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KHiB - UiB strukturutredning 2015 - anbefaling om videre utredning av et 
kunstnerisk fakultet ved UiB

Bakgrunn
Initiativ til utredning om mulig samarbeid mellom Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB)
og Griegakademiet (GA) ble tatt fra institusjonene selv høsten 2014, foranlediget av 
regjeringens varsel om strukturendringer i UH-sektoren. I Stortingsmelding 18 (2014-15), 
også kalt Strukturmeldingen heter det: 

Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen er i dialog om hvordan man 
kan få bedre synergier mellom fagmiljøene ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen og 
Griegakademiet ved Universitetet i Bergen. 

Styret drøftet mulighetene for samarbeid med KHiB i møte 23.4.15, sak 27/15, og gjorde 
følgende vedtak:
«Styret imøteser et forslag om hvordan man kan få bedre synergier mellom fagmiljøene ved 
Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet – Institutt for musikk ved 
Universitetet i Bergen»

En arbeidsgruppe har utredet hvilke faglige gevinster som kan utløses ved ulike former for 
samorganisering av fagmiljøene for skapende og utøvende kunst ved Kunst- og 
designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet ved Universitetet i Bergen. Utredningen skulle 
belyse hvilke organisasjonsformer som faglig sett synes sterkest og mest framtidsrettet, med 
referanser til pågående strukturreform i universitets- og høgskolesektoren. To likestilte 
alternativ, begge med hovedformål kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstutdanning skulle 
utredes:

- Bergen University of Arts – en selvstendig institusjon med KHiB og Griegakademiet

- Et kunstnerisk fakultet ved UiB med KHiB og Griegakademiet

Arbeidsgruppen har bestått av:
Dag Rune Olsen, rektor UiB (erstattet prorektor Anne Lise Fimreite fra juni 2015)
Margareth Hagen, dekan HF, UiB 
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Gerd Tinglum, rektor KHiB 
Johan Sandborg, prorektor KHiB 
Cecilie Ohm, høgskoledirektør KHiB 
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Seniorrådgiver Nina Malterud, KHiB og assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden, 
UiB har vært sekretærer for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens rapport følger i sin helhet som 
vedlegg 1 til denne saken.

Fase 1 har som formål å kartlegge ambisjoner og muligheter ved et styrket samarbeid 
mellom KHiB og GA. Eventuelle anbefalinger fra fase 1 skal videre detaljutredes i fase 2 med 
sikte på å vurdere faglige og ressursmessige konsekvenser. Kunstnerisk utviklingsarbeid og 
utdanning for kunstnerisk praksis/utøvelse er det primære faglige grunnlag for modellene 
som utredes. Uavhengig av valg av modell har det vært en premiss for fase 1 at de 
teoretiske miljøene ved GA fortsatt skal ha sin organisatoriske tilhørighet ved Det 
humanistiske fakultet. Ny organisering kan åpne for muligheter for samlokalisering mellom de 
utøvende kunstfagene og teorifag dersom dette vurderes som hensiktsmessig.   

Om prosessen i arbeidsgruppen
Arbeidsgruppen har hatt fire møter: 15.04, 13.05, 26.08 og 16.09. 2015, og innhentet og delt 
relevant informasjon. Ved UiB har saken vært diskutert regelmessig i ledermøter på alle nivå 
i institusjonen. Det har vært interne drøftinger i fagmiljøet ved Griegakademiet. Saken har 
også vært drøftet i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet og i Griegakademiets 
instituttråd. Forhandlingsutvalget har også vært orientert om saken.

Etter ønske fra Det humanistiske fakultet om å få utredet muligheten for å innlemme KHIiB i 
fakultetet ble følgende formulering tatt inn i mandatet: 
«Ønsket fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet om utredning av et tredje alternativ 
vil også bli fulgt opp som en del av fase 1.»

Dette ble diskutert i arbeidsgruppens møte 26.08. For KHiB, som i dag er en selvstendig 
institusjon med faglig akkreditering fra NOKUT som vitenskapelig høgskole, er det ikke 
aktuelt å gå inn som del av et allerede eksisterende fakultet hvor kunstnerisk utviklingsarbeid 
ikke er den primære faglige innretning. Arbeidsgruppen har dermed ikke gått videre med 
utredning av et tredje alternativ.

Vurderinger av de to alternativene
KHiB og UiB har utredet to ulike samarbeidsmodeller som kan styrke den samlede faglige 
kvaliteten innenfor de respektive fagfelt. Utredningen er tuftet på gjensidig respekt for faglig 
egenart med intensjon om å legge til rette for å realisere fagmiljøenes visjoner for egen 
utvikling. Kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning for kunstnerisk praksis/utøvelse er det 
primære faglige grunnlag for et nærmere fellesskap mellom KHiB og GA. Ut fra dette har 
arbeidsgruppen satt opp en rekke faglige ambisjoner, beskrevet i vedlegg 1, pkt. 4.1-4.4.

Begge organisatoriske modeller har fortrinn, og noen av dem kan være vanskelige å måle 
opp mot hverandre. Når arbeidsgruppen konkluderer med å anbefale at alternativet 
Kunstnerisk fakultet UiB utredes videre i en fase 2, fram til sommeren 2016, er følgende 
aspekter vektlagt sterkest: 

Kunstnerisk fakultet UiB 
- Universitetsstyret kan vedta opprettelse av kunstnerisk ph.d.-program i forlengelse av det 
nåværende nasjonale Stipendiatprogrammet, og øke antall stipendiater til 15. 
- Vil kunne bære fram en samlokalisering av GA med KHiB i Møllendal. Dette anses som 
svært viktig for videre faglig utvikling og synlighet. 

Bergen University of the Arts 
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- Vil ikke ha egen rett til å opprette doktorgrad, ikke kunne fylle antall 15 stipendiater og 
dermed ikke oppfylle dette kvalitetskriteriet i Strukturmeldingen. 
- Vil ikke i samme grad ha kapasitet til å fremme samlokalisering av KHiB og GA i Møllendal.

Arbeidsgruppen anbefaler at: 
- Alternativet «Et kunstnerisk fakultet ved UiB» utredes videre som fase 2, forutsatt at 

begge institusjonsstyrer tilslutter seg dette. 
- Utredningens fase 2 har frist 15.4.2016 og behandles i begge institusjonsstyrer innen 

1.6.2016. 
- Det opprettes en styringsgruppe med representasjon fra ledelsen i begge 

institusjoner. 
- Det opprettes en arbeidsgruppe som skal utrede problemstillinger omkring faglige 

ambisjoner, organisasjon og styring, ressurser og administrative spørsmål som angår 
opprettelse av et kunstnerisk fakultet. Arbeidsgruppen skal fortløpende vurdere behov 
for bestilling av delutredninger fra andre grupper i de to institusjonene. 

- Detaljert mandat for arbeidsgruppen i fase 2 utarbeides etter styrebehandling i 
oktober 2015 i begge institusjonsstyrer. 

Universitetsdirektørens kommentarer
Både KHiB og UiB har forutsetninger for å videreutvikle sine roller på nasjonalt nivå og bidra 
til å tydeliggjøre kunstfagenes arbeidsformer og innhold. En viktig forutsetning for å kunne 
etablere et nytt kunstnerisk fakultet ved UiB er at det både styrker Griegakademiet og gir 
muligheter for å heve de faglige ambisjonene for kunstfagene samlet ved universitetet 
gjennom tverrfaglig samarbeid mellom et kunstnerisk fakultet og Det humanistiske fakultet. 
Det kunstneriske fakultetet skal ha en klar avgrensning og være komplementært til Det 
humanistiske fakultets teoretiske kunstfag.  

Griegakademiet har i lengre tid hatt utfordringer knyttet til arealer og infrastruktur. Det er 
utarbeidet et skisseprosjekt for rehabilitering av Nygård skole, men dette er et krevende 
prosjekt å realisere både økonomisk og bygningsmessig.  Etablering av et kunstnerisk 
fakultet kan åpne for nye muligheter. KHiB er i ferd med å reise et nybygg på Møllendal. 
Nabotomten eies av Statsbygg og som en del av fase 2 vil UiB utrede hvilke muligheter det 
er for å reise et nybygg. 

I utredningen skisseres også et eget kunstnerisk phd-program som en helt avgjørende 
forutsetning for eventuell etablering av et kunstnerisk fakultet. Et slikt program vil kunne bidra 
til at de to sentrale kunstutdanningene i Bergen fremdeles er i front. Opprettelsen av et slikt 
program krever en særskilt behandling i universitetsstyret. Det vil også være behov for 
tilførsel av noen stipendiatstillinger for å realisere programmet. Universitetet vil ha dialog 
med KD om disse problemstillingene som en del av fase 2.

Med disse kommentarene fremmes følgende forslag til 



side 4 av 4

vedtak:

Styret er tilfreds med arbeidsgruppens utredning KHiB-UiB fase 1. 

Styret slutter seg til anbefalingene som er gitt i rapporten, og gir universitetsledelsen fullmakt 
til å avklare mandat og organisering av utredning fase 2.

Styret ber om at utredningen ferdigstilles slik at den kan behandles i styret innen 1. juni 2016.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

18.10.2015/Tore Tungodden 

Vedlegg: 
1 Rapport fra arbeidsgruppe med vedlegg:

Vedl. 1: Kunstutdanningen i Norge- relevant tallmateriale for utredning KHiB-UiB
Vedl. 2: Om kunstnerisk utviklingsarbeid (KU)- kort sammendrag
Vedl. 3: Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid og ph.d.-graden
Vedl. 4: Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden
Vedl. 5: KHiB-UiB: Vurdering av to alternativ ut fra faglige ambisjoner, arbeidsgruppen 
16.9.2015
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1. Bakgrunn 

 
Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) ble etablert i 1996 som selvstendig institusjon. KHiB er 
ledende innen kunstnerisk utviklingsarbeid og tilbyr høyeste utdanning i Norge innen visuell kunst og 
design. KHiB har i dag følgende faglige ansvarsområder: Kunst (fordypninger: foto, grafikk, keramikk 
og leire, maleri og tegning, nye medier, tidsbasert kunst/performance, skulptur og installasjon, 
tekstil), design (fordypninger: møbel- og romdesign, visuell kommunikasjon), kuratorpraksis, 
kunstpedagogikk/PPU for kunstnere og designere og kunst- og designteori (støttefag). Fra tilhold i 
seks ulike bygg i Bergen sentrum samlokaliseres KHiBs virksomhet sommeren 2017 i Møllendal, i 
nybygg tegnet av Snøhetta med Statsbygg som byggherre. 
 
KHiB ble, etter søknad på eget initiativ, akkreditert som vitenskapelig høgskole på kunstnerisk 
grunnlag fra NOKUT våren 2014. Kunnskapsdepartementet har foreløpig ikke fullført akkrediteringen. 
Departementet vil avvente ny forskrift fra NOKUT i 2017 før nye institusjonsakkrediteringer 
iverksettes. 
 
Universitetet i Bergen (UiB) er et internasjonalt forskningsuniversitet som skal være en viktig 
premissleverandør i utformingen av dagens og morgendagens samfunn. UiBs oppdrag er å bidra til 
fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.  
 
Griegakademiet – Institutt for musikk ble opprettet i 1995, da tidligere Bergen Musikkonservatorium 
ble en del av Universitetet i Bergen. Griegakademiet (GA) bygger på sterke og internasjonalt 
anerkjente fagmiljøer, og er organisert som et institutt under Det humanistiske fakultet ved UiB. GA 
har i dag følgende faglige ansvarsområder: Utøving (klassisk med ulike fordypninger, jazz, trad.), 
komposisjon, musikkterapi, musikkvitenskap, musikkpedagogikk/utøvende PPU og musikkteori.  
Griegakademiets hovedbygning er Nygård skole, men virksomhet foregår også i fire andre bygg. 
Instituttet har nær kontakt med musikk- og kulturlivet i regionen og samarbeider blant annet med 
Festspillene i Bergen, Nattjazz, Borealis Festival, 1B1, BIT 20 Ensemble, Forsvarets musikkorps 
Vestlandet, Bergen Nasjonale Opera og Bergen Filharmoniske Orkester.  
 
Både KHiB og GA har kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid som oppdrag, og utgjør 
substansielle volum i nasjonal sammenheng1. Kunstnerisk utviklingsarbeid er et ungt 
forskningsområde som gjennom de siste femten år har markert seg tydelig på egne faglige premisser 
i universitets- og høgskolesektoren2. Kunstnerisk utviklingsarbeid er en faglig forutsetning for 
kunstutdanning på høyere nivå, slik forskning er det for andre fagområder.  Opprettelsen av det 
nasjonale Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), med Stipendiatprogrammet fra 2003 og 
Prosjektprogrammet fra 2010, har skapt et nasjonalt miljø for kunstnerisk utviklingsarbeid. I dette 
fellesskapet har KHiB og GA bidratt aktivt, og har også fått tildelt midler, i konkurranse med andre 
institusjoner, fra programmet, både hver for seg og i samarbeid. KHiB har operatøransvar for 
programmet, som har status som en nasjonal fellesoppgave (§ 1-4-4 i UH-loven). 
 
Initiativ til utredning om mulig samarbeid mellom KHiB og GA ble tatt fra institusjonene selv høsten 
2014, foranlediget av regjeringens varsel om strukturendringer i UH-sektoren. I Stortingsmelding 18 
(2014-15), også kalt Strukturmeldingen, som ble offentliggjort i mars 2015, heter det: 

Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen er i dialog om hvordan man kan 
få bedre synergier mellom fagmiljøene ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen og 
Griegakademiet ved Universitetet i Bergen. 

KHiB og UiB leser denne formuleringen som svært åpen og har gått inn i utredningsarbeidet med den 
forutsetning at utfallet ikke er gitt. 

                                                             
1 Se vedlegg 1: Kunstutdanningene i Norge – relevant tallmateriale 
2 Se Vedlegg 2: Notat om kunstnerisk utviklingsarbeid 
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2. Arbeidsgruppens mandat  

 
Arbeidsgruppen skal utrede hvilke faglige gevinster som kan utløses ved ulike former for 
samorganisering av fagmiljøene for skapende og utøvende kunst ved Kunst- og designhøgskolen i 
Bergen og Griegakademiet ved Universitetet i Bergen. Det skal utredes hvilke organisasjonsformer 
som faglig sett synes sterkest og mest framtidsrettet, med referanser til pågående strukturreform i 
universitets- og høgskolesektoren. 
 
To likestilte alternativ, begge med hovedformål kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstutdanning, skal 
utredes: 
 

Bergen University of the Arts  
en selvstendig institusjon med KHiB og 
Griegakademiet 
 

Et kunstnerisk fakultet ved UiB  
med KHiB og Griegakademiet 

 
Utredningens fase 1 skal være en overordnet prinsipiell gjennomgang av forutsetninger og muligheter 
for de to alternativene som er fremmet i strukturmeldingen. Ønsket fra fakultetsstyret ved Det 
humanistiske fakultet om utredning av et tredje alternativ vil også bli fulgt opp som en del av fase 1.  
 
Fase 1 skal være ferdigstilt innen 5. oktober 2015 og behandles i styrene for KHiB og UiB i oktober. 
En eventuell fase 2 med mer detaljert utredning vil bygge på tilbakemeldinger fra de to styrene og bør 
kunne ferdigstilles tidlig i 2016. 
 
Arbeidsgruppen skal i prosessen sørge for god forankring i de respektive fagmiljøene. 
 
Arbeidsgruppen består av 
Dag Rune Olsen  rektor UiB (erstattet prorektor Anne Lise Fimreite fra juni 2015) 
Margareth Hagen dekan HF UiB 
Frode Thorsen  instituttleder Griegakademiet UiB 
Tore Tungodden assisterende universitetsdirektør UiB (sekretær) 
Gerd Tinglum  rektor KHiB 
Johan Sandborg prorektor KHiB 
Cecilie Ohm  høgskoledirektør KHiB 
Nina Malterud  seniorrådgiver KHiB (sekretær) 
 
Premisser og avgrensning for utredningens fase 1 
Fase 1 har som formål å kartlegge ambisjoner og muligheter ved et styrket samarbeid mellom KHiB 
og GA. Eventuelle organisatoriske endringsprosesser skal ikke ta fokus og ressurser fra den pågående 
faglige virksomheten. Administrative synergier av tettere samarbeid omfattes ikke av fase 1 av 
utredningen.  Eventuelle anbefalinger fra fase 1 skal videre detaljutredes i fase 2 med sikte på å 
vurdere faglige og ressursmessige konsekvenser. 
 
Kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning for kunstnerisk praksis/utøvelse er det primære faglige 
grunnlag for modellene som utredes. 
 
Uavhengig av valg av modell bør de teoretiske miljøene ved GA fortsatt ha sin organisatoriske 
tilhørighet ved Det humanistiske fakultet. Ny organisering kan åpne for muligheter for 
samlokalisering mellom de utøvende kunstfagene og teorifag dersom dette vurderes som 
hensiktsmessig. 
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3. Om prosessen – utredningens fase 1 
 
Arbeidsgruppen har hatt fire møter: 15.04, 13.04, 26.08 og 16.09 2015, og innhentet og delt relevant 
informasjon. Arbeidet har vært forankret slik i de to institusjonene: 
 
Ved KHiB har det vært regelmessig oppfølging av saken i ledermøter og styremøter. Utredningen 
KHiB-UiB, strukturmeldingen og problemstillingene som følger, har vært presentert og diskutert i 
åpent møte for alle ansatte i april 2015 og i seminar for ansatte i august (her ble også 
Griegakademiet fyldig presentert). Avdelingene har vært invitert til innspill underveis. Det er 
opprettet en side på www.khib.no3 hvor aktuell informasjon er lagt ut og blir oppdatert.  
 
Ved UiB har saken vært diskutert regelmessig i ledermøter på alle nivå i institusjonen. Det har vært 
interne drøftinger i fagmiljøet ved Griegakademiet. Saken har også vært drøftet i fakultetsstyret ved 
Det humanistiske fakultet og i Griegakademiets instituttråd. 
 
Etter ønske fra Det humanistiske fakultet ved UiB ble følgende formulering tatt inn i mandatet: 
Ønsket fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet om utredning av et tredje alternativ vil også 
bli fulgt opp som en del av fase 1. 
Dette ble diskutert i arbeidsgruppens møte 26.08. For KHiB, som i dag er en selvstendig institusjon 
med faglig akkreditering fra NOKUT som vitenskapelig høgskole, er det ikke aktuelt å gå inn som del 
av et allerede eksisterende fakultet hvor kunstnerisk utviklingsarbeid ikke er den primære faglige 
innretning.  Arbeidsgruppen har dermed ikke gått videre med utredning av et tredje alternativ. 
 
I formidlingen av arbeidet har det vært viktig å tydeliggjøre at et nærmere organisatorisk fellesskap 
mellom KHiB og GA bygger på det nasjonale faglige fellesskap som er utviklet mellom 
kunstutdanningene siden 2000, særlig i forbindelse med opprettelsen og utviklingen av Program for 
kunstnerisk utviklingsarbeid, og gjennom Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid som er et 
fagstrategisk råd under Universitets- og høgskolerådet. Her er utviklet en rekke faglige premisser som 
tydeliggjør fagområdet kunst i UH-sektoren.  
 
