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Gjennomføring av studiekvalitetsmeldinger og dialogmøter 
I forkant av dialogmøtene mottok fakultetet studiekvalitetsmeldinger fra alle institutt og 

sentre. Meldingene var et godt utgangspunkt for dialogmøtene. Det var sendt ut en kort 

agenda for møtene i forkant. Møtene ble gjennomført elektronisk 7., 8. og 9. april 2021. 

Enhetene skrev i ettertid referater fra dialogmøtene. Dialogmøtene var konstruktive og 

konkrete og fungerer godt. 

 

 

Oppfølging av foregående års studiekvalitetsmelding  

Mentorordningen ble innført som planlagt med 726 påmeldte bachelor- og lektorstudenter 

høsten 2020. Fire tematiske samlinger - om læring, gode grep for studenttilværelsen, 

arbeidsrelevans og eksamensmestring - og to frie ble gjennomført. I de frie samlingene sto 

mentorene selv for opplegget, som kunne ha et mer sosialt tilsnitt.  

Planleggingen av ordningen skjedde parallelt med korona-nedstengingen og dette skapte 

store utfordringer og forsinkelser. Dette skapte en del følgeproblemer utover høsten, 

sammen med utfordringene ved endringer fra fysiske til digitale møter. Kombinasjonen av 

disse faktorene ga et relativt stort frafall fra ordningen. Det er likevel viktig at for de gruppene 

som fungerte godt, var ordningen et viktig og positivt tiltak. Etter innspill fra mentorer og 

fagmiljø i evalueringsmøter relanserte fakultetet mentorordningen våren 2021, med ny 

påmelding, inkludering av årsstudenter og en mer sosialt rettet profil.  

Mentorordningen koordineres av et administrativt nettverk med representanter fra institutt og 

HSU (fadderstyre) og koordineres av fakultetets studieseksjon. Faglig er ordningen forankret 

i Studiestyret, som i sine møter høsten 2020 og våren 2021 har blitt orientert om status for 

mentorordningen og kommet med innspill til videre arbeid.  

Instituttene gjennomførte møter med mentorene i begynnelsen av november. En evaluering 

av innføringen av mentorordningen vil bli klar i løpet av våren 2021. 

Lektorutdanningen er et sentralt satsningsområde for HF og lektorstudentene utgjorde 

høsten 2020 16 % av studenttallet ved HF1 (se også figur 2). Det er enighet ved HF om 

behovet for et lektorsenter og fakultetet er representert både i sentrale fora og opp mot andre 

fakulteter i arbeidet for å få senteret etablert. Fagmiljøene på HF ser behovet for en 

redesignprosess innenfor lektorutdanningen, både samlet på UiB og på fakultetet, og støtter 

opp om lektorstudentenes innspill til å få til strukturelle forbedringer i studieløpet. Også av 

denne grunn imøteser HF etableringen av et lektorsenter. 

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



Tabell 1:  

Opptakstall lektorutdanningen ved HF 2017-2020 (Kilde: Tableau, Rapporter til 

kvalitetsmeldingen, Rekruttering og opptak, utplukk MA5, HF, 2017-2020) 

 
 

Fakultetet har satset på oppbygging av kapasitet og studieplasser i lektorutdanningen, slik at 

alle de viktigste skolefagene nå er representert og tilbyr en integrert lektorutdanning, i tillegg til 

muligheten for lærerutdanning med BA + MA + PPU.  

 

Omdisponering av plasser fra MA2, fra PPU og tildeling av noen nye studieplasser har gitt en 

vekst fra 71 til 125 plasser i løpet av de siste fire årene. Vi ser noenlunde tilsvarende en økning 

i søkertall og antall møtt.  

 

Figur 1: Studenttall i lektorprogrammene ved HF (Kilde: dbh, Registrerte studenter (tidsserie), 

utplukk: femårig master, 2017-2020) 

 
 

Figur 1 viser samlet studenttall i lektorprogrammene. Studenttallet har en akkumulert vekst for 

hvert opptak i økt opptaksramme. Først ved opptaket i 2024 vil økningen til 125 studieplasser 

være fullt utbygd med fem kull. Tilsvarende vil økning i antall uteksaminerte kandidater også ha 

en femårig «forsinkelse».  

Lektorstudentenes prosentandel av det totale antallet studenter ved HF øker også, fra 12 % i 

2017 til 16 % i 2020. Når vi har tatt opp fem kull med den økte rammen på 125 studieplasser, vil 

2017 2018 2019 2020

Lektorutdanning i
fremmedspråk

155 155 155 170

Lektorutdanning i historie eller
religionsvitenskap

40 85 125 190

Lektorutdanning i nordisk 140 150 160 170

Sum 335 390 440 530
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denne andelen antagelig være rundt 18-20 %, hvilket er en betydelig andel av fakultetets 

studentmasse.  

