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UiBs humaniorastrategi - oppnevning av styringsgruppe og mandat 
 
I samband med oppfølging av Stortingsmelding 25, Humaniora i Norge, har universitetsstyret 
vedtatt en strategi for humaniora ved Universitetet i Bergen (UiB). Strategien skal bidra til å 
profilere og utvikle UiBs egenart innenfor de humanistiske fagene ved flere av universitetets 
fakulteter, posisjonere universitetet strategisk på nasjonale og internasjonale 
konkurransearenaer i erkjennelse av at vår tids store samfunnsutfordringer ikke kan løses 
uten solid forskningsmedvirkning fra de humanistiske fagene. Planen legger opp til tiltak i 
tråd med UiBs strategi og har som hovedmål å 
 

 videreutvikle høy, internasjonal kvalitet på humanistisk forskning og utdanning og 
styrke UiBs nasjonale posisjon gjennom å bygge solide og stabile humanistiske 
fagmiljøer 

 styrke og legge til rette for tverrfakultær humanistisk forskning 
 styrke UiBs og de humanistiske fagenes gjennomslag i Forskningsrådet og EUs 

forskningsprogram 
 fremme forståelsen av humanioras betydning for evnen til å kunne løse de 

utfordringene samfunnet står overfor og tydeliggjøre humanioras betydning for 
offentlighet og arbeidsliv 

 styrke satsingen på lektorutdanningen og dialogen med skoleverket  
 styrke forvaltning og utvikling av norsk språk og fremmedspråkene 
 utvikle og samordne UiBs miljøer innenfor digital humaniora og styrke UiBs 

nasjonale posisjon på dette området 

Universitetsledelsen oppnevner med dette en egen styringsgruppe som får ansvar for at 
humaniorastrategien blir gjennomført i tråd med universitetsstyrets vedtak. Styringsgruppen 
skal fokusere på de deler av strategien som fordrer en tverrfakultær innsats og involvering.  
 
Margareth Hagen, prorektor (leder) 
Jørgen Sejersted, dekan, HF 
Anne Beathe Maurset, prodekan, HF 
Henrik von Achen, direktør for Universitetsmuseet  
Dag Elgesem, visedekan, SV   
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Anne Marie Frøseth, prodekan, JUS 
Maria-Carme Torras Calvo, direktør for Universitetsbiblioteket 
 
Ingar Myking, Universitetsdirektørens kontor, leder sekretariatet som også er representert 
med  Olaf Erlend Gundersen, Kommunikasjonsavdelingen og Birgit Falch, 
Forskningsadministrativ avdeling.  
 
 
 
Vennlig hilsen 

 

  
Dag Rune Olsen  
rektor Kjell Bernstrøm 
 universitetsdirektør 
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