
 

 

 

Tidligere statusoppdateringer i HF2018 

 

Status 10.06.16 

Arbeidet med HF2018 begynte med et allmøte 22. januar etterfulgt av møter med 

representanter for programstyrene, som deretter sendte inn notater med svar på 

spørsmål fra prosjektgruppen bl.a. om forslag til nye tverrfaglige emner og programmer. 

HF2018 var også tema for studieadministrativt seminar 19. februar, og 3. mars ble det 

avholdt et heldagsseminar for studiekoordinatorer, fagkoordinatorer og studieledere. 

Statistiske data har vært innhentet, og styringsgruppen og prosjektgruppen har hatt en 

rekke møter. 

Fakultetsledelsen sendte 20. mai brev til instituttene der de blir bedt om å opprette 

arbeidsgrupper for utarbeiding av skisser til nye studieprogram. Opprinnelig var planen å 

sende ut denne forespørselen så tidlig at arbeidsgruppene skulle kunne ferdigstille 

arbeidet før sommeren. Fristen er nå i stedet satt til 31. august. Ved å revidere andre 

deler av fremdriftsplanen håper vi fremdeles å kunne holde prosjektet i rute til å ha ny 
portefølje på plass høsten 2018. 

Fakultetets brev er lagt ut på prosjektets nettsider. I mellomtiden har vi fra flere hold fått 

forespørsel om mer utfyllende informasjon fra prosjektledelsen om bakgrunn, premisser 
og begrunnelse for den bestillingen som er sendt ut. 

Dette er en av grunnene til at vi nå har lagt ut et ufullstendig utkast til delrapport på 

prosjektets nettsider. At dokumentet er et ufullstendig utkast betyr at viktige sider ved 

prosjektet ikke er dekket, at ikke alle fakta og tall er kvalitetssikret, og at nye 

opplysninger og argument som senere kommer til kan føre til nye vurderinger og andre 
konklusjoner. 

Det viktigste arbeidet som gjøres i HF2018 er det som nå gjøres i arbeidsgruppene. 

Hovedmålsettingen for prosjektet er som kjent å få på plass en programportefølje som 

 baserer seg på større fagmiljø, eller et større antall vitenskapelig ansatte 

 samler flere studenter 

 ivaretar bredden i fakultetets fagmiljø og studietilbud 
 i mindre grad fører til vikarbehov ved verv og forskningsterminer 

Lykkes vi i dette, vil det også hjelpe til med å redusere fakultetets budsjettunderskudd. 

Fakultetets økonomiske situasjon er en vesentlig bakgrunn for prosjektet, og vi forventer 

at prosjektet skal bidra vesentlig til bl.a. en mindre ressurskrevende programportefølje 

og mindre vikarbruk. Samtidig bør det understrekes at det ikke har vært noen 

forutsetning at HF2018 skal løse alle fakultetets økonomiske problemer. Også andre tiltak 
må settes i verk, men de faller utenfor mandatet til dette prosjektet. 

Til slutt noen ord om hva som skal skje videre. Mens arbeidsgruppene utarbeider skisser 

til nye studieprogrammer vil prosjektgruppen forberede seg på å utrede organisatoriske 

og administrative konsekvenser av forslagene samt se på mulige undervisnings- og 

vurderingsformer. Når arbeidsgruppenes skisser er kommet inn 31. august, vil de 

behandles av prosjektgruppen og styringsgruppen. En fullstendig rapport vil legges frem 



for fakultetsstyret med styringsgruppens og fakultetsledelsens kommentarer og 

anbefalinger. 

Med forbehold om fakultetsstyrets tilslutning vil så rapporten sendes på høring 

til fakultetets enheter samt HSU. Vi tar sikte på at høringsrunde og endelig behandling i 

fakultetsstyret skal være sluttført før utgangen av 2016, slik at fagmiljøene skal ha tid til 

å utarbeide fullstendige studieplaner og emnebeskrivelser i tide til at programmene kan 

utlyses med studiestart høsten 2018. 

God sommer! 

Margareth Hagen 

Claus Huitfeldt 
10. juni 2016 

 

 

Status 13.04.16 

Det er nå gått ca. tre måneder siden Styringsgruppen for prosjektet HF2018 hadde sitt 

første møte. På den tiden er det gjennomført et allmøte. Det er også gjennomført møter 

med alle dagens studieprogrammer og det er mottatt notater fra alle disse. Det er videre 

avholdt heldagsmøte med representanter fra alle studieprogrammene samt fra 

studieadministrasjonen. Det har kommet inn et bredt spekter av konstruktive forslag i 

forhold til muligheter og begrensninger – av både faglig og organisatorisk art. Alle 

innspill er lest og drøftet i prosjektgruppen. 

