
   
 

 
 

Innkalling til møte i rådet 
ved Institutt for framandspråk 

 
 
Møtedato: torsdag 12. mai 2011 kl. 12.15 
Stad: seminarrom 217 i andre høgda av HF-bygget 
 
Desse er kalla inn:   
Frå gruppe A: Margareth Hagen, Leiv Egil Breivik, Kjetil B. Henjum, Randi Koppen, Kevin 
McCafferty, Margery Vibe Skagen. 
Frå gruppe B: Svenn-Arve Myklebost. 
Frå gruppe C: Jan A. Johansen. 
Frå gruppe D: Helen Myrdahl, Kjersti Monen Berge og Claudia Förster Hegrenæs. 
 
Dersom nokon av representantane over ikkje kan møta, må dei sjølve be vararepresentant om å stilla i 
staden.  
 
Sak 1 – godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Sak 2 – godkjenning av referatet  frå rådsmøtet 9. mars 2011 
Referatet vart sendt ut til rådsmedlemane med e-post 24. mars 2011. 
 
Sak 3 – orienteringssaker 

A. Arbeid med ny strategiplan for IF hausten 2011 
B. Undervisningsrekneskapen ved IF 
C. Økonomien ved IF så langt i 2011 
D. Søknad om Senter for framifrå forsking forankra ved IF 

 
Sak 4 – Høyring om forskarutdanninga ved HF 
Sjå vedlegg.  
 
Framlegg til vedtak: Rådet ved Institutt for framandspråk støttar det vedlagde framlegget til 
høyringsutkast. 
 
Sak 5 – Framtida for påskjøningsmidlane ved instituttet 
Sakspapir med vedtaksframlegg vert sendt ut tysdag 10. mai.  
 
Sak 6 –  Budsjettinnspel for 2012 
Brev frå fakultetet om ”Budsjettforslag 2012 – innspill fra institutt og sentre” (14.3.2011) er lagt ved 
innkallinga. Instituttrådet blir bede om koma med framlegg til prioriteringar og satsingar i 2012. Saka 
vil bli følgd opp av leiargruppa ved instituttet, og instituttleiar sender over kommentarar og synspunkt 
frå IF til fakultetet innan 15. juni i år.  
 
Sak 8 – Ymse 
 
 
 

Leiv Egil Breivik, 
instituttleiar     Arve Kjell Uthaug, 

         administrasjonssjef 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

Vedlegg til sak 4: Høyring om forskarutdanninga ved HF 
Instituttrådsmøte 12. mai 2011 

Institutt for framandspråk 
Universitetet i Bergen 

 
 
REVISJON AV FORSKERUTDANNINGEN VED DET HUMANISTISKE  
FAKULTET - HØRINGSUTTALELSE FRA INSTITUTT FOR FREMM EDSPRÅK 
 
Ved Institutt for fremmedspråk har fakultetsledelsens forslag til revisjon vært drøftet i flere av 
fagmiljøene. På grunnlag av høringsuttalelsene fra fagmiljøene fransk, engelsk og tysk, 
drøfting i ledergruppen og behandling i IFs instituttstyre, gir instituttet følgende 
høringsuttalelse. 
 
IF vil berømme dekanatet for dets vilje til å styrke forskerutdanningen ved fakultetet, og sier 
seg enig i mange av de synspunkter høringsnotatet presenterer. Det er positivt og nødvendig 
av man ved HF retter sterkere oppmerksomhet mot at PhD-stipendiatene skal knyttes til gode 
og lokale fagmiljøer i tråd med UiBs sentrale forskerutdanningsplan. Vi deler også dekanatets 
bekymring for progresjonen til HFs doktorgradskandidater, og for den relativt store 
prosentandelen underkjente avhandlinger de siste årene.  
Innledningsvis vil vi nevne at en vesentlig konsekvens ved dekanatets forslag er at det 
impliserer og fordrer mer ressurser på instituttnivå enn hva som er tilfellet med dagens 
ordning selv om dette ikke nevnes eksplisitt i utkastet. IF tar for gitt at overføring av ansvar 
og oppgaver fra fakultet til institutt blir fulgt opp med tilsvarende overføring av økonomiske 
ressurser til grunnenhetene.  
 
Her følger IFs kommentarer til de vesentligste punktene i dekanatets forslag.  
 
