrespråk og andrespråkspedagogikk, og å være en arena for å diskutere problemstillinger 
og utfordringer i undervisningen av minoritetsspråklige elever. 

LLE erfarer at nettstudiet Prisme fungerer godt, men samarbeider med DigUiB om 
oppdatering av de digitale læringsressursene. 

Tilbudet i nettkunsthistorie er inntil videre innstilt. Gjenoppretting av tilbudet er avhengig av 
ressursene i fagmiljøet, men også av en kraftig oppdatering av de digitale 
læringsressursene. Det mangler en tilfredsstillende serverløsning og digital plattform for 
kurset. 



Utdanningsmelding FOF 2015

EXAMEN PHILOSOPHICUM – GENERELT

Dimensjoneringa av undervisninga i 2015 var på same nivå som dei siste åra. Dei aller fleste 
studentane fekk plass på seminarmodellen, men dette kravde ein del ekstra seminargrupper i tillegg til 
dei fakulteta opprinneleg melde behov for. På grunn av nytt studentmottak på HF blei 
seminargruppene svært mykje fullare enn vanleg, med 28-30 studentar pr. gruppe ved semesterstart. 
Dersom eit slikt mottak skal halde fram må det komme ei løysing på dette. Psykologisk fakultet sine 
grupper var også to-tre studentar over normalen. Samla strykprosent for seminarmodell og 
skuleeksamen var om lag fire prosent .

All undervisning blei halden på hausten, med unntak av EXPHIL-MNSEM som sidan våren 2013 har 
hatt undervisning også i vårsemesteret retta inn mot studentar ved biologi og nærliggjande program. 
Hausten 2015 var dessutan første gongen første og andre emnedel på JU-varianten av 
seminarmodellen var slått saman. Også denne varianten består no av ei rettleia seminaroppgåve, og 
ei mindre tilleggsoppgåve utan rettleiing. 

Verktøyet «Moodle» har vore nytta i tre emne ved Examen philosophicum: EXPHIL-PSSEM, EXPHIL-
MOSEM og EXPHIL-SVSEM. Det var digital skuleeksamen i alle eksamensvariantane hausten 2015. 
Då vart verktøyet «Inspera Assessment» nytta. I tillegg var EXPHIL-JUSEM og EXPHIL-JUEKS med i 
pilotprosjektet om den nye læringsplattformen ved UiB – «Mi side pilot» (som no er blitt «Mitt UiB»).   

Det blei gjennomført studentevaluering av emna hausten 2015.

AKADEMISK SKRIVING – GENERELT

Akademisk skriving har undervisning om hausten og våren. 95,5 % av studentmassen gjennomfører 
kurset i løpet av haustsemesteret. Dimensjoneringa av undervisninga har vore uendra. 

Strykprosenten for dei 200 studentane som leverte var på 1 %.

Det blei gjennomført studentevaluering av emnet hausten 2015.

FAGSTUDIET

Oppfølging av prioriteringar omtalt i utdanningsmeldinga for 2015 og prioriteringar for 
2016

Hovudfokus på undervisningssida var evaluering og ev. justeringar av dei reviderte studieprogramma, 
BAHF-FILO og MAHF-FILO med tilhøyrande emneplanar. På bakgrunn av tilbakemeldingar har me 
gjort nokre små endringar både på bachelor- og masternivå, først og fremst knytt til arbeidskrav og 
vurderingsformer.

Ved å synleggjere moglegheita for utveksling både for lærarar og studentar har me i 2015 sett ei lita 
auke både for student- og lærarmobilitet.

Hovudfokus på undervisningssida vil fortsatt vere evaluering og ev. justeringar av studieprogramma, 
BAHF-FILO og MAHF-FILO. Når det gjeld MAHF-FILO er instituttet no inne i ein prosess der me ser 
på moglegheita for å revidere studieplanen. Intensjonen er å sikre den faglege breidda i graden, samt 
gjere studieløpet meir forskningsbasert.

I 2015 overtok me ansvaret for bachelorprogrammet i retorikk (BAHF-RET). Heile studieplanen skal 
reviderast med det mål å gjere den meir straumlinjeforma og disiplinbasert.

Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak instituttet har hatt særleg merksemd i 2015

Instituttet har i 2015 gjennomført ein omfattande mentorordning for våre nye studentar. Evalueringar 
tyder på at dette har vore eit positivt tiltak og me vil ta med oss denne ordninga inn i 2016.

Hausten 2015 innførte me eit spesialisringsemne (FIL124) bachelorgraden sitt første semester. 
Tanken er at dette skal skape ei fagleg tilhøyrigheit tidleg i studieløpet, noko som kan stagge 
fråfallsprosenten.

Det er for tidleg å konkludere om desse tiltaka har hatt noko signifikant effekt.



Resultat frå Studiebarometeret / Fakultetet sitt arbeide med fråfall og gjennomstrømming

Svarprosenten for fagstudia i filosofi er for låg til at me kan identifisere konkrete problemområde med 
tilhøyrande tiltak, men som det går fram av punktet over, samt punktet Gjennomstrømming i 
studieprogramma under jobbar instituttet kontinuerleg med gjennomstrømmings- og 
fråfallsproblematikken ved Fakultetet.

Utfordringar i studiekvalitets- og læringsmiljøarbeidet i 2015

Rekrutteringa til masterprogrammet er for dårleg. Instituttet skal arbeide vidare med saka. Me er 
særleg interesserte i å sjå på korleis me kan trekke til oss fleire internasjonale søkjarar.

Til tross for svak oppgang er instituttet enno ikkje nøgd med omfanget av studentutveksling. Instituttet 
skal jobbe vidare med saka.

Det blei, og vil bli jobba vidare med å inkludere våre studentar (særleg frå 200-nivå og oppover) i 
faglege tilstellingar ved instituttet.

Program- og emneevaluering 2015 og 2016

På BAHF-FILO blei dei fleste emna på 100-nivå (samt nokre på 200-nivå) under ny struktur evaluert i 
2015.

Det blei ikkje gjennomført programsensur i 2015. Instituttet fekk først på plass ny programsensor 
våren 2015. MAHF-FILO og BAHF-FILO skal evaluerast grundig både på program- og emnenivå 
gjennom heile 2016. Det same vil gjelde for BAHF-RET.

Program- og emneevalueringar blir etter hovudregelen lasta opp i universitetet sin 
studiekvalitetsdatabase.

Planar for oppretting/nedlegging av studietilbod

Instituttet har ingen planar om oppretting/nedlegging av studietilbod i 2016

Allokering av studieplassar/opptaksrammer for 2017

Opptaksrammer for masteropptaket 

MAHF-FILO: 15 (Programmet har potensielt større kapasitet, og kan ta opp fleire om det melder seg 
kvalifiserte kandidatar).

Opptaksrammer for bachelor/lågare grad

ÅRHF-FILO: 15

BAHF-FILO: 35 

BAHF-RET: 20

Etter- og vidareutdanning

I 2015 oppretta instituttet to vidareutdanningsemne: FIL623 - Etikk for helsearbeidarar og FIL624 – 
Forskningsetikk som instituttet vil tilby ved behov.

Gjennomstrømming i studieprogramma

Gjennomstrømminga på programma er alt for dårlig. Instituttet har arbeidd, og arbeider framleis 
kontinuerleg med studiekvalitets- og rekrutteringstiltak som me vonar me vil sjå resultat av i åra som 
kjem.



Utdanningsmelding 2015; Griegakademiet – Institutt for musikk

Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2014 og planer og prioriteringer 
for 2016.

Griegakademiet er våren 2016 inne i en ressurskrevende prosess i forbindelse med utredning av et 
eventuelt nytt kunstfakultet. Prosjektgruppen for utredning av nytt fakultet har opprettet en 
arbeidsgruppe der instituttet og Kunst- og designhøgskolen i Bergen, skal utrede hvilke muligheter 
og synergier en eventuell sammenslåing kan generere for utdanningene innen kunstfeltet. En 
institusjonell sammenslåing vil føre til svært spennende muligheter for musikk- og kunstutdanningene 
og vil, med de rette grepene, være med på å løfte fram UiB nasjonalt og internasjonalt i forhold til 
utdanning på kunstfeltet, musikkterapi og musikkvitenskap.

Instituttet har videreført samarbeidet med eksterne aktører, både for utøvende studenter og 
musikkterapistudenter. Det jobbes kontinuerlig med å ha gode relasjoner med praksisfeltet og 
kulturfeltet. Dette er svært viktig for at læringsinnholdet på programmene er relevant og av høy 
standard.

På programmet BAHF-MUS er det en kontinuerlig prioritering å styrke rekruttering, auke 
samspillsmuligheter og finne relevante prosjekter i prosjektukene. Fra høsten 2015 har instituttet et 
samarbeid med BFUng (Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester), et nytt ungdomsorkester i familie 
med Bergen Filharmoniske Orkester under paraplyen til Musikkselskapet Harmonien. BFUng har full 
symfonisk besetning, og medlemmene kommer fra hele Vestlandet. BFUng er et samarbeid mellom 
Griegakademiet, Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger, og Barratt Due 
Musikkinstitutts avdeling i Bergen.

Høsten 2015 startet Bachelorprogram i musikkvitenskap for første gang. 277 søkte programmet 
gjennom Samordna Opptak, 47 søkere hadde programmet som førstevalg. 15 studenter ble tatt opp 
høsten 2015. Musikkvitenskap har dermed nådd både måltall for studieplasser og vist at programmet 
rekrutterer svært godt. Instituttet må prioritere å få god rekruttering også for 2016 gjennom å 
synliggjøre programmet på utdanningsmesser ol.

Masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon er i 2016 lyst ut som sjangeruavhengig. Dette for 
å ha et tilbud til jazzstudenter på masternivå. Instituttet har for opptaket 2016 ikke profilert dette på 
grunn av korte tidshorisonter. For opptak 2016 er det én søker med jazzprofil. Instituttet vil i 2016 
prioritere å revidere studieplanen for MAHF-MUUT og ha fokus på å profilere masterprogrammet 
som sjangeruavhengig.

Instituttet planlegger fra høsten 2016 lyse ut årsstudium i kirkemusikk, et deltidsstudium over to år. 
Tilbudet er ment for instrumentalister med en bachelorgrad i utøving, med annet hovedinstrument enn 
orgel. Tilbudet i kirkemusikk er nært knyttet til et av instituttets samfunnsmandat; å utdanne 
kirkemusikere/kantorer for Den norske kirke.

Andre prioriteringer for 2016 er å ha en emneportefølje for studenter på alle Griegakademiets 
programmer som gir dem en utdanning som ligger i toppen nasjonalt og internasjonalt. Instituttet vil 
også prioritere å se på hvilke emner som kan samkjøres og utgjøre en felles plattform for alle 
Griegakademiets studenter.

Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak instituttet har hatt særlig oppmerksomhet om i 2015.

Instituttet har siden august 2015 hatt tilsatt en lydtekniker i full stilling. Dette har hatt positiv effekt for 
studentene ved at de blant annet kan få opplæring i utstyrsbruk og få profesjonell hjelp til 
innspillinger.

Instituttet har fokus på utveksling, og det er et kontinuerlig arbeid for å tilrettelegge for utveksling for 
programstudentene. Instituttet har også mange innreisende utvekslingsstudenter, noe som er positivt 
for hele studentmiljøet. 
Som studiekvalitetstiltak har det på MAHF-MUUT blitt etablert et utvidet veilederkorps med flere 
utøvende lærere for å styrke refleksjonsdelens sammenheng med det kunstneriske arbeidet.



Det har vært fokus på å ha emner som går på tvers av programtilhørighet. MUF101 Musikk, kultur og 
samfunn er et slikt emne, som er obligatorisk i BAHF-MUS, BAHF-MVK og MAHF-INMUT. Det 
har vært utfordrende å ha et emne som skal inngå i tre programmer med til dels svært ulik profil. 
Emnet har fått varierende evaluering av studentene, og høsten 2015 brukte instituttet midler avsatt i 
prosjektet "Tiltak for rekruttering og studiekvalitet" til å følge studentene tettere opp gjennom 
lesegrupper, arbeid i mindre grupper og workshops. Midlene som ble tildelt var øremerket for bruk i 
2015, og det er uheldig at disse tiltakene ikke kan gjennomføres også for våren, da emnet går over to 
semester. Effekten av tiltaket vil ikke være klart før vår -16 når emnet evalueres og studentene skal 
opp til vurdering.

MAHF-INMUT fikk også tildelt midler fra fakultetet for rekruttering og studiekvalitet. Midlene er 
benyttet på en utvidet mentorordning for studenter på 1. studieår, to seminarer for praksislærere og 
styrking av studentstyrte aktiviteter som huskonserter.

Fagmiljøet på musikkterapi er i gang med en revidering av studieplan og studieløp, basert på 
evalueringer frå programsensor, programmutvalg, studenter og fagmiljø. Programmet har også 
obligatoriske emner som eies av Det psykologiske fakultet. Fra høst 2016 skal psykologiemnene 
legges om, noe som krever en endret studieplan og studieløp for studentene som tas opp på 
musikkterapi høst -16. Fagmiljøet er i gang med revisjon av studieplan, og studiekvaliteten vil styrkes 
gjennom å få et tilbud som oppleves som mer relevant og motiverende for studentene.

Fagmiljøet på musikkterapi er i gang med en revidering av studieplan og studieløp, basert på 
programsensors evaluering. Programmet har også hatt utfordringer med emner som eies av Det 
psykologiske fakultet, men som inngår som obligatoriske i studieløpet for musikkterapi. Emnene har 
medført at mange studenter har blitt stoppet i sitt studieforløp og fått nedsatt studieprogresjon. Fra høst 
2016 skal psykologiemnene legges om, noe som krever en endret studieplan og studieløp for 
studentene som tas opp på musikkterapi høst -16. Fagmiljøet er i gang med revisjon av studieplanen, 
og studiekvaliteten vil styrkes gjennom å få et tilbud som oppleves som mer relevant og motiverende 
for studentene.

Planer for utvikling av studietilbudet, opprettinger/justeringer/ nedleggelser av studieprogram,
vurdering av robusthet i fagmiljøet og fordeling av studieplasser for 2017.

Instituttet oppretter årstudium i kirkemusikk, se ovenfor.
MAHF-MUTP: Omlegging av studieprogrammet, se ovenfor.

Instituttet planlegger å få til et Griegstudium innenfor det etablerte International Diploma. Dette er 
ment som et tilbud til primært pianister og sangere (eventuelt fiolin/kvartett). Tilbudet vil inngå i det 
ordinære ID-programmet, men der det tilbys en pakke/valgemner med fordypning i Grieg. Dette vil 
styrke instituttets internasjonale profil ytterligere.

Fagmiljøene på instituttet oppleves som robuste. Det er noen utfordringer knyttet til at instituttet er 
avhengig av svært mange timebaserte lærerkrefter i undervisningen på hovedinstrument.
Nytt ansettelsesreglement skaper utfordringer for utøvende studier. Siden stillinger må lyses ut før vi 
har oversikt over hvilken studentmasse vi har påfølgende studieår, blir det en del utfordringer knyttet 
til dette. Det er mange timelærere i de utøvende programmene, noe som er nødvendig for å 
imøtekomme kravene om bredde og kvalitet.

Det er svært kritisk at tilsetting i en fast stilling for studieretning komposisjon ble stoppet av fakultetet. 
Per dags dato gjennomføres all undervisning av vikarer. Dette skaper et svekket læringsmiljø for 
studentene som er tatt opp på komposisjon, fordi det ikke er langsiktighet og stabilitet i utdanningen. 
Vikarene som er tilsatt er svært kompetente, men med et engasjement som kun varer frem til vår -16 er 
det ikke mulig å se studiet i det fireårsperspektivet som det er behov for. Også rekrutteringsmessig er 
det vanskelig å profilere en studieretning som ikke har faste lærere. Det er også viktig å presisere at i 
rapporten "Innspill til samspill” anbefales det at komposisjonsstudiet ved GA videreføres. Rapporten 
er utarbeidet av en internasjonalt sammensatt ekspertgruppe og er en del av Rådet for utøvende 
musikks SAK-prosjekt, støttet av KD.



Aktivitet i etter- og videreutdanning. Status i 2015 og planer for 2016.