 

  

                                                             
3 http://www.khib.no/norsk/om-khib/administrasjonen/ny-struktur-i-hoeyere-utdanning/ 

http://www.khib.no/norsk/om-khib/administrasjonen/ny-struktur-i-hoeyere-utdanning/
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4. Vurderinger av de to alternativene 
 
KHiB og UiB har utredet to ulike samarbeidsmodeller som kan styrke den samlede faglige kvaliteten 
innenfor de respektive fagfelt. Utredningen er tuftet på gjensidig respekt for faglig egenart med 
intensjon om å legge til rette for å realisere fagmiljøenes visjoner for egen utvikling. Kunstnerisk 
utviklingsarbeid og utdanning for kunstnerisk praksis/utøvelse er det primære faglige grunnlag for et 
nærmere fellesskap mellom KHiB og GA. Ut fra dette har arbeidsgruppen satt opp en rekke faglige 
ambisjoner, beskrevet i pkt. 4.1-4.4, som de to alternativene måles opp mot. Ambisjonene er gjengitt 
under, med arbeidsgruppens vurderinger under hvert punkt4. Vurderingene er også gjort opp mot 
kvalitetskriteriene for strukturelle endringer, slik de er listet og utdypet i kap. 4.2 i 
Strukturmeldingen5: 

 Årsverk i førstestillinger 
 Søkning 
 Gjennomføring 
 Studentenes tidsbruk 
 Publisering 
 Eksterne forskningsinntekter 
 Størrelse på doktorgradsutdanningene  
 Internasjonal orientering 
 Samspill og samarbeid 

 
 

4.1. Synliggjøre og styrke grunnlaget for kunstnerisk utviklingsarbeid, kunstutdanning og 
formidling innen universitets- og høgskolesektoren 
 

a. Mer stabile og bærekraftige fagmiljøer og prosjekter  
Både KHiB og GA har forutsetninger for å videreutvikle sine roller på nasjonalt nivå og bidra 
til å tydeliggjøre kunstfagenes arbeidsformer og innhold. En samorganisering av design, 
visuell kunst og utøvende musikk vil være en tverrkunstnerisk satsning som følger opp 
plattformen fra PKU, hvor kunst utgjør et eget fagområde med ulike fagfelt. En slik 
konstruksjon, med et anselig volum blant kunstutdanningene nasjonalt sett, vil være 
særmerket for Bergen og gi nye faglige muligheter. Ikke alle felt innen KHiB og GA har 
umiddelbart felles faglige interesser, men et større miljø med prinsipielt felles ståsted – det 
kunstneriske i sentrum – kan styrke kritisk masse og utfordre videre faglig utvikling. 

  

                                                             
4
 Se Vedlegg 5: Matrise med vurderinger av faglige ambisjoner – arbeidsgruppens arbeidsredskap i kortform 

5 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-2014-2015/id2402377/?q=kvalitetskriterier&ch=6 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-2014-2015/id2402377/?q=kvalitetskriterier&ch=6
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Styrker/fortrinn ved alternativet Bergen University of the Arts: 
- En selvstendig institusjon med ansvar for kunst, design og musikk vil fremstå med tydelig identitet 
for søkere både til studieplasser og stillinger. 
- Det selvstendige ansvaret for faglig tilpasset kvalitetsutviklingsprogram som KHiB har utviklet, kan 
videreføres. 
- Det selvstendige ansvaret for kriterier for offentliggjøring og dokumentasjon av kunstnerisk 
utviklingsarbeid kan videreføres. 
- Tette forhold i en mindre institusjon mellom institusjonsledelse, ansatte og studenter anses som 
en positiv miljøfaktor for faglig stabilitet og bærekraft. 
 
Styrker/fortrinn ved alternativet Kunstnerisk fakultet ved UiB: 
- Fakultetet, innenfor universitetets rammer, vil kunne bygge antall kunststipendiater opp til 15. 
- Universitetets støtteapparat vil styrke fakultetets potensial til å oppnå eksternfinansiering 
gjennom søknader, eksempelvis Norges forskningsråd og EU. 
- Samspill og samarbeid med relevante fagmiljø innen universitetet kan styrke stabilitet og 
bærekraft. 
- På nabotomten til KHiBs nybygg i Møllendal finnes et mulig alternativ for lokalisering av GA. 
Universitetet vil arbeide for at GA blir samlokalisert med KHiB i Møllendal (se omtale under 4.3).   
 
Arbeidsgruppens samlede vurdering: 
- Andel årsverk i førstestillinger og søkning, gjennomføring og tidsbruk i studier, på listen over 
kvalitetskriterier i Strukturmeldingen, oppfylles i begge alternativ.  
- Når det gjelder størrelse på doktorgradsutdanninger skiller de to alternativ seg klart. 
Fakultetsmodellen kan bygge ut kunststipendiatmiljøet opp til kravet på 15, mens Bergen University 
of the Arts i utgangspunktet vil ha omkring 6 stipendiater, det antall KHiB og GA i dag har finansiert 
fra det nasjonale Stipendiatprogrammet. Det er tvilsomt om den selvstendige institusjonen vil 
kunne øke antallet betydelig av eget budsjett. (Mer under 4.2 om dette.) 
- Potensialet for å oppnå eksterne forskningsinntekter vil sannsynligvis være bedre i 
fakultetsmodellen. 
- UiB vil ha kapasitet og økonomi til å bære fram ny lokalisering for GA og dermed samlokalisering 
av KHiB og GA i Møllendal.  
 

 
 

b. Stimulere til nye tverrkunstneriske perspektiver innen kunstnerisk utviklingsarbeid og 
kunstutdanning 
KHiB og GA møtes allerede i dag faglig på områder relatert til lyd og elektroniske uttrykk, og 
Bergen har aktive fagmiljø på dette feltet. Det er grunnlag for å vurdere å opprette en 
tverrkunstnerisk mastergrad. Førstekompetanse og stipendiater med tverrkunstnerisk 
innretning finnes og kan danne grunnlag for felles prosjekter, eventuelt søknader til det 
nasjonale Prosjektprogrammet og andre eksterne finansieringskilder.  
 
Flere tverrkunstneriske møtesteder bør utvikles ut fra felles utfordringer innen kunstnerisk 
utviklingsarbeid. 
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Styrker/fortrinn ved alternativet Bergen University of the Arts: 
- Arbeid med tverrkunstneriske studietilbud og prosjekt kan starte opp straks. 
 
Styrker/fortrinn ved alternativet Kunstnerisk fakultet ved UiB: 
- Arbeid med tverrkunstneriske studietilbud og prosjekt kan starte opp straks. 
- UiB vil kunne arbeide for samlokalisering i Møllendal. 
 
Arbeidsgruppens samlede vurdering:  
- Nye tverrkunstneriske perspektiver i form av prosjekt og studietilbud kan realiseres i begge 
alternativ. 
- Samlokalisering vil være en sterk pådriver for tverrkunstnerisk samarbeid. Lokalisering av GA i 
Møllendal er sannsynligvis realistisk bare i fakultetsmodellen. 
 

 
 

c. Bidra til at det utvikles klare kriterier for gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av 
kunstnerisk utviklingsarbeid på et høyt internasjonalt nivå 
Denne utfordringen er knyttet til kvalitetsutvikling og konsolidering innen kunstnerisk 
utviklingsarbeid. Utvikling på nasjonalt nivå er avhengig av at sterke lokale fagmiljø bidrar 
med erfaringer, evalueringer og videre strategier.  
 

Styrker/fortrinn ved alternativet Bergen University of the Arts: 
- En selvstendig institusjon vil ha samme institusjonelle status som nåværende Kunsthøgskolen i 
Oslo (KHiO) og Norges musikkhøgskole (NMH) overfor Kunnskapsdepartementet og andre.  
- I dag er de tre selvstendige institusjonene KHiB, KHiO og NMH sikret plass i styret for Program for 
kunstnerisk utviklingsarbeid og i ledelsen for Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid, og kan 
være representert i UHRs andre organer. Slik vil innflytelse være sikret. Samtidig er det slik at 
retningslinjene for representasjon i relevante fora sannsynligvis vil bli endret som følge av 
strukturendringer i sektoren i de kommende år. 
 
Styrker/fortrinn ved alternativet Kunstnerisk fakultet ved UiB: 
- Universitetets posisjon kan gi økt nasjonal innflytelse.  
- Større administrativt støtteapparat ved universitetet kan frigjøre ressurser til faglig arbeid. 
- Universitetsbibliotek og administrasjon vil være ressurser for dokumentasjon og arkivering av 
kunstnerisk utviklingsarbeid. 
 
Arbeidsgruppens samlede vurdering: 
- Arbeid med kriterier for gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av kunstnerisk 
utviklingsarbeid på et høyt internasjonalt nivå kan prioriteres uansett institusjonsstruktur. 
- Rammene for innflytelse og støtteapparat er ulike i de to alternativ og ikke enkle å sammenligne. 
 

 
 

d. Utvikle flere møtesteder mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og andre relevante 
forskningsfelt 
Kunstnerisk utviklingsarbeid innen fagområdet kunst vil i økende grad framover ønske 
kontakt og samarbeid med andre forskningsmiljø, både innen UiB og i andre 
forskningsmiljøer. 
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Styrker/fortrinn ved alternativet Bergen University of the Arts: 
- Videreføre og styrke samarbeidsforhold nasjonalt og internasjonalt ut fra hva KHiB og GA har i dag. 
  
Styrker/fortrinn ved alternativet Kunstnerisk fakultet ved UiB: 
- Videreføre og styrke samarbeidsforhold nasjonalt og internasjonalt ut fra hva KHiB og GA har i dag. 
- Økte muligheter for tverrfakultært samarbeid innen UiB. 
 
Arbeidsgruppens samlede vurdering: 
- Nasjonalt og Internasjonalt samarbeid med relevante forskningsmiljø vil videreføres uansett 
alternativ. 
- Fakultetsmodellen gir økte muligheter for tverrfakultært samarbeid innen universitetet. 
 

 
 

e. Videreutvikle ulike former for pedagogisk utdanningstilbud i tilknytning til 
kunstutdanningen 
Både KHiB og GA har i dag PPU som del av studietilbudet. Disse miljøene kan styrkes ved et 
fellesskap. De bør også kunne bidra til kvalifisering av veilederrollen, både på 
doktorgradsnivå og på lavere nivå.  

    

Styrker/fortrinn ved alternativet Bergen University of the Arts: 
- Tverrkunstneriske pedagogiske tilbud kan utvikles og tjene fagmiljøets behov, blant annet når det 
gjelder å kvalifisere veilederrollen. 
 
Styrker/fortrinn ved alternativet Kunstnerisk fakultet ved UiB: 
- Tverrkunstneriske pedagogiske tilbud kan utvikles og tjene fagmiljøets behov, blant annet når det 
gjelder å kvalifisere veilederrollen. 
- Bedre muligheter for samarbeid med UiBs fagmiljø for pedagogikk 
 
Arbeidsgruppens samlede vurdering: 
Tverrkunstneriske pedagogiske utdanningstilbud kan utvikles i begge alternativ. 
Fakultetsmodellen vil gi større mulighet for samarbeid med universitetets fagmiljø for pedagogikk. 
 

 
 

f. Tilrettelegge for tverrfaglig utdanning 
 

Styrker/fortrinn ved alternativet Bergen University of the Arts: 
- Tverrkunstneriske studieløp kan utvikles, jfr 4.1.b 
 
Styrker/fortrinn ved alternativet Kunstnerisk fakultet ved UiB: 
- Tverrkunstneriske studieløp kan utvikles, jfr 4.1.b 
- Mulighet for utvikling av tverrfakultære studieløp innen UiB. 
 
Arbeidsgruppens samlede vurdering: 
- Tverrkunstneriske studieløp kan utvikles i begge alternativ. 
- Fakultetsmodellen vil kunne bidra til utvikling av tverrfakultære studieløp ved universitetet. 
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4.2. Etablering av kunstnerisk ph.d.-program som bygger på det nasjonale Stipendiatprogrammet 
for kunstnerisk utviklingsarbeid 
 
KHiB og GA har hatt stipendiater i det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk 
utviklingsarbeid siden 2003. I 2015 har KHiB fem og GA tre stipendiater i programmet, men bare seks 
med finansiering fra programmet (av de tre ved GA er to finansiert av UiB). Stipendiatprogrammet 
regnes som likeverdig med doktorgradsprogram i ulike sammenhenger og er plassert i 3. syklus i det 
nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, men gir i dag ikke gradsuttelling for fullført prosjekt. Nasjonalt 
råd for kunstnerisk utviklingsarbeid (NRKU) under UHR utreder nå hvorvidt gradsuttelling kan løses 
ved at flere av de deltakende institusjonene oppretter kunstneriske ph.d.-program, i nært samarbeid 
og med videreføring av den nasjonale forskerskolen6. Etablering av et slikt program må følge blant 
annet krav til størrelse for fagmiljø, som for stipendiater er spesifisert til 15 i strukturmeldingen.  
 
Overgang til gradstildeling og styrking av det lokale stipendiatmiljø anses som avgjørende faktorer for 
videre utvikling av fagmiljøet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved KHiB og GA. 
 

Styrker/fortrinn ved alternativet Bergen University of the Arts: 
- Gradsuttelling for egne stipendiater må realiseres i gradssamarbeid med andre institusjoner, 
eventuelt søknad til NOKUT om fellesgrad, ettersom institusjonen ikke vil ha rett til selvakkreditering 
av doktorgradsprogram. 
- Antall stipendiater vil bygge på det KHiB og GA har i dag: tilsammen 6 finansiert fra det nasjonale 
Stipendiatprogrammet. 
- Institusjonsstyret vil være godt kjent med begrepet kunstnerisk utviklingsarbeid og 
Stipendiatprogrammets historikk, rammeverk og intensjon. 
 
Styrker/fortrinn ved alternativet Kunstnerisk fakultet ved UiB: 
- Universitetsstyret kan vedta å opprette kunstnerisk doktorgradsprogram.  
- Fellesgrad med andre institusjoner er mulig. 
- Fakultetet, innenfor universitetets rammer, vil kunne øke antall stipendiater opp til 15. 
 
Arbeidsgruppens samlede vurdering: 
- Bare fakultetsmodellen kan oppfylle kvalitetskriteriet i strukturmeldingen om eget 
doktorgradsprogram som fyller kravet til 15 stipendiater.  
 

 
 

4.3. Styrke KHiB/GAs påvirkningskraft og tilstedeværelse på relevante lokale, nasjonale og 
internasjonale arenaer: synlighet gjennom faglig kvalitet og ressurser til å spille aktive roller  

 
Både Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet er navn som signaliserer faglig kvalitet. 
Disse må ivaretas for fortsatt synlighet og identitet. Ny organisering må bidra til å tydeliggjøre 
attraktive fagmiljøer for søkere til faglige stillinger og studieplasser i enda høyere grad. 
 
Begge fagmiljøer har omfattende nettverk på individuelt og institusjonelt nivå både lokalt, nasjonalt 
og internasjonalt. Dette er avgjørende for faglig kvalitet, ikke minst møter med internasjonale 
standarder. Begge fagmiljø er allerede i høy grad internasjonalisert gjennom andel av studenter og 
ansatte. Det er et mål å være enda mer markante aktører både som deltakere og bidragsytere i 
institusjonelle nettverk og som initiativtakere til faglige møtesteder.  
 

                                                             
6 Historikk og utfordringer er detaljert beskrevet i vedlegg 3 og 4. 
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Synlighet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt er konkret knyttet til lokalisering. KHiB flytter inn i 
Snøhettas nybygg i Møllendal sommeren 2017, og får med dette et identitetsskapende bygg med 
rom for å invitere offentligheten inn på en helt annen måte enn i dag. Bedre lokalisering for GA har i 
mange år vært et anerkjent faglig krav. UiB har i 2013 gjort en mulighetsstudie/forprosjekt av 
ombygging og utvidelse av nåværende lokaler i Nygård skole, som avventer prioritering fra Statsbygg. 
Dette innebærer en krevende rehabilitering av et eldre skolebygg. I Møllendal har Statsbygg kjøpt 
opp det tidligere lakkeringsverkstedet ved siden av nye KHiB, for å sikre mulige utvidelser. Dette kan 
være et mulig alternativ for lokalisering av GA i et nybygg. UiB vil arbeide for at GA blir samlokalisert 
med KHiB i Møllendal. 
 
Både KHiB og GA er viktige aktører i den internasjonale kunst- og kulturbyen Bergen og har et nært 
samarbeid med kommunen, fylkeskommunen og alle institusjoner og aktiviteter av betydning i 
denne sammenheng: Festspillene, KODE inkludert komponisthjemmene, Bergen Kunsthall, Borealis, 
Bergen Assembly, Design Region Bergen, Teatergarasjen, BEK Bergen senter for elektronisk kunst, 
Lydgalleriet Østre med flere. Våre profesjonelle miljøer bidrar til at Bergen verdsetter og prioriterer 
kunst med profesjonell standard. Styrking av KHiB og GA vil ha ringvirkninger i byen og dermed også 
nasjonalt og internasjonalt. 
 

Styrker/fortrinn ved alternativet Bergen University of the Arts: 
- Fagområdet signaliseres tydelig i institusjonsnavnet  
- En selvstendig institusjon vil ha samme institusjonelle status som nåværende Kunsthøgskolen i 
Oslo og Norges musikkhøgskole, overfor Kunnskapsdepartementet og andre.  
- I dag er de tre selvstendige institusjonene KHiB, KHiO og NMH sikret plass i styret for Program for 
kunstnerisk utviklingsarbeid og i ledelsen for Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid, og kan 
være representert i UHRs andre organer. Slik vil innflytelse være sikret. Samtidig er det slik at 
retningslinjene for representasjon i relevante fora sannsynligvis kan bli endret som følge av 
strukturendringer i sektoren i de kommende år. 
 
Styrker/fortrinn ved alternativet Kunstnerisk fakultet ved UiB: 
- Universitetets posisjon kan gi økt nasjonal innflytelse.  
- Mulig samlokalisering i Møllendal av kunst/design/musikk.  
 
Arbeidsgruppens samlede vurdering: 
- Fagfeltenes opparbeidete synlighet gjennom kvalitet kan og må videreføres i begge alternativ, også 
internasjonalt. 
- Fortsatt ansvar for den nasjonale fellesoppgaven Program for kunstnerisk utviklingsarbeid er viktig 
for begge alternativ. 
- KHiBs lokalisering i Møllendal fra 2017 vil gi økt synlighet til kunst og design.  
- Mulig samlokalisering i Møllendal av kunst/design/musikk vil ha stor betydning for faglig utvikling 
og synlighet i det lokale, nasjonale og internasjonale bildet. I dag finnes ikke tilsvarende 
konstellasjon av fagmiljøer samlokalisert i Norge. 
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4.4. Ressurser, styring og ledelse 
Dette punktet er foreløpig lite utredet, fordi de eksplisitte faglige ambisjonene har vært prioritert. 
 

Styrker/fortrinn ved alternativet Bergen University of the Arts: 
- Institusjonsstyret kjenner fagområdets egenart og ressurser. Det er kort vei mellom ledelse og 
faglig virksomhet. 
- Administrasjonen kjenner fagområdets egenart og er tilpasset dette. 
 
Styrker/fortrinn ved alternativet Kunstnerisk fakultet ved UiB: 
- Sentraladministrasjonen ved UiB er robust og bemannet for å møte fremtidige krav. 
- Ved at universitetet tar ansvar for fellesoppgaver, frigjøres ressurser til mer fagrettet 
administrasjon.  
 