Veilederfunksjonen 
IF støtter fullt ut fakultetets understreking av veileders sentrale rolle og ansvar for den faglige 
opplæringen, men kan ikke se at det er behov for å innføre en ordning med flere veiledere så 
raskt som mulig. Spørsmålet om en kandidat bør tilbys mer enn en veileder bør vurderes 
individuelt.  Veiledningens utgangspunkt og hensikt bør alltid være kandidatens 
doktorgradsprosjekt. Der det er aktuelt å tilby en biveileder, er det viktig å holde fast ved at 
hovedveileder har det grunnleggende ansvaret for doktorgradskandidaten.  
 
Videreføring av forskerskolene 
IF ønsker en fleksibel ordning hvor forskerskolene kan opprettholdes.  
IF erkjenner at det ved HF er delte meninger om forskerutdanningens form og eksistens, og 
ser det derfor som naturlig at finansieringen og organiseringen av forskerutdanningen i større 
grad legges på instituttnivå. Samtidig er det ikke tvil om at dette blir en mer krevende 
økonomisk modell, og en utfordrende fordelingsnøkkel internt på instituttet og mellom 
instituttene som samarbeider om forskerskoler. 
   
Det finnes mange gode grunner til å bevare forskerskolene: 
Ettersom dette ikke er en evaluering av eksisterende forskerskoler, vil vi ikke her utdype vår 
erfaring med disse, selv om denne erfaringen naturlig nok danner bakteppet for vårt syn på 
organisering av forskerutdanningen ved HF. 
  
Den positive ”spenningen” mellom det tematiske eller spesifikt faglige miljøet i 
forskergruppene på den ene siden, og den overgripende, tverrfaglige og metodologiske 
problematiseringen på den andre, er berikende og verneverdig for alle involverte parter. Den 
tverrfaglige innretningen til forskerskolene gir dem en faglig tyngde og bredde som er et 
uvurderlig supplement til forskergruppene våre. Kandidatene, og veilederne, får flerfaglige 



   
 

 
 

perspektiver på sitt avhandlingsarbeid, kjennskap til et bredere teoretisk og metodisk spekter, 
og muligheter til å etablere et videre faglig nettverk. 
Det er imidlertid ønskelig med en sterkere styring og normering av forskerskolene. 
Instituttene bør få større direkte innflytelse over forskerskolene, og disse bør inngå i et tettere 
samspill med instituttets forskningsmiljøer. En bredere deltakelse i forskerskolene kan oppnås 
ved at representantene i styringsgruppene skiftes ut minst hvert annet år, og at det er 
instituttene selv som utnevner disse. Man bør også sørge for at et bredt spekter av 
forskningsmiljøer blir involvert i forskerskolene, og at veileder deltar i forskerskolens 
seminarer. Forskerskolene kan også i større grad involvere forskergruppene  i sin 
seminarvirksomhet.   
 
Tilknytning til et godt fagmiljø og forskergruppenes rolle 
Vi er enig med dekanatet i betydningen av at kandidaten knyttes til et godt og relevant 
fagmiljø som skal kunne fungere som et ”opplæringsmiljø i vid forstand”.  Veiledere og 
forskningsleder bør ha et særlig ansvar for og tilsyn med at alle instituttets stipendiater har en 
tilknytning til et godt fagmiljø og forskningsnettverk. De lokale fagmiljøene, gjerne 
representert av forskergruppene, bør oppfordres til å inkludere stipendiatene i større grad enn 
hva som har vært praksis tidligere. Det er imidlertid ikke slik at veileders forskergruppe 
automatisk er det mest faglig relevante fagmiljøet for PhD-kandidaten. For noen veiledere er 
lokale forskergrupper heller ikke alltid relevante for deres primære forskningsområde, men 
fungerer heller som et supplement til nasjonale og internasjonale nettverk.  
 
Dekanatets forslag innebærer at forskergruppene skal overta en viktig del av opplæringsdelen 
i forskerutdanningen. Vi ser det som  svært positivt at stipendiatene deltar i instituttets 
forskergrupper, men mener at forskergruppene ikke alene bør overta forskerskolenes funksjon. 
Det er flere grunner til dette:  
Forskergruppene ved IF er heterogene, både hva gjelder størrelse og aktivitet, noen er åpne, 
tematisk sett, andre er mer spesialiserte, og mange vil mangle den tverrdisiplinære 
dimensjonen som forskerskolene ivaretar. Forskergrupper oppstår, utvikler seg, de fusjonerer, 
legger om kursen eller nedlegges. Det vil slik bli vanskelig å sikre at alle stipendiatene får et 
likeverdig tilbud dersom forskerskolene skulle falle bort.  
 