Instituttet skulle etter planen lyse ut EVU-tilbud i KORPS601 Skolekorpsledelse og MUTP661 
Vidareutdanning for musikkterapeutar i eldreomsorg høst -15. Av ulike grunner ble oppstart utsatt til 
høsten -16. Tilbudene er meldt inn til Kontor for etter- og videreutdanning, og lyses ut snarlig.

Instituttet er i dialog med Norsk Korforbund om oppretting av et EVU-tilbud i korledelse. Tilbudet er 
tenkt å starte opp høst -17.

Gjennomstrømming i studieprogrammene

Generelt er det god gjennomstrømning og lite frafall, noe som har å gjøremed tett oppfølging av 
studentene både faglig og administrativt.

Obligatorisk oppmøte på undervisning i alle emner krever store administrative ressurser, men gir godt 
overblikk over studenter som har problemer. De får tett oppfølging, og instituttet har rutiner for å gi 
studentene melding om de står i fare for å miste vurderingsretten pga. manglende oppmøte.



UTDANNINGSMELDING FRA SKOK

Planer for utvikling av studietilbudet, opprettinger/nedlegginger av studieprogram, 
vurdering av robusthet i fagmiljøet og fordeling av studieplasser for 2016.

SKOK planlegger i løpet av 2016 en omstrukturering av Bachelorprogram i kjønnsstudium, 
som vil gjøre programmet mindre ressurskrevende å administrere. Vi ønsker å legge opp 
programmet slik at programemnene kommer i egne semestre og spesialiseringsemnene 
kommer i egne semestre, noe som vil lette timeplanleggingen betraktelig.  I tillegg er det 
konkrete planer om å opprette to nye spesialiseringer i programmet, og SKOK er i gang med 
å utvikle studieplaner for en spesialisering i administrasjon og organisasjonsvitenskap og en 
spesialisering i sosialantropologi. 

Høsten 2016 vil de første studentene begynne på SKOKs nye Årsstudium i kjønn, seksualitet 
og mangfold. I forbindelse med opprettingen av dette programmet er det også utviklet en 
utvidet versjon av førstesemesteremnet KVIK100 Innføring i kjønnsstudier (10 SP). Dette er 
emnet KVIK110 Innføring i kjønnsstudium med utvida semesteroppgave (15 SP) som vil 
kunne taes som del av årsstudiet og vil undervises første gang høsten 2016. 

SKOK har også en langsiktig målsetning om å utvide undervisningstilbudet til å omfatte 
masternivå. UiB, som et av landets største universiteter, bør etter SKOKs mening ha et slikt 
tilbud. Senteret har foreløpig ikke ressurser til å prioritere opprettelse av masterprogram på 
egen hånd, men ønsker å være i dialog med relevante miljøer v/UiB om muligheter for å 
samarbeide om å utvikle tilbud på masternivå.

Fagmiljøet er lite, men det er mulig å avvikle forskningsfri for fast ansatte ved SKOK uten at 
det utløser vikarbehov, og må derfor sees på som robust. SKOK vurderer kontinuerlig 
studietilbudet opp mot undervisningsressursene ved senteret.

Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2015 og planer og
prioriteringer for 2016

I fjorårets utdanningsmelding ble synliggjøring av undervisningstilbudet innen kjønnsstudier 
omtalt som et prioritert innsatsområde. SKOK har fått produsert en rekrutteringsfilm for 
Bachelorprogram i kjønnsstudium som skal publiseres i løpet av februar 2016.  Vi arbeider 
også videre med å finne en løsning på at tekniske barrierer gjør det vanskelig å synliggjøre 
vårt tverrfaglige studieprogram på nettsidene til flere fakulteter enn Det humanistiske fakultet. 

Det nye emnet KVIK102 Likestilling og mangfold (15 SP) ble utviklet våren 2015 og undervist 
for første gang i høstsemesteret. 13 studenter tok eksamen i emnet. 

I 2016 vil SKOK prioritere å videreutvikle Bachelorprogram i kjønnsstudium ved å forbedre 
strukturen i programmet og få inn flere samarbeidspartnere.  I tillegg ønsker vi å bedre 
informasjonsflyten mellom senteret og samarbeidsinstituttene gjennom faste møter 
administrasjonen imellom slik at eventuelle endringer i emneportefølje og studieplaner kan 
fanges opp tidlig.

I 2016 vil kvalitetsarbeid knyttet til igangsetting av Årsstudium i kjønn, seksualitet og 
mangfold også stå i fokus. Det vil jobbes med å få god synergi effekt mellom 
Bachelorprogram i kjønnsstudium og årsstudiet. Det vil også bli jobbet aktivt med rekruttering 
til årsstudiet blant annet gjennom fokus på relevans for arbeidslivet, og med kontakt med 
institutter som tilbyr utdanningsløp der et årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfold vil 
kunne være relevant/ ønskelig for studentene. 

SKOK har tidligere bidratt med kjønnsperspektiver i undervisning i regi av SVT innenfor 
vitenskapsteori på HF, MATNAT og SV. Framover vurderer vi å utvikle en egen modul 
kjønnsperspektiv og feministisk vitenskapsteori som kan tilbys PhD-kandidater som del av 
forskerutdanningen ved UiB. 



-Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak fakultetet har hatt særlig oppmerksomhet om i 
2015.
SKOK har hatt særlig fokus på frafallsproblematikk i 2015. Flere tiltak er satt i verk for å 
redusere frafallet fra bachelorprogrammet. Disse er studentmottak for 
førstesemesterstudenter, økt tilrettelegging for aktivitet i fagutvalget, tildeling av akademisk 
kontaktperson til studenter, og flere faglig-sosiale tilbud som faglunsjer og filmkvelder. 

I mai 2015 arrangerte SKOK en workshop om frafall og gjennomføring for tverrfaglige 
studieprogram, som samlet representanter for fagmiljø, og administrativt ansatte samt 
studenter tilknyttet tverrfaglige programmer ved UiB.  Rekrutteringsstrategier var også tema 
for et kontaktmøte om undervisning med representanter fra andre institusjoner som tilbyr 
utdanning innen kjønnsstudier.

SKOK vil etter planen ta i bruk digital eksamen i emner med skoleeksamen fra og med 
høsten 2016, og har fra og med vårsemesteret 2016 kun digitale kompendier i bruk i emnene 
våre. 

- Utfordringer i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeidet i 2015.
SKOK vil ha fortsette å ha et særlig fokus på rekruttering og frafallsproblematikk, og på 
videreutvikle tiltaka som ble satt i verk i 2015, samt vurdere nye tiltak for å øke kullfølelsen 
blant studentene og etablere samlingsarenaer for programstudentene.  Arbeidet med å 
rekruttere flere utenlandsstudenter til det engelskspråklige emnet har gitt resultater, og vi vil 
fortsette dette arbeidet. 

Bachelorprogram i kjønnstudium har ikke høy nok svarprosent i 
Studiebarometerundersøkelsen til at resultatet er publisert.  

- Studieprogramevalueringer. Gjennomføring i 2015 og planer for 2016.
Programsensor Anne-Birgitte Rønning leverer sin siste programsensorrapport i februar 2016. 
Rønning var også tilstede på programstyremøte i januar 2016 for å orientere om sitt arbeid 
som programsensor.  Programsensor ble også brukt som ekstern sensor for alle SKOKs 
emner høsten 2015, slik at karakternivået grundig kunne gjennomgås. Programsensor 
konkluderte med at karakternivået er i tråd med karakternivået ved andre institusjoner.  

SKOK vil ansette ny programsensor i løpet av 2016 som kan levere sin første rapport mot 
slutten av året. 

SKOK har ikke brukt kvalitetsdatabasen aktivt, men vil laste opp aktuelle dokumenter fra 
2015 og fremover. 

- Aktivitet i etter- og videreutdanning. Status i 2015 og planer for 2016.
SKOK har foreløpig ikke noe EVU-tilbud. På sikt vil noen av emnene i årsstudiet også egne 
seg til utvikling av mer fleksible og yrkesrettede EVU-kurs innen likestillings- og 
mangfoldsproblematikk, men dette vil ikke bli prioritert i inneværende år. 



UTDANNINGSMELDING FRA SVT - 2015

Da SVT ikke har ordinære studieprogram på bachelor- eller masternivå er en rekke av 
punktene vi er bedt om å omtale i meldingen ikke aktuelle, og blir derfor heller ikke omtalt. 

SVTs primære undervisningsoppdrag er knyttet til doktorgradsutdanningen ved UiB der SVT 
har ansvar for undervisningen i vitenskapsteori og etikk ved alle fakultet bortsett fra Det 
medisinsk-odontologiske fakultet og det Det juridiske fakultet, men det arbeides langsiktig 
med dette å få på plass avtaler med disse fakultetene også.
I forhold til studiekvalitet jobbes det bl.a. med å gjøre undervisningsoppgavene mer robuste 
ved å utvikle et helhetlig og grunnleggende rammeverk av sentrale undervisningsmoduler 
med litteraturhenvisninger og kilder for å øke fleksibiliteten og sikre kontinuiteten i 
vitenskapsteoriundervisningen i p.hd.-utdanningen. Vi ser for oss en økt vektlegging av 
digitale medier i framtiden. Dette vil også være med på å bidra til økt fleksibilitet og til å 
realisere målet om tverrfaglighet i forskerutdanningen. 

SVT har i 2015 fortsatt arbeidet for å konsolidere det tverrfaglige studietilbudet på 
bachelornivå, de såkalte dannelsesemnene. Tilstrømmingen til studiene er jevn, men vi ønsker 
å øke rekrutteringen. I 2015 hadde emnene 53 beståtte eksamener og en 
studiepoengsproduksjon på 265stp. I 2016 vil det fortsatt bli arbeidet med å øke 
rekrutteringen til emnene. SVT fikk i 2015 tilsatt en studiekonsulent med erfaring fra 
studierekrutteringsarbeid som vi ha trukket veksler på. Vi ser allerede at noen av tiltakene vi 
har satt i verk virker da antallet studenter som har registrert seg til vårens kurs har økt 
formidabelt. Det administrative ansvaret for emnene har i løpet av 2015 blitt overført fra FOF 
som tidligere hadde dette ansvaret. Dette har medvirket til et mye tettere samarbeid mellom 
den faglige og administrative staben tilknyttet studiene, og har ført til en rekke endringer for å 
forbedre arbeidsflyten. 

I tillegg bidrar mange av SVTs ansatte med ulike enkeltbidrag til emner på alle nivå i en 
rekke fagmiljøer og fakulteter. SVTs ansatte har i 2015 bidratt med fagkompetanse innen 
vitenskapsteori og etikk i undervisningsopplegg ved flere av fakultetene ved UiB på ulike 
nivå. Til sammen utgjør dette et vesentlig antall undervisningstimer som kommer i tillegg til 
SVTs primære undervisningsansvar på 900-nivå, men dette ansees som en så viktig del av 
senterets tverrfaglige rolle ved UiB at alle ansatte blir oppfordret til å bidra bredt og er noe 
senteret fortsatt ønsker å bidra med. 

Utover dette er det også andre undervisningstilbud der SVT har fått en sentral rolle. Mens 
mange av de nevnte tilbudene ikke bygger på skriftlig nedfelte forpliktelser for SVT, står 
studietilbudet i nanoteknologi i en særstilling idet UiBs nano-programmer bygger på et 
prinsipp om tverrfaglighet der nanoetikk skal inngå både i bachelorgraden og mastergraden. 
Som eneste fagenhet ved UiB med forskningsbasert kompetanse i nanoetikk, ble SVT derfor 
bedt om å bidra fast inn i NANO100 og videre om å drifte emnet NANO310 Nanoetikk (5 
studiepoeng). Vi har fortsatt, etter gjentatte ganger å ha tatt det opp med MN-fakultetet og 
Studieadministrativ avdeling, ikke fått avklart en finansieringsmodell og endog finansiering 
av dette emnet, men vi har av hensyn til studentene likevel gitt undervisning i emnet – 
vederlagsfritt.

SVT har så langt ikke hatt egne etter- og videreutdanningstilbud. Det er heller ingen planer 
om å utvikle slike tilbud i løpet av 2015. 





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

Fakultetene 

Vedrørende utdanningsmelding for 2015, tilleggsbestilling

Vi viser til brev til fakultetene om forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmelding 
datert 20.12.15. Av brevet går det fram hvilke tema som det skal rapporteres på. 

Når det gjelder Utdanningsdelen av meldingen, ber vi om at det i tillegg til temaene som går 
fram av brev med vedlegg, rapporteres på følgende punkter:  

 Resultatene fra Studiebarometeret i 2014 og 2015; hvilke tiltak er gjennomført i 2015 
og/eller planlagt gjennomført i 2016.

 Fakultetenes arbeid med frafall og gjennomstrømming, med referanse til 
oppfølgingspunktene som er listet i styresak 124/15. 

 Jf. punktet om programevaluering i malen: Vi ber om at det under dette punktet i 
tillegg sies noe om bruken av kvalitetsbasen ved emne- og programevalueringer. 

Tilleggene skal ikke medføre endringer i meldingenes lengde.  

Vennlig hilsen

Christen Soleim
avdelingsdirektør Ingvild Greve

underdirektør

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

Studieadministrativ avdeling
Telefon 55589314

Postadresse 
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Langesgate 1
Bergen

Saksbehandler
Tove Steinsland
+47 55 58 90 47

Referanse Dato

2015/13355-TOVST 14.01.2016



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 Hårfagresgate 1
Bergen

Saksbehandler
Ranveig Lote
55589963
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Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Senter for vitenskapsteori
Griegakademiet - Institutt for musikk
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Institutt for fremmedspråk
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmeldinger for 2015
Fakultetet har mottatt brev fra Universitetsdirektøren om meldinger for 2015 (sak 
2015/13355). 

Fakultetets meldinger skal behandles i Fakultetsstyret i møte den 15. mars. I forkant av 
fakultetsstyrets behandling skal meldingene legges frem for hhv. Studiestyret ved HF 
(utdanningsmelding) og Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (forskningsmelding og 
forskerutdanningsmelding). 

For å ha tid til saksforberedelse ber vi derfor om å få meldingene tilsendt fra 
instituttene senest 15. februar. 

Vi ber om at enhetene i sin utforming av meldingene tar utgangspunkt i malene i 
universitetsdirektørens brev. Fakultetets tre meldinger bør totalt ikke overstige 6 sider, og vi 
ber derfor om at grunnenhetene utarbeider kortfattede meldinger (1-2 sider per melding). 

I tillegg til punktene i universitetsdirektørens maler, har fakultetet lagt til noen ekstra punkt i 
to av meldingene, som beskrevet under. 

Ekstra punkt i utdanningsmeldingen:
 I lys av at fakultetet nå setter i gang prosjektet «HF 2018 – prosjekt 

studieprogramportefølje» ber vi om at instituttene ikke foreslår oppretting av nye 
studieprogram i årets melding, men heller tenker eventuelle initiativ inn mot prosjektet 
som nå går i gang. 

Referanse Dato

2016/278-RAL 07.01.2016
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 Universitetsdirektøren viser i sitt oversendingsbrev til styresak 124/15 om 

studiepoengproduksjon og frafall og ber spesifikt om at fakultetene vurderer effekten 
av igangsatte tiltak i forhold til gjennomstrømming og frafall. Vi vil derfor be om at 
enhetene redegjør spesifikt for relevante tiltak som er gjennomført i 2015 og, dersom 
mulig, også om effekten disse har hatt. Fakultetet vil også ta ansvar for å redegjøre 
for piloten med studiestartgrupper som ble gjennomført på en del av programmene 
høsten 2015. 

Ekstra punkt i forskningsmeldingen: 
 Enhetene bes om en kort redegjørelse for styrker og svakheter i forskningen ved 

instituttet på grunnlag av fjorårets resultater.
 Enhetene bes også om å nevne eventuelle andre forhold som instituttet ønsker å 

fremheve vedrørende forskning.

Vennlig hilsen

Trine Moe
fakultetsdirektør Ranveig Lote

studiesjef



Vedlegg 

Mal for meldinger: 

Punktene nedenfor angir områder som skal omtales i meldingene. Samlet lengde for 
meldingene skal ikke overstige 6 sider. Frist for innsending er 10. april 2016. 

Utdanningsmelding: 
- Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2014 og planer og 

prioriteringer for 2016. 

- Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak fakultetet har hatt særlig oppmerksomhet om i 2015. 

- Utfordringer i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeidet i 2015. 

- Studieprogramevalueringer. Gjennomføring i 2015 og planer for 2016. 