Alle instituttene på HF er involvert i lektorutdanningen og i PPU. De tre største instituttene har 

sine egne program: Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studer (LLE) har Lektor 

nordisk og Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk. Institutt for 

fremmedspråk (IF) har lektor fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk og tysk) og 

Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk. Institutt for arkeologi, historie, 

kultur- og religionsvitenskap (AHKR) har Lektor historie eller religion. Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudier (FoF) er som ansvarlig for emnet DIDAHUM Fagtekst og skriverettleiing i 

ettfagsmodellen (PPU). 

Utdanningen er ressursmessig presset og fakultetet imøteser UiBs arbeid med å få på plass en 

helhetlig og transparent finansieringsmodell for lektorutdanningen ved UiB.  Fordi mange av 

emnene i utdanningen er knyttet til disiplinprogrammene i studieretningene, er det en utfordring 

at en vesentlig del av studiepoengproduksjonen ikke rapporteres som studiepoeng på 

MA5/lektorutdanning, men på disiplinprogrammene. Økningen i studiepoengproduksjon hos 

lektorstudentene telles dermed under disiplinprogrammene og resultatmidlene gis da også i 

kategori F i stedet for kategori D. Fakultetet har funnet tekniske løsninger for dette og overvåker 

omfanget av studiepoengproduksjonen for at resultatmidlene skal bli i tråd med realitetene.  

 

Eksterne fagfeller: En gjennomgang av eksterne fagfeller ved HF i mars 2021 viser at noen 

program har nylig avgåtte eksterne sensorer som må erstattes. Det ble oppnevnt ni nye 

eksterne fagfeller i 2020 inkludert en felles, ekstern fagfelle for de to erfaringsbaserte 

masterprogrammene med spesialisering i hhv. engelsk og norsk: VID-MAUENG og VID-

MAUNOR. Studiestyret hadde seks rapporter fra eksterne fagfeller til vurdering i 2020. En del 

program melder at eksterne fagfeller ikke har hatt anledning til å prioritere rapporter grunnet 

korona.  

 

Kandidatproduksjon og økt studiegjennomføring 

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

 
 

Kandidatproduksjonen ved HF viser en samlet økning siste fire år, med særlig vekst i avlagte 

bachelorgrader (B3) og integrerte mastergrader (M5, lektorutdanningen). Økningen er i tråd 

med økning i opptakskull og studenttall i perioden, samtidig som det er gjort en stor innsats med 

ulike tiltak for økt studiekvalitet i perioden.  

Toårig master (M2) har stabile tall. Her har rekrutteringen vært noe svakere for de aktuelle 

kullene, men vi ser økende trend i søknad til masterstudier i 2020 og 2021. De erfaringsbaserte 

masterprogrammene (ME) har færre avlagte grader i 2018-2020 enn i 2017, noe som også 

skyldes lave opptakskull i de aktuelle årskullene. Disse programmene er deltidsutdanning og 

normert tid er fire år. Søkningen til disse programmene viser en økende trend siste to år.  
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Tabell 3: Studiepoeng per student (BA, MA2, MA5) Kilde: Tableau, Studiepoeng per student, utplukk: 
bachelor, toårig master, femårig master). 

 

 
 

Avlagte studiepoeng per student på gradsstudiene ved HF er i 2020 oppe i 45,32 (i tabellen 
over fordelt på vår og høst), Dette er en betydelig økning fra de foregående årene, som har 
ligget rundt 40-41. Hvis vi inkluderer årsstudentene i snittet, faller tallet til 42,85 studiepoeng per 
student (2020). Snittet for årsstudentene alene i 2020 er 28,8 studiepoeng per student per år, 
noe som i kan indikere at en stor andel av årsstudentene i praksis er deltidsstudenter.  

 

 

Hovedkonklusjoner fra fakultetenes dialogmøter  
Mentorordningen har bred støtte i fagmiljøene og man ønsker seg en videreføring av denne. 

Det må jobbes videre med å integrere programmene bedre i ordningen, og koble mentorene 

tettere opp mot disse.  

Sentralt i møtene var utfordringen med å gi god, digital undervisning under korona-perioden 

og å holde kontakt med studentene. Det er fortsatt vanskelig å få studentene i tale, både 

gjennom evalueringer og i andre fora.  