Dekanatets høringsuttalelse legger til grunn at forskergruppene vil styrkes ved at de får ansvar 
for stipendiatenes forskerutdanning, blant annet fordi dette vil medføre økte økonomiske 
bevilgninger til forskergruppene og samtidig kreve at gruppene blir større, mer allsidige, mer 
aktive og at de får en tydeligere struktur.  
 
Dersom forskergruppene skulle overta forskerskolenes rolle, ville dette medføre en stor 
omlegging av IFs forskergrupper. Ordningen dekanatet skisserer, der forskergruppene må ”ta 
ansvaret for fellesaktiviteter som inkluderer kandidatene, for eksempel jevnlig 
seminarvirksomhet der alle kategorier faglig ansatte samt masterstudenter knyttet til gruppa 
får anledning til å legge frem forskningen sin”, stiller krav til en mer fasttømret struktur og en 
strengere regulert etablering av instituttets forskergrupper og  deres aktivitet enn det som nå er 
tilfellet. Vi noterer oss at dekanatet ønsker at instituttledelsen og forskergruppene  ”må 
samarbeide med sikte på å få oppfylt disse betingelsene”, men vil samtidig påpeke at det fra 
IFs ledelse har vært et bevisst valg å gi forskergruppene stor frihet mht etablering, form og 
virksomhet.  
 
Det er mange nødvendige og gode sammenhenger mellom forskning og forskerutdanning, 
men dersom forskergruppene skulle ta ansvar for en del av den formelle opplæringsdelen av 
forskerutdanningen, ville forskergruppenes hovedfokus på forskning bli vanskeligere å 
opprettholde. Felles for alle gruppene er at de har definert et område hvor forskerrollen (den 



   
 

 
 

rollen de faglige ansatte ellers må nedprioritere på grunn av undervisning og administrasjon) 
har førsteprioritet.  
Men det er også slik at IF har stipendiater som ikke enkelt finner et tilfredsstillende tilbud i de 
eksisterende forskerskolene, dette gjelder blant annet kvotestipendiatene våre og stipendiatene 
i fagdidaktikk.  
 
IF foreslår følgende endring:  
Alle forskergruppene ved instituttet bør oppmuntres til å innlemme stipendiatene. Veileder og 
forskningsleder bør få en nøkkelrolle i arbeidet med å knytte stipendiatene til lokale 
forskningsmiljøer, og sistnevnte bør legge dette inn som et fast moment i sine 
oppfølgingssamtaler med PhDene.  Vi er enig i at det bør kunne forventes av samtlige 
forskergrupper at de oppfyller et minimumskrav, slik dekanatet skisserer, nemlig ”å skape et 
inkluderende miljø der kandidatene kan få prøvd sine faglige ideer”.   
Dersom en kandidat og veileder ønsker at opplæringsdelen heller skal legges til en 
forskergruppe, kan dette avtales formelt med instituttets forskingsleder og forskergruppens 
leder.  
 
Forskningsutvalgets rolle 
I dekanatets forslag ligger det at instituttenes FU skal få en utvidet rolle og et større ansvar 
som Forsknings- og forskningsutdanningsutvalg, og få det overordnede ansvaret for 
forskerutdanningen ved instituttet.  
 
IF foreslår:  
Siden vi går inn for en delt løsning, hvor forskerskolene opprettholdes, vil det ikke være 
naturlig å gi Forskningsutvalget det overordnede ansvaret for forskerutdanningen til samtlige 
kandidater, inkludert organisering av kurs. Dette ansvaret bør deles av veileder og instituttets 
forskningsleder, og disse må støtte seg til et samarbeid med forskerskolene og 
forskergruppene. Samtidig kan FU fungere som et rådsutvalg for instituttets forskerutdanning.  
 
 
Innholdet i opplæringen 
IF stiller seg positive til forslaget om endret opplæring, inkludert at 5 stp reserveres kurstilbud 
felles for alle kandidater ved fakultetet i lys av innføringen av det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Vi vil her foreslå (forskings)formidling som 
et ”utadrettet” tema for et slikt kurs, noe som også vil respektere NKRs logikk.  
Når det gjelder tilpasning av de resterende 15 stp, virker det, som nevnt, unødvendig 
ressurskrevende at grunnenhetenes FU skal inkluderes som godkjenner av innholdet. Det er  
tilstrekkelig at forskningskoordinator og kandidatens veileder deler dette ansvaret.  
 
 
  
 