- Planer for utvikling av studietilbudet, opprettinger/justeringer/nedleggelser av 
studieprogram, vurdering av robusthet i fagmiljøet og fordeling av studieplasser for 2017.

- Aktivitet i etter- og videreutdanning. Status i 2015 og planer for 2016. 

- Gjennomstrømming i studieprogrammene

Forskerutdanningsmelding 
- Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskerutdanningsmeldingen for 2014 og planer og 

prioriteringer for 2016.

- Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsninger ved fakultetet – beskrivelse av 
situasjonen og planlagte tiltak.

- Gjennomstrømning – beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak for å forbedre denne.

- Underkjenning – beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak for å holde antallet nede 
(hvor mange 1. gangs underkjenninger, hvor mange 2. gangsunderkjenninger).

- Veilederopplæring – beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak. 

- Internasjonalisering – beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak for internasjonal 
rekruttering og ph.d.-kandidatenes deltakelse på internasjonale 
konferanser/utenlandsopphold (ref. informasjon i fremdriftsrapporter).

- Karriereveiledning – Beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak.
- Publisering: Vurdering av publiseringsvirksomheten til ph.d.-kandidatene (ref. informasjon i 

fremdriftsrapportene) samt eksisterende og planlagte tiltak.

- Andre forhold av særlig betydning for fakultetets håndtering av forskerutdanningen som har 
endret seg, eller som man planlegger å endre i perioden.

Forskningsmelding: 
- Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskningsmeldingen for 2014 og planer og 

prioriteringer for 2016. 



- Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og 
næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

- Arbeid for å styrke forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging. 

- Tverrfaglige og flerfaglige initiativ og satsinger (pågående og planlagte), samt oppfølging av 
fagevalueringer fra 2014.. 

- Prioriterte investeringer i forskningsinfrastruktur (oppgraderinger/nyinvesteringer) og tiltak 
for optimalisert utnyttelse og tilgjengeliggjøring av infrastrukturer for interne og eksterne 
brukere.

- Kort omtale av arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon2020 og annen ekstern 
finansiert virksomhet. 

- Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II. 



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

HMS-rapport 2015 for Det humanistiske fakultet 

Dokumenter i saken:
1. Brev fra Universitetsdirektøren datert 15.01.2016
2. Brev fra fakultetet til underliggende enheter datert 19.01.2016
3. Handlingsplan for HMS 2013-2015, Det humanistiske fakultet
4. Lokale handlingsplaner fra AHKR, LLE, GA og fakultetsadministrasjonen. (De øvrige 

enhetene har ikke utarbeidet slik plan for 2015)
5. Retningslinjer for gjennomføring av medarbeidersamtaler ved FoF

Universitetsdirektøren oversendte den 15.01.2016 skjemaet "Årsrapport 2015 - Helse, miljø 
og sikkerhet (HMS)" til fakultetet for årlig rapportering og internkontroll av det systematiske 
HMS-arbeidet. Skjemaet ble videreformidlet til underliggende enheter for elektronisk utfylling 
og levering.

Alle de syv enhetene ved Det humanistiske fakultet har levert rapport:

 Institutt for fremmedspråk (IF)
 Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR)
 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 
 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF)
 Griegakademiet - Institutt for musikk (GA)
 Senter for vitenskapsteori (SVT) og Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) 

leverer felles rapport
 Fakultetsadministrasjonen

Rapportene er oppsummert under og er derfor ikke lagt ved som egne vedlegg. HMS 
handlingsplanene for de enhetene som har utarbeidet dette er lagt ved.

Sammendrag av de innsendte rapportene er utarbeidet i samarbeid med hovedverneombudet for HF:

DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID

HMS-ORGANISERING

Tilbakemeldingene fra de underliggende enhetene bekrefter at organiseringen av HMS 
arbeidet er tilfredsstillende. Noen av enhetene oppgir at de kan bli bedre på enkelte av 
områdene. IF, FoF og SVT/SKOK opplyste i tilbakemeldingene at de ikke har utarbeidet 
handlingsplaner for 2015, men FoF har utarbeidet retningslinjer for medarbeidersamtaler og 

Dato: 02.03.2016
Arkivsaksnr: 2016/847-MED

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet
9/16
15.03.2016

Styre:
Styresak:
Møtedato:
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gjennomført samtaler i henhold til plan. IF har etterpå vedtatt handlingsplan for 2016 – 2017. 
SVT/SKOK og FoF opplyser at de vil ha med HMS-tiltak i sine strategidokumenter for 2016- 
2022.

Enhetene har gitt få kommentarer til punktet om risikovurdering. Temaet er vektlagt i UiBs 
HMS-handlingsplan for 2016-2018 og fakultetet vil også ha mer fokus på dette i neste 
rapporteringsrunde.

HMS-KOMPETANSE

Enhetene oppgir at både leder og verneombud har nødvendig kompetanse for å utføre sine 
HMS-oppgaver. Alle enheter praktiserer rutiner for mottak av nytilsatte/studenter/gjester, 
men GA oppgir at de må bli bedre. Med unntak av GA har alle enheter gjennomført 
brannvernopplæring.

GODE ARBEIDSFELLESSKAP

Enhetene har avviklet HMS-møter i 2015, med unntak av FoF og SVT/SKOK. GA avtalte i 
2015 at det skulle gjennomføres en egen arbeidsmiljøundersøkelse blant de administrativt 
ansatte. Undersøkelsen er gjennomført i begynnelsen av 2016 og følges nå opp. 
Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen (ARK) vil bli gjennomført ved enhetene på HF høsten 
2016.

Enhetene rapporterer at alle vitenskapelig ansatte og stipendiater har fått tilbud om 
medarbeidersamtaler med unntak av de vitenskapelig ansatte/noen av stipendiatene ved 
AHKR.  AHKR gjennomfører medarbeidersamtaler for de vitenskapelig ansatte hvert annet 
år. FoF har utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av medarbeidersamtaler, og har fulgt 
disse. Bortsett fra ved GA har alle administrativt ansatte fått tilbud om medarbeidersamtaler. 

Nytt i rapporteringsskjemaet for 2015 er at enhetene skal oppgi andel gjennomførte 
medarbeidersamtaler. I tillegg er stipendiatene skilt ut som en egen gruppe. Under følger 
en oversikt fordelt på enhetene (tallene for 2014 er omregnet til prosent).

Tabell 1 - Andel gjennomførte medarbeidersamtaler, oppgitt i prosent
2014 2015

IF AHKR FOF LLE GA SVT/

SKOK

FAK. 
ADM

IF AHKR FOF LLE GA SVT/

SKOK

FAK. 
ADM

Vitenskapelige  X* 87 7 41 50 80 80 0 80 26 50 90

Stipendiater 80 25 100 31 20 100

Administrative 100 100 88 24 93 50 78 100 100 100 75 0 100 81
*tall ikke oppgitt

Alle enhetene praktiserer UiBs rutiner for oppfølging av sykmeldte og konflikthåndtering, og 
følger UiBs retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk. Med unntak av FoF legger 
enhetene til rette for særskilte tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet. Ved UiB ble det i 2015 
innført en ordning med tilbud om gratis trening i arbeidstiden for alle som er tilsatt i 50 % 
stilling eller mer: 

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/90783/premisser-fysisk-aktivitet-i-arbeidstiden
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http://www.uib.no/poa/hms-portalen/74325/fysisk-aktivitet

TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER

Alle enhetene har gjennomført HMS-runde, GA oppgir at de må bli bedre. Enhetene 
rapporterer om at HMS blir vurdert i byggesaker og ved utforming av nye 
kontorarbeidsplasser, og de har hatt gjennomsyn av rømningsveier.  Med unntak av AHKR 
har alle enhetene hatt brannøvelse. Det er i tillegg gjennomført tiltak for å redusere fare for 
tyveri og innbrudd ved alle enhetene med unntak av ved LLE og fakultetsadministrasjonen. 
Alle følger UiBs retningslinjer for håndtering av vold og trusler.

ANSVAR FOR DET YTRE MILJØ
Fem av enhetene har gjennomført tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning. 

UiB har som mål å sertifisere seg som Miljøfyrtårn i 2016. Miljøfyrtårn er Norges mest kjente 
sertifiseringsordning for virksomheter som vil dokumentere sitt miljø- og samfunnsansvar. Å 
være et Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Det leveres 
miljørapporter, og hvert tredje år må virksomheten sertifiseres på nytt. Fakultetet har vært 
representert i arbeidsgruppen som forbereder søknaden. Se mer informasjon i lenken under.

www.uib.no/poa/hms-portalen/30765/miljøfyrtårn 

KONTINUERLIG OPPMERKSOMHET RETTET MOT RISIKOFYLT ARBEIDSMILJØ

AHKR og SVT/SKOK oppgir at det blir utført risikofylt arbeid ved enhetene, feltarbeid. De 
oppgir at risikovurderingen ved slikt arbeid bør bli bedre. AHKR har skriftlige 
arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte/studenter.

GOD HÅNDTERING AV HMS-AVVIK

Med unntak av LLE og SVT/SKOK har alle enhetene hatt HMS-avvik, som er blitt fulgt opp. I 
2016 vil HF ta i bruk UiB sitt nye digitale system for å melde inn og følge opp avvik.

Seks av enhetene har lokale rutiner for beredskap, men tre av disse oppgir at de må bli 
bedre. De fleste enhetene har oppgitt at brann, tyveri, ulykke og trussel om vold mot ansatte 
vurderes å være hendelser som mest sannsynlig vil utløse lokal beredskapsplan. UiB sentralt 
har hatt økt fokus på beredskap i 2015 og dette videreføres i HMS-handlingsplan for 2016-
2018. 

DEL 2. HMS-MÅL OG -TILTAK

ENHETENES HMS-MÅL FOR 2015. PRIORITERTE OG IVERKSATTE TILTAK 

IF har igangsatt månedlige allmøter hvor det gis diverse informasjon om tema som berører 
de ansattes arbeidsdag. Det er gjennomført startsamtaler med nytilsatte (én samtale om 
rutiner/undervisning og én om forskningsplaner). HMS-møtet hadde temaet: Kan 
universitetet være en helsefrembringende arbeidsplass? Instituttet har utarbeidet rutiner for 
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behandling av klagesaker ved instituttet og i den forbindelse var studentombudet invitert til 
allmøte. 

AHKR vil fortsette å sette i verk tiltak for å skape felles møteplasser for de ansatte på tvers 
av fagmiljøer og grupper. Det skal etableres bedre rutiner for informasjon og kommunikasjon 
mellom instituttledelsen, råd og utvalg og den enkelte ansatte. Instituttet ønsker å sikre at 
alle har et godt fysisk arbeidsmiljø og heve HMS-kompetansen ved instituttet. Se vedlagte 
handlingsplan.

Det overordnede målet for HMS-arbeidet ved LLE er et arbeidsmiljø der alle trives og utvikler 
seg profesjonelt. Arbeidskulturen skal være bygget på dialog, åpenhet og gjensidig tillit i 
fagmiljøene, mellom de ulike fagmiljøene og mellom fagmiljø, administrasjon og ledelse. Det 
skal også være et godt fysisk arbeidsmiljø. Tiltak i 2015 har vært HMS-møte og faglig-sosiale 
tiltak, HMS-runde og planlegging av arbeidsmiljøundersøkelse.

FoF har i 2015 lagt vekt på å gjennomføre medarbeidersamtaler etter vedtatt plan. Instituttet 
ønsker å utarbeide konkrete tiltak for lokal beredskapsplan i forhold til brann, ulykker og 
hendelser i utlandet: 1) Informasjon til alle om hvor rutiner for forskjellige situasjoner står 
beskrevet, samt en sjekkliste over hva alle bør vite (etasjeansvarlig, lokal rømningsvei, 
brannslange etc.) 2) Møte med alle administrativt ansatte og HMS ansvarlig der de går 
konkret gjennom rutinene og hvem som har hvilke oppgaver 3) Tilbud om oppdatert 
førstehjelpskurs, og gjennomført førstehjelpskurs for utvalgt personer ved instituttet. 
Instituttet har laget plan for gjennomføring av medarbeidersamtaler (vedlegg 5).

I løpet av 2015 har målet for GA vært å få til klare og merkbare forbedringer i de fysiske 
arbeidsforholdene for ansatte og studenter. Prioriterte tiltak har bl.a vært: 
Forprosjekt for et samlet Griegakademi i Nygård skole, oppgradering og bedre vedlikehold av 
nåværende lokaler, økt romkapasitet, bedre rengjøring og vedlikehold og informasjon til 
ansatte om rutiner for dette, samarbeid med HMS-seksjonen om luft-tiltak, samarbeid med 
driftsavdelingen og klare rutiner for avviksmeldinger. Prioriterte tiltak for det psykososiale 
arbeidsmiljøet har vært bedre lokalisering for musikkterapi, personalsamlinger og 
medarbeidersamtaler, ansattes og studentenes medvirkning i arbeidet med utviklingen av 
Nygård skole, fortsatt støtte til kantinedrift, god informasjon om UiBs støtteapparat og 
velferdstilbud for studenter og ansatte

SVT/SKOK har i 2015 hatt som mål å arbeide for gode og inkluderende arbeidsmiljø for alle, 
samt å redusere støyproblemer mellom kontor samt utbedring av kjelleretasjen. 
Det psykososiale arbeidsmiljøet har vært tema ved begge enhetenes HMS-møter og blir fulgt 
opp med ulike tiltak som felles lunsjer, jule- og sommeravslutninger, uformelle sosiale 
samlinger i og utenfor arbeidsplassen. Sentrene har frem til det ble bestemt at byggene skal 
selges, til dels fortsatt arbeidet med lydisolering og utbedring av kjelleretasjen. Begge 
sentrene er i ferd med å sluttføre arbeidet med nye strategiplaner for perioden 2016-2022 
der også mål for HMS-arbeidet vil bli skissert.

Fakultetsadministrasjonen har gjennomført en rekke av de tiltakene som ble skissert i 
handlingsplan for 2015. Det har for eksempel vært gjennomført flere faglunsjer, arbeidet med 
informasjonspakker for nyansatte og å bedre informasjonsflyten. Det har også vært fokus på 
ergonomi ved at en fysioterapeut har vært rundt og gitt råd om sittestilling. 
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Informasjonssenteret for studenter i Sydneshaugen skole har fått alarmknapp og rutiner for 
brannberedskap er forbedret.

SVT/SKOK, FoF (Fastings Minde) og fakultetsadministrasjonen vil i 2016 stå overfor 
arealmessige omdisponeringer og flytteprosesser. Det samme gjelder ansatte og emeriti som 
har arbeidssted i Villaveien. Det vil bli utarbeidet egne gjennomføringsplaner for dette i dialog 
mellom Eiendomsavdelingen, fakultetet og enhetene. Vernetjenesten vil bli holdt orientert.

Fakultetsledelsens vurdering
Opplysningene i rapporteringsskjemaene fra enhetene gir fakultetsledelsen et godt bilde av 
HMS-arbeidet ved fakultetet. Dette, sammen med den dialogen som kontinuerlig foregår 
mellom nivåene, gir inntrykk av at enhetene jobber godt og systematisk med HMS-
utfordringer. Det er viktig at HMS-arbeidet gjennomføres systematisk og er forankret på 
ledernivå. Samtidig har alle ansatte et ansvar for å bidra til arbeidsmiljøet på en positiv møte. 
Et godt arbeidsmiljø er sentralt for å kunne nå faglige målsettinger.   

Noen av enhetene melder fortsatt om utfordringer med å gjennomføre medarbeidersamtaler, 
særlig gjelder dette for vitenskapelig ansatte og stipendiater. Dette er en situasjon som 
instituttledelsene bør ha særlig oppmerksomhet på også i 2016, blant annet ved å utarbeide 
gjennomførbare planer for medarbeidersamtaler som også inkluderer langvarige midlertidig 
ansatte. Fakultetsledelsen har forventninger om en høyere gjennomføringsprosent 
inneværende år.

Det er et pålegg for alle enheter ved UiB å ha egne handlingsplaner for HMS- arbeidet. 
Fakultetsledelsen ber derfor om at de enhetene som ikke har slike planer om å prioritere 
dette.  

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar HMS-rapporten til etterretning og ber ledelsen ved den enkelte enhet om å 
følge opp de HMS-områdene der de har oppgitt at de ikke er gode nok. Forslag til tiltak 
legges frem for instituttrådene i løpet av vårsemesteret 2016. 