Institutt for fremmedspråk fremhever utfordringer med å måtte gjøre om skoleeksamen til 

skriftlig hjemmeeksamen. En slik eksamensform er lite egnet for å teste de nødvendige 

ferdighetene i språkfag. 

Flere institutter fremhever behovet for å legge opp undervisningsaktiviteten etter tilgjengelige 

ressurser. Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) har utviklet et 

eget ressursregnskap på emnenivå for tydeliggjøring av økonomiske konsekvenser ved f.eks. 

endringer i vurderingsformer, antall sensorer i vurdering osv. Andre institutt jobber også 

målbevisst for å legge opp undervisningen i samsvar med faktisk tilgjengelige ressurser. 

Studiegjennomføring og frafall er fortsatt et viktig tema for enhetene, og utfordringer knyttet til 

studentenes motivasjon for å fullføre en grad vs. å ta delstudier ved HF, ble drøftet. Ved enkelte 

av språkfagene er det en særlig utfordring at det er stort sprik i de ulike studentenes språklige 

forkunnskaper. Særlig er dette utfordrende på språkfag som begynner språkopplæringen fra 

null, som f.eks. arabisk, russisk og italiensk, som har et stort antall morsmålsbrukere. En annen 

utfordring ved mange fag er det store antallet studenter som tar enkeltemner eller deler av et 

fag, mens gjennomføringen av grader er lavt.  

Fagmiljøene jobber med konkrete tiltak som for eksempel differensiert undervisning ved 

målrettet bruk av masterstudenter som undervisningsassistenter.  Enhetene melder også om 

innsats for å gjennomføre egenevalueringer i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.  
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Gjennomførte og planlagte emne- og programevalueringer  
Det er ifølge studiekvalitetsbasen gjennomført 45 emneevalueringer ved HF. Det er i tillegg 

gjennomført fem programevalueringer, som nå er til behandling i studiekvalitetskomiteen. 

Fakultetet vil ha en oppfølging overfor instituttene for å sikre bedre dokumentasjon på 

evalueringsarbeidet.  

 
 
Budsjettprioriteringer (endringer) 
Fakultetet viderefører sine prioriteringer av: 

• Undervisningsassistenter 

• Mentorordning  

• Studentarealer 

• Studentutvalg 

• Lektorutdanningen 

 

 

Studieportefølje og dimensjonering  
HF har gjennom flere år jobbet systematisk med å fylle studieplassene, og oppnådde i 2020 

dette, med unntak av fagdidaktikktilbudene i praktisk-pedagogisk utdanning. Fakultetet har i 

2020 også nådd måltallet for studiepoengproduksjon som UiB fastsetter i budsjettsammenheng 

og utnytter dermed studieplassene i tråd med UiBs policy.  

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

Rekruttering og studieplasser på toårig master er nå i balanse, slik at vi ikke lenger har tomme 

studieplasser her. Fakultetet vurderer å overbooke mindre på årsstudier i kommende opptak, da 

vi nå fyller studieplassene på BA og lektorutdanning samlet sett. Instituttene melder om 

kapasitetsutfordringer på populære fag/emner, fordi man i tillegg til egne programstudenter har 

mange studenter fra andre program og til dels fakultet som tar enkeltemner.  

 

I 2020 har fakultetet fått en økt opptaksramme på 15 studieplasser til master i bærekraft. Vi ser 
en svært stor interesse for dette studietilbudet, med 149 førsteprioritetssøkere fordelt på tre 
studieretninger. (Klimaendringer og energiomstilling: 51, marin bærekraft: 20, globale 
samfunnsutfordringar: 77).  
 
Det nye Master in Religious Minorities har ikke fått søkere, og det vil arbeides med avklaringer 

rundt spørsmålet om studentbetaling, mulighet for å ta enkeltemner og målgrupper frem mot ny 

utlysning i 2022. Programmet er opprettet som et evu-program og det settes ikke av 

studieplasser fra rammen til dette.  

Institutt for fremmedspråk (IF) har igangsatt en ny 100-nivåmodell med fleksibel utdanning, dvs. 

tilbud til både nær- og fjernstudenter. Tilbudet er startet opp på fransk, spansk og tysk. Dette 

har gitt god effekt for alle tre fag, med gode søkertall. Fjernstudentene følger digitale 

undervisningsopplegg som deles også med nærstudentene og fagene sikrer en viktig styrket 

rekruttering til emnene.  
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Emne Studenttall vår 2021 

TYS625 15 

TYS626 14 

TYS627 11 

FRAN620 47 

FRAN621 35 

FRAN622 16 

SPLA627 24 

SPLA628 16 

SPLA629 24 

 

 

Satsingsområder  
 

Humanistiske fag som historie, religionsvitenskap og arkeologi forvalter kunnskap og fortolkning 

av komplekse, globale og historiske samfunnsutfordringer, utvikling og verdisyn som er helt 

sentrale for å forstå dagens samfunn og hvordan det er utviklet over tid. Språk og 

områdestudiene er særlig sentrale for interkulturell kommunikasjon og kunnskap om et 

mangfoldig samfunn, litteratur, politikk og samhandling og forståelse også gjennom våre 

estetiske fag og filosofi. 

