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Evaluering av HF2018-prosessen 
Høsten 2017 vedtok det sentrale Utdanningsutvalget at de studieprogrammene fakultetet 
ønsket å etablere som konsekvens av HF2018, ikke kunne opprettes i studieåret 2018/2019. 
 
På denne bakgrunn vedtok fakultetsstyret i møte 05.12.17, S 61/17 (vedlagt), følgende: 
 

 Fakultetsstyret tar Utdanningsutvalgets vedtak i sak 64/17 til etterretning  
 Fakultetsstyret viderefører de eksisterende programmene ved HF, med de justeringer 

som er planlagt i emneporteføljen i forbindelse med HF2018-prosjektet  
 HF2018 videreføres som et emneporteføljeprosjekt, planlagte fellesemner 

implementeres, rasjonalisering i emneporteføljen videreføres  
 Program med fellesemner anbefales å opprette felles programstyre  
 Fakultetet vil støtte miljøer som ønsker å fortsette arbeidet med oppretting av planlagt 

program  
 Fakultetsstyret ber fakultetet om å gjennomføre en evaluering av HF2018-prosessen 

 
I tråd med fakultetsstyrets vedtak skal fakultetet nå gå i gang med evaluering. I den 
forbindelsen ønsker fakultetet å kartlegge følgende: 
 

 i hvilken grad instituttene har fulgt opp/gjennomført vedtaket med hensyn til 
o justeringer i emneporteføljen planlagt i forbindelse med HF2018 
o implementering av planlagte fellesemner 
o rasjonalisering i emneporteføljen 
o oppretting av felles programstyre for program med fellesemner 
o eventuell videreføring av arbeidet med oppretting av planlagt program 

 innspill til selve prosessen knyttet til HF2018 
o svakheter 
o styrker 
o hvordan det fungerte på instituttnivå 
o hva som kunne ha vært gjort på en annen måte 

 effekter av HF2018 
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o positive effekter knyttet til ressursutnyttelse 
o positive effekter for studietilbud/studiekvalitet 
o negative effekter knyttet til ressurser 
o negative effekter for studietilbud/-studiekvalitet 
o andre effekter (samarbeid m.v.) – positive eller negative 

 ifølge «Strategi for det Det humanistiske fakultet 2016-2022» er det et mål at 
fakultetet skal forvalte og videreutvikle et bredt og tverrfaglig studietilbud 

o i hvilken grad HF2018 har bidratt til å oppnå dette 
 
Merk at vi ber om tilbakemelding KUN på de punktene som er relevante for enheten. 
 
Tilbakemeldingsfrist: 03.05.19 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Kim Ove Hommen 
fakultetsdirektør Unni Karin Utvik 
 seniorrådgiver