Rapporten oversendes universitetsdirektørens kontor.

Margareth Hagen 
dekan Trine Moe

fakultetsdirektør



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

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

Universitetsdirektørens kontor
Telefon 55 58 20 01
Telefaks 55 58 96 43

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Christies gate 18
Bergen

Saksbehandler
Olaug Eiksund
55588735

Fakultetene 
Universitetsmuseet i Bergen 
Universitetsbiblioteket 
Sentraladministrasjonen

Årsrapport 2015 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Med dette oversendes skjemaet «Årsrapport 2015 – Helse, miljø og sikkerhet (HMS)» for 
årlig rapportering og internkontroll av det systematiske HMS-arbeidet ved UiB, jf. 
Retningslinje for årlig gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeidet (internkontroll). 

Det elektroniske skjemaet og veiledning er tilgjengelig fra HMS-portalen: 
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/94615/%C3%A5rsrapportering-hms 

Skjemaet bes videreformidlet til underliggende enheter som skal levere HMS-årsrapport.

Rapportering og tidsfrister
1. Underliggende enheter leverer skjemaet innen 17. februar 2016.
2. Fakultet/avdelinger som innhenter rapport fra underliggende enheter skal utarbeide 

en samlet HMS-årsrapport. Rapporten skal utarbeides sammen med 
hovedverneombud og behandles i de respektive styrer og oversendes 
universitetsdirektøren innen 18. mars 2016. Fakultetets/avdelingens HMS-
handlingsplan for 2015 legges ved.

3. Avdelingene i sentraladministrasjonen leverer skjemaet innen 18. mars 2016.
4. Universitetsdirektøren utarbeider en samlet HMS-årsrapport for hele universitetet. 

Denne legges frem for Arbeidsmiljøutvalget og Universitetsstyret. Fakultet/avdelinger 
får tilbakemeldinger på de innsendte rapportene som skal formidles til underliggende 
enheter.

Universitetets samlede HMS-årsrapport og grunnlagsmaterialet for rapporten blir også gjort 
tilgjengelig for UiBs intern revisjon. Årsrapporteringen er viktig for utviklingen av 
arbeidsmiljøet ved universitetet.

Vennlig hilsen

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør Roar Nese

leder HMS-seksjonen

Kopi: Universitetets hovedverneombud

Referanse Dato

2015/12474-OLEI 15.01.2016



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
Mette Dalhaug
55583108
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Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Griegakademiet - Institutt for musikk
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Institutt for fremmedspråk
Senter for vitenskapsteori
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Årsrapport 2015 - helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det humanistiske fakultet ber om at «Årsrapport 2015 – Helse, miljø og sikkerhet (HMS)»
fylles ut elektronisk og sendes til fakultetet innen 17.02.2015.

Se sak 15/12474, dok.nr. 3.

Ta kontakt med Mette Dalhaug – mette.dalhaug@uib.no dersom dere har spørsmål i
saken.

Vennlig hilsen

Kim Ove Hommen
ass. fakultetsdirektør Mette Dalhaug

rådgiver

Kopi
Asbjørn Knutsen Romstøl
Eli Kristine Knudsen

Referanse Dato

2016/847-MED 19.01.2016



Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2015 – Det 
humanistiske fakultet

Vedtatt av fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 11.06.2013

Planen er bygd opp punktvis og viser først universitetets HMS-mål, deretter universitetets
virkemidler for hvert av målene og tilslutt de foreslåtte tiltak ved HF

HMS-mål for UiB
Universitetet har definert fem mål for HMS-arbeidet.

UiB skal kjennetegnes ved:
1. gode arbeidsfellesskap
2. trygge og funksjonelle arbeidsplasser
3. kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot risikofylt arbeidsmiljø
4. god håndtering av HMS-avvik
5. ansvar for det ytre miljø

Hvert HMS-mål konkretiseres gjennom virkemidler og skal realiseres gjennom
tiltak:

 sentralt i regi av enhetene med særskilt ansvar og oppgaver
 lokalt gjennom HMS-handlingsplaner på fakultet/avdeling og institutt/senter
 i ulike former for samspill mellom enheter og nivåer

Det humanistiske fakultet sin handlingsplan for HMS er forankret i UiBs handlingsplan og 
enhetenes definerte HMS-mål. En tiltaksliste med satsningsområder, ansvar og frister skal 
utarbeides og listen gjennomgås og revideres i forbindelse med den årlige HMS-
rapporteringen.

Mål 1: Gode arbeidsfellesskap
UiB skal være en attraktiv, mangfoldig, åpen og inkluderende arbeidsplass som ivaretar 
hensynet til ansatte i ulike faser av karrieren og i livet. Internasjonal samhandling skal være 
en integrert del av hele universitetets virksomhet. I all kommunikasjon og samhandling skal 
den enkeltes integritet og verdighet ivaretas.

Virkemidler:

 Årlig kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø for å fremme felles forståelse og 
samarbeid, og gjennomføre tiltak.

 Styrke jobbnærvær ved å følge opp UiBs «Aktivitets- og resultatmål for IA-arbeidet».
 Legge til rette for tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet for å fremme god helse, 

forebygge sykefravær og redusere helseplager.
 Gjennom UiBs personalpolitikk sikre at ansatte ivaretas i ulike livsfaser.



Tiltak ved HF:

 Gi tilbud til alle ansatte om medarbeidersamtaler. Leder med personalansvar skal 
legge en plan for hvordan medarbeidersamtalene skal kunne gjennomføres, men kan 
delegere samtalene til andre i ledelsen, som rapporterer videre til ham. Ansatte som 
ikke ønsker medarbeidersamtale bør kalles inn til en mer uformell samtale.

 Gjennomføre HMS-møte hvert år ved alle enheter. Møtet må planlegges i god tid og
må ha et innhold som engasjerer flest mulig. Fakultetet skal diskutere bruken av 
møtet i ledergruppene og finne frem til de gode eksemplene. 

 Legge til rette for faglig-sosiale tiltak og samlinger på enhetene som kan fungere som 
samlende møteplasser på tvers av kulturer og grupper av ansatte.

 Etablere rutiner og legge til rette for å integrere nyansatte og midlertidig ansatte i 
enheten også sosialt.

 Ha fokus på informasjon og informasjonsflyt mellom nivåene og på hver enhet
 Legge til rette for trening i arbeidstiden og etablere egne treningsrom. HF-

sekretariatet prøver ut modellen i 2013.
 I forbindelse med fakultetets HMS-rapportering skal tiltak for gode arbeidsfellesskap 

ved enhetene trekkes fram.

Mål 2: Trygge og funksjonelle arbeidsplasser
UiB skal være et åpent universitet hvor studenter, ansatte og besøkende trygt skal kunne 
ferdes. Sikkerhetstiltak har til hensikt å ivareta trygghet og sikkerhet på universitetets 
campus. UiB har en stor og krevende bygningsmasse, og bruken endres jevnlig. Krav til god 
bygningsmessig standard, universell utforming, inneklima og ergonomi skal ivaretas.

Virkemidler:

 Utarbeide retningslinjer for håndtering av vold og trusler og gjøre disse kjent for alle 
ansatte og studenter.

 Sikre at bygningsmassen som UiB disponerer har et tilfredsstillende og forsvarlig 
arbeids- og læringsmiljø i samsvar med gjeldende lovverk.

 Kartlegge og iverksette tiltak ved utfordringer knyttet til inneklima.
 Gjennomføre kartlegging og prioritering av fysiske tiltak i arbeidet med universell 

utforming.

Tiltak ved HF:

 Kartlegge fakultetets bygningsmasse for å vurdere om arbeidsplassene er trygge og 
funksjonelle 

 Gjennomføre årlig HMS-runde i alle bygninger og for alle ansatte der det fokuseres 
på det fysiske arbeidsmiljøet. Fakultetet skal ha særlig oppmerksomhet på universell 
utforming.

 Etablere informasjonssenter i Sydneshaugen skole, og dermed få en bedre 
oppfølging av studentenes behov knyttet til undervisningsrom og lesesaler.

 Følge opp tiltaksplan for Nygård skole sammen med Griegakademiet – institutt for 
musikk og Eiendomsavdelingen

 I samarbeid med Eiendomsavdelingen sørge for god utebelysning for å øke 



sikkerheten.
 Sikre at alle bygg har brannvernrutiner og følge opp med årlige brannøvelser.
 Følge opp ansatte med inneklimaproblemer i tråd med fakultetets egne 

retningslinjer 

Mål 3: Kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot risikofylt arbeidsmiljø
UiB har et stort antall arbeidsplasser med særlig risiko. Feltarbeid og tokt kan også medføre 
økt risiko for skade på mennesker og/eller miljø. Kontinuerlig og forebyggende 
oppmerksomhet om rutiner, kunnskaper og holdninger er og skal være viktig i alle 
risikofylte arbeidsmiljø.

Virkemidler:

 Gjennomføre risikovurderinger av alle risikofylte arbeidsmiljø og gjennomføre tiltak.
 Sikre at alle kjemikalier, biologiske faktorer og strålekilder er registrerte og 

risikovurdere disse. Ved håndtering av kjemikalier skal det elektroniske 
stoffkartoteket ECOonline benyttes

 Etablere oversikt over og gjennomføre periodisk kontroll av all spesialventilasjon.

Tiltak ved HF:

 Identifisere områder som er aktuelle risikoområder for HF, herunder inneklima, og i 
samarbeid med instituttene lage en plan for hvordan de skal håndteres

 Påse at alle tilsatte legger opplysninger om pårørende inn i Paga

Mål 4: God håndtering av HMS-avvik
HMS-avvik er brudd på myndighetskrav og interne regler relatert til HMS som kan medføre 
negative fysiske og psykiske belastninger og skade på miljø og materiell. Alle HMS-avvik 
ved UiB skal meldes og følges opp i linjen for forebygging og kontinuerlig kvalitetssikring av 
arbeidsmiljøet. UiBs beredskapsplan skal sørge for at skadeomfanget og konsekvenser av 
kriser og alvorlige hendelser reduseres for å sikre liv, helse og materiell.

Virkemidler:

 Ta i bruk nytt system for HMS-avvik og sikre melding og oppfølging av HMS-avvik 
som forebyggende tiltak.

 Følge opp UiBs beredskapsplan ved å gjennomføre risikovurderinger og etablere 
lokale rutiner for beredskap på alle nivå.

Tiltak ved HF:

 Gjennomgå system for HMS-avvik for alle enheter og etablere rutiner for beredskap
 Oppdatere HF sin beredskapsplan og gjøre den kjent for enhetene.

Mål 5: Ansvar for det ytre miljø
UiB har forpliktet seg til å ta miljøhensyn i all virksomhet og dokumentere



miljøengasjement ved å redusere negativ miljøpåvirkning fra egen drift med
20 % i perioden 2010-2020.

Virkemidler:

 Styrke samarbeidet mellom enheter og nivåer i arbeidet for et grønt miljø.

Tiltak ved HF:

 Fakultetet vil se til at det blir etablert kildesorteringsstasjoner ved alle enhetene
 Oppfordre til bruk av videokonferanser



Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

HMS - Handlingsplan for 2015-2016  
ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) 
 
 
Mål for HMS-arbeidet ved AHKR: 
Målet for HMS-arbeidet ved instituttet er å skape en god arbeidsplass for alle ansatte og 
studenter, og utvikle et faglig og sosialt fellesskap på instituttet. Vi vil i vårt HMS-arbeid 

• fortsette å sette i verk tiltak for å skape felles møteplasser for de ansatte, på tvers av 
fagmiljøer og grupper. Dette utgjør en viktig del av vårt arbeid i forhold til vårt 
psykososiale arbeidsmiljø. 

• etablere bedre rutiner for informasjon og kommunikasjon mellom instituttledelsen, råd 
og utvalg og den enkelte ansatte og sikre den ansattes medbestemmelsesrett 

• instituttledelsen skal legge særlig vekt på å klargjøre instituttrådets, fagmøtets og 
fagkoordinators rolle og funksjon 

• fortsette å jobbe med møteplasser for hele instituttet 
• sikre at alle ansatte, gjesteforskere og studenter har et godt fysisk arbeidsmiljø, og 

tilrettelegge for å sikre at en arbeidsplass med et godt inneklima.  
• heve de ansattes kompetanse på HMS-arbeid. Ledelsen vil sørge for at ansatte får 

opplæring i brannvern og sikkerhet, samt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. 
• legge til rette for forebygging av arbeidsrelaterte helseplager 

 
Oversikt over HMS-ansvarlige ved instituttet: 
HMS-ansvarlig: Jan Heiret, instituttleder 
Verneombud: Inger Elisabeth Haavet og Torunn G. Saunes (vara) 
 
AHKR har utarbeidet egen beredskapsplan i forhold til brannvern, med en oversikt over bygg- 
og plassansvarlige for hver etasje i instituttets bygg: Dokkeveien 2 B, Øysteinsgate 1, 
Øysteinsgate 3 og Sydnesplassen 12-13. Denne oversikten skal til en hver tid være 
tilgjengelig på våre nettsider. 
 
 
Handlingsplan og tiltak for 2015 og 2016 
 

• Videreføre etablerte faglige/sosiale tiltak og samlinger  
 
Tiltak Hvordan  Når Ansvarlig 
Torsdagslunsj Felles lunsj for alle 

ansatte, etterfulgt 
av et faglig innlegg 

Annenhver 
torsdag 
på seminarrom 1 

Instituttleder 
Forskningskoordinator 
Undervisningskoordinator 

Markering av 
runde 
fødselsdager, 
utmerkelser; 
presentasjon av 
nytilsatte osv. 

Felles markering 
for alle ansatte 

Markeringslunsj; 
minst en gang 
per semester 

Instituttleder 
 

Fagvise lunsjer Alle fire fagene 
skal kunne ha 
lunsjer i fagmiljøet. 
Historie har 

Kontinuerlig Ledelsen/fagmiljøene 



Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

manglet rom. 
Ledelsen hjelper 
med å tilrettelegge 
rom for historie i 
Dokkeveien 2b 

Møteplass for 
ansatte på 
seminarrom 1 

Brukes ved behov 
av faglig og sosial 
art 

Brukes bare 
unntaksvis til 
undervisning. 

Alle AHKR 

Felles sommerfest 
og julefest 

For alle ansatte 
inkl. emeriti 

Juni og 
desember 

Ledelsen velger ut en 
komité 

Instituttseminar Dagsseminar om 
overordnete 
spørsmål knyttet til 
vår virksomhet for 
alle ansatte 

Høstsemester 
2016 

Ledelsen 

Instituttekskursjon 
til Frankrike 

AHKR arrangerer 
ekskursjon til 
Normandie høsten 
2015. 

AHKR prøver å 
arrangere tilbud 
om ekskursjon 
for alle på 
instituttet ca 
annen hvert år 

Ledelsen og komiteer 

Integrering av 
nyansatte og 
gjesteforskere 

Bli kjent med 
AHKR/omvisning 
og hilserunde 
Presentasjon av 
nyansatt eller 
gjesteforsker under 
torsdagslunsj 
Nyhetssak på 
AHKRs nettsider 

Så snart som 
mulig etter 
ankomst 

Ledelsen 

 
 
 

• Tiltak knyttet det fysiske arbeidsmiljøet 
 
Fysisk HMS-runde i 
AHKRs bygninger 

Gjennomføre HMS-
runde i alle våre 
bygg: Dokkeveien 
2B, Øysteinsgate 1 
og 3 og Sydnesplass 
12-13. Kartlegging 
av det fysiske 
arbeidsmiljøet ved 
instituttet og følge 
opp resultatene. 
Rapportskriving og 
synliggjøring 
 

Høst 2015 Ledelsen og 
verneombud 

HMS-runde på 
ansattes kontorer 

Vi vil gjennomføre 
en besøksrunde, hvor 
vi bruker egnede 

Høst 2015, når alle er 
på plass på sine 
ordinære kontorer 

Ledelsen og 
verneombud 



Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

lister. Vi vil 
undersøke både 
fysiske og 
psykososiale 
arbeidsforhold. 