Arbeidsgruppens samlede vurdering: 
- De to alternativene har ulike fortrinn, som ikke uten videre er sammenlignbare. 
- Organisatoriske og administrative konsekvenser må utredes mer detaljert i en eventuell fase 2. 
 

 
 
4.5 Oppsummerende vurderinger 
Begge organisatoriske modeller har fortrinn, og noen av dem kan være vanskelige å måle opp mot 
hverandre. Når arbeidsgruppen konkluderer med å anbefale at alternativet Kunstnerisk fakultet UiB 
utredes videre i en fase 2, fram til sommeren 2016, er følgende aspekter vektlagt sterkest: 
 
Kunstnerisk fakultet UiB 
- Universitetsstyret kan vedta opprettelse av kunstnerisk ph.d.-program i forlengelse av det 
nåværende nasjonale Stipendiatprogrammet, og øke antall stipendiater til 15. 
- vil kunne bære fram en samlokalisering av GA med KHiB i Møllendal. Dette anses som svært viktig 
for videre faglig utvikling og synlighet. 
 
Bergen University of the Arts  
- vil ikke ha egen rett til å opprette doktorgrad, ikke kunne fylle antall 15 stipendiater og dermed ikke 
oppfylle dette kvalitetskriteriet i Strukturmeldingen.  
- vil ikke i samme grad ha kapasitet til å fremme samlokalisering av KHiB og GA i Møllendal. 
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5. Arbeidsgruppens anbefaling 
 
Arbeidsgruppen anbefaler at: 

 Alternativet Et kunstnerisk fakultet ved UiB utredes videre som fase 2, forutsatt at begge 
institusjonsstyrer tilslutter seg dette.  

 Utredningens fase 2 har frist 15.04.2016 og behandles i begge institusjonsstyrer innen 
01.06.2016. 

 Det opprettes en styringsgruppe med representasjon fra ledelsen i begge institusjoner. 

 Det opprettes en arbeidsgruppe som skal utrede problemstillinger omkring faglige 
ambisjoner, organisasjon og styring, ressurser og administrative spørsmål som angår 
opprettelse av et kunstnerisk fakultet. Arbeidsgruppen skal fortløpende vurdere behov for 
bestilling av delutredninger fra andre grupper i de to institusjonene. 

 Detaljert mandat for arbeidsgruppen i fase 2 utarbeides etter styrebehandling i oktober 2015 
i begge institusjonsstyrer.  

 
 
 
 

Vedlegg: 
1. Kunstutdanningene i Norge – relevant tallmateriale  
2. Om kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) – kort sammendrag, notat Nina Malterud KHiB 29.05.15 
3. Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid og ph.d.-graden, notat Nina Malterud 

KHiB september 2015 
4. STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.‐GRADEN, utredning fra Nasjonalt råd for kunstnerisk 

utviklingsarbeid, Universitets- og høgskolerådet, 17.04.2015 
5. Fra arbeidsgruppen: Matrise med vurdering av faglige ambisjoner – to alternativer 

 
 
 
 
 



Vedlegg 1 
 

Kunstutdanningene i Norge – relevant tallmateriale for utredning KHiB-UiB 
 
Kunstutdanning volum nasjonalt (DBH 2014) 
NB: Det som her betegnes Musikk, inkluderer ulike andeler utøvende musikk, musikkvitenskap, musikkterapi, musikkpedagogikk og musikkteknologi 
 

  Studenter Ansatte 

(årsverk total) 
Student pr faglig 

årsverk 

Norges musikkhøgskole (NMH) 689 191,9 5,1 

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 526 196,5 6,1 

Arkitektur- og designhøgskolen  (AHO) 641 131,1 7,2 

Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB)  323 87,6 8,1 

Griegakademiet (GA) 220 53,6 5,4 

NTNU: Institutt for musikk og  

Kunstakademiet i Trondheim 
437 74,2 7,9 musikk 

11,4 kunstak. 

UiA: Institutt for rytmisk musikk og 

Institutt for musikk – klassisk/musikkpedagogikk 

* * * 

UiS: Institutt for dans og musikk 208 41,3 5,9 

UiT: Det kunstfaglige fakultet 187 57,6 4,6 

 
* UiA Fakultet for kunstfag har 420 studenter, 76,4 ansatte og 7,6 studenter pr. faglig ansatt (DBH 2014). Fakultet for kunstfag driver også lærerutdanning 

som ikke skal tas med her. Studenter og ansatte innen utøvende musikk utgjør en stor andel av fakultetet, men eksakt tall opplyses ikke.   



Musikk, kunst, design – antall studenter (DBH 2014) 
 
Musikk  
NMH   689 
NTNU   371 
Griegakademiet  220 
UiA     se tabellen over* 
UiS inkl dans  208 
UiT   148 
 
 
Visuell kunst 
KHiO        234  (to avdelinger) 
KHiB   173 
NTNU   66 
UiT   39 
  
 
Design 
AHO    industridesign 160 
KHiB   150 
KHiO   145 
 
 

  



Kunst i universitet (DBH 2014) 
 
NTNU (blir betydelig større fra 2016, men ikke på kunstsiden) 
Musikk (HF) og Kunstakademiet (FAB) 437 studenter, 74,2 ansatte 
Studenter utgjør 1,9 %, ansatte 1,4 % av hele NTNU 
 
UiT Norges arktiske universitet 
Det kunstfaglige fakultet (KUNSTFAK) 187 studenter, 57,6 ansatte  
Studenter utgjør 1,5 %, ansatte 2 % av hele UiT 
 
UiB 
Griegakademiet 220 studenter, 53,6 ansatte 
Studenter utgjør 1,4 %, ansatte 1,5 % av hele UiB 
GA + KHiB: Studenter vil utgjøre 3,5 %, ansatte 4% av hele UiB 
 
 
 

KHiB og GA – fordeling ansatte ut fra kunstnerisk eller vitenskapelig kompetanse  
(Det fremgår ikke av DBH om faglig ansatte er på vitenskapelig eller kunstnerisk grunnlag, denne oversikten er dermed anslagsvis, ikke autorisert) 
 
KHiB 
Faglig ansatte totalt, årsverk DBH   48,4  
Inkludert i disse er  
6 kunststipendiater, 2,6 årsverk kunstteori, 2,5 ped 
Anslag årsverk ansatt på kunstnerisk kompetanse ca 43 
 
GA 
Faglig ansatte totalt, årsverk DBH   40,4  
Inkludert i disse er  
3 kunststipendiater,  3,25 andre stip, 2 årsverk musikkteori, 2 ped, 6 årsverk musikkterapi*, 4 musikkvitenskap  
Anslag årsverk på kunstnerisk kompetanse  ca 23 
 
*Musikkterapi utgjør totalt et langt større miljø, da de har et antall årsverk innen Uni Research 



Vedlegg 2 

Om kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) – kort sammendrag 
Nina Malterud/KHiB 29.05.2015 
 
Lov om universiteter og høyskoler, § 1-1 og 1-3: 

Denne lov har som formål å legge til rette for at universiteter og høyskoler  
a) tilbyr høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå. 
b) utfører forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. 
c) formidler kunnskap om virksomheten og utbrer forståelse for prinsippet om faglig frihet og 
anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i undervisningen av 
studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv.  
 
Universiteter og høyskoler skal arbeide for å fremme lovens formål ved å:  
a) tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk 
utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.   
b) utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid.  

 
I Lov om universiteter og høgskoler har kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning vært sidestilt siden 
1995.  Loven plasserer kunstnerisk utviklingsarbeid som en av hovedoppgavene innen UH-sektoren. 
Kunstnerisk utviklingsarbeid er en faglig forutsetning for kunstutdanning på høyere nivå, slik andre 
former for forskning er det for andre fagområder. Gjennom ulike metoder og uttrykksformer 
frembringer forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ny innsikt som er verdifull for samfunnet. Den 
eksplisitte fremhevingen og verdsettingen av det kunstneriske perspektivet har vært avgjørende for 
at høyere kunstutdanning i Norge kunne utvikle strategier basert på kunstnerisk kjernekompetanse. 
Sidestilling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid følges opp tilsvarende i forskrifter fra 
Kunnskapsdepartementet og NOKUT, og i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket fra 2011. 
 
Statlige midler kanaliseres til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid for nasjonal konkurranse 
gjennom to ulike program, Stipendiatprogrammet (2003–) og Prosjektprogrammet (2010–). For 
begge program gjelder det at prosjektene skal frambringe resultater på høyt nivå og med nasjonal og 
internasjonal relevans. Krav til kunstnerisk kjerne står sentralt, koblet med krav til refleksjon omkring 
prosess, metoder og kontekst, og synliggjøring av resultat.  
 
Kunstnerisk utviklingsarbeid ved KHiB 
KHiB legger til grunn en forståelse av kunstnerisk utviklingsarbeid som inkluderer ansattes 
individuelle kunstneriske/designfaglige arbeid, tematiske fellesprosjekter og kritisk dialog og 
refleksjon tett knyttet til det faglige arbeidet. KHiB anser denne helheten som en forutsetning for å 
drive kunst- og designutdanning på høyt nivå, og dette ligger til grunn for KHiBs strategiplan og mer 
detaljerte planer.  
(Fra KHiBs søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole til NOKUT 2013) 
 
Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Griegakademiet  
-  har klar forankring i kunstnerisk praksis  
-  er knyttet til GAs fagområder og, hvis naturlig, GAs forskningsgrupper  
-  er fundert i langsiktig, planlagt arbeid hos den enkelte  
-  inkluderer kritisk refleksjon  
-  skal bidra til utviklingen, nasjonalt og/eller internasjonalt, i det aktuelle fagfeltet  
-  skal dokumenteres og formidles til offentligheten  
-  skal bidra til det faglige grunnlaget for undervisningen på GA. 
(Fra innspill til Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid UHR 2014) 
 



Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid og ph.d.graden 
Notat Nina Malterud/KHiB september 2015 
Deler av tekst er hentet fra NRKUs utredning Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden 14.09.2013 

 
 
Bakgrunn 
Stipendiatprogrammet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) ble opprettet i 2003 av 
daværende Utdannings- og forskningsdepartementet, på grunnlag av en utredning gjort av KHiB, 
KHiO og NMH, i forståelse med og finansiert av departementet. I utredningen ble det konkretisert 
forslag til et nasjonalt kunstnerisk kompetanseutviklingsprogram på nivå med og etter mønster fra de 
organiserte doktorgradsprogrammene. Om gradsoppnåelse het det i innstillingen:  

Arbeidsgruppen ser betydelige problemer knyttet til å få etablert et kunstnerisk 
kompetanseutviklingsprogram innenfor en doktorgradsramme, og foreslår det derfor, i alle 
fall foreløpig, etablert som et frittstående program uten tilknytning til en grad.  
(Forslag til program for kunstnerisk kompetanseutvikling i kunstutdanningsinstitusjonene, 
2000, s. 13) 
 

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid er organisert som en statlig fellesoppgave etter universitets- 
og høgskoleloven § 1-4-4, med Kunst- og designhøgskolen i Bergen som operatør. Stipendiat-
programmet disponerer i 2015 26 stillinger som fordeles i konkurranse etter søknader fra de 
deltakende institusjonene1. Programmets innhold og rammeverk har siden starten vært tett fulgt opp 
faglig fra de involverte institusjonene, og har et godt omdømme både i institusjonene og 
Kunnskapsdepartementet. 
  
I det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket (NKR) fra Kunnskapsdepartementet desember 2011 er 
diplom fra Stipendiatprogrammet plassert i nivå 8 (3. syklus/ph.d.)2.  Tilpasning av programmets 
innhold til kravene for 3. syklus medførte endringer i programmets obligatoriske del, særlig samlinger 
og seminarer. Ut fra dette er det ikke noen prinsipielle hindringer for at fullført stipendiatprogram 
kan gi uttelling som ph.d.  
 
KHiB og KHiO har i 2014-15 fått akkreditering fra NOKUT som vitenskapelig høgskole på kunstnerisk 
grunnlag. Som del av dette inngår akkreditering av deltakelse i Stipendiatprogrammet, som i 
forskriften står som alternativ til eget doktorgradsprogram.  
 
Krav til 3. syklus i KDs og NOKUTs forskrift må oppfylles enten institusjonene selvakkrediterer eller 
søker om akkreditering. Deltakerinstitusjonene i Stipendiatprogrammet er akkreditert ulikt og har 
dermed ulike fullmakter: 

 NMH og universitetene kan opprette doktorgradsprogram (ph.d.) gjennom eget styrevedtak. 

 Kunsthøgskolene, HiL og HiØ må i dag søke NOKUT om akkreditering av doktorgradsprogram. 
KHiB og KHIOs akkreditering fra NOKUT som vitenskapelig høgskole endrer ikke dette. 

 Stipendiatprogrammet er ikke en enhet som kan søke om akkreditering. 
 
  

                                                           
1
 Kunsthøgskolen i Oslo, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Norges musikkhøgskole, Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i 
Østfold, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø 
 
2
 NKR 2011 finnes her:  http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/kvalifikasjoner-skal-telle-

likt-i-hele-e.html?id=666842 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/kvalifikasjoner-skal-telle-likt-i-hele-e.html?id=666842
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/kvalifikasjoner-skal-telle-likt-i-hele-e.html?id=666842


For alle involverte har det vært klart at gradstildeling på sikt er nødvendig og må løses. Nasjonalt råd 
for kunstnerisk utviklingsarbeid (NRKU) i UHR har i 2013-15 utredet hvordan Stipendiatprogrammet 
kan videreføres som ph.d.‐program, med samme faglige profil. Det anbefales at flere institusjoner 
etablerer ph.d.-programmer på parallelt kunstnerisk grunnlag, og at Stipendiatprogrammet 
videreføres som et forskerskolesamarbeid finansiert av KD, driftet av PKU og styrt av deltakende 
institusjoner. Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og NRKU vil høsten 2015 diskutere med KD 
om det kan legges til rette for en slik utvikling. I mellomtiden vil NRKU utarbeide forslag til felles 
retningslinjer/forskrift bygget på denne modellen. 
 
Fagmiljø og mengdekrav for doktorgradsstudium 
I KDs forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 
(15.03.2011)3 er § 3-1(3), det såkalte «mengdekravet» sentralt.  

Ved akkreditering av et nytt doktorgradsstudium skal studiet ha et fagmiljø tilsvarende minst 
8 årsverk med førstestillingskompetanse, hvorav minst seks er i heltids kombinerte 
forsknings- og undervisningsstillinger og minst 4 har professorkompetanse. Institusjonen må 
videre kunne dokumentere at den har kapasitet og rekrutteringspotensial til å knytte minst 
15 doktorgradsstudenter til studiet i løpet av fem år etter oppstart. Institusjonen må kunne 
sannsynliggjøre at den over tid kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 
doktorgradsstudenter. 

 
I regjeringens strukturmelding 2015 går det fram at kravet til antall stipendiater vil bli skjerpet slik at 
det allerede ved oppstart skal være minst 15 stipendiater inne for å akkreditere et program.  
 
Nødvendigheten av eget program 
Stipendiatprogrammet er konsekvent bygget opp ut fra kunstnerisk ståsted. Rammeverket ble 
allerede fra 2003 utarbeidet som parallell til gjeldende ph.d.-regelverk, men tilpasset særlige faglige 
behov. Nye retningslinjer for Stipendiatprogrammet fra 20144 bygger på malen Veiledende 
retningslinjer for ph.d.-graden fra UHR 2013, men omformulert der faglige hensyn tilsier det. 
Kunstnerisk utgangspunkt har konsekvenser for formuleringer om målsetting, innhold, opptakskrav, 
leveringskrav osv. Disse er siden 2003 utprøvd, evaluert og godt etablert i de fagmiljøer det gjelder. 
 
UiB har ett ph.d.-program som dekker alle deres fagfelt. Her er begrep som vitenskapelighet, 
avhandling m.m. gjennomgående.5, I en eventuell framtidig situasjon som kunstnerisk fakultet ved 
UiB, er det ikke mulig å legge inn en kunstnerisk basert variant under denne forskriften uten å gi slipp 
på den kunstneriske profilen – og miste retten til å søke stillinger og delta i forskerskolen  i 
Stipendiatprogrammet.  
 
KHiB har vinter 2015 fem kunststipendiatstillinger finansiert gjennom Stipendiatprogrammet. 
Griegakademiet har tre stillinger i programmet, hvorav to er finansiert av UiB. Det mangler altså pr i 
dag syv stillinger for å fylle mengdekravet 15. Dersom UiB vil ha et kunststipendiatprogram med 
gradsuttelling, kan dette skje ved at Stipendiatprogrammets retningslinjer og forskerskole utgjør 
grunnlaget for et vedtak i universitetsstyret. Mengdekravet kan oppfylles gjennom tildeling av nye 
stillinger opp til 15 fra UiB, eller allianse om fellesgrad med institutter/fakultet ved f.eks. UiT, UiA, 
UiS, NTNU. 
 

                                                           
3
 KDs forskrift finnes her:  http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100201-0096.html 

4
 http://artistic-research.no/wp-content/uploads/2012/05/Retningslinjer-SP-12092014.pdf 

5
 https://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.1-Forskning/2.1.1-

Administrasjon-av-forskerutdanning/Forskrift-for-graden-philosophiae-doctor-PhD-ved-Universitetet-i-Bergen 
 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100201-0096.html
http://artistic-research.no/wp-content/uploads/2012/05/Retningslinjer-SP-12092014.pdf
https://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.1-Forskning/2.1.1-Administrasjon-av-forskerutdanning/Forskrift-for-graden-philosophiae-doctor-PhD-ved-Universitetet-i-Bergen
https://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.1-Forskning/2.1.1-Administrasjon-av-forskerutdanning/Forskrift-for-graden-philosophiae-doctor-PhD-ved-Universitetet-i-Bergen
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1. Innledning - bakgrunn, mandat og sammensetning av 
arbeidsgruppen 

	
Nasjonalt	råd	for	kunstnerisk	utviklingsarbeid	(NRKU)	oppnevnte	i	juni	2013	en	
arbeidsgruppe	som	skulle	«utrede	mulige	strategier	for	at	stipendiater	med	fullført	og	
godkjent	stipendiatprogram	kan	tildeles	ph.d.‐grad.	Gruppen	skal	beskrive	eventuelle	
alternativ,	ikke	konkludere.»	
	
Arbeidsgruppens	rapport	ble	behandlet	i	møte	i	NRKU	8.	april	2014.	NRKU	vedtok	da	å	
oppnevne	en	ny	arbeidsgruppe	med	mandat	å	gjøre	en	«videre	utredning	av	
alternativene	1,	2	og	3».		
	
Denne	nye	arbeidsgruppen	legger	med	dette	fram	sin	utredning.	I	tillegg	til	å	gjøre	en	
videre	utredning	av	alternativene	fra	den	første	arbeidsgruppen,	legger	
arbeidsgruppen	fram	et	eget	forslag	til	modell.	Arbeidsgruppen	har	sett	det	som	
nødvendig	å	gjøre	en	bredere	gjennomgang	av	historikk	og	status	for	
stipendiatprogrammet,	samt	en	gjennomgang	av	gjeldende	regelverk	på	området,	som	
grunnlag	for	sin	vurdering.		
	