 

Bakgrunnen og målsetningene for prosjektet er redegjort for i saker til fakultetsstyret og 

i allmøte (presentasjoner og fakultetsstyresaker ligger på prosjektnettsiden). En del av 

innspillene bærer preg av å ønske seg en fortsettelse av dagens studieprogrammer uten 

større endringer, andre ønsker seg moderate endringer og noen er mer radikale. At noen 

ønsker at vi skal beholde dagens studieprogrammer er forståelig. Vi har allerede gode 

studieprogrammer, studieplaner og forelesere ved HF. Likevel er det en kjensgjerning at 

mange av studieprogrammene våre er for lavt faglig bemannet. God og langsiktig 

forvaltning av utdanningstilbudene og forskningen krever god ressursforvaltning. Det er 

nødvendig å tilpasse fakultetets samlede undervisningsmengde til de 

undervisningsressursene vi faktisk har. Blant annet må vikarbruken betydelig ned. 

 

Det er en viktig målsetning for HF 2018 å skape bedre arbeidsforhold for ansatte og 

fagmiljøer. Sårbarheten og arbeidspresset som mange fagmiljøer opplever i dag bør 

reduseres, ikke minst for å sikre balansert fordeling av tid mellom forskning og 

undervisning. Større fagmiljøer bak hvert studieprogram og økt bruk av fellesemner er 

virkemidler for å få dette til. Fagdisiplinene vil fremdeles være sentrale, men 

studieprogrammene vil ikke nødvendigvis speile forskningsdisiplinen. Med faglig bredere 

studieprogram ønsker vi å øke arbeidslivsrelevansen til studiene. Noen vil mene at 

obligatoriske fellesemner vil ta tid bort fra det fagspesifikke og dermed ha en 

kvalitetsforringende effekt. På den andre siden skal fellesemnene utformes av 

fagmiljøene og det bør være mulig å utforme disse som perspektivutvidende og faglig 

berikende for studentene og samtidig stimulere til økt undervisnings- og 

forskningssamarbeid internt ved HF. 

  

Sittende dekanat ønsker at bredden i HF sine fagmiljøer skal bestå. En revidering av 

programporteføljen er en prosess for å få det til. Dekanatet ønsker at dagens disipliner 

vil kunne gjenfinnes som studieretninger innen bredere bachelorprogrammer. Slike 



studieretninger skal dukke opp i samordna opptak og på vitnemål. Selv om det vil bli 

færre studieprogram, innslag av fellesemner og et redusert antall emner, så er hensikten 

at endringene for de enkelte av dagens fag ikke skal være for radikale eller ødelegge den 

bredden HF har i dag. 

 

I møte 10. mars konkretiserte styringsgruppen for HF2018 sin bestilling til 

prosjektgruppen.  Styringsgruppen presiserte at  det er svært viktig at vi ser på HF2018 

som et helhetlig fakultetsprosjekt og ikke bare som en gjennomgang av små fagmiljøer. 

Bredden er viktig for HF som fakultet og for UiB som institusjon. Det er helheten i 
studieprogramporteføljen som er viktig i dette prosjektet. 

Styringsgruppen foreslår en hovedmodell med utstrakt bruk av fellesemner både på 

bachelor- og masternivå slik at antall studieprogram reduseres kraftig og antall 

vitenskapelige årsverk bak hvert studieprogram økes. Samlet sett skal antall underviste 

emner pr. semester reduseres betydelig. 

Prosjektgruppen hadde i forrige uke arbeidsmøte der den drøftet et utkast til ny 

studieprogramportefølje, og arbeider nå videre med dette. Når utkastet er godkjent av 

styringsgruppen, vil det bli opprettet arbeidsgrupper som skal utarbeide skisser til de 

foreslåtte studieprogrammene. Endelig rapport fra prosjektgruppen skal behandles av 

Styringsgruppen før den legges frem for Fakultetsstyret 14. juni. Deretter blir det det 

allmøte og bred høringsrunde. 

 

Alle ansatte ved HF oppfordres fremdeles til å sende inn innspill til 

prosjektorganisasjonen. Jeg kan love at alle innspill vil bli lest og drøftet. 

 

 

Mvh 

Margareth Hagen 

dekan og styringsgruppens leder 

13. april 2016 

 