Brannvernrutiner Utvikle rutiner, og 
sørge for at alle har 
fått tiltrekkelig 
brannvernopplæring  

Fortløpende 
 

Ledelsen og 
brannvernansvarlige 

Oppdatere bygg- og 
plassansvarliges 
kompetanse i forhold 
til brannvern og 
sikkerhet 

Sørge for at bygg- og 
plassansvarlige ved 
AHKR får 
tilstrekkelig 
opplæring i 
brannvern og 
sikkerhet  

Fortløpende Ledelsen og 
verneombud 

Innskjerping av 
røykeforbudet 

Sørge for fjerning av 
askebegre ved 
inngangene våre 

2015 Ledelsen, 
verneombud 

Forbedre 
kjøkkenløsningen i 
Dokkeveien 2b, 5. 
etg 

Vi vil i 2015 
undersøke mulige 
kjøkkenløsninger for 
5. etg, og gjøre 
eventuelle 
utbedringer. 

2015/16 Ledelsen 

 
 
 
 
• Tiltak for å bedre kommunikasjonen 

 
Medarbeidersamtaler Gjennomføre 

medarbeidersamtaler 
for alle ansatte 

Årlig Instituttleder 
Administrasjonssjef 
Forskningskoordinator 
 

AHKRs nettsider Oppdatering av 
nettsidene jevnlig. 
Legge ut aktuelle 
nyhetssaker 

Kontinuerlig 
arbeid  

Ledelsen, 
forskningskonsulent  

HMS-kartlegging 
 

AHKR ønsker å 
gjennomfører 
jevnlige HMS-
undersøkelser  

Vår 2016 Ledelsen, verneombud, 
komité 

HMS-undersøkelsen 
ARK 

For hele HF Høst 2015 Ledelse, verneombud 

HMS-møte 
 

HMS-møte 
gjennomføres årlig, 
oftest i forbindelse 
med instituttseminar. 
Om der ikke skal 

Høst 2015 eller 
vår 2016 

Ledelsen, verneombud, 
komité 



Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

arrangeres seminar, 
planlegges eget 
HMS-møte.  

 
 
 
   • Tiltak for forebygging av arbeidsrelaterte helseplager  
 
Tilrettelegging av 
arbeidsplass/kontor 

Muligheter for hev-
senk-pult, 
spesialbestilling av 
stoler, og tilpassing 
av lysforhold 

Fortløpende Ledelsen 

Legge til rette for 
felles fysiske 
aktiviteter 

Arrangere 
stafettlag, turer 
m.m 

Kontinuerlig Ledelsen 
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Plan for HMS-arbeidet ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 2015 

MÅL for HMS-arbeidet  
- Vårt overordnede mål er et arbeidsmiljø der alle trives og utvikler seg profesjonelt  
- Vår arbeidskultur skal være bygget på dialog, åpenhet og gjensidig tillit i fagmiljøene, mellom de ulike 
fagmiljø og mellom fagmiljø, administrasjon og ledelse 
- Vi skal ha et godt fysisk arbeidsmiljø    

Oversikt over HMS-ansvarlige ved instituttet  
-HMS-ansvarlig: Instituttleder  
-HMS-kontakter i administrasjonen: Siri Fredrikson og Jorunn Nedreberg  
-Verneombud: Matti Wiik. Vara: Alf Edgar Andresen 
-Byggansvarlig (brannvern): Viktoria Jensen (IF). Vara: Unn-Therese Thorvaldsson (LLE). For plassansvarlig, 
se egen oversikt: http://www.uib.no/hf/23699/beredskaps-og-brannvernsplan-det-humanistiske-fakultet# 

Forslag til handlingsplan og tiltak  

Sosiale tiltak/samlinger 

TILTAK HVORDAN  ANSVARLIG NÅR 

Kakelunsjene Fortsette tiltaket  Administrasjonen Ca. en fredag i 
måneden 

Vi feirer en bok I forbindelse med kakelunsjer  Kontaktpersoner: 
Forskningsleder 
Forskningsrådgiver  

Ca. en fredag i 
måneden 

Presentasjon av nye 
prosjekt  

I forbindelse med kakelunsjer Instituttleder  

Presentasjon av nye 
medarbeidere 

I forbindelse med kakelunsjer Instituttleder / 
administrasjonen 

 

Markering av jubilanter 
(50/60 år, 25/40 år ved 
UiB) 

I forbindelse med kakelunsjer Instituttleder / 
administrasjonen 

 

Markering, avganger og 
70 år 

Eget arrangement Instituttleder / 
administrasjonen 

 

Sommeravslutning  For dato og initiativ: 
administrasjonen 

Medio juni 

Juleavslutning  Egen komité  Medio desember 

Det fysiske arbeidsmiljøet 

TILTAK HVORDAN  ANSVARLIG NÅR 

HMS-runde Gjennomføre HMS-runde og følge opp 
resultatene 

Verneombud /adm. 
kontaktperson 

Høst 2015 

Brannvernrutiner,  Brannøvelser og kjennskap til HF-bygget Øvelser: Byggansvarlig Minst 1 gang/år 
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brannvernopplæring, 

kjennskap til HF-bygget 

Henge opp oppdatert brannverninstruks på 
instituttet og ved lesesalsplassene i HF-
bygget 

Sende ut tilbud om brannvernkurs til alle 
ansatte ved LLE, Instituttutvalget ved LLE 
(IU), fagutvalgene ved LLE, 
lesesalsansvarlige i 3. og 4. etasje i HF-
bygget 

Sende massepost til alle ansatte ved LLE 
med lenke til info om brannvern 

Sende masseepost til alle studentene ved 
LLE med lenke til info. om brannvern 

Adm. kontaktperson 

 Adm. kontaktperson 

 

 Adm. kontaktperson 

 Studieleder 

Ved endringer 

 Hvert semester 

 

 Hvert semester 

 Hvert semester 

Sosiale og faglig-sosiale 
møteplasser, HF-bygget 

Oppussing 
Tilrettelegging av rom 

Instituttledelsen  

Kommunikasjon og samhandling  

TILTAK HVORDAN  ANSVARLIG NÅR 

Kommunikasjon i 
fagmiljøene 

Regelmessige møter i fagmiljøene, både 
formelle og uformelle  

Fagkoordinator  

Kommunikasjon fra 
fagmiljøene til ledelse / 
utvalg 

Fremme saker overfor utvalgs- og 
komitemedlemmer og/eller direkte med 
ledelsen 

Fagkoordinator / den 
enkelte 

Hele året 

Informasjonsflyt 
angående utvalgsarbeid 

Alle innkallinger og referater fra 
IR/UUI/FFU sendes til alle til info 

Innkallingene til fakultetsstyremøtet 
videreformidles til alle 

Instituttledelsen og 
utvalgssekretærene 

 Adm.sjef  

 

Mottak av nye 
medarbeider 

-Integrering i fagmiljøene 
-Samtaler med ledelsen 
-Administrativ organisering 

-Fagmiljøene 
-Instituttledelse  
-Administrasjonen 

 

Medarbeidersamtaler Med faste vitenskapelige  Instituttleder  

Medarbeidersamtaler  Med stipendiater/  postdoc / midl. forskere Forskningsleder  

Medarbeidersamtaler Med midlertidige undervisningstilsatte Undervisningsleder  

Medarbeidersamtaler Med administrativ stab Administrasjonssjef  

Brannvernrutiner Utvikle rutiner, sørge for at alle har fått 
tilstrekkelig brannvernopplæring 

Adm.sjef, adm. 
kontaktperson,  
brannvernansvarlige  

Løpende 

 

HMS-møte Felles HMS-møte Instituttledelsen  April/mai 

 



HMS PLAN 2015 FOR GRIEGAKADEMIET – INSTITUTT FOR MUSIKK 

Denne planen er utarbeidet på grunnlag av: 

- HMS rapport 2014 

- Strategisk plan 2011–15 

- HMS møte 20.4. 2015 

 

1. Innledning 

Nygård skole har en ideell lokalisering i forhold til Grieghallen, ”kulturaksen”, Bergen 

kulturskole og UiB. Målet er derfor å samle alle fagmiljøene der og danne et vitalt møtested 

for utøvende kunst og forskning.  

 

2. Det fysiske arbeidsmiljøet 

2.1. Nåværende situasjon 

Nygård skole rommer i overkant av 9000 kvm. GA disponerer nå kun 4100 kvm. I tillegg til 

lokalene i Nygård skole har GA aktiviteter i Lars Hillesgate (kontorplasser for musikkterapi), 

Strømgaten (undervisning og øving i musikkterapi), Fosswinkelsgate (bibliotek), 

Nygårdsgaten (utøving og forelesninger i Stein Rokkans hus, Studio A) og Jon Lunds plass 

(Arne Bjørndals samling, komposisjon, lydsvake instrumenter, kontorer og leseplasser).  

 

Det oppleves som frustrerende at miljøet er spredd i flere bygninger og at mange studios og 

kontorer ikke er lydisolert. Funksjonalitet og standard på rom, fellesarealer og utstyr må 

forbedres vesentlig for å nå opp til nasjonal og internasjonal standard for musikkfaglig 

utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Tilgjengelighet for rullestolbrukere er 

svært begrenset. 

 

I Nygård skole er det daglige problemer med:  

- flytting av tungt utstyr pga. manglende heis 

- vinduer i dårlig stand  

- dårlig lydisolasjon og akustikkregulering i mange øvingsrom 

- sjenerende lydlekkasjer mellom etasjene  

- dårlig luftkvalitet og ujevn temperatur 

- mye rot og dårlig renhold 

- manglende oppfølging fra Driften på innmeldte saker 

- ustabilt/foreldet utstyr  



- støy fra skolegården 

 

2.2. Mål 

I løpet av 2015 er målet å få til klare og merkbare forbedringer i de fysiske arbeidsforholdene 

for ansatte og studenter. Kortsiktige tiltak må passe med en langsiktig strategi for samling av 

GA i ombygde lokaler i Nygård skole. 

 

2.3. Tiltak 

- Arbeide for å få i gang forprosjekt for et samlet Griegakademi i Nygård skole 

- oppgradering og bedre vedlikehold av nåværende lokaler, spesielt fellesarealer 

- Arbeide for å øke romkapasiteten  

- Bedre rengjøring og vedlikehold  

- Samarbeid med HMS-seksjonen for å forbedre romluft og luft i ventilasjonsanlegg 

- Følge opp soneansvaret for melding til driftsavdelingen 

- Arbeide for dedikert driftstjeneste for GA 

- Klare rutiner for avviksmeldinger 

- Gi presis informasjon til ansatte om UiBs rutiner for daglig vedlikehold 

 

3. Psykososialt arbeidsmiljø 

3.1. Nåværende situasjon 

Undervisning, forskning og administrasjon er fysisk adskilt på 5 forskjellige adresser. 

Situasjonen er spesielt uheldig for musikkterapi-miljøet. Personalet oppfatter det slik at den 

geografiske spredningen reduserer ”vi-følelsen” og bidrar til fragmentering. De dårlige 

lokalene og manglende vedlikehold påvirker også det psykososiale arbeidsmiljøet. 

 

Kantinen oppleves som et godt sosialt møtepunkt og motvirker fragmentering.  

 

3.2. Mål 

Opprettholde og styrke ”vi-følelsen” som motvekt til de ulempene som spredning i flere 

bygninger gir.  

 

3.3. Tiltak 

- Vurdere bedre lokalisering for musikkterapi 

- personalsamlinger  



- gjennomføring av medarbeidersamtaler og oppfølging av disse 

- vektlegge de ansattes og studentenes medvirkning i arbeidet med utviklingen av 

Nygård skole  

- Fortsatt støtte til kantinedrift 

- God informasjon om UiBs støtteapparat og velferdstilbud for studenter og ansatte 

 

 
 
 
 
 
 
 



HMS Handlingsplan for fakultetsadministrasjonen i 2016.

Utfyllende til Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2015, vedtatt av fakultetsstyret 11.06.13. Lokal 
handlingsplan er drøftet på HMS seminar desember 1015 og en komite har arbeidet videre med innspillene.

Forbedrings-
område

Aktivitet/tiltak Ansvarlig Frist

Annerkjenne kollegane hver 
dag, hilse, gi ros og 
annerkjennelse

Alle Kontinuerlig

Fortsette med utvidet 
informasjonsmøtet etter 
fakultetsstyremøtet med 30 
min for info fra seksjonene

- Ved viktige saker bør det 
vurderes hyppigere 
informasjonsmøter

Direktør og 
seksjonsledere 

Alle har anledning til å 
komme med relevant 
informasjon eller 
spørsmål på fellesmøter

Kontinuerlig

Sende ut mail om viktige 
informasjonskilder ved UiB og 
HF: UiB Styret, HF-styret, På 
høyden, postjournal etc.

Kim

Informasjon: Gi felles 
informasjon ut i 
organisasjonen om 
rekrutteringsprosesser, 
nyansettelser, endring i 
organisasjon og lignende.

Bruke hf-adm@uib.no

Direktør/Seksjonsledere
Kontinuerlig

Arbeidsmiljøundersøkelse 
ARK

Prosjektkoordinator er 
Kim

Oktober 
2016

Invitere til felleslunsj, 
fortrinnsvis siste fredag i mnd. 
UiB kantinen. Påmelding i 
Outlook

Februar – Økonomi
Mars – Stab
April – HR
Mai – Studie

2016

Personsidene bør oppdateres 
av hver enkelt, med særlig 
vekt på kompetanse og helst 
med bilde. 

Alle

Evaluere seksjonsmøtene 
med hensyn til møteform, 
målsettinger, oppfølging av 
saker m.m. 

Seksjonsledere 1 gang i året

1. Godt 
arbeidsfellesska
p 

(på tvers av seksjoner og 
etasjer)

Øke kunnskapen for HF og 
dets fag og oppdrag. 

- Oppfordre til å delta 
på faglig pedagogisk 
dag.

Seksjonsledere Hvert år



- Faglunsjer, to i 
semesteret 

- Ta initiativ HF 
Konserter, revyer etc.

Mette/Kim

Alle

Presentere og ta i bruk nye 
maler for mottakelse av 
nyansatte, 
velkomstpakke/info-pakke HF 
spesifikk og seksjonsspesifikk. 
Sjekkliste, tilganger, nyttig å 
vite (for eksempel presentere 
malene som en innledning til 
en faglunsj)

Fadderordning 
- Jevnlige møter med 

de nyansatte i starten

Komite/HR

Seksjonsleder/mentor

Vår 2016

Forsøke å få til overlapping 
mellom den som slutter og 
den som er nyansatt i 
stillingen.

Lage individuelle årshjul, 
sjekklister, oppskrifter og 
rutinebeskrivelser for back-up 
(redusere sårbarhet)

Seksjonsleder

Alle

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Kurs i forvaltningslov og 
offentlighetslov tilpasset HF 
(som innledning til faglunsj)

Kjetil(?)

Ha fokus på at når man vil 
klage på noe så bør dette gå 
tjenestevei eller gjennom 
verneombud
Lotteri Lotteriansvarlig

Få besøk av fysioterapeut Arnhild
Sept/okt 
2016

2. Trygge og 
funksjonelle 
arbeidsplasser 

Oppfordre til å rullere 
lunsjetasje og bruke adm. 
kantine

Alle

2016 blir et år med flytting til 
Nygårdsgaten og tilbake igjen 
til HH1

- Informasjon blir viktig 
internt og til 
instituttene

- Praktiske utfordringer 
må løses i felleskap

Kim/Arnhild



Sist oppdatert 12.02.15. av nedsatt HMS komite Silje, Katarina, Arnhild, Asbjørn og Kim

- Nedsette en 
flyttekomite

3. Kontinuerlig 
oppmerksomhet 
rettet mot 
risikofylt 
arbeidsmiljø

Brannøvelse: 
- En øvelse hvert 

semester
- Kommunisere ut 

resultat av brann 
øvelser m/avvik

- Gjennomgang av 
brannsikring i bygget

Henge opp plakat i etasjene 
med etasjeansvarlige

Informere alle ved endringer i 
beredskapsplaner ect.

4. God håndtering 
av HMS-avvik

1. Jevnlig informasjon 
om hvordan HMS 
avvik skal meldes inn

2. Klargjøre rutiner for 
oppfølging av HMS 
avvik 

3. Informere om 
Verneombudsrollen

HMS-ansvarlig og 
verneombud

5. Ansvar for det 
ytre miljø

- Klargjøre og 
informere om rutiner 
for avfallshåndtering 
(Glass, plastikk, metall 
osv.) 