Arbeidsgruppen	har	hatt	følgende	medlemmer	
	

‐ Anne	Berit	Løland,	Høgskolen	i	Østfold	
‐ Kjell	Magne	Mælen,	Universitetet	i	Tromsø	Norges	arktiske	universitet	
‐ Johan	Sandborg,	Kunst‐	og	designhøgskolen	i	Bergen	
‐ Kjetil	Solvik,	Norges	musikkhøgskole	
‐ Geir	Strøm,	Program	for	kunstnerisk	utviklingsarbeid	

	
Denne	arbeidsgruppen	omtales	i	dokumentet	som	arbeidsgruppen	eller	denne	
arbeidsgruppen.	Den	første	arbeidsgruppen	omtales	konsekvent	som	den	første	
arbeidsgruppen.	
	
Den	første	arbeidsgruppens	alternativ	1,	2	og	3	var:	
	
Alternativ	1.	En	fellesgrad	(joint	degree):	alle	deltakende	institusjoner	i	programmet	
søker	samlet.	

Alternativ	2.	Flere	fellesgrader:	fagspesifikke	eller	geografiske	klynger	søker	hver	for	
seg.	Vi	forutsetter	at	dette	organiseres	samordnet	og	at	alle	institusjoner	finner	en	
plass	i	en	gruppering.	

Alternativ	3.	2‐3	institusjoner	etablerer	kunstnerisk	ph.d.‐program	på	vegne	av	alle,	
stipendiatene	fra	andre	institusjoner	skrives	formelt	inn	hos	institusjoner	med	
program.	

	
Gruppen	hadde	også	lagt	fram	et	fjerde	alternativ:	
	
Alternativ	4.	En	institusjon	etablerer	kunstnerisk	ph.d.‐program	på	vegne	av	alle,	
stipendiatene	fra	andre	institusjoner	skrives	formelt	inn	hos	denne	institusjonen.	

	
	
Den	første	arbeidsgruppen	satte	selv	opp	følgende	premisser	for	sin	utredning:	
	
‐ Stipendiatprogrammets	kunstneriske	profil	skal	være	det	faglige	grunnlaget	for	en	evt.	ph.d.		
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‐ Stipendiatprogrammets	obligatoriske	felles	del	med	samlinger	og	seminar	skal	videreføres.		

‐ Beskrivelse	av	dagens	ansvarsfordeling	og	læringsmål	i	Kunst	og	Kvalifikasjon	legges	til	
grunn,	men	vil	kunne	måtte	bearbeides	videre.		

‐ Strategier	skal	basere	seg	på	muligheter	innen	dagens	lover	og	forskrifter		

	
Denne	arbeidsgruppen	slutter	seg	til	disse	premissene	og	har	i	tillegg	lagt	følgende	
forutsetninger	til	grunn:	
	
Allerede	fra	oppstarten	av	stipendiatprogrammet	i	2003	ble	kvalifikasjonene	
programmet	gir,	regnet	som	likeverdige	med	en	ph.d.‐grad,	ved	at	fullført	
stipendiatprogram	gir	førsteamanuensiskompetanse	ved	tilsetting	i	uh‐sektoren,	på	lik	
linje	med	en	ph.d.‐grad.	Ved	innføringen	av	det	nasjonale	kvalifikasjonsrammeverket	i	
2009,	ble	rammeverket	utformet	slik	at	det	også	rommer	kunstneriske	programmer,	
og	det	ble	stadfestet	at	stipendiatprogrammet	er	et	utdanningsprogram	på	3.	syklus‐
nivå.	Det	som	nå	gjenstår,	er	å	organisere	stipendiatprogrammet	på	en	slik	måte	at	det	
også	kan	gi	en	formell	gradsuttelling.	Dette	vil	innebære	en	re‐organisering	slik	at	det	
er	utdanningsinstitusjoner	med	rett	til	gradstildeling	på	ph.d.‐nivå	som	har	det	
formelle	og	faglige	overordnede	ansvaret.	Arbeidsgruppen	legger	til	grunn	at	det	tas	
sikte	på	å	bruke	graden	philosophiae	doctor	(ph.d.)	også	for	kunstneriske	3.‐
syklusprogrammer	og	foreslår	ikke	å	arbeide	for	en	egen	kunstnerisk	ph.d.‐grad,	slik	
de	for	eksempel	har	i	Sverige,	der	de	har	en	egen	konstnärlig	doktorsexamen	i	tillegg	til	
den	«vanlige»	doktorsexamen.	Arbeidsgruppen	viser	i	denne	forbindelse	også	til	UHR‐
utredningen	Én	ph.d.‐grad	for	fremtidens	behov?1  
	
	
	
	
	  

																																																																		

1	Én	ph.d.‐grad	for	fremtidens	behov?	Kunnskap,	ferdigheter,	generell	kompetanse,	tilgjengelig	på	
http://www.uhr.no/documents/En_ph.d._grad_for_fremtidens_behov.pdf		
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2. Historisk gjennomgang og status for 
stipendiatprogrammet 

2.1 Historisk gjennomgang  

Stipendiatprogrammet	ble	etablert	i	2003,	som	en	oppfølging	av	de	to	utredningene	
om	den	faglige	organiseringen	av	kunstutdanningene	som	ble	avgitt	i	1999.	
Departementet	oppnevnte	i	1998	to	arbeidsgrupper	som	fikk	i	oppdrag	å	utrede	den	
faglige	organiseringen	av	kunstutdanningene.	Bakgrunnen	for	dette	var	et	ønske	om	å	
følge	opp	kunstutdanningene	etter	at	den	institusjonelle	organiseringen	var	på	plass	
fra	1996,	i	all	hovedsak	innenfor	de	samme	institusjonelle	rammer	som	gjelder	i	dag.	
Departementet	oppnevnte	en	arbeidsgruppe	som	skulle	se	på	musikkutdanningene	og	
en	annen	arbeidsgruppe	som	skulle	se	på	de	øvrige	kunstfagene.	Begge	utredninger	
behandlet	spørsmålet	om	utdanning	på	doktorgradsnivå.	
	
I	musikkutredningen2	ble	dette	omtalt	slik:		
	

Disse	programmene	(doktorgradsprogrammene)	er	vesentlige	ledd	i	institusjonenes	
kompetanseutvikling	og	yter	helt	nødvendige	bidrag	til	kvalifisering	av	personale	til	
vitenskapelige	stillinger.	Utvalget	vil	hevde	at	det	også	for	utøvende	og	skapende	kunstfag	er	
nødvendig	å	få	etablert	kompetanseutviklingsprogrammer	på	linje	med	de	vitenskapelige	
doktorgradsprogrammene.	Sett	i	forhold	til	lovens	krav	om	at	institusjonene	[...]	skal	gi	
høgre	utdanning	basert	på	det	fremste	innen	forskning,	kunstnerisk	utviklingsarbeid	og	
erfaringskunnskap,	er	det	vesentlig	at	de	institusjoner	som	gir	kunstnerisk	baserte	
utdanninger	gis	samme	anledning	til	å	organisere	kompetanseutviklingsprogrammer.	
Utvalget	er	imidlertid	noe	i	tvil	om	hvorvidt	dette	bør	organiseres	innenfor	
doktorgradssystemet.	Utvalget	kjenner	ikke	til	at	det	så	langt	er	etablert	internasjonalt	
vellykkede	rene	skapende	eller	utøvende	doktorgradsprogrammer.	Et	
kompetanseutviklingsprogram	på	dr.gradsnivå	for	kunstnerisk	fagpersonale	har	liten	
mening	med	mindre	det	framstår	som	attraktivt	for	de	aller	fremste	kunstnere.		Et	slikt	
program	må	ikke	fungere	som	et	“nødutgang”	for	dem	som	ikke	lykkes	fullt	ut	som	
kunstnere.		

Utredningen	om	de	øvrige	kunstutdanningene3	omtalte	temaet	slik:	
	

Utvalget	viser	til	at	Det	norske	universitetsråd	(UR)	har	utredet	doktorgradsstudier	for	
kandidater	med	profesjonsutdanninger	av	kunstnerisk‐estetisk	karakter.	UR	konkluderer	
med	å	foreslå	at	"det	etableres	en	egen	doktorgrad	for	kunstnerisk‐estetiske	
profesjonsutdanninger,	og	at	den	nye	graden	gis	betegnelsen	doctor	artium	aesteticarum,	
forkortet	dr	aest.	Hensikten	med	den	nye	doktorgraden	er	todelt:	dels	skal	den	kvalifisere	for	
forskningsarbeid	innenfor	kunstnerisk‐estetiske	fagområder,	dels	skal	den	gi	de	
vitenskapelige	kvalifikasjoner	som	kreves	for	tilsetting	ved	universitet	og	høgskoler	hvor	det	
drives	forskning	og	tilbys	undervisning	på	disse	områdene."		
	

UR	viser	i	sin	innstilling	til	at	doktorgraden	vil	bli	knyttet	til	institusjoner	med	nokså	ulik	
faglig	profil	der	det	heller	ikke	eksisterer	en	felles	møtearena	som	tilsvarer	fakultetsmøtene.	
Det	bør	derfor	helt	fra	start	etableres	mekanismer	som	bidrar	til	å	kvalitetssikre	graden.	

																																																																		

2	Fra	vugge	til	podium	–	rapport	om	den	faglige	organiseringen	av	musikkutdanningen,	1.	juli	1999,	
tilgjengelig	på	https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/den‐faglige‐organiseringen‐av‐
musikkutda/id277136/,	
	
3	Organisering	av	norsk	kunstutdanning	–	vurdering	og	forslag,	juni	1999,	tilgjengelig	på	
https://www.regjeringen.no/nb/dokument/dep/kd/rapporter_planer/rapporter/1999/organisering‐av‐
norsk‐kunstutdanning‐‐‐v/1/id277105/#P176_4562	
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"Utvalet	vil	derfor	rå	til	at	dei	institusjonane	som	får	høve	til	å	tildele	graden,	søkjer	saman	
og	etablerer	eit	frivillig	samarbeid	der	forhold	som	på	ulik	måte	er	knytt	til	den	nye	graden,	
kan	drøftast,	og	der	også	kvalitetssikring	av	graden	blir	eit	sentralt	punkt"		
	

Herværende	utvalg	slutter	seg	til	denne	vurdering	og	peker	på	at	høgre	kunstutdanning	i	
dag	har	et	uformelt	forum	som	vil	egne	seg	som	møtested	der	kvalitetssikring	og	andre	sider	
av	doktorgraden	kan	drøftes.	
	

I	likhet	med	utvalgets	vurdering	av	varianter	i	et	kunstfaglig	hovedfag	ved	kunsthøgskolene	
har	utvalget	drøftet	hvilke	typer	arbeid	som	bør	inngå	i	en	fremtidig	kunstnerisk	doktorgrad.	
UR	s	innstilling	skisserer	krav	til	doktorgradsarbeidet	og	prøveformen.	UR	s	innstilling	på	
disse	områder	kan	etter	utvalgets	vurdering	passe	innenfor	enkelte	kunstfag,	mens	det	
skisserte	doktorgradsarbeid	med	prøveform	vil	vise	seg	utilstrekkelig	for	de	fleste.	I	utøvende	
og	skapende	kunstfag	bør	doktorgradsarbeidet	være	kjennetegnet	av	kunstens	særtrekk,	og	
der	er	kunstutøvelse	det	vitale	sentrum.	Forslaget	om	å	realisere	av	en	kunstfaglig	
doktorgrad	er	etter	utvalgets	oppfatning	likevel	positivt	og	en	naturlig	følge	av	at	
kunstutdanningen	er	innskrevet	i	loven	for	høgre	utdanning.		

	
De	to	kunsthøgskolene	og	Musikkhøgskolen	ble	etter	dette	enige	om	i	første	omgang	å	
arbeide	for	et	nasjonalt	program	i	kunstnerisk	utviklingsarbeid,	uten	å	knytte	dette	til	
en	doktorgrad.	Bakgrunnen	for	dette	var	at	en	doktorgrad	uten	den	tradisjonelle	
vitenskapelige	avhandlingen	som	viktigste	dokumentasjon	ville	være	noe	helt	nytt	i	
norsk	utdanning,	og	for	å	vinne	aksept	i	utdanningssamfunnet	var	det	ønskelig	å	
utvikle	og	prøve	ut	et	slikt	program,	uten	å	formalisere	det	som	et	
doktorgradsprogram.	Institusjonene	så	likevel	for	seg	at	programmet	i	framtida	kunne	
avløses	av	institusjonelle	doktorgradsprogrammer	(jf.	beskrivelse	av	resultatet	av	
utredningen	på	neste	side).	I	tillegg	ble	det	tatt	til	orde	for	å	etablere	et	program	for	
ekstern	finansiering	av	kunstnerisk	utviklingsarbeid	ved	utdanningsinstitusjonene.		
	
Dette	ble	spilt	inn	til	Stortingets	behandling	av	St.meld.	nr.	39	(1998‐1999)	Forskning	
ved	et	tidsskille.	I	Innst.	S.	nr.	110	(1999‐2000)	uttalte	kirke‐,	utdannings‐	og	
forskningskomiteen	bl.a.:		
	

Komiteens	flertall	[…]	har	merket	seg	at	kunsthøyskolene	og	Musikkhøyskolen	på	vegne	av	
alle	høyere	kunstutdannelsesinstitusjoner	har	fremlagt	et	program	for	initiering	av	
kunstnerisk	utviklingsarbeid.	Flertallet	mener	at	et	slikt	program	er	i	godt	samsvar	med	
Stortingets	intensjoner	da	kunsthøyskolene	i	1995	ble	integrert	i	universitets‐	og	
høyskoleloven,	og	kunstnerisk	utviklingsarbeid	ble	sidestilt	med	forskning	og	faglig	
utviklingsarbeid	for	øvrig.	Flertallet	forutsetter	at	departementet	vurderer	forslaget	under	
arbeidet	med	den	langsiktige	strategi	for	høyere	kunstutdannelse	i	Norge.		

	
Kunsthøgskolen	i	Bergen,	Kunsthøgskolen	i	Oslo	og	Norges	musikkhøgskole	fulgte	opp	
dette	ved	å	etablere	en	arbeidsgruppe	for	å	utrede	forslaget	videre.	Dette	ble	gjort	i	
samråd	med	departementet,	som	også	bidro	med	finansiering	av	arbeidet.	I	forslaget	
til	statsbudsjett	for	2001,	framlagt	i	oktober	2000,	omtalte	departementet	dette	slik:	
	

I	samband	med	Stortinget	si	handsaming	av	St.meld.	nr.	39	(1998‐99)	Forsking	ved	et	
tidsskille	foreslo	Kunsthøgskolen	i	Oslo,	Kunsthøgskolen	i	Bergen	og	Noregs	musikkhøgskole	
eit	program	for	FoU‐midlar	til	kunstnarleg	utviklingsarbeid	ved	
kunstutdanningsinstitusjonane.	Stortinget	bad	departementet	vurdere	forslaget	
underarbeidet	med	den	langsiktige	strategien	for	høgre	kunstutdanning	i	Noreg.	Ei	
arbeidsgruppe	i	regi	av	dei	tre	institusjonane	vil	hausten	2000	konkretisere	forslaget	om	eit	
program	for	kunstnarleg	utviklingsarbeid.	Departementet	vil	ta	stilling	til	spørsmålet	om	
tildeling	av	stipendiatstillingar	til	kunstnarleg	utviklingsarbeid	når	innstillinga	frå	
arbeidsgruppa	ligg	føre.	
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Innstillingen	fra	arbeidsgruppa	forelå	3.	november	2000,	og	konkluderte	med	å	foreslå	
opprettelse	av	
	

‐ Et	kunstnerisk	kompetanseutviklingsprogram	på	nivå	med	og	etter	mønster	fra	de	
organiserte	doktorgradsprogrammene,	

‐ Et	program	for	ekstern	finansiering	av	kunstnerisk	utviklingsarbeid,	publisering	og	
formidling	ved	kunstutdanningsinstitusjonene.	

	
Arbeidsgruppa	foreslo	at	det	måtte	gjennomføres	en	større	ekstern	evaluering	etter	at	
stipendiatprogrammet	hadde	vært	i	virksomhet	en	stund.	Blant	flere	foreslåtte	
evalueringstemaer	var	også	disse:		
	

‐ Om	framtidig	organisering	av	kompetanseutviklingsprogrammet	bør	skje	innenfor	
en	doktorgradsramme,	eller	om	det	bør	fortsette	som	et	gradsuavhengig	program.	

‐ Om	kompetanseutviklingsprogrammet	bør	fortsette	som	et	fellesprogram	for	norsk	
kunstutdanning,	eller	om	ansvaret	bør	tillegges	enkeltinstitusjoner,	og	i	tilfelle	
hvilke.	

	
Forslaget	om	et	kunstnerisk	kompetanseutviklingsprogram	ble	fulgt	opp	av	
departementet	i	St.prp.	nr.	1	(2001‐2002),	der	det	bl.a.	het:	
	

Tradisjonelle	doktorgradsprogram	er	ikkje	godt	tilpassa	utøvande	kunstnarleg	arbeid.	For	
likevel	å	gi	kunstfagkandidatar	høve	til	utvikling	på	nivå	med	doktorgrad	har	ei	
arbeidsgruppe	frå	kunstfaglege	høgskolemiljø	foreslått	at	ein	set	i	verk	ulike	tiltak,	mellom	
anna	eit	stipendprogram	for	kunstnarleg	utviklingsarbeid.	[…]	
	
Departementet	vil	opprette	eit	stipendprogram	for	kunstnarleg	utviklingsarbeid.	
Programmet	skal	føre	fram	til	kompetanse	på	nivå	som	førsteamanuensis	på	linje	med	dei	
organiserte	doktorgradsprogramma.	

	
I	St.meld.	nr.	18	(2001‐2002)	Kvalitetsreformen	Om	høyere	kunstutdanning	het	det:	
	

Departementet	har	i	budsjettet	for	2002	foreslått	å	opprette	et	stipendprogram	for	
kunstnerisk	utviklingsarbeid,	jf.	St.prp.	nr.	1	(2001‐2002)	og	Budsjett‐innst.	S.	nr.	12	(2001‐
2002).	Stipendprogrammet	er	etablert	som	en	parallell	til	de	ordinære	
doktorgradsprogrammene,	foreløpig	for	en	periode	på	fem	år.	Stipendprogrammet	skal	
ivareta	og	tilpasses	utøvende	og	skapende	kunstnerisk	virksomhet,	og	selve	kunstutøvelsen	
skal	stå	i	sentrum	for	stipendiatenes	prosjekter.	Programmet	skal	føre	frem	til	kompetanse	
på	nivå	med	førsteamanuensis	på	linje	med	de	organiserte	doktorgradsprogrammene,	men	
skal	foreløpig	ikke	lede	frem	til	en	akademisk	grad.	[…]	
	
Skal	kunstutdanningene	komme	opp	på	høyeste	kunstnerisk‐estetiske	nivå,	er	det	viktig	at	
det	legges	til	rette	for	videreutvikling	av	fagene	tilsvarende	doktorgradsnivå.		

	
Også	det	andre	forslaget	i	utredningen	av	3.	november	2000,	om	opprettelse	av	et	
program	for	ekstern	finansiering	av	kunstnerisk	utviklingsarbeid,	publisering	og	
formidling	ved	kunstutdanningsinstitusjonene,	ble	i	2010	realisert	gjennom	
prosjektprogrammet	for	kunstnerisk	utviklingsarbeid.		
	