 

I 2020 har HF arbeidet frem to bærekraftrelevante masterprogram:  

Master i bærekraft: med 20 plasser fordelt mellom HF, MN og SV, med utlysning høsten 2021. 

Programmet involverer fagmiljø fra HF/SVT, MN, SV, PS og JUS.  

 

Master in Religious Minorities, se under Studieportefølje og dimensjonering 

HF har også bærekraftrelevante enkeltemnetilbud som f.eks. Miljøetikk på filosofi. Emnet skal gi 

studenten et overblikk over filosofiske begrep om moral, politikk og vitenskap som har relevans 

for miljøproblemene i vår tid, med vekt på dyr sin velferd, landområder sin egenverdi, 

klimarettferdighet og forholdet mellom individuell og offentlig moral. Studenter på historie kan 

velge temaet Miljøbevægelser, miljøaktivister og miljøsyn – fra Rachel Carson til Greta Tunberg 

når de skal skrive bacheloroppgave. AHKR tilbyr også fordypningsemnet Klima og samfunn i 

førmoderne tid. IF tilbyr fra våren 2021 emnet Klimaforteljingar, hvor målet er å gi innsikt i 

humanistiske og tverrfaglige tilnærminger til klimaspørsmålene gjennom refleksjon rundt 

formidling av klimaspørsmål gjennom ulike diskurser og hvordan man kan tolke disse 

fortellingene. 
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Status knyttet til målsettinger om studiekvalitet satt i UiBs handlingsplaner  
 

Handlingsplan 2017-2022 Kvalitet i utdanning 

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

Delmål 1: UiB skal arbeide systematisk for å ha helhetlige studieprogram med godt samsvar 

mellom læringsutbyttebeskrivelser, undervisning, læringsaktiviteter, og vurderingsformer. 

Bachelorprogrammet i engelsk deltar i et redesign-prosjekt i regi av UiB læringslab som 

handler om å implementere en egen redesign-modell til norske universitetsforhold hvor engelsk 

er pilot. Målet med prosjektet er å etablere støttefunksjoner til fagmiljøer som ønsker å ‘re-

designe’ helhetlige programmer.  

 

Delmål 2: Digitalisering for læring – UiB skal være ledende på utvikling og bruk av 

læringsfremmende digitale verktøy til undervisning og vurdering. 

Fakultetet hadde egne Frontrunners som gjorde en stor innsats for å være i front for støtte og 

utvikling av gode undervisningsstrategier da UiB stengte ned og undervisningen ble gitt digitalt.  

I 2020 medførte korona-nedstenging at en del prosesser ble skjøvet på; men nedstengingen 

medførte en utvikling av nye undervisningsmetoder og kompetanse på digitale verktøy som har 

vært både uvurderlig og utfordrende. Programmene var sterkt preget av korona-pandemien ved 

at de måtte legge om til digital undervisning svært raskt. Det hadde mange og uforutsette 

konsekvenser for alle, av både praktisk og pedagogisk art.  

Mange fagmiljø har jobbet med utvikling av digitale læringspakker, russisk og filosofi/exphil er 

eksempler på dette, blant annet gikk Ugleprisen i 2020 til Ingunn Lunde og russisk-faget for 

dette arbeidet.  

FoF melder at utviklingsarbeidet på exphil med digitale arbeidspakker (DIKU-prosjektet 

«Argumentasjon som ferdighet» og de SA-finansierte «Godt forberedt»-prosjektene) allerede 

har hatt positiv innvirkning på fagstudiene, og de håper dette vil bli enda tydeligere i årene som 

kommer. 

Her etterspørres bedre avklaringer rundt rettighetsspørsmålet til digitale læremidler som utvikles 

med ressurser fra arbeidsgiver og/eller eksterne tildelinger.  