- Etasjeansvarlig

Arealkoordinator



FOF – HMS-2015

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV 
MEDARBEIDERSAMTALER

1) Med exphil ansatte i lektorstillinger høsten, en gang i en instituttlederperiode
2) Med fast ansatte i stillinger med normalvilkår om våren, en gang i en instituttlederperiode
3) Med stipendiater en gang hvert år
4) Med postdoktorer og midlertidig ansatte forskere etter ved starten av den midlertidige 
ansettelsesperioden og så minst en gang i ansettelsesperioden.
5) Administrativt ansatte årlig av Administrasjonssjef

Alle får tilbud om medarbeidersamtaler hvert år.



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

Status i arbeidet med å tilpasse administrative ressurser ved HF 

Bakgrunn
Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet vedtok i oktober 2016 at det i løpet av en to-års 
periode skal trekkes inn til sammen 6 administrative årsverk ved HF. Bakgrunnen er at 
fakultetet har en stram økonomisk situasjon som gjør det nødvendig å redusere både 
vitenskapelige og administrative stillinger. I tillegg er det sannsynlig at Griegakademiet fra 
2017 vil gå ut av HF og inn i et nytt kunstfakultet, noe som tilsier at vi kan redusere flere 
stillinger i fakultetsadministrasjonen. All nedbemanning vil skje gjennom naturlig avgang.

Ved UiB er det nylig satt i gang et prosjekt der hensikten er en best mulig ressursutnyttelse 
og reduksjon i den totale administrasjonen ved universitetet. Dette som følge av 
effektiviseringskutt fra KD og fordi det de siste årene samlet sett har vært en større vekst i 
administrative stillinger enn i vitenskapelige stillinger ved UiB (u-styresak 11/16). Prosjektets 
hovedmål er å begrense utgifter til administrative stillinger og sikre at arbeidsprosesser på 
administrative områder støtter opp om kjerneoppgavene på en god måte med god 
ressursutnyttelse. 

Status
Det humanistiske fakultet har igangsatt prosesser for å redusere den administrative 
bemanningen. En viktig målsetning er å bruke ressurser på viktige felt samtidig som vi må 
ruste oss for å møte en strammere økonomisk situasjon. Administrasjonssjefer og 
seksjonsledere er bedt om å gjennomføre interne runder ved sine enheter og komme opp 
med forslag til hvilke arbeidsprosesser som kan forenkles slik at arbeidshverdagen til den 
enkelte blir best mulig innenfor reduserte ressursrammer.  Dette kan være tiltak for å unngå 
dobbeltarbeid, bedre arbeidsflyten, nedprioritere oppgaver som ikke er direkte knyttet til 
kjernevirksomheten, effektivisere eksamensarbeidet - også i lys av DigUiB, se på muligheter 
for mer samarbeid på tvers av institutter og seksjoner, osv. Den administrative ledelsen på 
fakultets- og instituttnivå vil jobbe sammen om disse prosessene og vil trekke inn ansatte 
innenfor ulike arbeidsfelt. 
På sikt må vi også se på mulighetene for å disponere stillingsressurser på tvers av fakultet 
og institutter fremfor å lyse ut ved ledighet. 

Konkrete planer:
HFs dokumentsenter skal i løpet av 2016 overføres med to stillinger til dokumentsenteret 
sentralt. Oppgaver tilsvarende en halv stilling blir igjen på fakultetet og refordeles. Når 
Griegakademiet etter all sannsynlighet går ut av Det humanistiske fakultet og inn i et eget 
utøvende kunstfakultet fra 2017 må stillingsressurser ved fakultetet reduseres ved naturlig 
avgang eller omdisponering. I tillegg til dette vil fakultetsadministrasjonen redusere ved 
naturlig avgang slik at målet er en samlet reduksjon på minimum fem stillinger i løpet av de 
to neste årene.

Dato: 11.02.2016
Arkivsaksnr: 2012/12284-TRM

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet
10/16
15.03.2016

Styre:
Styresak:
Møtedato:
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På grunnenhetene er det allerede påbegynt en nedskalering av teknisk-administrative 
stillinger som til sammen vil utgjøre fire til fem stillinger de neste årene. De tre store 
instituttene vil ta en større andel av reduksjonen enn de små. 

UiB-prosjekt
I desember og januar er det i hovedsak arbeidet med å avklare mål og rammer for prosjektet, etablere 
prosjektorganisasjonen og starte analysearbeidet. 

Prosjektleder Kristine Breivik har allerede hatt en uformell møterunde med avdelings- og 
fakultetsdirektørene med fokus på:

 Hvilke utviklingsprosjekt er i gang ved ditt fakultet/avdeling?
 Hva bør dette nye prosjektet fokusere særskilt på?
 Hvordan kan vi sikre godt samvirke mellom pågående prosjekter og tiltak som settes i 

gang gjennom det nye prosjektet?

Det er under utarbeidelse et styringsdokument med konkrete styringsmål for prosjektet og satt ned en 
prosjektledelse og styringsgruppe for prosjektet. En av administrasjonssjefene ved HF er 
med i styringsgruppen og en representant fra HF vil også inviteres inn i prosjektgruppen.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering og ber om en status for det interne arbeidet ved HF 
høsten 2016.

Margareth Hagen 
dekan Trine Moe

fakultetsdirektør



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

Orientering om etablering av et nytt kunstnerisk utøvende fakultet ved UiB 

Bakgrunn
Universitetsstyret drøftet mulighetene for samarbeid med Kunst- og Designhøgskolen i 
Bergen (KHiB) i møte 23.4.15, sak 27/15, og gjorde følgende vedtak: 

«Styret imøteser et forslag om hvordan man kan få bedre synergier mellom fagmiljøene ved 
Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet – Institutt for musikk ved 
Universitetet i Bergen» 

En arbeidsgruppe har utredet hvilke faglige gevinster som kan utløses ved ulike former for 
samorganisering av fagmiljøene for skapende og utøvende kunst ved Kunst- og 
designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet ved Universitetet i Bergen. Utredningen skulle 
belyse hvilke organisasjonsformer som faglig sett synes sterkest og mest framtidsrettet, med 
referanser til den pågående strukturreformen i universitets- og høgskolesektoren. 

Arbeidsgruppen konkluderte med å anbefale at «et kunstnerisk fakultet ved UiB» utredes 
videre som fase 2, og fremhevet at et slikt fakultet gir Universitetsstyret mulighet til å vedta 
opprettelse av et kunstnerisk ph.d.-program i forlengelse av det nåværende nasjonale 
Stipendiatprogrammet.  Videre vil et felles kunstnerisk utøvende fakultet kunne bære fram en 
samlokalisering av GA med KHiB i Møllendal. Dette anses som svært viktig for videre faglig 
utvikling og synlighet. 

Universitetsstyret sluttet seg til anbefalingene i rapporten og ga universitetsledelsen mandat 
til å utrede ambisjoner, organisasjon og styring, ressurser og administrative spørsmål som 
angår opprettelse av et kunstnerisk fakultet. 

Det nye fakultetet skal være et utøvende og skapende fakultet, noe som også blir presisert 
av universitetsdirektørens kommentarer til saken: 

”KHiB og UiB har forutsetninger for å videreutvikle sine roller på nasjonalt nivå og bidra til å 
tydeliggjøre kunstfagenes arbeidsformer og innhold. En viktig forutsetning for å kunne 
etablere et nytt kunstnerisk fakultet ved UiB er at det både styrker Griegakademiet og gir 
muligheter for å heve de faglige ambisjonene for kunstfagene samlet ved universitetet 
gjennom tverrfaglig samarbeid mellom et kunstnerisk fakultet og Det humanistiske fakultet. 
Det kunstneriske fakultetet skal ha en klar avgrensning og være komplementært til Det 
humanistiske fakultets teoretiske kunstfag.” 

Universitetsstyret vedtok også at de enkelte fagmiljøenes egne vurderinger av tilhørighet 
innenfor nytt kunstnerisk fakultet skulle tillegges stor vekt.  

Det humanistiske fakultetet er nå i gang med en revisjon av studieprogramporteføljen for å 
etablere solide forskningsmiljøer og undervisningstilbud. Det er vesentlig at UiB organiseres 

Dato: 01.03.2016
Arkivsaksnr: 2015/6586-TRM

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet
11/16
15.03.2016

Styre:
Styresak:
Møtedato:
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formålstjenlig slik at de estetiske fagmiljøene ved HF styrkes, og ikke utfordres av 
overlappende eller konkurrerende teoretiske miljøer ved samme institusjon. Estetisk teori, 
filosofi og historie er en viktig del av humaniora og en svært vesentlig del av Det 
humanistiske fakultet. HF skal ha et sterkt kunstteorimiljø også i fremtiden. Det er vår 
ambisjon å utvikle disse miljøene i et tettere samspill med arbeidslivet og samfunnet. Det er 
derfor viktig at samarbeidet med det fremtidige fakultetet blir godt, tett og utviklende for 
begge parter, men det fordrer at samarbeidet med det nye kunstneriske fakultetet bør være 
komplementært og ikke overlappende. 

Utøvende kunst har andre behov og rammer enn teoretisk forskning. Dette har vært 
utfordrende både for GA og HF. Etter en samlet overveielse var Det humanistiske fakultet 
derfor positiv til at de utøvende kunstfagene ble samlet i et eget fakultet for utøvende kunst.

Begrunnelsen for etableringen av et nytt fakultet ved UiB og innlemmingen av KHiB er en 
samling og styrking av de utøvende kunstfagene.  Griegakademiet består ikke bare av 
utøvende fag, men også av de teoretiske forskningsfagene musikkvitenskap og musikkterapi.  
Teoretiske forskningsfag er tjent med å være en del av et større teoretisk fagmiljø, og være 
en del av forskningsnettverk og administrative støtteapparat. Fakultetsledelsen ønsket derfor 
å beholde de teoretiske fagene ved GA og mener at disse hører til under bredden av Det 
humanistiske fakultets estetisk-teoretiske fag. De teoretiske miljøene ved GA vil utgjøre en 
liten del av det nye utøvende fakultetet, og ha behov for egne, tilpassede administrative og 
fagstrategiske ressurser. 

Musikkterapifaget befinner seg i møtepunktet mellom det utøvende og det teoretiske. 
Fagmiljøet samarbeider også med flere fakultet. Musikkterapimiljøet varslet i et brev til 
fakultetsledelsen at de ønsket en tilhørighet ved det nye kunstfakultetet. 

Musikkvitenskapsmiljøet ved GA er et av fakultetets minste fag: det består av 3 
vitenskapelige stillinger og har et eget nyetablert BA-program. Faget ville kunne styrkes ved 
det tverr- og flerfaglig samarbeid som den pågående revisjonen HFs studieprogramportefølje 
skal legge til rette for. Fakultetsledelsen og prosjektgruppen for HF2018 har hatt møter med 
musikkvitenskapsmiljøet for å klargjøre premissene i HF 2018 og lytte til fagmiljøets ønsker. I 
brev til dekanen 24. februar konkluderer imidlertid musikkvitenskap at også de ønsker å 
tilhøre det nye fakultetet fordi musikkfagene slik vil kunne samarbeide og styrke hverandre. 

Dekanen mener at fagmiljøenes vurderinger skal tillegges stor vekt og anbefaler derfor at 
fagene musikkvitenskap og musikkterapi får sin fremtidige tilknytning ved det planlagte 
utøvende kunstfakultetet. 

En av stillingene i musikkvitenskap har arbeidsoppgaver knyttet til Arne Bjørndals Samlinger, 
og har derfor en mindre prosentandel knyttet til undervisning. Fakultetet har også som en 
midlertidig løsning finansiert en 50 % arkivarstilling som er tilknyttet digitaliseringen av ABS. 
Fakultetsstyret vedtok 20. oktober 2015, sak 46/15, at HFs samlinger og arkiv i fremtiden bør 
legges til UB og gis en organisasjonsform som sikrer faglig utvikling og styring uten bruk av 
arkivarstillinger.

Fakultetsledelsen vil understreke at Det humanistiske fakultet har tilført GA flere stillinger ved 
omfordeling internt og investert i oppbygging av GA i mange år. Det vises i den forbindelse til 
rapporten om GA-økonomien som nylig er oversendt universitetsdirektøren (sak 2011/2691-
15). Dette er momenter som bør tillegges vekt når budsjettrammene for Det humanistiske 
fakultet skal vedtas for 2017.

Forslag til vedtak:
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Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning. 

Margareth Hagen 
dekan Trine Moe

fakultetsdirektør



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

Undervisningsplanlegging innenfor reduserte budsjettrammer høsten 
2016 

Dokumenter i saken
- Svar fra AHKR (vedlegg 1)
- Svar fra IF (vedlegg 2)
- Svar fra LLE (vedlegg 3)
- Svar fra SKOK/SVT (vedlegg 4)

Bakgrunn
Budsjettet for 2016 er krevende for fakultetet. Vi har med oss et underskudd på 
grunnbudsjettet på 10,4 millioner fra 2015 i tillegg et budsjettert underskudd i 2016 på 5,3 
millioner. Det er derfor satt av betydelige mindre penger til driftsbudsjettene både på 
fakultetet og på grunnenhetene for 2016. 

Fakultetsstyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen at det ikke blir gitt dekning av 
undervisningsdelen høsten 2016 for de stillingene som etter planen skulle lyses ut i år. 
Fakultetsstyret bad om at enhetene tidlig i vårsemesteret legger frem oversikt over hvordan 
undervisningen planlegges for høsten 2016 ut fra de reduserte budsjettrammene. Grunnenhetene ble 
derfor bedt om å sende inn oversikter innen 1. mars. 

Status
Det er kommet svar fra AHKR, IF, LLE, SKOK og SVT. Oppsummert melder instituttene om 
at de reduserte rammene får konsekvens for den faglige virksomheten. Instituttene gir 
tilbakemelding om at undervisningstilbud og valgemner blir kuttet og at kollokviegrupper, 
ekstern sensur og studentekskursjoner reduseres. Instituttene har betydelig mindre ressurser 
til vikarer og utsetter derfor enkelte forskningsterminer. 

Tilbakemeldingen fra sentrene er at de reduserte budsjettrammene ikke får innvirkning på 
undervisningsplanene til høsten. 

Griegakademiet og FoF har ikke gitt tilbakemelding.

Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret tar saken til etterretning

Margareth Hagen 
dekan Trine Moe

fakultetsdirektør

Dato: 03.03.2016
Arkivsaksnr: 2015/5827-TRM

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet
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15.03.2016

Styre:
Styresak:
Møtedato:



U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

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

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 
religionsvitenskap
Telefon 

Postadresse 
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Øysteinsgate 3
Bergen

Saksbehandler
Britt Kristin Holsen
55582315
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Det humanistiske fakultet

Reduserte budsjettrammer 2016 - konsekvenser for undervisningen 
ved AHKR

Det vises til budsjettfordelingsbrevet fra fakultetet av 11.01.16 der det bes om en oversikt 
over hvordan undervisningen for høsten 2016 planlegges ut fra de reduserte 
budsjettrammene.

Konsekvensene av reduserte budsjettrammer generelt, og manglende vikarmidler for 
høstsemesteret spesielt, har medført kutt i undervisningstilbudet ved AHKR både i vår- og 
høstsemesteret.

I vedlagte notat er det kort gjort rede for hvordan instituttet har håndtert budsjettsituasjonen, 
og hvilke tiltak som er iverksatt på undervisningssiden.

Vennlig hilsen

Jan Heiret
instituttleder Britt Kristin Holsen

administrasjonssjef

Referanse Dato

2015/5827-BRH 26.02.2016



AHKR – innsparingstiltak undervisning og sensur 2016

Bortfall av vikarmidler for et semester kan potensielt ha svært store konsekvenser for omfanget av 
og kvaliteten på studietilbudet i det aktuelle semesteret. Da vedtaket om ikke å tildele vikarmidler 
for høsten 2016 ble kjent høsten 2015, tok AHKR derfor en total gjennomgang av studietilbudet for å 
vurdere hvilke kutt som kunne gjøres i undervisningen allerede våren 2016. Slik ville man spre 
konsekvensene og begrense skadevirkningene. Etter oppmeldingsfristen 1. februar ble det gjort en 
ny vurdering basert på studenttall, og emner med få oppmeldte studenter ble vurdert avlyst. 
Endringer i allerede planlagt undervisningsaktivitet utgjør i seg en svekkelse av studiekvaliteten. Vi 
anser likevel at reduksjonstiltakene vi har gjort for våren vil gi en betydelig bedre studiekvalitet totalt 
i 2016 enn dersom vi hadde tatt hele belastningen til høsten. Kuttene som allerede er gjort, gjør 
instituttet også mer robust for uventete behov til høsten.