Etter	at	stipendiatprogrammet	hadde	vært	i	drift	i	fem	år,	ble	det	gjennomført	en	
evaluering	av	programmet,	i	all	hovedsak	en	egenevaluering	gjennomført	i	regi	av	
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programstyret4.	Der	ble	det	konkludert	med	at	«programstyret	anbefaler	at	
gjennomført	stipendprogram	kvalifiserer	til	doktorgrad	(PhD)»:	
	

De	entydige	tilbakemeldingene	fra	stipendiater,	veiledere	og	institusjonsledere	om	
betydningen	av	at	gjennomført	program	får	uttelling	i	formell	grad,	må	tillegges	stor	vekt.	
	

Programstyret	har	vurdert	om	det	bør	opprettes	en	egen	grad	for	dette	programmet	(Doctor	
in	Art),	men	den	internasjonale	utviklingen	synes	ikke	å	favorisere	en	slik	løsning.	
Programstyret	er	kommet	til	at	man	må	innta	samme	holdning	til	doktorgradsnivået	som	til	
bachelor‐	og	mastergradene.	På	disse	nivåene	er	gradene	nå	å	forstå	som	et	
kompetansenivå,	der	det	enkelte	fagområde	legger	inn	sine	spesielle	kompetansekrav	sett	
opp	mot	allmenne	formuleringer	i	et	generelt	kvalifikasjonsrammeverk.	
	

Det	samme	må	legges	til	grunn	for	det	tredje	nivået,	og	doktorgraden	(PhD)	er	nå	i	ferd	med	
å	bli	felles	europeisk	betegnelse	på	dette	kompetansenivået.	I	arbeidet	med	norsk	tilpassing	
av	kvalifikasjonsrammeverket	må	det	være	uproblematisk	å	ta	inn	de	formuleringer	som	skal	
til	for	å	inkludere	kunstfagene	også	på	dette	nivået,	jfr.	både	programstyrets	tilbakemelding	
og	felles	innspill	fra	KHiB,	KHiO	og	NMH	til	departementet	om	dette.	
	

Programmet	har	vist	at	det	også	innen	kunstfagene	gjelder	rigorøse	krav	for	å	bestå	en	
fagfellevurdering	på	høyt	internasjonalt	nivå.	
	

Programstyret	anbefaler	at	gjennomført	stipendprogram	kvalifiserer	til	doktorgrad	(PhD).	
	
Evalueringen	synes	å	legge	til	grunn	en	idé	om	at	stipendiatprogrammet	som	
selvstendig	enhet	under	programstyrets	ledelse	skulle	være	gradsgivende	
«institusjon»,	men	dette	drøftes	ikke	nærmere.		
	
Det	nasjonale	kvalifikasjonsrammeverket	for	høyere	utdanning	ble	fastsatt	av	
Kunnskapsdepartementet	20.	mars	2009.	Rammeverket	fastsetter	kvalifikasjonskrav	for	1.	
syklus	(bachelor),	2.	syklus	(master)	og	3.	syklus	(ph.d.).	For	alle	tre	nivåer	er	det	benyttet	
terminologi	som	er	relevant	for	utdanninger	med	et	kunstnerisk	siktemål.	
Kvalifikasjonsrammeverket	for	høyere	utdanning	er	senere	utvidet	til	en	nasjonalt	
kvalifikasjonsrammeverk	for	livslang	læring.	I	et	dokument	utarbeidet	av	
Kunnskapsdepartementets	i	den	forbindelse,	inngår	i	kap.	6.4	en	opplisting	av	
”hovedmønster	for	innplassering	av	utdanninger	i	kvalifikasjonsrammeverket”.	Der	inngår	
”diplom,	kunstnerisk	utviklingsprogram”	sammen	med	ph.d.‐	og	dr.philos‐graden	på	nivå	8.	
	

2.2 Status for stipendiatprogrammet 

Fra	2014	er	Program	for	kunstnerisk	utviklingsarbeid	(PKU)	organisert	som	en	statlig	
fellesoppgave	etter	universitets‐	og	høgskolelovens	§	1‐4‐4,	med	Kunst‐	og	
designhøgskolen	i	Bergen	som	operatør.	Statlige	midler	blir	kanalisert	til	PKU	for	
nasjonal	konkurranse	gjennom	to	ulike	program,	stipendiatprogrammet	(2003‐)	og	
prosjektprogrammet	(2010‐).	Departementet	fastsetter	vedtekter	for	virksomheten	og	
oppnevner	programstyret.	Programstyret	har	7	medlemmer	med	personlige	
varamedlemmer	og	PKU	har	en	administrativ	stab	på	2	årsverk.	PKU	mottar	årlig	
tildelingsbrev	fra	departementet	med	overordnede	mål	for	virksomheten,	budsjett	og	
krav	til	rapportering	og	resultatoppfølging.	Programstyrets	årsrapport	er	tilgjengelig	
på	PKUs	websider:	http://artistic‐research.no/.		Programstyret	har	årlige	
kontaktmøter	med	departementet.	

																																																																		

4	Stipendprogrammet	for	kunstnerisk	utviklingsarbeid	2003	–	2008	–	Presentasjon	og	evaluering,	
15.02.2009,	tilgjengelig	på	http://artistic‐research.no/wp‐content/uploads/2012/05/EVALUERING‐
2003‐2008.pdf		
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PKU	disponerer	totalt	26	stipendiatstillinger.	I	tillegg	tas	det	opp	en	del	stipendiater	til	
programmet	på	stillinger	som	er	finansiert	av	institusjonene	selv.	Pr	31.12.14	var	det	
siden	oppstarten	tatt	opp	totalt	101	stipendiater	til	programmet,	med	følgende	
fordeling	på	fagområder	og	institusjoner:	
	

Institusjon Design Film 
Visuell 
kunst Musikk Scene Totalt 

HiL  4    4 

HiØ     3 3 

KHiB 6  12   18 

KHiO 4  15  9 28 

NMH    24  24 

NTNU   3 9  12 

UiA      0 

UiB    6  6 

UiS    2  2 

UiT   2 2  4 

  10 4 32 43 12 101 

	
Av	de	11	institusjonene	som	er	tilknyttet	programmet	har	to	av	institusjonene	ikke	
hatt	stipendiater	i	programmet.	Det	gjelder	Universitetet	i	Agder,	Fakultet	for	kunstfag	
og	Arkitektur‐	og	Designhøgskolen	i	Oslo.	Arkitektur‐	og	designhøgskolen	har	bare	
vært	tilknyttet	programmet	siden	2014.		
	
Pr	31.12.14	hadde	41	stipendiater	avsluttet	programmet	med	bestått	resultat.	Disse	
fordeler	seg	slik	på	fagområder	og	institusjoner:	
	

Institusjon Design Film 
Visuell 
kunst Musikk Scene Totalt 

HiL  3    3 

HiØ     1 1 

KHiB 1  6   7 

KHiO   6  3 9 

NMH    11  11 

NTNU   1 6  7 

UiA      0 

UiB    2  2 

UiS      0 

UiT    1  1 

  1 3 13 20 4 41 

	
De	uteksaminerte	kandidatene	fordeler	seg	tidsmessig	slik:		
	

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 

Uteksaminerte 
kandidater 4 2 2 6 4 3 7 13 41 

	
	
Pr	31.12.14	var	det	registrert	53	stipendiater	i	programmet.	Av	de	101	som	er	tatt	opp	
har	altså	41	avsluttet	med	bestått	resultat	og	53	er	fortsatt	i	programmet.	Det	
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innebærer	at	7	har	avsluttet	eller	gått	ut	av	programmet	uten	bestått	resultat.		De	53	
som	var	inne	i	programmet	pr	31.12.14	fordeler	seg	slik	på	institusjoner	og	opptaksår:	
	

  2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 

HiL 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
HiØ 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
KHiB 0 0 0 2 0 3 1 1 7 
KHiO 0 0 3 1 3 2 3 5 17 
NMH 1 1 0 1 3 4 1 1 12 
NTNU 0 0 1 0 0 0 3 1 5 
UiB 1 1 0 0 1 0 1 0 4 
UiS 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
UiT 0 0 0 0 0 0 2 1 3 

Totalt 2 2 4 4 7 10 12 12 53 

	
Dette	innebærer	at	det	pr	31.12.14	var	totalt	19	stipendiater	som	var	forsinket,	i	
forhold	til	en	normert	studietid	på	3	år.	Imidlertid	var	7	av	disse	fra	2011‐kullet	og	
dermed	fortsatt	innenfor	normal	bedømmelsestid.	Slike	forsinkelser	skyldes	flere	
forhold,	bl.a.	sykemeldinger,	lovfestede	fødsels‐	og	omsorgspermisjoner	og	
stipendiater	som	går	i	redusert	stilling	og	fordeler	stipendiatperioden	over	en	lengre	
tidsperiode.	Dette	tilsvarer	det	som	er	vanlig	ved	doktorgradsprogrammer	og	
stipendiatprogrammet	skiller	seg	på	dette	området	ikke	vesentlig	fra	det	som	er	vanlig	
i	lignende	programmer.		
	
Opptaket	de	siste	fire	årene	fordeler	seg	slik	på	fagområder:	
	

Fagområde 2011 2012 2013 2014 Totalt 

Design 1 2  2 5 
Film    1 1 
Kunst 1 3 5 3 12 
Musikk 4 5 5 3 17 
Scene   1 1 2 
Opera    1 1 
Ballett 1  1 1 3 

Sum 7 10 12 12 41 

	
	
Opptaket	de	siste	fire	årene	fordeler	seg	slik	på	institusjoner:	
	

  2011 2012 2013 2014 Totalt 

HiØ   1 1 2 
HiL    1 1 
KHiB  3 1 1 5 
KHiO 3 2 3 5 13 
NMH 3 4 1 1 9 
NTNU   3 1 4 
UiB 1  1 0 2 
UiS  1  1 2 
UiT   2 1 3 

Totalt 7 10 12 12 41 
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Av	de	34	som	er	tatt	opp	de	siste	tre	årene	er	25	tatt	opp	til	stipendiatstillinger	som	
programstyret	disponerer,	mens	9	(26	%)	er	tatt	opp	til	stipendiatstillinger	som	
institusjonene	selv	finansierer.		
	
Søkertallene	til	stipendiatprogrammet	har	gått	jevnt	oppover.	Søknader	om	opptak	
sendes	til	den	institusjon	søkeren	ønsker	opptak	ved.	Institusjonene	gjør	en	første	
vurdering	av	søknadene	og	videresender	så	et	utvalg	av	de	mest	aktuelle	søknadene	til	
programstyret.	Siden	2008	har	det	utviklingen	i	søknads‐	og	opptakstall	vært	slik:	
	

Opptaksår 
Søknader til 

institusjonene 

Søknader oversendt 
fra institusjonene til 

programstyret Opptak 
Andel oversendt 

fra institusjonene 
Andel  

tatt opp 

2008 43 18 8 42 % 19 % 

2009 54 24 11 44 % 20 % 

2010 75 25 7 33 % 9 % 

2011 77 26 7 34 % 9 % 

2012 93 33 10 35 % 11 % 

2013 135 41 12 30 % 9 % 

2014 209 41 12 20 % 6 % 

2015 163 35  21 %  
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3. Hovedtrekk i utredningen av 14.09.13 
I	dette	kapitlet	gjengis	hovedtrekkene	i	forslaget	fra	den	første	arbeidsgruppen.	Hele	
utredningen	er	vedlagt	til	orientering.		
	
Arbeidsgruppen	hadde	fått	følgende	mandat:	
	

Utrede	mulige	strategier	for	at	stipendiater	med	fullført	og	godkjent	
stipendiatprogram	kan	tildeles	ph.d.‐grad.	Gruppen	skal	beskrive	eventuelle	
alternativ,	ikke	konkludere.	

	
Arbeidsgruppen	satte	selv	opp	følgende	premisser	for	utredningen:	
	

‐ Stipendiatprogrammets	kunstneriske	profil	skal	være	det	faglige	grunnlaget	for	en	
evt.	ph.d.		

‐ Stipendiatprogrammets	obligatoriske	felles	del	med	samlinger	og	seminar	skal	
videreføres.		

‐ Beskrivelse	av	dagens	ansvarsfordeling	og	læringsmål	i	Kunst	og	Kvalifikasjon	legges	
til	grunn,	men	vil	kunne	måtte	bearbeides	videre.		

‐ Strategier	skal	basere	seg	på	muligheter	innen	dagens	lover	og	forskrifter		

	
Arbeidsgruppen	presenterte	fire	aktuelle	alternativer:	
	

Alternativ	1.	En	fellesgrad	(joint	degree):	alle	deltakende	institusjoner	i	programmet	
søker	samlet.		
	
Alternativ	2.	Flere	fellesgrader:	fagspesifikke	eller	geografiske	klynger	søker	hver	for	
seg.	Vi	forutsetter	at	dette	organiseres	samordnet	og	at	alle	institusjoner	finner	en	
plass	i	en	gruppering.		
	
Alternativ	3.	2‐3	institusjoner	etablerer	kunstnerisk	ph.d.‐program	på	vegne	av	alle,	
stipendiatene	fra	andre	institusjoner	skrives	formelt	inn	hos	institusjoner	med	
program.		
	
Alternativ	4.	En	institusjon	etablerer	kunstnerisk	ph.d.program	på	vegne	av	alle,	
stipendiatene	fra	andre	institusjoner	skrives	formelt	inn	hos	denne	institusjonen.	

	
Arbeidsgruppen	har	selv	kommentert	ulike	aspekter	ved	de	ulike	alternativene.	De	
viktigste	kommentarene	medtas	her:	
	

b.	Mengdekravet	og	fagmiljø		
Alternativ	1	kan	telle	alle	programmets	stipendiater	og	institusjonenes	fagmiljø	og	
fyller	kravet	uten	problem.		
	
Alternativ	2	kan	enn	så	lenge	ikke	realiseres	med	mer	enn	to	klynger	for	å	få	nok	
stipendiater,	og	vi	forutsetter	da	at	det	totale	stipendiatantall	kan	øke	til	minst	30	de	
nærmeste	årene.	Hver	klynge	kan	sikkert	oppfylle	krav	til	volum	og	bredde	i	fagmiljø.		
	
Alternativ	3	kan	enn	så	lenge	ikke	realiseres	for	mer	enn	to	institusjoner	for	å	få	nok	
stipendiater,	og	vi	forutsetter	da	at	det	totale	stipendiatantall	kan	øke	til	minst	30	de	
nærmeste	årene.	De	to	institusjonene	må	samlet	sett	ha	slik	bredde	i	fagmiljø	at	dette	
rommer	alle	kunstfeltene	(eksempelvis	KHiO	+	NMH)	‐	men	vi	kan	ikke	se	at	noen	
løsninger	vil	inkludere	fagmiljø	for	film.	Konsekvens	av	dette	alternativet	vil	være	at	
filmstipendiater	fortsatt	får	diplom	(som	nå).		
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Alternativ	4	kan	telle	alle	programmets	stipendiater.	Men	selv	om	institusjonens	
fagmiljø	har	tilstrekkelig	volum,	vil	det	ikke	ha	bredde	til	å	dekke	hele	kunstfeltet.	
	
c.	Studieplaner/læringsutbyttebeskrivelser		
For	alle	alternativ	må	læringsutbyttebeskrivelser/studieplaner	være	overgripende	
kunstfaglige	og	ikke	fagspesifikke	(eks.	musikk,	billedkunst)	for	å	romme	alle	
kunstfelt.	Mer	kunstspesifikke	læringsutbyttebeskrivelser	kan	utvikles	på	grunnlag	av	
Kunst	og	kvalifikasjon.	NOKUTs	krav	til	tydelighet	her	demonstreres	i	deres	
avvisningsbrev	(28.06.2013)	til	søknad	om	fellesgrad	i	helse‐	og	sosialfag	fra	
Høgskolen	i	Molde	og	Høgskulen	i	Volda	(30.04.2013).		
	
d.	Gradstildeling	og	vitnemålsutstedelse		
For	en	fellesgrad	har	institusjonene	sammen	retten	til	gradstildeling.	I	følge	UHRs	
håndbok	finnes	det	tre	alternativer	for	utstedelse	av	vitnemål:	Det	kan	utstedes	et	
vitnemål	fra	hver	av	samarbeidsinstitusjonene,	det	kan	utstedes	ett	fellesvitnemål,	
eller	en	kombinasjon	av	disse	to,	dvs.	både	fellesvitnemål	og	vitnemål	fra	hver	
institusjon.	Det	beskrives	i	detalj	hvordan	dette	gjøres.		
	
I	alternativ	3	og	4	vil	bare	institusjonen	som	har	etablert	ph.d.‐programmet	kunne	ha	
rett	til	gradstildeling	og	være	vitnemålsutsteder.	Ulike	rettigheter	på	dette	området	
kan	ha	konsekvenser	for	alle	institusjonenes	rekrutteringsevne	og	strategiske	posisjon.		

	
f.	Prosess		
Alle	alternativ	krever	formell	tilslutning	fra	alle	institusjoner	på	styrenivå.		
For	alle	alternativ	må	organisatoriske	konsekvenser	i	forhold	til	dagens	praksis	i	
Stipendiat‐programmet	utredes.	For	fellesgrad	må	spørsmål	om	felles	forskrift	for	
ph.d.	løses,	og	det	må	utarbeides	samarbeidsavtaler	og	annet	materiale.		
Dokumentasjon	av	fagmiljøets	resultat	på	høyt	internasjonalt	nivå	er	en	krevende	
øvelse	både	for	fellessøknader	og	enkeltinstitusjoner,	fordi	resultatene	er	så	
mangfoldige	og	det	må	godtgjøres	hvordan	de	ligger	på	høyt	internasjonalt	nivå.	
Noen	av	institusjonene	har	i	senere	tid	utarbeidet	andre	søknader	for	NOKUT	og	har	
erfaring	med	hvordan	ulike	deler	av	en	søknad	kan	løses	ut.	
	
Oppsummering		
Alternativ	1	er	organisatorisk	sett	krevende	og	vil	ta	tid.		
	
Alternativ	2:	Ved	skisser	av	ulike	klynger	har	vi	sett	at	vi	ikke	får	opp	fagspesifikke	
eller	geografiske	klynger	som	er	konsistente	og	likeverdige,	ikke	minst	fordi	mange	av	
institusjonene	innehar	flere	kunstfag.	Alternativet	anses	derfor	som	uaktuelt.		
	
Alternativ	3:	Dette	alternativ	gjør	det	mulig	raskt	å	få	demonstrert	at	ph.d.‐grad	i	
KUNST	er	realistisk,	og	dette	som	etablert	faktum	kunne	evt.	utgjøre	en	brekkstang	i	
videre	arbeid.	Ulempen	er	at	ett	fagmiljø	ikke	vil	vinne	rett	til	ph.d.	(film	utelukkes).		
	
Alternativ	4:	Dette	alternativ	vil	(som	alternativ	3)	også	raskt	demonstrere	en	vei	til	
ph.d.‐grad	i	KUNST.	Ulempen	er	at	flere	fagmiljø	ikke	vil	vinne	rett	til	ph.d.	
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4. Regelverk og modeller for ph.d.-utdanning og 
forskerskoler i Norge 

	
Det	er	noen	sentrale	bestemmelser	som	må	legges	til	grunn	i	vurderingen	av	hvordan	
kunstfaglige	doktorgrader	kan	etableres	og	drives.	De	viktigste	gjennomgås	og	
kommenteres	her.	