 

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

UiBs handlingsplan vektlegger klyngene som en viktig arena for samarbeidet med samfunnet, 

men for HFs del er dette mindre sentralt enn det antagelig er for andre fakultet. Fakultetet 

vektlegger utvikling av praksismuligheter selv om dette ikke kan kanaliseres gjennom klyngene 

og instituttene har jobbet godt med dette. I 2020 ble følgende tilbud gitt ved HF: PRAKTINF, 

AHKR201, (IF sine), i tillegg til jobbskygging ved BA i kjønnsstudier. Lektorutdanningen har som 

kjent integrert, rammeplanstyrt yrkespraksis, og bachelor i arkeologi har et feltkurs som en 

sentral del av utdanningen. Feltkurset blir undervist i tett og godt samarbeid med 

Universitetsmuseet. Institutt for fremmedspråk har praksisemner som kan tas i utlandet med 

støtte fra Erasmus, i tillegg til et praksisemne i Canada.  

Fagmiljøene erkjenner også at arbeidet med arbeidsrelevans dessuten handler om å 

synliggjøre generelle ferdigheter som de humanistiske utdanningene gir. Arbeidsrelevans har 

derfor blitt inkludert som tema i mentorordningen, og var et hovedtema på fakultetets seminar 

for utdanningskvalitet februar 2021. Resultater fra Kandidatundersøkelsen brukes i det videre 
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arbeidet ved fakultetet, og tas opp i Studiestyret og ledersamlinger våren 2021. I samarbeid 

med Institutt for fremmedspråk arrangerte Humanistenes Arbeidslivsutvalg (HAU), egen 

arbeidslivsdag der rundt 100 studenter deltok i et digitalt møte.  

Studenter som har fungert som undervisningsassistenter og mentorer har fått god 

arbeidslivserfaring og praksis, og pandemimidlene fra KD («studentpakken») vil gi gode 

muligheter for yrkespraksis for mange av våre studenter.  

 

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

 

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

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

Innsatsområde C: Utdanningsledelse 

 

Delmål 1: Ledelse som tar ansvar. 

Alle grunnenhetene ved HF har gjennomført egenevalueringer på emne- og programnivå som 

danner grunnlag for enhetenes egne studiekvalitetsmeldinger. Administrasjon og ledelse har 

lagt ned et stort arbeid for implementering av kvalitetssystemet og informert om bakgrunnen for 

og gjennomføring av systembeskrivelsen. Ledelsesansvaret for gjennomføring av prosesser og 

støttesystemer er helt sentral for enhetenes arbeid, både fordi det tar tid og ressurser og det er 

nye fora og arbeidsmåter. 

Delmål 2: Ledelse som støtter – UiB skal tilrettelegge for en kvalitetskultur gjennom å gi 

muligheter til utvikling og rom for samarbeid og erfaringsdeling. 
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Med kvalitetssystemet er det innført en rekke nye kvalitetssteg som enhetene er godt informert 

om i ulike fora, som nettverk og seminarer. HF har opprettet støttesystemer for utvikling og 

kontroll i tråd med systembeskrivelsen. Enkelte prosesser, som for eksempel enhetenes 

egenevalueringer, studiekvalitetsmeldinger og dialogmøtene, har vi nå en del erfaring med. For 

2020 ble dialogmøtene arrangert som ett møte med hver enhet som inkluderte utdanning, 

forskerutdanning og forskning med egen agenda for hvert område. Fakultetets erfaring er at 

dialogmøtene, basert på enhetenes egne meldinger og agenda for møtene, fungerer godt. 

Bevisstheten om for eksempel egenvurderinger synes å være økende idet fagmiljøene erfarer 

nytten av disse når det kommer til større prosesser som programevalueringer. Fakultetet anser 

disse erfaringene som svært nyttige idet det blir en forståelse av en kontinuerlig kvalitetsheving, 

-kontroll og dokumentasjon som foregår både i mindre og større prosesser, internt og eksternt. 

En del prosesser er i gang for første gang i 2020 og nå i 2021, som for eksempel den lokale 

studiekvalitetskomiteens arbeid, og vi gjør oss erfaringer som er nyttige å ha med seg videre til 

neste omgang. 

 

Delmål 3: Ledelse som støtter. 

HF opprettet lokalt læringsdesignteam våren 2020, men oppstartsseminaret med UiBs 

læringslab ble flyttet til august. Læringsdesignteamet var høsten 2020 HFs arbeidslag på et 

prosjekt for kartlegging av studiekvalitetsprosesser. Fakultetet vurderer nå hvilke oppgaver man 

skal koble læringsdesignteamet på. Både utviklingen av lektorutdanningen og prosesser for 

oppretting av masterprogram i kinesisk og japansk er aktuelle. 