Instituttbudsjettet skal gå i balanse, og det er begrenset hvor mye driftsmidler som kan disponeres til 
lønn dersom forskningsaktiviteten også skal opprettholdes. Instituttrådet diskuterte medio desember 
budsjettsituasjonen for 2016. Det var enighet om at undervisningen skulle gis førsteprioritet i 
budsjettavsetningene, dernest forskningsaktiviteten. Det var videre enighet om å endre 
budsjettfordelingsprinsippene slik at instituttet i større grad skulle sees som en helhet også når det 
gjelder løslønnsmidler. Disse prinsippene ble fulgt da instituttbudsjettet ble vedtatt i januar.

Nedenfor kommer en oversikt over hvordan bortfall av vikarmidler høsten 2016 vil påvirke 
studieaktiviteten ved AHKR så langt.

Kutt i emnetilbudet
Arkeologi har i 2016 innført en ny ordning med valgfrie fordypningsemner med varierende tema som 
gir studentene større mulighet til å forme sin egen spesialisering, og fagmiljøet mulighet til å gi 
undervisning basert på høyrelevant forskning. Den økonomiske situasjonen gjør imidlertid at 
valgfriheten på 100-nivå tas bort for det første kullet på den nye ordningen. Studentene har i flere 
runder fått informasjon om valgmulighetene, og kuttet er dermed beklagelig. 
Arkeologi har i tillegg valgt å avlyse et emne (ARK306).
Kulturvitenskap legger også to emner (KUVI202 og KUVI107) på is i 2016. 

ARK302 – Landskap, kulturminne og forvaltning, høsten 2016
Kulturarv er et svært relevant tema på masterprogrammet i arkeologi, og ARK302 velges av de fleste 
studentene. Stillingen som ivaretar dette emnet er i dag under tilsetting. For å unngå bruk av vikar er 
AHKR avhengig av at tiltredelse i stillingen skjer 1.august som planlagt. 

Overgangsordning arkeologi
Ny ordning på bachelorprogrammet medfører betydelige merkostnader i en nødvendig 
overgangsfase (h15, v16 og h16). Uten vikarmidler har ikke faget ressurser til å bemanne alle emnene 
som tilbys i denne perioden.  Overgangen må derfor finansieres med andre kutt ved instituttet. 

Kutt i undervisningstilbudet
Historie har fjernet mappelærere på fordypningsemnene, og har kuttet bruk av kollokvieledere på 
alle emner. Religionsvitenskap har redusert kollokvietilbudet betydelig (kuttet det på RELV103, 
halvert det på RELV102), og avlyst en rekke forelesninger der eksterne forelesere var engasjert.  



Utsatt satsning på osteologi
AHKR utlyste i 2014 en stilling i arkeologisk metode med vekt på arkeologisk osteologi, og ønsket slik 
å la arkeologistudiet i Bergen kjennetegnes ved et særlig godt tilbud på dette feltet. I utlysningen ble 
det lagt vekt på samarbeid med Universitetsmuseet, som har landets største animalosteologiske 
referansesamling, for å utnytte materialet der til undervisning og utdanning av arkeologer. Stillingen 
ble besatt 1.10.2015. Satsningen vil innebære utvikling av nye emner, materialsamling og feltkurs, 
men som følge av knappe undervisningsressurser i 2016 må fullskala utbygging settes på vent.    

Kutt i ekstern sensur
Bruk av ekstern sensur er redusert til det minimale. 

Kutt i studentekskursjoner
Instituttet anser studentekskursjoner som svært berikende for undervisningen og positivt for 
kullfølelsen. Derfor har AHKR årlig siden 2007 satt av midler til studentekskursjoner, som det kan 
søkes om. I 2016 er tildelingen redusert til 25 prosent av det som ble tildelt i 2015, det vil si 14 
prosent av den omsøkte summen i 2016. 

JATW 26.02.2016
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Det humanistiske fakultet

Undervisning og budsjettrammer ved Institutt for framandspråk 
hausten 2016

Vi viser til vedtaket i fakultetsstyret i sak 66/15, der styret m.a. bed om «at instituttene tidlig i 
vårsemesteret legger frem oversikt over hvordan undervisningen planlegges for høsten 2016 ut fra de 
reduserte budsjettrammene».

Det vedlagte notatet summerer opp situasjonen ved Institutt for framandspråk (IF), og 
inkluderer ein kort gjennomgang av dei ulike faga. Som fakultetet er kjent med, er den 
økonomiske situasjonen for instituttet svært krevjande. Instituttet må, i tillegg til å spara, gje 
eit forsvarleg undervisningstilbod på dei faga og emna vi har. Med dagens sterkt reduserte 
overføringar, og med dei utgiftene vi har til vikarar, sensur og andre honorar, er vi ikkje i 
stand til å balansera driftsbudsjettet. Instituttet etterlyser ei grunnleggjande drøfting ved 
fakultetet av behovsbasert versus resultatbasert finansiering. Etter vår meining legg dagens 
modell for lite vekt på behovet for undervisningsressursar, og det råkar språkfaga hardt.  

Instituttet vil streka under at det finst situasjonar der det må tilførast vikarmidlar òg i 
haustsemesteret 2016. I tillegg til fødselspermisjonar, må det vera mogleg å få vikarmidlar 
ved langvarige sjukefråvær. Vi vil dessutan minna om at arabiskfaget og 
kulturkunnskapsdisiplinen på spansk har særskilte behov for vikarfinansiering hausten 2016.

Venleg helsing

Åse Johnsen
instituttleiar Arve Kjell Uthaug

administrasjonssjef

Referanse Dato

2015/5827-ARUT 11.02.2016
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Undervisning og undervisningsbudsjett ved Institutt for framandspråk 
hausten 2016 

Vi viser til førespurnad frå fakultetet om korleis instituttet planlegg undervisninga for hausten 2016 
innanfor reduserte budsjettrammer. I budsjettfordelinga for 2016 vart det vedteke at institutta i 
vårsemesteret skulle få dekning for undervisningsdelen av stillingar som står ledige, men ikkje i 
haustsemesteret.

Instituttet vil nedanfor gje eit oversyn, fag for fag, over korleis instituttet planlegg undervisninga til 
hausten. Vi vil streka under at institutta ikkje reint mekanisk kan få avslag på søknad om vikarmidlar 
på alle fag hausten 2016. Ved sjukdom og ein del andre fråvær vil det på nokre fag vera heilt 
avgjerande at det blir stilt vikarmidlar til disposisjon. 

Institutt for framandspråk har ni fag, og sju av desse har frå ein til fire og ein halv fast tilsette – 
samstundes som desse faga ligg ein stad på skalaen frå undervisningsintensive (som fransk) til svært 
undervisningsintensive (som japansk). Nedanfor følgjer eit oversyn over undervisningssituasjonen for 
IF hausten 2016. For kvart fag blir det først gitt ein tabell som viser den forventa bruken av vikarar og 
andre som ikkje er fast tilsette, og utgiftene dette påfører instituttet. Den undervisninga som ikkje er 
ført opp i desse tabellane, blir gitt av dei fast tilsette på faga.

Den vanskelege økonomien ved instituttet dei siste par åra har fått følgjer for 
undervisningstilbodet, og dette blir forsterka hausten 2016. Av dei konkrete konsekvensane vil vi 
trekkja fram: 

- Instituttet har dei siste semestera lagt ned, eller lagt på is, fleire undervisningstilbod. Dette 
gjeld dei to tverrfaglege emna TRANSHF og TOLKHF, og dessutan det nye emnet i BRA101 
Brasilkunnskap med portugisisk språk. Heile satsinga på Brasil og portugisisk er reversert, 
og den tilsette på dette feltet har sagt opp. Dessutan har instituttet gitt opp å fornya 
vidareutdanninga på tysk. Vi har ikkje ressursar til å driva dette tilbodet framover, og må 
derfor betala tilbake utviklingsmidlane vi har fått frå Noregsuniversitetet og leggja 
tysktilbodet på is etter mange års vellukka drift.

- Instituttet held utgiftene til vikarar så lågt vi kan. Samstundes har vi ansvar for å gje 
studentane eit forsvarleg undervisningstilbod studieprogramma våre. Kuttar vi meir enn vi 
har gjort, vil vi fort koma i konflikt med studie- og emneplanane, som er kontrakten vår 
med studentane. I tillegg til at resultatløyvinga til instituttet er dramatisk redusert over ein 
femårsperiode, er det bestemt at institutta 2016 heller ikkje får midlar for vakante 
stillingar. For IF betyr dette at vi byggjer opp eit stadig større økonomisk underskot.

- I undervisningsrekneskapen veks derimot overskotet. Instituttet gjekk for nokre få år sidan 
gjennom undervisningsrekneskapen, sanerte og – i nokre tilfelle – kompenserte plusstid, 
laga nye retningsliner og fekk undervisningsrekneskapen i balanse. Med dagens ressursar 
er det vanskeleg å føra vidare det vi har fått til på dette feltet, og vi ser allereie at fleire av 
dei tilsette igjen samlar opp eit større overskot enn det som er akseptabelt. Dette fører til 
press mot forskingstida og slitasje på medarbeidarar, og kan bli ei hms-utfordring.

- Instituttet må for å spara utgifter, prøva å redusera bruken av eksterne sensorar. Dette vil 
på nokre av faga og disiplinane våre føra til større eksamensbør på dei fast tilsette hausten 
2016. 



- Instituttet har allereie i 2015 kutta tre av dei fire toarstillingane vi hadde. Grunnen var at vi 
måtte spara pengar, men konsekvensen av å kutta ut spisskompetansen som 
toarstillingane representerte, er at vi svekker tilbodet på høgare nivå i engelsk 
fagdidaktikk, tilbodet knytt til tolking og omsetjing og ph.d.-utdanninga innan 
litteraturdisiplinen. 

Når det gjeld konkrete sparevedtak ved instituttet, viser vi til instituttrådsmøta 18. februar 
2015 (sak 4), 2. september 2015 (sak 4), 10. februar 2016 (sak 5) og 24. februar 2016 (sak 4). 
Når det gjeld orienteringar om den økonomiske situasjonen ved instituttet, viser vi særleg til 
brev til fakultetet 10. mars 2015 (eP 2015/3186) og 15. september 2015 (eP 2015/10278), og 
referat frå styringsdialog mellom fakultet og institutt i 2015 (eP 2015/9869).

Utgiftene til vikarar o.a. basert på oversynet nedanfor er kalkulerte til i underkant av 870 000 kroner 
ved IF hausten 2016.

Eksterne sensorar er ikkje med i oversynet nedanfor. Løn til lærarar på den eksternfinansierte vidareutdanninga er heller 
ikkje med i oversynet. Lønsutgiftene i tabellane nedanfor inkluderer ikkje sosiale kostnader. Timekostnadene varierer noko 
frå fag til fag ut frå det forventa lønsnivået til vikarane. 

Arabisk

Innleige Timar Løn
Vikar full lektorstilling 242 000

Faget har 3,5 faste stillingar, ifølgje siste bemanningsplan. Av desse har professorstillinga stått ledig i 
fleire semester, og hausten 2016 og våren 2017 er også ei full lektorstilling ute av undervisninga på 
arabisk. Fakultetet finansierer her ei vikarordning med full lektorstilling.

Engelsk

Innleige Timar Løn
Fulbrightlærar 47 500

Engelsk er det største faget ved instituttet, både i studenttal og lærarstab. I dagens økonomiske 
situasjon kan ikkje faget bruka vikarar (vedtak i instituttrådet 18.2.15, sak 4). Engelsk har ein 
Fulbright-lærar, dekka av  Fulbrightfondet (50 prosent), fakultetet (25 prosent) og instituttet (25 
prosent, dvs. 47 500 kroner i semesteret). Her får vi altså mykje undervisning ut av relativt små 
midlar, og dei siste åra har det dessutan følgd med ein undervisningsassistent i tillegg til læraren. 
Undervisningsassistenten kjem utan kostander for fakultetet og instituttet.

Fransk

Innleige Timar Løn
Vikar for Fløttum (50 prosent) 
og toarstilling (20 prosent)

594 160 000

Franskfaget har 4,5 stillingar. To av desse er på språkdisiplinen, der den eine av desse har 
forskingstermin hausten 2016, medan den andre har redusert undervisning p.g.a. 
fagkoordinatorvervet. Her har vi våren og hausten 2016 inne vikar i femti prosent stilling. Franskfaget 
har òg ei treårig toarstilling som er knytt til kulturkunnskap (20 prosent). Dette er den einaste 
toarstillinga IF har att. Dei tre andre toarstillingane vi hadde, er avvikla etter vedtak i instituttrådet 
(sak 4, 18.2.15).



Italiensk

Innleige Timar Løn
Vikar for fagkoordinator 160 32 000

Italienskfaget har tre stillingar. Gjennom mange år hadde faget i tillegg ei ordning med sendelektor 
betalt av den italienske staten. Denne sendelektoren var her i full stilling og hadde ein viktig del av 
undervisning på faget. Dessverre avvikla den italienske ambassaden ordninga for eit par år sidan. I 
det akademiske året 2015/2016 fekk instituttet i staden ei kontantoverføring på 8000 euro, som blir 
brukt til vikarfinansiering og støtte til studentar på ekskursjon til Roma. Vi vonar å få ei tilsvarande 
støtte i det akademiske året 2016/2017, og dette vil i så fall dekkja vikarutgiftene hausten 2016.

Japansk

Innleige Timar Løn
Vikar for lektor, pluss vikar for 
fagkoordinator

740 169 000

Faget har to stillingar, dvs. ein lektor og ein førsteamanuensis. Gjennom fleire år har tilstrøyminga av 
studentar vore svært god til faget, undervisningsbehovet er stort og undervisninga intensiv. Faget er 
derfor klart underbemanna. Hausten 2016 må japansk ha inne vikar for fagkoordinator (160 timar). I 
tillegg til dette har faget fått likestillingsmidlar frå UiB sentralt til kvalifiserings-frikjøp av den fast 
tilsette lektoren på faget (132 000 kroner, 580 timar). 

Kinesisk

Innleige Timar Løn
- - 0

Faget har ein tilsett (førsteamanuensis), stilling nummer to er under tilsetjing. Sidan faget får 
lærarhjelp frå Bergen Konfutse-institutt, greier ein seg utan vikarar.

Russisk

Innleige Timar Løn
- - 0

Faget har fire fast tilsette i førstestillingar og dessutan to fast tilsette språkpedagogar (lektorar) frå 
Russland, som kvar har 25 prosent stilling. Frå og med 2015 er også språkpedagogane finansierte 
over fastlønsbudsjettet ved fakultetet.

Spansk språk og latinamerikastudium

Innleige Timar Løn
Vikar på kulturkunnskap 600 170 000

Spansk greier seg utan vikarar på språk- og litteraturdisiplinen. Derimot treng vi vikar på 
kulturkunnskap, som er ein fullt utbygd disiplin på alle nivå av studiet. I 2015 hadde kulturkunnskap 
tre tilsette: den eine har gått av med pensjon, den andre sagt opp og den tredje har forskingstermin. 
Disiplinen har derfor eit stort vikarbehov hausten 2016.



Tysk

Innleige Timar Løn
Vikar for 
undervisningskoordinator

200 48 000

Undervisningskoordinator er einaste fast tilsette på språkdisiplinen av tyskfaget, og instituttet må 
henta inn vikar på språkdisiplinen hausten 2016. Tysk har alt i alt fem fast tilsette, i tillegg til 
sendelektorordning delvis finansiert av DAAD.

Aku 2.3.16



From: Siri Fredrikson 
Sent: Wednesday, March 02, 2016 9:21 AM
To: Trine Moe
Cc: Annhild Fetveit; Johan Myking (Johan.Myking@lle.uib.no)
Subject: Manglende vikarmidler høsten 2016

Hei,

LLEs største utfordring til høsten er avvikling av tildelte forskningsterminer. Disse får vi uansett ikke 
kompensasjon for fra fakultetet.
En stor del av vikarmidlene ved instituttet bindes opp i forbindelse med avvikling av forskningsfri. I 
fagmiljø med få ansatte må vi erstatte forskningsfri med store vikarstillinger, og dette binder opp 
store summer hvert år. 