4.1 Universitets- og høyskoleloven 

Uh‐lovens	§	3‐2	(1)	lyder:	
	

Kongen	bestemmer	hvilke	grader	og	yrkesutdanninger	en	institusjon	kan	gi,	den	tid	
det	enkelte	studium	skal	kunne	gjennomføres	på,	og	hvilken	tittel	graden	eller	
yrkesutdanningen	gir	rett	til.	Departementet	kan	gi	forskrift	om	et	nasjonalt	
kvalifikasjonsrammeverk	og	om	institusjonenes	adgang	til	å	gi	grader	og	
yrkesutdanninger	i	samarbeid	med	andre	institusjoner.	

	

Bestemmelsen	innebærer	at	det	er	utdanningsinstitusjoner	omfattet	av	uh‐loven	som	
kan	tildele	grader.	Hvilke	grader	den	enkelte	institusjon	kan	tildele,	er	fastsatt	i	
forskrift	om	grader	og	beskyttede	titler5.	Det	innebærer	at	Program	for	kunstnerisk	
utviklingsarbeid	selv	ikke	kan	tildele	en	grad.		
	
For	institusjonene	som	er	med	i	stipendiatprogrammet	for	kunstnerisk	
utviklingsarbeid	er	status	slik:	
	
Institusjoner	som	har	fullmakt	til	selv	å	bestemme	hvilke	fag	og	emner	institusjonen	
skal	tilby	og	som	skal	inngå	i	grunnlaget	for	en	ph.d.‐grad	(dvs.	universitetene):	
	

‐ Universitetet	i	Tromsø	
‐ Norges	teknisk‐naturvitenskapelige	universitet	
‐ Universitetet	i	Bergen	
‐ Universitetet	i	Stavanger	
‐ Universitetet	i	Agder	

	
Institusjoner	som	har	fullmakt	til	selv	å	bestemme	‐	innenfor	de	fagområder	der	de	kan	
tildele	doktorgrad	‐	hvilke	fag	og	emner	institusjonen	skal	tilby	og	som	skal	inngå	i	
grunnlaget	for	en	ph.d.‐grad	(dvs.	de	vitenskapelige	høgskolene):	
	

‐ Arkitektur‐	og	designhøgskolen	i	Oslo	
‐ Norges	musikkhøgskole	

	
Institusjoner	(høgskoler)	som	har	rett	til	å	tildele	ph.d.‐grad,	men	ikke	innenfor	
fagområder	som	er	relevante	for	kunstfag:	
	

‐ Høgskolen	i	Lillehammer	
	

Institusjoner	(høgskoler)	som	p.t.	ikke	har	rett	til	å	tildele	ph.d.‐grad:	
	

‐ Høgskolen	i	Østfold	
‐ Kunst‐	og	designhøgskolen	i	Bergen	
‐ Kunsthøgskolen	i	Oslo	

	

																																																																		

5	Forskrift	om	grader	og	yrkesutdanninger,	beskyttet	tittel	og	normert	studietid	ved	universiteter	og	
høyskoler	(FOR‐2005‐12‐16‐1574)	
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Situasjonen	er	dermed	at	7	av	de	11	institusjonene	som	i	dag	er	tilknyttet	
stipendiatprogrammet,	har	rett	til	å	tildele	doktorgrad,	også	innenfor	fagområder	som	
er	relevante	for	kunstfagene.	
	
Det	skal	for	ordens	skyld	legges	til	at	det	er	institusjonene	som	forvalter	
doktorgradsrettighetene	og	at	det	er	institusjonen	som	selv	fastsetter	hvilke	
rettigheter	som	(eventuelt)	er	delegert	til	lavere	nivå	i	institusjonen.	Av	de	11	
institusjonene	som	er	tilknyttet	stipendiatprogrammet	i	dag,	er	fire	tilknyttet	på	
institusjonsnivå.	Det	gjelder	Arkitektur‐	og	designhøgskolen	i	Oslo,	Kunst‐	og	
designhøgskolen	i	Bergen,	Kunsthøgskolen	i	Oslo	og	Norges	musikkhøgskole.	For	de	
øvrige	sju	institusjonene	er	det	de	aktuelle	kunstfaglige	institutter	eller	
fakulteter/avdelinger	som	er	tilknyttet	stipendiatprogrammet.	Dermed	er	det	slik	at	av	
de	institusjoner	som	er	tilknyttet	stipendiatprogrammet,	er	det	bare	Arkitektur‐	og	
designhøgskolen	og	Norges	musikkhøgskole	som	har	egen,	selvstendig	
doktorgradsrett.		
	

4.2 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 

Kunnskapsdepartementet	fastsatte	i	mars	2009	det	nasjonale	
kvalifikasjonsrammeverket	for	høyere	utdanning.	Rammeverket	inngår	fra	15.	
desember	2011	i	Nasjonalt	kvalifikasjonsrammeverk	for	livslang	læring6.		
	
Kvalifikasjonsrammeverket	er	utformet	slik	at	det	både	på	nivå	6	(bachelornivået),	nivå	7	
(masternivået)	og	nivå	8	(ph.d.‐nivået)	rommer	både	vitenskapelig	og	kunstnerisk	
innrettede	studier.	Programstyret	for	Program	for	kunstnerisk	utviklingsarbeid	justerte	i	
2012	innholdet	i	stipendiatprogrammet	for	å	tilpasse	det	til	kvalifikasjonsrammeverket.	
Dette	er	nedfelt	i	dokumentet	Kunst	og	Kvalifikasjon	med	Vedlegg	1‐4	(25.05.12)7.	
	
I	Kunnskapsdepartementets	dokument	om	det	nasjonale	kvalifikasjonsrammeverket	for	
livslang	læring,	inngår	i	kap.	6.4	en	opplisting	av	”hovedmønster	for	innplassering	av	
utdanninger	i	kvalifikasjonsrammeverket”.	Der	inngår	”diplom,	kunstnerisk	
utviklingsprogram”	sammen	med	ph.d.‐	og	dr.philos‐graden	på	nivå	8.	
	
Ved	opprettelsen	av	stipendiatprogrammet	var	det	et	bevisst	valg	å	ikke	utfordre	den	
(antatt)	rådende	oppfatning	om	at	en	doktorgrad	skulle	være	bygd	på	en	vitenskapelig	
innretning.	I	grunnlagsdokumentet	for	opprettelsen	av	stipendiatprogrammet8	sa	
arbeidsgruppen:	
 

Arbeidsgruppen	ser	betydelige	problemer	knyttet	til	å	få	etablert	et	kunstnerisk	
kompetanseutviklingsprogram	innenfor	en	doktorgradsramme,	og	foreslår	det	derfor,	i	
alle	fall	foreløpig,	etablert	som	et	frittstående	program	uten	tilknytning	til	en	grad.		

	
Med	kvalifikasjonsrammeverket	på	plass,	og	anerkjennelsen	av	stipendiatprogrammet	
som	et	studieprogram	på	nivå	8	(også	kalt	3.	syklus	innen	høyere	utdanning),	er	det	
ikke	lenger	noen	grunn	til	å	ikke	gå	det	siste	skrittet	og	etablere	kunstneriske	ph.d‐
programmer.	
	

																																																																		

6	https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/kompetanse/nkr2011mvedlegg.pdf	
	
7	http://artistic‐research.no/wp‐content/uploads/2012/10/Kunst‐og‐kvalifikasjon.pdf	
	
8	Forslag	til	program	for	kunstnerisk	kompetanseutvikling	i	kunstutdannings‐institusjonene,	2000,	s.	13 
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4.3 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 

Forskrift	om	ansettelse	og	opprykk	i	undervisnings‐	og	forskerstillinger	har	helt	siden	
forskriften	først	ble	vedtatt	i	2006,	hatt	referanse	til	stipendiatprogrammet	i	
beskrivelsen	av	kriterier	for	ansettelse	i	stilling	som	førsteamanuensis.	I	beskrivelsen	
av	kvalifikasjonsgrunnlag	for	tilsetting	på	grunnlag	av	kunstneriske	kvalifikasjoner	
heter	det	i	§	1‐4	(2):	
	

Gjennomført	godkjent	stipendprogram	for	kunstnerisk	utviklingsarbeid	på	aktuelt	
fagområde	eller	dokumentert	kunstnerisk	virksomhet	eller	utviklingsarbeid	på	
høyt	internasjonalt	nivå	og	med	en	særlig	fordypning	som	er	relevant	for	
fagområdet	eller	disiplinen.	

	

4.4 Krav til å opprette ph.d.-grad 

Kravene	for	å	kunne	opprette	en	doktorgradsutdanning	er	fastsatt	i	to	forskrifter	KDs	
kvalitetsforskrift9	og	NOKUTs	studietilsynsforskrift10.	De	samme	kravene	gjelder	for	
etablerte	programmer.	
	
I	kvalitetsforskriften	heter	det	i	§	3.1	(3)	
	

Ved	akkreditering	av	et	nytt	doktorgradsstudium	skal	studiet	ha	et	fagmiljø	
tilsvarende	minst	8	årsverk	med	førstestillingskompetanse,	hvorav	minst	seks	er	i	
heltids	kombinerte	forsknings‐	og	undervisningsstillinger	og	minst	4	har	
professorkompetanse.	Institusjonen	må	videre	kunne	dokumentere	at	den	har	
kapasitet	og	rekrutteringspotensial	til	å	knytte	minst	15	doktorgradsstudenter	til	
studiet	i	løpet	av	fem	år	etter	oppstart.	Institusjonen	må	kunne	sannsynliggjøre	at	
den	over	tid	kan	opprettholde	et	doktorgradsmiljø	med	minst	15	
doktorgradsstudenter.	

	
I	studietilsynsforskriften	er	det	en	del	generelle	regler	om	krav	for	akkreditering	av	
studier.	De	eneste	spesifikke	krav	til	tredjesyklusnivået	er	knyttet	til	krav	til	fagmiljø.	I	
§	7‐3	Fagmiljø	tilknyttet	studiet	heter	det:	

Fagmiljøets	sammensetning,	størrelse	og	samlede	kompetanse	skal	være	tilpasset	
studiet	slik	det	er	beskrevet	i	plan	for	studiet	og	samtidig	tilstrekkelig	for	å	ivareta	den	
forskning	og	det	faglige	eller	kunstneriske	utviklingsarbeidet	som	utføres.	

Fagmiljøet	skal	delta	aktivt	i	nasjonale	og	internasjonale	samarbeid	og	nettverk	
relevante	for	studiet.	

Minst	50	prosent	av	årsverkene	knyttet	til	studiet	skal	utgjøres	av	tilsatte	i	hovedstilling	
ved	institusjonen.		Av	disse	skal	det	være	personer	med	minst	førstestillingskompetanse	i	
de	sentrale	delene	av	studiet.	For	de	ulike	sykluser	gjelder	i	tillegg:	

	

[…]	 	

c)	 For	tredje	syklus	fremgår	kravene	av	forskrift	om	kvalitetssikring	og	
kvalitetsutvikling	i	høyere	utdanning	og	fagskoleutdanning	§	3‐1	tredje	ledd.	

Fagmiljøet	skal	drive	aktiv	forskning,	faglig‐	og/eller	kunstnerisk	utviklingsarbeid.	For	
de	ulike	sykluser	gjelder	i	tillegg:	

	
																																																																		

9	Forskrift	om	kvalitetssikring	og	kvalitetsutvikling	i	høyere	utdanning	og	fagskoleutdanning	(FOR‐2010‐02‐96)	
	
10	Forskrift	om	tilsyn	med	utdanningskvaliteten	i	høyere	utdanning	(FOR‐2013‐02‐28‐237)	
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[…]	 	

c)	 For	tredje	syklus	skal	fagmiljøet	ha	dokumenterte	resultater	på	høyt	
internasjonalt	nivå	og	med	tilstrekkelig	faglig	bredde.	

	

I	den	nylig	framlagte	stortingsmeldingen	om	struktur	i	høyere	utdanning11	varsler	
regjeringen	at	den	ønsker	å	skjerpe	kravene	til	å	kunne	gi	doktorgradsutdanning:	

Høyere	gradsutdanning	må	springe	ut	av	fagmiljøer	som	allerede	er	faglig	sterke,	slik	at	
studentene	får	utdanning	av	høy	kvalitet.	Erfaringene	fra	det	europeiske	arbeidet	med	
kvalitetsutvikling	og	standardisering	av	doktorgradsutdanning	tilsier	at	samling	av	ressurser	og	
plassering	av	utdanninger	i	forskningssterke	miljøer	er	viktig	for	kvaliteten	på	
doktorgradsutdanningene.	Størrelse	og	faglig	bredde	er	sentralt.		
	

Master‐	og	doktorgradsprogrammer	bør	ha	større	bredde	og	forankres	i	vesentlig	sterkere	
fagmiljøer	enn	det	som	har	vært	godkjent	på	grunnlag	av	dagens	regler.	Regjeringen	vil	derfor	
sette	i	gang	en	prosess	for	å	skjerpe	kravene	for	opprettelse	av	master‐	og	
doktorgradsprogrammer.	Arbeidet	vil	skje	i	samråd	med	NOKUT	og	Forskningsrådet.	For	nye	
programmer	vil	kravene	gjelde	fra	fastsettelse.	Det	legges	opp	til	en	overgangsperiode	for	
eksisterende	programmer,	slik	at	institusjonene	får	tid	til	å	gjennomgå	porteføljen	og	sikre	at	
eksisterende	programmer	oppfyller	nye	krav.	Etter	overgangsperioden	skal	alle	master‐	og	
doktorgradsprogrammene	oppfylle	de	nye	kravene.	

	

Stortingsmeldingen	varsler	også	en	skjerping	av	kravene	til	stabilitet	i	
doktorgradsutdanningene	for	at	en	institusjon	skal	kunne	søke	akkreditering	som	
universitet	eller	vitenskapelig	høyskole.	Det	heter	om	dette	følgende:	

For	å	sikre	at	doktorgradsstudentene	inngår	i	et	miljø	med	andre	stipendiater	foreslår	
regjeringen	at	institusjonene	ved	søknad	om	akkreditering	som	vitenskapelig	høyskole	eller	
universitet	må	dokumentere	at	de	allerede	oppfyller	kravet	om	minimum	15	
doktorgradsstudenter	per	program	over	tid.	For	å	sikre	at	universiteter	har	stabil	
doktorgradsutdanning	må	det	dokumenteres	at	minimum	to	av	doktorgradsprogrammene	ved	
institusjonen	har	en	gjennomsnittlig	uteksaminering	av	fem	kandidater	per	år	over	en	
treårsperiode.	Ved	akkreditering	som	vitenskapelig	høyskole	må	det	dokumenteres	at	
doktorgradsprogrammet	uteksaminerer	gjennomsnittlig	minimum	fem	kandidater	årlig	i	løpet	
av	en	treårsperiode.	

	

4.5 Fellesgrader 

Fellesgrader	reguleres	av	de	to	forskriftene,	KDs	kvalitetsforskrift	og	NOKUTs	
studietilsynsforskrift.		
	
I	kvalitetsforskriften	er	kapittel	4	viet	fellesgrader:	
	

§	4‐1.	Institusjonenes	adgang	til	å	gi	grader	og	yrkesutdanninger	i	samarbeid	med	
andre	institusjoner	

(1)	Universiteter	og	høyskoler	kan	gi	grader	og	yrkesutdanninger	i	samarbeid	med	andre	
norske	eller	utenlandske	institusjoner	(fellesgrader).	

(2)	For	studier	som	skal	inngå	i	grunnlaget	for	fellesgrad	og	som	den	enkelte	institusjon	
ikke	selv	har	myndighet	til	å	etablere,	gjelder	akkrediteringsbestemmelsene	etter	denne	
forskrift	§	3‐1	så	langt	de	passer.	NOKUT	kan	i	slike	tilfeller	akkreditere	også	deler	av	et	
studium.	Fellesgradssamarbeid	mellom	norske	institusjoner	forutsetter	at	institusjonene	

																																																																		

11	Meld.	St.	18	(2014‐2015)	Konsentrasjon	for	kvalitet	–	Strukturreform	I	universitets‐	og	
høyskolesektoren	
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samlet	sett	oppfyller	de	standarder	og	kriterier	for	akkreditering	av	studier	som	fastsettes	
av	NOKUT.	

§	4‐2.Krav	til	fellesgrader	‐	institusjonenes	ansvar	

(1)	Universiteter	og	høyskoler	som	gir	fellesgrader	skal	inngå	avtale	med	samarbeidende	
institusjoner,	som	regulerer	ansvarsforholdet	mellom	partene,	herunder	gradstildeling	og	
vitnemålsutforming.	

(2)	Institusjonen	skal	påse	at	samarbeidsinstitusjonene	er	akkreditert	eller	offentlig	
godkjent	for	å	kunne	gi	høyere	utdanning	i	henhold	til	gjeldende	systemer	i	det	aktuelle	
land,	og	at	de	aktuelle	studiene	er	akkreditert	som	høyere	utdanning	på	fellesgradens	nivå.	

(3)	Studenter	som	tas	opp	på	studier	som	skal	inngå	i	grunnlaget	for	fellesgrad	mellom	
institusjonene,	skal	sikres	studieopphold	av	et	visst	omfang	ved	de	samarbeidende	
institusjoner.	

(4)	Dersom	samarbeid	om	fellesgrad	opphører,	skal	institusjonen	inngå	avtale	med	en	
annen	institusjon	som	kan	ta	det	faglige	ansvaret	for	at	studentene	skal	kunne	gjennomføre	
studiet	og	avlegge	eksamen,	eller	iverksette	andre	tiltak	som	gjør	det	mulig	for	studentene	
å	fullføre	studiet.	Slike	tiltak	skal	godkjennes	av	NOKUT	i	tilfeller	der	NOKUT	har	
akkreditert	de	aktuelle	studiene	ved	institusjonen,	jf.	§	4‐1	annet	ledd.	

(5)	Universiteter	og	høyskoler	skal	rapportere	til	NOKUT	om	hvilke	fellesgrader	
institusjonen	gir.	
	
§	4‐3.	Utfyllende	bestemmelser	

NOKUT	kan	i	forskrift	gi	utfyllende	bestemmelser	om	fellesgrader.	

NOKUT	har	gitt	utfyllende	bestemmelser	i	studietilsynsforskriften,	der	heter	det	i	§	7‐4	
Utfyllende	bestemmelser	for	akkreditering	av	studium	eller	deler	av	studium	som	inngår	i	en	
fellesgrad:	
	

Det	skal	fremgå	tydelig	hvilke	deler	av	studiet	de	ulike	samarbeidende	institusjonene	har	
ansvaret	for.	

Det	skal	foreligge	tilfredsstillende	rutiner	for	utvikling	og	kvalitetssikring	av	studiet	som	helhet.	

Delene	studiet	består	av	skal	utgjøre	en	samlet	helhet	i	samsvar	med	læringsutbyttet	for	studiet.	

Deler	som	tilbys	av	institusjoner	underlagt	lov	1.	april	2005	nr.	15	om	universiteter	og	høyskoler,	
skal	tilfredsstille	standarder	og	kriterier	for	akkreditering	av	studier	i	§	7‐1	til	§	7‐3.	

Det	finnes	ikke	ytterligere	lov‐	eller	forskriftsbestemmelser	om	fellesgrader.		
	