 
HF har innført meritteringsordning for fremragende undervisning (FUND) og hadde sin andre 

utlysning i 2020. I 2019 ble det for første gang tildelt status som fremragende underviser til én 

underviser og i 2020 til to undervisere. Fakultetet vurderer nå å lyse ut ordningen hvert annet år 

fremover, først og fremst for å understreke at dette er en ordning som henger høyt og er 

eksklusiv. Studiestyret hadde forslaget til drøfting i møte i april 2021 og det ble drøftet bl.a. 

hvordan en ytterlige kan tydeliggjøre forventninger til de som får statusen og hvordan en kan få 

flere miljø til å søke om status som fremragende undervisningsmiljø. 

 
Innsatsområde D: Gode system og infrastruktur 

 
Delmål 1: Styrke støttefunksjoner for undervisningsutvikling 

Vi har over nevnt fakultets lokale læringsdesignteam. 

Fakultetets studiekvalitetskomite ble opprettet i fakultetsstyremøte i desember 2019 og hadde 

sitt første møte i januar 2021. I dialog med enhetene utarbeidet fakultetet i 2019 en plan for 

femårig programevaluering og i årsskiftet 2020-2021 ble det levert inn seks 

programevalueringer til vurdering for re-akkreditering i studiekvalitetskomiteen. Komiteen regner 

med å levere sin rapport til behandling i fakultetsstyret før sommeren.  

Fakultetet har opprettet en e-postliste for boa-aktivitet på utdanningssiden som en 

informasjonskanal mellom fakultet og enheter om eksternfinansierte prosjekter på studiesiden. 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal identifisere og avklare det videre behovet for arbeidet 

med søknader til og oppfølging av prosjekter. Arbeidsgruppen skal utarbeide konkrete 

retningslinjer om hvordan arbeidet skal organiseres slik at enheter og fakultet sammen kan 

utvikle mobilisering og god tilrettelegging for utvikling av søknader av god kvalitet. Gruppen vil 

også forsøke å lage et årshjul over årlige utlysninger. Arbeidsgruppen skal levere forslag til 

retningslinjer i mai 2021. Vi er kjent med at et tilsvarende arbeid er igangsatt sentralt og ser 

dette som svært positivt, da boa-støtte på utdanningssiden foreløpig mangler noe av den 

infrastrukturen som er opparbeidet på forskningssiden.  
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Delmål 2: Læringsmiljø – UiB skal ha en brei tilnærming til læringsmiljø som omfatter det 

fysiske, digitale, og psykososiale læringsmiljøet, samt verden omkring oss. 

Det er liten tvil om at studentene har hatt et utfordrende år, både med nedstenging av campus, 

omlegging til digital undervisning og endrete vurderingsformer. Vi har mottatt meldinger om 

studenter som har hatt det vanskelig under nedstengingen og med digital undervisning, både 

sosialt, økonomisk og faglig og har fulgt opp disse så godt vi har kunnet, bl.a. med å inkludere 

årsstudenter i mentorordningen og å sette av midler til 

undervisningsassistenter/seminarundervisning. Vi har også erfart en stor økning i saker med 

mistanke om plagiat, trolig som følge av endring av vurderingsform fra skoleeksamen til skriftlig 

eksamen hjemme.  

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

Alle instituttene har tilsatte undervisningsassistenter på sine emner for å bedre 

utdanningskvaliteten. Det meldes om at undervisningsassistentene bidrar positivt til 

undervisningen både for avlastning og tilskudd til fagmiljøene og til glede for studentene. 

 
 
Utviklingsavtale med KD 
 

Andel kandidater med utvekslings som del av sin grad 

18,8 prosent av kandidatene som avla en grad ved Det humanistiske fakultet i 2020 hadde vært 

på utveksling som del av graden. Dette er en liten økning fra 2019, da andelen kandidater med 

utvekslingsopphold som del av graden var 18,4 prosent. 23,2 prosent av de ferdige kandidatene 

i 2020 hadde vært på utveksling i løpet av studietiden, ikke nødvendigvis som en del av graden 

som ble avlagt i 2020. Tilsvarende andel i 2019 var 25,8 prosent.  

Økt gjennomstrømming i studieprogrammene 

I et tiårsperspektiv ligger HF ganske stabilt når det gjelder gjennomføring på normert tid i BA-

graden, dvs. mellom 28-29 %. Trenden var imidlertid nedadgående fra 2008-kullet (28,89 %) til 

2012-kullet (25,06) og deretter oppadgående fra 2012-kullet til 2017-kullet (28,55). 