Vi bruker derfor betydelig mer i vikarmidler enn budsjettildelingen tilsier.
Et mindre tiltak er å kutte drastisk ned på kollokvietilbudene (vit.ass. og studentassistenter). 

Vi tar som en selvfølge at vikarmidler som kommer sentralt fra blir kanalisert til LLE, også til høsten:
Dette gjelder (….)

En av de større utfordringene i år er manglende konsekvensanalyse for ny tildelingsmodell for 
lønnsmidler og sosiale kostnader. 
Her ber vi om at økonomiseksjonen kommer tydeligere på banen for å hjelpe instituttene med 
budsjetteringen.

Hilsen Siri

Siri Fredrikson
administrasjonssjef
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Universitetet i Bergen
www.uib.no
Tlf: +47 55 58 22 95
Mobil: +47 92 65 71 63



-----Original Message----- 
From: Tone Lund-Olsen  
Sent: Wednesday, March 02, 2016 4:38 PM 
To: Trine Moe 
Subject: RE: Undervisningsplanlegging for høsten 
 
Hei,  
Ved SKOK vil dei reduserte budsjettrammene ikkje få innverknad på planane for undervisninga til 
hausten. Det vil heller ikkje ha innverknad for SVT.  
Mvh Tone 
 
 
 
>-----Original Message----- 
>From: Trine Moe [mailto:Trine.Moe@uib.no] 
>Sent: Monday, January 18, 2016 2:24 PM 
>To: admsjef-hf@uib.no 
>Cc: Kim Ove Hommen 
>Subject: [admsjef-hf] Undervisningsplanlegging for høsten 
> 
>Hei 
> 
>Som vi snakket om på møtet tidligere i dag så ba fakultetetsstyret om at 
>instituttene tidlig i vårsemesteret legger frem en plan for hvordan 
>undervisningen for høsten planlegges ut fra reduserte budsjettrammer. 
>Dette er direkte knyttet til budsjettfordelingen for 2016 der det ble vedtatt at 
>det blir gitt dekning av undervisningsdelen i ubesatte stillinger for 
>vårsemesteret, men ikke for høstsemesteret. I budsjettbrevet bad vi om at 
>instituttene gav tilbakemelding innen 1. Februar, men i og med at dette er for 
>tidlig, kan 1. Mars være ok? Da rekker vi styremøtet 15. Mars.  
>En halv sides redegjørelse pr institutt er tilstrekkelig. 
> 
>Mvh Trine 
 



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

Opprykk til professor - oppnevning av vurderingskomiteer innenfor 
fagområdet historie 

Dokument i saken:
1. Forslag til komiteer fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Bakgrunn
Det humanistiske fakultet har følgende søknader om opprykk til professor til behandling 
innenfor fagområdet historie for søknadsrunden 2015:

 Lise Rye, NTNU, Europeisk samtidshistorie/Europakunnskap
 Erik Opsahl, NTNU, Middelalderhistorie
 Magne Njåstad, NTNU, Historie 1400-1850
 Svein Ivar Angell, UiB, Historie fagdidaktikk
 Anne K. Bang, UiB, Det islamske Afrika/Midtøsten

Fakultetet har samarbeidsavtale med Det humanistiske fakultet ved NTNU om behandling av søknader 
om opprykk til professor. For søknadsrunden 2015 behandler fakultetet søknader fra NTNU innenfor 
fagområdet historie, mens NTNU behandler våre søknader innenfor fagområdene kunsthistorie og 
allmenn litteraturvitenskap.

Lise Rye, NTNU, Europeisk samtidshistorie/Europakunnskap
Instituttet har sendt følgende forslag til komité for vurdering av søknad fra Lise Rye:

 Professor Harm Schröter, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
 Professor Paul Knutsen, Høgskolen i Lillehammer
 Professor Susanna Fellman, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Professor Harm Schröter er foreslått som leder for komiteen.

Erik Opsahl, NTNU, Middelalderhistorie
Instituttet har sendt følgende forslag til komité for vurdering av søknad fra Erik Opsahl:

 Professor emerita Anne-Hilde Nagel, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 
religionsvitenskap

 Professor Lars Hermanson, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet
 Professor Eldbjørg Haug, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Professor emerita Anne-Hilde Nagel er foreslått som leder for komiteen.

Dato: 29.02.2016
Arkivsaksnr: 2016/1179-ARVE

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet
13/16
15.03.2016

Styre:
Styresak:
Møtedato:
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Magne Njåstad, NTNU, Historie 1400-1850
Instituttet har sendt følgende forslag til komité for vurdering av søknad fra Magne Njåstad:

 Professor Ole Georg Moseng, Institutt for historie, sosiologi og innovasjon, Høgskolen i 
Sørøst-Norge

 Professor Knut Dørum, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder
 Professor Per Sörlin, Avdelning för humaniora, Mittuniversitetet

Professor Ole Georg Moseng er foreslått som leder for komiteen.

Svein Ivar Angell, UiB, Historie fagdidaktikk
Instituttet har sendt følgende forslag til komité for vurdering av søknad fra Svein Ivar Angell:

 Professor Ola Svein Stugu, Institutt for historiske studier, NTNU
 Professor emerita Sirkka Ahonen, Department of Teacher Education, University of 

Helsinki
 Professor Klas-Göran Karlsson, Historiska institutionen, Lunds universitet

Professor Ola Svein Stugu er foreslått som leder for komiteen.

Anne K. Bang, UiB, Det islamske Afrika/Midtøsten
Instituttet har sendt følgende forslag til komité for vurdering av søknad fra Anne K. Bang:

 Professor Bjørn Olav Utvik, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, 
Universitetet i Oslo

 Professor Mark Sedgwick, Institutt for kultur og samfunn, Aarhus universitet
 Professor Madeline C. Zilfi, Department of History, University of Maryland

Professor Bjørn Olav Utvik er foreslått som leder for komiteen.

Forslagene fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap er i tråd med de 
formelle kravene til sammensetting av vurderingskomiteer og komitémedlemmene har levert 
signerte habilitetserklæringer. Det er ikke funnet grunnlag for at noen foreslåtte medlemmer 
av komiteene er inhabile.

Forslag til vedtak:
I samsvar med forslag fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
oppnevner Det humanistiske fakultet følgende vurderingskomiteer innen fagområdet historie:

For søker Lise Rye:
 Professor Harm Schröter, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
 Professor Paul Knutsen, Høgskolen i Lillehammer
 Professor Susanna Fellman, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Professor Harm Schröter oppnevnes som leder for komiteen.

For søker Erik Opsahl:
 Professor emerita Anne-Hilde Nagel, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitenskap
 Professor Lars Hermanson, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet
 Professor Eldbjørg Haug, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap



side 3 av 3

  
Professor Anne-Hilde Nagel oppnevnes som leder for komiteen.

For søker Magne Njåstad:
 Professor Ole Georg Moseng, Institutt for historie, sosiologi og innovasjon, Høgskolen i 

Sørøst-Norge
 Professor Knut Dørum, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder
 Professor Per Sörlin, Avdelning för humaniora, Mittuniversitetet

Professor Ole Georg Moseng oppnevnes som leder for komiteen.

For søker Svein Ivar Angell:
 Professor Ola Svein Stugu, Institutt for historiske studier, NTNU
 Professor emerita Sirkka Ahonen, Department of Teacher Education, University of 

Helsinki
 Professor Klas-Göran Karlsson, Historiska institutionen, Lunds universitet

Professor Ola Svein Stugu oppnevnes som leder for komiteen.

For søker Anne K. Bang:
 Professor Bjørn Olav Utvik, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, 

Universitetet i Oslo
 Professor Mark Sedgwick, Institutt for kultur og samfunn, Aarhus universitet
 Professor Madeline C. Zilfi, Department of History, University of Maryland

Professor Bjørn Olav Utvik oppnevnes som leder for komiteen.

Margareth Hagen 
dekan Trine Moe

fakultetsdirektør



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

Oppnemning av vurderingskomité for søknad om opprykk til professor 
innanfor fagområdet japansk lingvistikk

Dokument i saken:
1. Forslag til komité frå Institutt for framandspråk (IF)
2. Habilitetsskjema frå komiteen

Førsteamanuensis Harry Solvang har søkt om opprykk til professor etter kompetanse innan 
fagområdet japansk lingvistikk.

Instituttet har sendt følgjande forslag til vurderingskomité for vurdering av søknad frå 
Solvang:

 Docent/Professor Yasuko Nagano-Madsen, Göteborg Universitet
 Professor Bjarke Frellesvig, Oxford University
 Professor Hidasi Judit, japanologist, Budapest Business School

Professor Reidar Veland (IF) er foreslått som administrator for komiteen.

Det er motteke skjema for vurdering av inhabilitet frå komiteen. Ingen av medlemen vurderte 
seg inhabile.

Forslag til vedtak:
I samsvar med forslag frå Institutt for framandspråk oppnemner Det humanistiske fakultet 
følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Harry Solvang innanfor fagområdet 
japansk lingvistikk:

 Docent/Professor Yasuko Nagano-Madsen, Göteborg Universitet
 Professor Bjarke Frellesvig, Oxford University
 Professor Hidasi Judit, japanologist, Budapest Business School

Professor Reidar Veland (IF) er oppnemnd som administrator for komiteen.

Margareth Hagen 
dekan Trine Moe

fakultetsdirektør

Dato: 25.02.2016
Arkivsaksnr: 2015/10441-

MAGL

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet
14/16
15.03.2016

Styre:
Styresak:
Møtedato:



U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Institutt for fremmedspråk

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

Institutt for fremmedspråk
Telefon 

Postadresse 
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Sydnesplassen 7
Bergen

Saksbehandler
Anne Hestnes
55582340
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Det humanistiske fakultet

Forslag til komité - søknad om opprykk, japansk - Institutt for 
fremmedspråk
Vi vil med dette foreslå følgende komité for opprykk til professor for Harrry Solvang 
(japansk) 

Docent/Professor Yasuko Nagano-Madsen 
Göteborgs Universitet
Department of Languages & Literatures
Box 200, 
0530 Göteborg
Sweden
yasuko.nagano-madsen@sprak.gu.se

Professor Bjarke Frellesvig 
Oxford university
The Oriental Institute
Pusey Lane
Oxford, OX1 2LE
Great Britain
bjarke.frellesvig@orinst.ox.ac.uk
 
Dr. Hidasi Judit, professor, japanologist
Budapest Business School
Department of Social Communication and Media Studies
1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
Hungary
Hidasi.Judit@uni-bge.hu

Referanse Dato

2016/1179-ANNHES 11.02.2016
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Som administrator for komitéen foreslår vi professor Reidar Veland ved IF

Vennlig hilsen

Åse Johnsen
Instituttleder Anne Hestnes

førstekonsulent

Vedlegg:  Signerte habilitetserklæringer







Declaration of impartiality 

Name (use capital letters)………………………………………………………………………………………………… 

Appointment matter………………………………………………………………………………………………………… 

Advancement matter……………………………………………………………………………………………………….. 

The undersigned confirms that (check off): 

O   I have read the “Provisions on Impartiality and Confidence” 

O  I cannot see that there are circumstances in this matter that would make me disqualified

O   I request the following circumstances to be assessed for potential disqualification

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

If necessary, use a separate sheet 

---------------------------------    -------------------------------------------------------- 

Place og date  Signature 

1 

BJARKE FRELLESVIG

Harry Solvang (Japanese)

Oxford, 11 February 2016 bjarke frellesvig

✔

✔



Instructions for completion of the declaration of impartiality 

This form shall be completed by anyone who has been appointed as a committee member by the 
Faculty of Humanities at the University of Bergen in connection with appointment or advancement 
matters. 

Anyone who is to perform work as a committee member shall always assess his/her own impartiality. 

• If you find that you are disqualified in relation to one or more of the parties to a matter upon
such an assessment, you must notify the institute of this as soon as possible.

• If you are unsure of your own impartiality, you must list the circumstances you are unsure of
and request that your impartiality be assessed by the institute.

• If it is concluded that there is no disqualification, but that there are still associations that
should be disclosed, or should be assessed by the institute, then this should be entered on
the form or on a separate sheet.

About the assessment of impartiality 

Committee members are subject to the provisions relating to impartiality in Chapter II of the Public 
Administration Act. In addition, the faculty has adopted its own provisions on impartiality and 
confidence, which have been enclosed with this form. These provisions are somewhat stricter than 
the provisions of the Act on some points.  

Disqualification may be automatic because of a special association to a party to a matter, through, 
for example, a family relationship or being an academic advisor within the past three years. These 
circumstances have been included in the provisions for automatic disqualification in section 1.  

Disqualification may also be based on a discretionary assessment. For such a discretionary 
assessment, it will be key to decide whether there are any special circumstances which are apt to 
impair confidence in his or her impartiality. Such an assessment will often be much more difficult 
than an assessment of automatic disqualification. It is therefore important to disclose the 
circumstances that have been assessed if you have concluded yourself that you are impartial in 
relation to an appointment or advancement matter. 

For discretionary assessment of impartiality (disqualification), reference is made to the provisions on 
impartiality and confidence in the introduction. Disqualification may occur as a result of: 

• Close personal or professional association with one or more of the applicants. This may be a
close personal friendship or close professional collaboration, such as project cooperation or
co-authorship.

• Possibility that the appointment of a specific applicant, regardless of the applicant's
qualifications, would result in a personal or professional gain for a person or someone close
to that person.

• Other circumstances that there may be reason to assume are apt to impair confidence in a
decision if an individual takes part in the decision.

2 







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

Oppnemning av vurderingskomité for søknad om opprykk til professor 
innanfor fagområdet moderne kinesisk språk

Dokument i saken:
1. Forslag til komité frå Institutt for framandspråk (IF)
2. Habilitetsskjema frå komiteen

Førsteamanuensis Shouhui Zhao har søkt om opprykk til professor etter kompetanse innan 
fagområdet moderne kinesisk språk.

Instituttet har sendt følgjande forslag til vurderingskomité for vurdering av søknad frå Zhao:

 Professor Halvor Eifring, Universitetet i Oslo
 Professor Joakim Enwall, Uppsala Universitet
 Professor Henning Klöter, Humboldt-Universität zu Berlin

Professor Reidar Veland (IF) er foreslått som leiar av komiteen.

Det er motteke skjema for vurdering av inhabilitet frå komiteen. Ingen av medlemen vurderte 
seg inhabile.

Forslag til vedtak:
I samsvar med forslag frå Institutt for framandspråk oppnemner Det humanistiske fakultet 
følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Shouhui Zhao innanfor fagområdet 
moderne kinesisk språk:

 Professor Halvor Eifring, Universitetet i Oslo
 Professor Joakim Enwall, Uppsala Universitet
 Professor Henning Klöter, Humboldt-Universität zu Berlin

Professor Reidar Veland (IF) er oppnemnd som leiar av komiteen.

Margareth Hagen 
dekan Trine Moe

fakultetsdirektør

Dato: 18.02.2016
Arkivsaksnr: 2015/10570-

MAGL

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet
15/16
15.03.2016

Styre:
Styresak:
Møtedato:
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Institutt for fremmedspråk
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Institutt for fremmedspråk
Telefon 

Postadresse 
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Sydnesplassen 7
Bergen

Saksbehandler
Anne Hestnes
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Det humanistiske fakultet

Forslag til komité - søknad om opprykk, kinesisk - Institutt for 
fremmedspråk
Vi vil med dette foreslå følgende komité for opprykk til professor for Shouhui Zhao (kinesisk):

Professor Halvor Eifring 
Universitetet i Oslo
Øst-Asiastudier, språk og områdekunnskap
Postboks 1010 Blindern
0315 OSLO
halvor.eifring@ikos.uio.no

Professor Joakim Enwall 
Uppsala University
Department of Linguistics and Philology
Box 635, SE-751 26 Uppsala
Sweden
Joakim.Enwall@lingfil.uu.se

Professor Henning Klöter,
Humboldt-Universität zu Berlin
Department of Asian and African Studies 
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Germany
henning.kloeter@hu-berlin.de

Referanse Dato

2016/1179-ANNHES 08.02.2016
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Som administrator for komitéen foreslår vi professor Reidar Veland ved Institutt for 
fremmedspråk.

Signerte habilitetserklæringer følger vedlagt.

Vennlig hilsen

Åse Johnsen
instituttleder Anne Hestnes

førstekonsulent
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