Det	finnes	imidlertid	en	fellesgradshåndbok12,	utgitt	av	Universitets‐	og	høyskolerådet,	
sist	revidert	i	februar	2014.	Håndboken	gir	gode	råd	om	etablering	av	fellesgrader.	
Håndboken	er	preget	av	en	forståelse	av	at	fellesgrader	i	de	fleste	tilfeller	etableres	på	
tvers	av	landegrenser.	
	
Det	er	ingen	regler	som	begrenser	hvor	mange	institusjoner	som	kan	inngå	avtale	om	
fellesgradssamarbeid.	Det	må	imidlertid	legges	til	grunn	at	formålet	med	et	
fellesgradssamarbeid	blant	annet	er	å	sikre	at	studentene	skal	oppholde	seg	ved	mer	
enn	ett	studiested	gjennom	sitt	studium.	Det	framgår	av	KDs	kvalitetsforskrift	at	
studentene	skal	sikres	opphold	av	et	visst	omfang	ved	de	samarbeidende	
institusjonene.	Det	framgår	av	NOKUTs	studietilsynsforskrift	at	det	i	
fellesgradsavtalen	skal	framgå	tydelig	hvilke	deler	av	studiet	de	ulike	samarbeidende	

																																																																		

12	http://www.uhr.no/documents/Fellesgradsh_ndbok___endelig.pdf	
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institusjonene	har	ansvaret	for.	Dette	innebærer	at	det	ikke	under	noen	omstendighet	
vil	være	aktuelt	å	legge	opp	til	et	fellesgradssamarbeid	som	ikke	innebærer	mobilitet	
mellom	partnerne.	UHRs	fellesgradshåndbok	tolker	bestemmelsene	slik	at	det	er	et	
krav	om	at	studentene	oppholder	seg	ved	minst	to	av	de	samarbeidende	
institusjonene,	jf.	kap	6.5	i	håndboken:	
	

Kravene	til	mobilitet	bør	reguleres	av	samarbeidsavtalen.	Det	gjelder	blant	annet	hvor	
mange	av	studiestedene	studentene	skal	oppholde	seg	ved	(minst	to)	og	omfang	av	
oppholdet.	

	
De	økonomiske	forholdene	er	også	et	moment	som	må	vurderes	hvis	det	skal	arbeides	
for	en	eller	flere	fellesgrader.	UHRs	fellesgradshåndbok	slår	fast	(i	kap.	7)	at:	
	

Norske	institusjoner	som	deltar	i	samarbeid	om	internasjonale	fellesgrader	har	erfart	at	
slike	fellesgradsprogram	er	mer	ressurskrevende	enn	ordinære	program.		Kostnadene	ved	
studieprogram	som	leder	fram	til	fellesgrader	kan	være	høyere	både	i	forbindelse	med	
utviklingen	og	driften	av	programmene.	

	
Det	må	antas	at	dette	gjelder	også	for	nasjonale	fellesgrader,	og	at	kostnadene	øker	jo	
flere	partnere	det	er	i	programmet.	Det	finnes	ingen	økonomiske	ordninger	for	å	støtte	
nasjonale	fellesgrader.	For	internasjonale	fellesgrader	finnes	det	ulike	støtteordninger,	
og	det	er	–	ikke	minst	–	mulig	å	benytte	internasjonale	mobilitetsmidler	til	å	finansiere	
studentenes	opphold	ved	andre	institusjoner.		
	
Den	første	arbeidsgruppen	har	i	sin	utredning	gitt	uttrykk	for	at	«ved	søknad	om	
fellesgrad	vil	det	være	institusjonene	samlet	sett	som	skal	oppfylle	mengdekravet	for	
stipendiater	og	fagmiljø	[…],	ikke	hver	enkelt	institusjon».	Denne	arbeidsgruppen	er	i	
tvil	om	hvorvidt	denne	tolkningen	kan	være	riktig.	Det	er	mulig	at	denne	forståelsen	er	
basert	på	følgende	formulering	i	§	4‐1	(2)	i	KDs	kvalitetsforskrift:	
	

Fellesgradssamarbeid	mellom	norske	institusjoner	forutsetter	at	institusjonene	samlet	sett	
oppfyller	de	standarder	og	kriterier	for	akkreditering	av	studier	som	fastsettes	av	NOKUT.	

	
Imidlertid	er	det	slik	at	det	som	kalles	«mengdekravet»	for	stipendiater	og	fagmiljø	for	
doktorgradsutdanninger	ikke	er	fastsatt	av	NOKUT;	det	er	fastsatt	av	KD	i	den	samme	
kvalitetsforskriften,	jf.	sitat	ovenfor	fra	§	3‐1	(3)	i	kvalitetsforskriften.	NOKUT	har	
fastsatt	noen	andre	generelle	kriterier	knyttet	til	fagmiljø	som	gjelder	for	alle	sykluser,	
og	har	også	fastsatt	mengdekrav	for	fagmiljø	for	første	og	andre	syklus.	Det	innebærer	
at	henvisningen	til	«de	standarder	og	kriterier	for	akkreditering	av	studier	som	
fastsettes	av	NOKUT»	er	høyst	reell,	men	gjelder	altså	ikke	det	som	kalles	
mengdekravet	for	stipendiater	og	fagmiljø	for	tredjesyklusutdanning.			
	
Samtidig	sier	KD	i	§	4‐1	(2)	i	kvalitetsforskriften	at		
	

For	studier	som	skal	inngå	i	grunnlaget	for	fellesgrad	og	som	den	enkelte	institusjon	ikke	
selv	har	myndighet	til	å	etablere,	gjelder	akkrediteringsbestemmelsene	etter	denne	
forskrift	§	3‐1	så	langt	de	passer.	NOKUT	kan	i	slike	tilfeller	akkreditere	også	deler	av	et	
studium.	

	
Dette	innebærer,	etter	denne	arbeidsgruppens	forståelse,	at	akkrediteringsreglene	i	
kvalitetsforskriftens	§3‐1	(3)	når	det	gjelder	mengdekravet,	gjelder	for	hver	institusjon	
som	skal	inngå	fellesgradssamarbeid.	Her	er	det	også	klargjort	at	det	kan	gis	
akkreditering	for	deler	av	et	studium,	noe	som	vil	være	nødvendig	et	minimum	ved	
fellesgradssamarbeid,	jf.	§	7‐4	i	studietilsynsforskriften	som	er	sitert	ovenfor,	men	at	
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akkrediteringsbestemmelsene	(dvs.	mengdekravet)	gjelder	også	ved	akkreditering	av	
deler	av	et	studium	–	for	eksempel	for	emner	som	inngår	i	et	doktorgradsstudium.		
	

4.6 Forskerskoler 

Forskerskoler	er	en	annen	måte	å	organisere	samarbeid	om	ph.d.‐utdanning	på	enn	
formelle	fellesgrader.	Også	forskerskoler	vil	normalt	ha	som	formål	å	gi	studentene	
tilgang	til	større	faglige	nettverk	enn	det	en	enkelt	institusjon	kan	tilby.	Norske	
utdanningsinstitusjoner	er	koblet	opp	mot	en	rekke	ulike	forskerskoler,	både	
nasjonale	og	internasjonale.	Universitetet	i	Bergen	alene	lister	opp	ikke	mindre	enn	29	
forskerskoler	på	sine	nettsider	(http://www.uib.no/phd/74419/forskerskoler).		
	
Norges	forskningsråd	har	en	satsing	på	nasjonale	forskerskoler	og	finansierer	pt	15	
forskerskoler	med	om	lag	3	millioner	hver	pr	år.	Forskningsrådet	har	lyst	ut	en	ny	
forskerskolesatsing	i	2015.	(Se	mer	om	forskningsrådets	forskerskolesatsing	på	
http://www.forskningsradet.no/prognett‐forskerskoler/Forside/1224066964117.)	
	
Ut	over	nasjonale	forskerskoler	med	støtte	fra	Forskningsrådet,	finnes	det	en	rekke	
nasjonale	og	internasjonale	forskerskoler.	Se	eksempler	på	UiBs	nettside,	jf.	link	
ovenfor.	Forskerskoler	kan	også	omfatte	institusjoner	som	ikke	selv	ha	rett	til	å	gi	
ph.d.‐grad,	men	som	har	egne	stipendiater.	Eksempler	på	slike	konstellasjoner	finnes	
her:	http://www.uib.no/fs/grieg	og	her:	http://blogg.nhh.no/nfb/.	
	
En	forskerskole	er	vanligvis	organisert	med:	

‐ En	faglig	leder	fra	en	av	de	tilknyttede	institusjonene.	Kan	gjerne	gå	på	omgang	
mellom	institusjonene.	

‐ En	administrativ	ressurs	knyttet	til	ledelse	av	forskerskolen	
‐ En	styringsgruppe,	normalt	bestående	av	representanter	fra	alle	

samarbeidende	institusjoner.	Større	forskerskoler	(dvs	med	mange	
samarbeidende	institusjoner)	kan	ha	et	mindre	styre	der	alle	institusjoner	ikke	
er	med,	i	kombinasjon	med	et	råd	med	representanter	for	alle	institusjoner.	
		

4.7 Standardmodellen for norske ph.d.-grader 

Standardmodellen	for	organisering	av	norske	ph.d.‐grader	kan	etter	dette	
sammenfattes	i	følgende	punkt:	
	

‐ Utdanning	på	ph.d.‐nivå	gis	av	institusjoner	som	har	rettigheter	til	å	gi	slike	
utdanningsprogram	og	å	tildele	ph.d.‐graden.	Etter	gjeldende	universitets‐	og	
høyskolelov	har	universitetene	fullmakt	til	selv	å	bestemme	hvilke	fag	og	
emner	institusjonene	skal	tilby	innenfor	graden	ph.d.	Vitenskapelige	høyskoler	
har	fullmakt	til	selv	å	bestemme	hvilke	fag	og	emner	institusjonen	skal	tilby	
innenfor	graden	ph.d.,	begrenset	til	de	fagområder	der	institusjonen	kan	tildele	
doktorgrad.		Høgskoler	må	søke	om	rett	til	å	gi	doktorgrad.	For	alle	
institusjoner	gjelder	at	de	må	tilfredsstille	kravene	i	kvalitetsforskriften	og	
studietilsynsforskriften	for	å	kunne	gi	en	doktorgradsutdanning	og	tildele	
graden	ph.d.		

‐ Det	finnes	noen	fellesgradssamarbeider	på	doktorgradsnivå.	Først	og	fremst	er	
dette	internasjonale	fellesgradssamarbeider,	mellom	institusjoner	som	hver	for	
seg	har	rett	til	å	tildele	ph.d.‐graden.	Fellesgrader	gis	normalt	i	samarbeid	



21 

 

mellom	2	–	3	institusjoner,	og	som	oftest	på	tvers	av	landegrensene.	Se	
nærmere	omtale	av	internasjonale	forskerskoler	i	kapittel	5.3.		

‐ Alle	norske,	statlige	utdanningsinstitusjoner	har	egne	ph.d.‐stipendiatstillinger	
og	konkurrer	om	slike	stillinger	gjennom	de	årlige	budsjettildelingene.	Det	er	
altså	vanlig	å	ha	stipendiater	ved	institusjonen,	selv	om	institusjonen	ikke	har	
eget	ph.d.‐program.	Det	er	også	vanlig	at	stipendiaten	i	hovedsak	har	
tilholdssted	ved	egen	arbeidsgiver,	selv	om	gradsgivende	institusjon	ligger	et	
annet	sted.	

‐ Institusjoner	med	ph.d.‐grad	vil	normalt	bruke	egne	stipendiatstillinger	til	
stipendiater	som	følger	institusjonens	egne	program,	men	enkeltstipendiater	
kan	likevel	i	stedet	være	studenter	ved	andre	norske	eller	internasjonale	ph.d.‐
program.	Stipendiater	ved	institusjoner	som	ikke	har	egne	ph.d.‐program	må	
bli	tatt	opp	ved	andre	institusjoners	program,	nasjonalt	eller	internasjonalt.		

‐ Forskerskolesamarbeid	er	svært	utbredt	i	doktorgradsutdanningssammenheng.	
Det	finnes	forskerskoler	som	etableres	i	samarbeid	mellom	utelukkende	norske	
institusjoner	og	forskerskoler	som	etableres	i	samarbeid	med	utenlandske	
institusjoner.	Forskningsrådet	har	en	ordning	for	å	støtte	etablering	og	drift	av	
forskerskoler,	men	de	fleste	forskerskoler	er	etablert	og	drives	uten	slik	støtte.	
Forskerskoler	kan	omfatte	både	institusjoner	med	egen	doktorgradsrett	og	
institusjoner	uten	egen	doktorgradsrett,	men	med	stipendiater.	

	
Som	det	vil	framgå	av	neste	kapittel	er	denne	standardmodellen	ikke	særnorsk,	det	er	
den	vanlige	modellen	også	i	andre	land.		
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5. Internasjonale modeller  
Arbeidsgruppen	har	gjennomført	studieturer	i	Sverige	og	Belgia	for	å	studere	
samarbeidsmodeller	for	kunstneriske	doktorgrader.	I	Sverige	møtte	arbeidsgruppen	
representanter	for	Stockholms	konstnärliga	högskola	og	Konstnärliga	forskarskolan.	I	
Belgia	møtte	arbeidsgruppen	representanter	for	Orpheus	Institute	for	Artistic	
Research	in	Music	i	Gent,	forskerskolen	docARTES	og	Leiden	universitet,	Nederland.	
Inntrykk	fra	disse	besøkene	presenteres	i	kapitlene	5.1	og	5.2.	I	kapittel	5.3.	gis	en	
presentasjon	av	internasjonale	fellesgradssamarbeider	som	har	fått	støtte	fra	Erasmus	
Mundus.		
	

5.1 Sverige 

Sverige	har	to	formelle	doktorgrader,	doktorsexamen	og	konstnärlig	doktorsexamen.	
Konstnärlig	doktorsexamen	ble	etablert	i	2009,	som	en	egen	kunstnerisk	variant	og	
med	en	egen	examensförordning	som	angir	mål,	kvalifikasjonskrav	og	
vurderingsordning.	Av	examensförordningen	framgår	bl.a.	følgende:		
 

Examensförordning	konstnärlig	doktorsexamen	‐	Förordning	(2009:933)	
	

Omfattning:	Konstnärlig	doktorsexamen	uppnås	efter	att	doktoranden	fullgjort	en	utbildning		
om	240	högskolepoäng	inom	ett	ämne	för	utbildning	på	forskarnivå.	
	
Mål	
	

Kunskap	och	förståelse	
För	konstnärlig	doktorsexamen	ska	doktoranden	
 visa	brett	kunnande	inom	och	en	systematisk	förståelse	av	forskningsområdet	samt	djup	och	
aktuell	specialistkunskap	inom	sitt	konstnärliga	område,	och	

 visa	förtrogenhet	med	konstnärliga	forskningsmetoder	i	allmänhet	och	med	det	specifika	
forskningsområdets	metoder	i	synnerhet.		

	
Färdighet	och	förmåga	
För	konstnärlig	doktorsexamen	ska	doktoranden	
• visa	skapande	förmåga	inom	sitt	konstnärliga	område,	
 visa	förmåga	till	konstnärlig	analys	och	syntes	samt	till	självständig	kritisk	granskning	och	
bedömning	av	nya	och	komplexa	företeelser,	frågeställningar	och	situationer,	

• visa	förmåga	att	kritiskt,	självständigt,	kreativt	och	med	forskningsmässig	noggrannhet	
identifiera	och	formulera	konstnärliga	frågeställningar	samt	att	planera	och	med	adekvata	
metoder	bedriva	forskning	och	andra	kvalificerade	konstnärliga	uppgifter	inom	givna	
tidsramar	och	att	granska	och	värdera	sådant	arbete,	

 med	ett	dokumenterat	konstnärligt	forskningsprojekt	visa	sin	förmåga	att	genom	egen	
forskning	väsentligt	bidra	till	kunskapsutvecklingen,	

• visa	förmåga	att	i	såväl	nationella	som	internationella	sammanhang	muntligt	och	skriftligt	
med	auktoritet	presentera	och	diskutera	forskning	och	forskningsresultat	i	dialog	med	
forskarsamhället	och	samhället	i	övrigt,	

• visa	förmåga	att	identifiera	behov	av	ytterligare	kunskap,	och	
• visa	förutsättningar	för	att	såväl	inom	forskning	och	utbildning	som	i	andra	kvalificerade	
professionella	sammanhang	bidra	till	samhällets	utveckling	och	stödja	andras	lärande.		

	
Värderingsförmåga	och	förhållningssätt	
För	konstnärlig	doktorsexamen	ska	doktoranden	
• visa	intellektuell	självständighet,	konstnärlig	integritet	och	forskningsmässig	redlighet	samt	
förmåga	att	göra	forskningsetiska	bedömningar,	och	

• visa	fördjupad	insikt	om	konstens	möjligheter	och	begränsningar,	dess	roll	i	samhället	och	
människors	ansvar	för	hur	den	används 
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Examensförordningen	tilsvarer	i	store	trekk,	men	noe	mer	detaljert,	det	som	i	Norge	er	
fastsatt	i	det	nasjonale	kvalifikasjonsrammeverket.	Mens	man	i	Norge	har	laget	et	
kvalifikasjonsrammeverk	som	fanger	opp	både	vitenskapelige	og	kunstneriske	
innretninger	i	samme	beskrivelse,	er	det	i	Sverige	lagt	opp	til	separate	bekrivelser	for	
doktorsexamen	og	konstnärlig	doktorsexamen.	Det	kan	være	grunn	til	å	legge	til	at	
mens	examensförordningen	for	konstnärlig	doktorsexamen	i	stor	grad	beskriver	
studiemål	som	gjerne	kunne	vært	gjeldende	for	det	norske	stipendiatprogrammet	for	
kunstnerisk	utviklingsarbeid,	så	er	den	praksis	som	ble	beskrevet	ved	
arbeidsgruppens	besøk	noe	mer	variert,	ved	at	en	god	del	av	doktorgradsprosjektene	
innenfor	konstnärlig	doktorsexamen	legger	betydelig	vekt	på	en	avhandling	og	mindre	
vekt	på	det	kunstneriske	resultat.	Det	er	mulig	dette	er	et	resultat	av	at	det	er	
universiteter	med	hovedsakelig	vitenskapelig	innretning	som	har	styrt	utviklingen	av	
konstnärlig	doktorsexamen	i	Sverige.		
	
Det	er	p.t.	tre	svenske	utdanningsinstitusjoner	som	har	doktorgradsrett	for	graden	
konstnärlig	doktorsexamen;	Göteborgs	universitet,	Lunds	universitet	og	Högskolan	i	
Borås.	Göteborgs	universitet	og	Lunds	universitet	hadde	tilbud	om	kunstnerisk	
innrettede	doktorgrader	også	før	2009,	men	da	innenfor	den	vanlige	doktorsexamen.		
	
Stockholms	konstnärliga	högskola	ble	etablert	1.	januar	2014	som	en	overbygning	over	
Dans	och	Cirkushögskolan,	Operahögskolan	og	Stockholms	dramatiska	högskola.	
Stockholms	konstnärliga	högskola	har	ikke	doktorgradsrett,	men	planlegger	å	søke	om	
det	i	2015.		
	