Gjennomføring etter to ekstra semester ligger rundt 35 % (2016-kullet: 34,78 %). HF ligger 

betydelig lavere enn resterende fakultet, også SV og MN som er de med mest tilsvarende typer 

utdanninger. Årsakene til svake gjennomføringstall er antagelig sammensatte. Vi har en større 

andel eldre studenter, mange disiplinutdanninger/breddeutdanninger der arbeidslivsrelevansen 

er mindre tydelig enn i profesjonsløpene, og tilsynelatende relativt mange studenter som ønsker 

å ta deler av våre utdanningsløp, uten å ta en full bachelor- og eller mastergrad. Studentene 

ved HF fordeler seg med en tydelig lavere andel studenter i aldersgruppen under 25 år enn 

snittet ved UiB, og en tydelig høyere andel enn UiB-snittet i aldersgruppen fra 31 år og oppover. 

Faktisk er det bare ca. halvparten (53 %) av studentene ved HF som er under 25 år, mens det 

ved de meste sammenlignbare fakultetene, MN og SV er hhv. rundt 66 % og 73 %.  

Også lektorutdanningen har lav gjennomføring på normert tid, med 20,56 % for siste kull, dvs. 

2015-kullet. De to foregående kullene hadde imidlertid bedre resultater, med hhv. 30,77 % for 

2013-kullet og 27,12 for 2014-kullet. For lektorutdanningen er snittalderen lav og 

inntakskvaliteten høy. Årsakene til lav gjennomføring antas å være andre enn for BA-

programmene. En viktig årsak er utfordringer i det integrerte løpet, se også omtale av redesign-

prosess.  

Toårige masterprogram har også gjennomføringen som svakere enn ønskelig, med en negativ 

utvikling sammenlignet med tidligere år, se tabell 2. Fakultetet ser behov for å jobbe mer 

målrettet med gjennomføring og studiekvalitet i masterprogrammene fremover.  
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Tabell 5: Gjennomføring på normert tid for toårige masterprogram ved HF:  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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

 
 

Deltakelse og uttelling i nasjonale konkurransearenaer for studiekvalitet  

HF fikk tildeling fra Kompetanse for kvalitet i 2020: 

• Engelsk 1 og 2: nye tilbud, tildeling fra vår 2021, oppstart høst 2021  

• Norsk 1 og 2: ny treårsperiode fra 2021 

• Spansk 1, fransk 1: ny treårsperiode fra 2020.  

• Fransk 1: for få søkere i 2020, lyses ut på nytt i 2021  

• Tysk 1: oppstart høst 2021  

  

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

ikke tildeling:  

Prosjektet Aktiv kulturarv: Arbeidsrelevant læring og aktiv digital humanoria i kulturarvstudier 

v/kunsthistorie og UB 

Prosjektet Skills Bridge Bergen v/Arqus/SA, i samarbeid med bl.a. HF.  

Institutt for fremmedspråk søkte til Diku-utlysningen av Fleksibel utdanning, men fikk ikke tilslag.  

 

Tolking i offentleg sektor, samarbeid mellom UiB og Høgskolen på Vestlandet. HVL søkte og 

fikk tildelt midler fra KD i 2019.  

Fransk-miljøet ved Institutt for fremmedspråk fikk i 2018-utlysingen tildelt midler til prosjektet 

NORPART NORCAM. I 2020 fikk prosjektet tildelt midler til to fullfinansierte masterstudenter til 

UiB fra Kamerun.  

 

Økt antall uteksaminerte kandidater i lektorutdanningene 

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

melding) 

 

Styrking av samarbeid om lærer/lektorutdanning på Vestlandet 

UiB og Høgskolen på Vestlandet (HVL) har etter tidligere dialog og samarbeidsmøte konkludert 

med at de integrerte lektorutdanningenes oppbygging gjør det svært komplisert å utveksle fag 

mellom institusjonene. En slik utveksling i integrerte studieløp krever koordinering av emner og 

timeplaner, og anses ikke som gjennomførbart per nå.  

Utdanningsdekan ved HF har deltatt i programlederutdanningen innen lærerutdanning som 

koordineres gjennom UH-Nett Vest og driftes fra HVL.  

Videre har UH-lærerutdanning igangsatt et nettverk for samarbeid og erfaringsutveksling om 

ph.d.-utdanning.  
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Planer for oppretting og nedlegging av studieprogram, jf. Kap 3.2 i 
systembeskrivelsen 
 

Politics, Philsosphy and Economics (PPE): HF og fagmiljøet i filosofi ønsker fortsatt å medvirke 

til et PPE-program, men det trengs avklaringer av finansiering og finansieringsmodell for å 

legge grunnlag for tverrfakultært samarbeid med SV. 

Honours Degree (HD):  

HF har ønsket utvikling av samarbeidsprogram med MN, men det var behov for avklaringer av 

finansiering og finansieringsmodell for tverrfakultært samarbeid med MN. 

 

Master i japansk  

Fagmiljøet i japansk ønsker å opprette masterprogram i japansk. Ressursspørsmål og 

studieplasser må avklares før evt. oppstart tidligst høsten 2022.  

 

Master i kinesisk 

Fagmiljøet i kinesisk er godt i gang med planene for oppretting av master. Foreløpig plan er å 

sikte mot oppretting høsten 2022. Ressursspørsmål og studieplasser må avklares før evt. 

oppstart.  

 

Bachelor i retorikk 

Instituttrådet ved FoF har tidligere gått inn for å legge ned BA i retorikk. Dette vil nå bli vurdert 

på nytt i lys av programevalueringen som ble gjennomført i 2020 og utviklingen i studenttall. 

Programevalueringen i retorikk er nå til vurdering for reakkreditering i studiekvalitetskomiteen. 

 

 

Hva gjør fakultetet for å øke gjennomføring på normert tid i studieprogrammene, og 
hvilke effekter er observert/planlegges evaluert?  
 
 

• Lederfokus på gjennomføring i dialog med enhetene, synliggjøring av resultattall 

• Mentorordning for økt trivsel og gjennomføring 

• Studentaktive læringsformer på en del emner, særlig flere språkfag som har utfordring 
med frafall 

• Initiativ fra HF for en redesignprosess på lektorutdanningen, sikre bedre studieløp 

• Tiltak for synliggjøring av arbeidslivsrelevans 

• Omdisponering av studieplasser til program med høyere gjennomføring 

• Arbeidsgruppe for kartlegging av utdanningskvalitet ved HF 
 
Nye studiekonsulenter deltar i kompetanseutviklingsprogrammet for studiekonsulenter (KUSK) 

som har som overordnet målsetting å bidra til økt gjennomføring på normert tid for UiBs 

studenter. Studiekonsulentene har en særlig viktig funksjon som instituttenes ansikt utad for 

studentene, det er studiekonsulentene de møter i de fleste utenomfaglige sammenhenger og 

HF ønsker en mulighet for denne gruppen til å kunne heve sin allerede gode kompetanse 

ytterligere velkommen. 

Re-designprosjektet på engelsk vil også kunne bidra til inspirasjon og økt forståelse og 

kunnskap om hvor viktig det er å bygge opp gode, hensiktsmessige og helhetlige program for 

flere av våre program. Det blir allerede meldt inn at fagmiljø nå ser på oppbyggingen av 

studieprogrammene for å vurdere eventuelle endringer.  
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Hvordan blir det jobbet med å få på plass studentaktive og varierte undervisnings- 
og vurderingsformer ved alle studieprogrammene ved fakultetet? Hva er oppnådd 
så langt og hva gjenstår?  
 

Bruk av undervisningsassistener gir flere tilbakemeldinger til studenter, f.eks. gjennom flere 

skriftlige oppgaver, muntlige presentasjoner eller i kombinasjon med gruppeveiledning. 

Koronasituasjonen har gitt en digital kompetanseheving som har introdusert flere 

pedagogiske verktøy. 

Redesign-prosjektet på engelsk innebærer et vesentlig undervisningsmessig løft for 

programmet, og er ventet å ha en rekke positive ringvirkninger ikke bare for bachelor-

programmet men også på masterprogrammet og forhåpentligvis også andre program ved HF. 

Fakultetet har nedsatt en arbeidsgruppe som har fått mandatet “Kva er god 

undervisningskvalitet, sett frå ein HF-ståstad?”. Arbeidsgruppen besluttet å kartlegge egen 

forståelse av begrepet undervisningskvalitet. Kartleggingen ble gjennomført som samtaler med 

15 faglig ansatte ved HF, åtte menn og syv kvinner fra store og små fag og med god faglig 

spredning.  

Denne arbeidsgruppens arbeid er et tiltak fakultetet anser som viktig for å skape en felles og 

åpen refleksjon om hva undervisningskvalitet er fra et HF-ståsted. Arbeidsgruppen presenterte 

funnene fra samtalene nevnt over i Studiestyrets kvalitetsseminar i februar 2021 til klar 

inspirasjon blant deltakerne. I kombinasjon med økt fokus og bredere kunnskapsgrunnlag om 

kvalitetssystemet og tilhørende støttesystemer som læringsdesignteam og 

studiekvalitetskomiteer, samt egenvurderinger og regelmessig evaluering av emner og program, 

har vi tro på at den endelige effekten kan bli økt gjennomstrømming. 

 

 

 