Konstnärliga	forskarskolan	ble	etablert	i	2010,	i	et	samarbeid	mellom	institusjoner	
som	gir	konstnärlig	doktorsexamen	og	institusjoner	som	har	stipendiater	i	et	
kunstnerisk	doktorgradsprogram.	Konstnärliga	forskarskolan	er	finansiert	av	
Vetenskapsrådet	for	perioden	2010	–	2015,	men	finansieringen	vil	ikke	bli	videreført	
etter	2015.	Da	arbeidsgruppen	besøkte	institusjonene		høsten	2014,	forelå	det	ikke	
planer	om	videreføring	av	forskerskolen	etter	2015,	men	det	ble	gitt	uttrykk	for	at	det,	
i	alle	fall	på	administrativt	nivå,	ville	bli	videreført	et	samarbeid.		
	
Konstnärliga	forskarskolan	omfatter	følgende	ni	institusjoner:	
	

‐ Lunds	universitet,	Konstnärliga	fakulteten	
‐ Göteborgs	universitet,	Konstnärliga	fakulteten	
‐ Högskolan	i	Borås	
‐ Konstnärliga	högskolan,	Stockholm	
‐ Kungliga	musikhögskolan,	Stockholm	
‐ Kungliga	konsthögskolan,	Stockholm	
‐ Konstfack,	Stockholm	
‐ Umeå	universitet,	Konsthögskolan	
‐ Luleå	universitet,	Institutionen	för	konst,	kommunikation	och	lärande	

	
Opptak	til	forskarskolan	foregår	slik:	
	

‐ Institusjonene	disponerer	stipendiatstillinger	og	lyser	selv	ut	disse	og	
gjennomfører	en	normal	prosess	for	vurdering	og	tilsetting	(med	forbehold	
om	opptak	til	program).	

‐ Etter	dette	søkes	opptak	til	et	passende	doktorgradsprogram	(hvis	
institusjonen	ikke	selv	har	et	passende	program).	

‐ Etter	at	stipendiaten	er	tatt	opp	til	et	program	kan	det	søkes	om	opptak	til	
forskerskolen.		
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Dette	innebærer	at	man	kan	være	stipendiat	på	et	kunstnerisk	program	uten	å	være	
tilknyttet	forskerskolen.	Det	er	også	mulig	å	være	stipendiat	og	knyttet	til	
forskerskolen	uten	å	være	tatt	opp	ved	doktorgradsprogram	ved	en	av	de	
samarbeidende	institusjonene.	Det	ble	som	eksempel	nevnt	at	en	stipendiat	ved	en	av	
samarbeidsinstitusjonene	er	tilknyttet	forskerskolen,	men	gjennomfører	
doktorgradsprogrammet	i	studier	av	profesjonspraksis	ved	Universitetet	i	Nordland,	
Bodø.	
	
Det	er	institusjonene	med	doktorgradsrett	som	fastsetter	studieplanen	for	
doktorgradsprogrammet.	De	to	universitetene	med	doktorgradsrett	har	fastsatt	til	
sammen	15	ulike	studieplaner:		
	

‐ Design,	Göteborgs	universitet		
‐ Digital	gestaltning,	Göteborgs	universitet		
‐ Filmisk	gestaltning,	Göteborgs	universitet		
‐ Film	och	media,	Lunds	universitet	
‐ Fri	konst,	Göteborgs	universitet		
‐ Fri	konst,	Lunds	universitet		
‐ Fri	konst	Lunds	universitet/Kungliga	konsthögskolan	
‐ Konsthantverk,	Göteborgs	universitet		
‐ Koreografi,	Lunds	universitet/Dans‐	och	cirkushögskolan	
‐ Litterär	gestaltning,	Göteborgs	universitet		
‐ Musikalisk	gestaltning,	Göteborgs	universitet		
‐ Musik,	Lunds	universitet		
‐ Opera,	Lunds	universitet/Operahögskolan	
‐ Teater,	Lunds	universitet		
‐ Scenisk	gestaltning,	Göteborgs	universitet	

	
Opplæringsdelen	i	programmene	er	vanligvis	på	ca	60	studiepoeng.	Av	disse	kan	inntil	
25	studiepoeng	tas	ved	forskerskolen.		
	

Om	økonomiske	forhold	gjengis	følgende	fra	forskerskolens	nettside:	
	

Konstnärliga	forskarskolan	supports	the	collaborating	institutions	with	149	850	SEK	per	
year	and	doctoral	candidate	(35	%	overhead	included)	for	a	maximum	of	two	candidates	
(more	can	be	associated)	in	order	to	help	establish	necessary	local	infrastructure	for	
doctoral	education	in	the	arts.	For	the	first	two	candidates	at	each	school	defending	their	
completed	artistic	research	projects	Konstnärliga	forskarskolan	also	gives	a	support	of	135	
000	SEK	(overhead	inclusive)	in	order	to	cover	costs	in	relation	to	final	productions,	defense	
etc.	
	

As	a	doctoral	candidate	you	should	have	an	annual	project	budget	agreed	upon	in	your	
individual	study	plan	(the	schools	allow	between	25	000	–	100	000	SEK/year),	and	it	is	
commonplace	that	you	should	be	able	to	save	(or	occasionally	spend	in	advance)	money	not	
spent	following	years.	
	

Konstnärliga	forskarskolan	always	pays	needed	accommodation	and	food	in	connection	with	
the	activities	we	offer	for	both	artists	and	supervisors.	Travels	need	to	be	booked	and	payed	
for	by	your	own	institution.	

	
Konstnärliga	forskarskolan	ledes	av	et	styre	med	ni	medlemmer,	der	seks	av	de	ni	
samarbeidende	institusjonene	er	representert.	Det	inngår	stipendiatrepresentanter	og	
en	ekstern	representant	i	styret.	Det	er	også	oppnevnt	et	”quality	advisory	board”	med	
tre	medlemmer.	Den	daglige	ledelsen	av	forskerskolen	ivaretas	av	fem	personer,	men	
noen	av	disse	er	på	deltid	og	kombinerer	arbeid	i	forskerskolen	med	arbeid	på	
vertinstitusjonen.		
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5.2 Belgia / Nederland 

Orpheus	Institute	for	Artistic	Research	in	Music	i	Gent	er	et	frittstående	institutt,	
etablert	i	1996,	først	under	navnet	«Higher	Institute	for	music».	Instituttet	har	en	
mindre,	årlige	bevilgning	fra	den	belgiske	staten,	men	drives	for	øvrig	ved	hjelp	av	
oppdragsinntekter	og	ekstern	forskningsfinansiering.	Innenfor	instituttet	finnes	
ORCiM	–	Orpheus	Research	Center	in	Music,		
	
Orpheus‐instituttet	etablerte	i	2004	forskerskolen	docARTES,	som	drives	i	et	
samarbeid	med	følgende	utdanningsinstitusjoner	i	Belgia	og	Nederland:	
	

• Leiden	University,	Academy	for	creative	and	performing	arts,	Leiden	(NL)		
• Conservatoire	of	Amsterdam,	Amsterdam	(NL)	
• Royal	Conservatoire	The	Hague,	The	Hague	(NL)		
• Katholieke	Universiteit	Leuven	Association,	Leuven	(BE)	
• LUCA	School	of	Arts,	Campus	Lemmens	(BE)	
• Antwerp	University	Association	(BE)	
• Royal	Conservatoire	Antwerp	(BE)	

	
Av	disse	institusjonene	er	det	bare	de	tre	universitetene	(Leiden,	Leuven	og	
Antwerpen)	som	har	eksamensrett	på	ph.d.‐nivå	
	
docARTES	beskriver	sin	egen	virksomhet	slik:	

	

docARTES	is	an	international	inter‐university	doctoral	programme	for	practice‐based	
research	in	musical	arts,	designed	for	musician‐researchers	(performers	and	composers).	
docARTES	provides	a	4‐year	doctoral	curriculum,	consisting	of	research	and	training.	It	
allows	doctoral	students	to	develop	their	artistic	qualities,	broaden	their	academic	
knowledge	and	expand	their	methodological	skills.	This	curriculum	is	supplemented	by	
individual	research	supervision	and	is	integrated	in	a	professional	research	biotope,	
preparing	doctoral	students	for	a	professional	career	as	an	artist‐researcher.	There	are	
currently	about	40	students	in	the	doctoral	programme.	

	
Også	for	docARTES	er	det	grunn	til	å	nevne	at	programmet	legger	noe	større	vekt	på	en	
avhandling	enn	det	som	gjelder	for	det	norske	stipendiatprogrammet.	Arbeidsgruppen	
oppfatter	at	dette	er	et	resultat	av	at	de	gradsgivende	institusjonene	i	utgangspunktet	
er	tradisjonelle	forskningsuniversiteter.		
	
Selv	om	programmet	oppgis	å	være	et	fireårig	program,	bruker	de	fleste	mer	enn	fire	
år	på	gjennomføringen.	Det	er	ingen	stipendiatstillinger	knyttet	til	programmet	og	de	
fleste	må	drive	inntektsgivende	arbeid	i	tillegg	til,	eventuelt	i	tilknytning	til,	
doktorgradsstudiet.	Hver	doktorgradsstudent	må	betale	en	avgift	på	€	2.500	for	å	delta	
i	forskerskolen.	Finansieringen	av	forskerskolen	for	øvrig	står	de	deltakende	
utdanningsinstitusjonene	for.		
	
Søknad	om	opptak	sendes	direkte	til	forskerskolen,	som	organiserer	opptaksprøver	
med	opptaksjuryer	med	representanter	fra	de	deltakende	institusjonene	med	
doktorgradsrett.	Først	etter	at	de	er	tatt	opp	til	programmet,	søker	studenten	formelt	
opptak	ved	et	doktorgradsprogram	ved	ett	av	universitetene	med	doktorgradsrett.	
docARTES	står	for	hele	den	obligatoriske	delen	av	opplæringsdelen	i	programmet.	
Opplæringsdelen	er	totalt	på	60	studiepoeng,	hvorav	45	studiepoeng	er	obligatoriske	
og	gjennomføres	ved	Orpheus‐instituttet.	Den	obligatoriske	delen	består	av	8	
samlinger	(a	2	–	3	dager)	i	første	år	og	deretter	8	samlinger	spredt	over	årene	2	–	4.	
Universitetene	står	for	veiledning	og	sluttbedømmelse.			
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docARTES	ledes	av	et	styre	med	5	medlemmer,	bestående	av	en	representant	for	
Orpheus‐instituttet	og	fire	representanter	fra	de	7	samarbeidende	institusjonene.	Den	
daglige	ledelsen	av	forskerskolen	ivaretas	av	en	faglig	koordinator	tilsatt	ved	Orpheus‐
instituttet	og	for	øvrig	av	Orpheus‐instituttets	administrasjon.		
	

5.3 Internasjonalt fellesgradssamarbeid 

Arbeidsgruppen	har	søkt	informasjon	om	ulike	former	for	fellesgradssamarbeid,	og	
har	funnet	fram	til	informasjon	om	Erasmus	Mundus	Joint	Doctorates	(EMJDs).13	På	
nettsiden	finnes	oversikt	over	alle	29	europeiske	samarbeidskonstellasjoner	på	
doktorgradsnivå	som	for	tiden	har	støtte	fra	Erasmus	Mundus.	Ordningen	EMJD	
omtales	både	som	en	ordning	for	joint	degrees	og	for	joint	programmes.		

En	gjennomgang	av	alle	samarbeidskonstellasjonene	for	å	se	hvor	mange	institusjoner	
som	deltar	i	hvert	samarbeid	viser	følgende	oversikt:	

	

		

(Antall	institusjoner	gjelder	antall	utdanningsinstitusjoner.	Noen	av	samarbeidskonstellasjonene	
omfatter	i	tillegg	næringslivsaktører	og/eller	forskningsinstitutter.)		

Det	et	krav	om	samarbeid	mellom	minst	tre	institusjoner	for	at	man	skal	kunne	få	
støtte	fra	Erasmus	Mundus.	Det	forklarer	at	det	ikke	finnes	noen	
samarbeidskonstellasjoner	med	to	institusjoner	i	denne	oversikten.	

Oversikten	viser,	kanskje	noe	overraskende,	at	det	er	til	dels	mange	institusjoner	med	i	
enkelte	av	samarbeidene.	Ved	nærmere	gjennomgang	framkommer	imidlertid	at	det	
ikke	i	noen	av	samarbeidene	er	snakk	om	fellesgradssamarbeid	mellom	alle	deltakerne	
i	samarbeidet.	Samarbeidskonstellasjonene	er	mer	å	oppfatte	som	faglige	nettverk,	der	
enkeltinstitusjonene	i	nettverket	kan	inngå	fellesgradssamarbeid	med	andre	
enkeltinstitusjoner,	Innenfor	de	ulike	nettverkene	finnes	eksempler	på	at	
institusjonene	tildeler	enkeltgrader,	fellesgrader	mellom	to	institusjoner	og	–	i	noen	få	
tilfeller	‐		fellesgrader	mellom	tre	institusjoner.		

																																																																		

13	
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctor
ates_en.php		
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6. Vurdering av de tre alternativene fra første utredning 
	
Innledningsvis	kan	det	være	grunn	til	å	minne	om	at	en	enhver	ordning	for	tildeling	av	
graden	ph.d.	må	være	basert	på	det	er	utdanningsinstitusjoner	med	fullmakt	til	å	
tildele	graden	som	har	det	formelle	og	faglige	ansvaret	for	utdanningsprogrammet.	
Dette	vil	innebære	at	PKUs	styre	vil	få	en	endret	rolle	i	en	ny	ordning	med	
gradsgivende	doktorgradsprogrammer	enn	i	dagens	ordning	med	et	
stipendiatprogram.		
	
I	det	følgende	gjennomgås	og	drøftes	i	ulike	alternativene	fra	den	første	
arbeidsgruppen.	Denne	arbeidsgruppen	presenterer	sitt	eget	forslag	i	neste	kapittel.		
	
Alternativ	1.	En	fellesgrad	(joint	degree):	alle	deltakende	institusjoner	i	programmet	
søker	samlet.		
	
Forslaget	om	én	fellesgrad	som	rommer	alle	de	deltakende	institusjonene	i	
stipendiatprogrammet	kan	synes	som	en	god	modell,	hvis	man	har	som	overordnet	
målsetting	å	videreføre	samarbeidet	som	ligger	i	dagens	modell.	Imidlertid	ser	
arbeidsgruppen	flere	problemstillinger	som	gjør	at	denne	modellen	ikke	kan	anbefales.	
De	vesentligste	motforestillingene	er	disse:	
	
‐ Verken	NRKU	eller	PKU	kan	vedta	en	slik	modell.	Ethvert	fellesgradssamarbeid	må	

baseres	på	at	de	aktuelle	institusjonene	ønsker	et	slikt	samarbeid.	Det	er	ingen	
garanti	for	at	alle	11	institusjoner	ønsker	et	slikt	samarbeid.	

‐ En	fellesgrad	med	11	samarbeidsinstitusjoner	vil	være	en	sårbar	konstruksjon	og	
hvis	en	eller	flere	av	de	største	institusjonene	skulle	velge	å	trekke	seg	ut	av	
samarbeidet,	vil	samarbeidsavtalen	som	danner	grunnlaget	for	fellesgraden	måtte	
reforhandles	og	konstruksjonen	kan	forvitre.		

‐ Et	fellesgradssamarbeid	mellom	11	institusjoner	vil	trolig	være	svært	ressurs‐	og	
kostnadskrevende	både	å	etablere	og	drive.	Alle	partnere	må	være	akkreditert	for	
å	gi	doktorgradstudium	eller	deler	av	doktorgradsstudium	(jf.	kvalitetsforskriftens	
§	4‐1	(2)),	noe	som	i	seg	selv	vil	være	en	tids‐	og	kostnadskrevende	prosess,	og	
som	det	heller	ikke	er	sikkert	at	alle	institusjoner	vil	lykkes	med	å	oppnå.	
Regelverk	og	studieplaner	vil	måtte	samordnes	på	tvers	av	alle	institusjonene,	og	
alle	endringer	som	det	måtte	bli	behov	for,	for	eksempel	hvis	en	institusjon	
trekker	seg	ut,	vil	være	svært	tidkrevende	å	få	på	plass.	

‐ Det	vil	være	krevende	å	finne	gode	styringsordninger	for	et	fellesgradssamarbeid	
der	de	samarbeidende	fagmiljøene	varierer	i	størrelse	fra	5	til	150	årsverk.	Med	
en	så	stor	forskjell	i	størrelse	vil	det	ikke	være	rimelig	å	tenke	seg	en	
styringsordning	der	hver	institusjon	har	lik	representasjon	uavhengig	av	størrelse.	
Det	vil	samtidig	være	vanskelig	å	tenke	seg	et	slikt	samarbeid	uten	at	alle	
institusjoner	er	representert	i	en	styringsgruppe.		

‐ Ordningen	med	fellesgrader	er	ikke	etablert	for	denne	type	samarbeid.	
Fellesgrader	etableres	normalt	mellom	2	eller	3	institusjoner,	oftest	med	
likeverdige	fagmiljøer,	og	med	sikte	på	et	tett	samarbeid	om	studentenes	
muligheter.		

‐ Kravet	til	at	studentene	i	et	fellesgradssamarbeid	skal	ha	studieopphold	ved	minst	
to	av	de	samarbeidende	institusjonene	vil	sannsynligvis	også	ha	som	negativ	
bieffekt	at	den	internasjonale	utvekslingen	som	er	sterkt	ønskelig	blir	hemmet.		
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‐ For	fagmiljøer/enheter	på	lavere	nivå	i	institusjonene	er	det	sannsynlig	at	den	
avgjørende	institusjonelle	innflytelsen	i	et	slikt	fellesgradssamarbeid	vil	bli	utøvd	
av	organer	eller	personer	lenger	opp	i	institusjonsstrukturen.	Det	er	fare	for	at	
disse	kan	ha	stor	avstand	til	kunstfagene	og	bygge	sine	synspunkter	på	
vitenskapsfagenes	idealer	for	doktorgradsutdanninger		

Arbeidsgruppen	konkluderer	med	at	en	slik	modell,	selv	om	den	skulle	være	ønskelig,	
ikke	er	realistisk.		
	
	
Alternativ	2.	Flere	fellesgrader:	fagspesifikke	eller	geografiske	klynger	søker	hver	for	seg.	
Vi	forutsetter	at	dette	organiseres	samordnet	og	at	alle	institusjoner	finner	en	plass	i	en	
gruppering.		
	
Dette	alternativet	ble	avskrevet	som	urealistisk	av	den	første	arbeidsgruppen,	fordi	
det	viser	seg	å	være	vanskelig	å	finne	dekkende	konstellasjoner,	uavhengig	av	om	man	
forsøker	å	etablere	det	på	grunnlag	av	fag	eller	geografi.	Denne	arbeidsgruppen	støtter	
den	konklusjonen,	og	vil	samtidig	peke	på	at	mange	av	de	motforestillingene	som	er	
presentert	for	alternativ	1	også	vil	være	gjeldende	her.		
	
Heller	ikke	et	slikt	alternativ	er	mulig	å	etablere	gjennom	styring	fra	NRKU	eller	PKU.	
	
	
Alternativ	3.	2‐3	institusjoner	etablerer	kunstnerisk	ph.d.‐program	på	vegne	av	alle,	
stipendiatene	fra	andre	institusjoner	skrives	formelt	inn	hos	institusjoner	med	program.		
	
Heller	ikke	et	slikt	alternativ	er	mulig	å	etablere	gjennom	styring	fra	NRKU	eller	PKU.	
Likevel	er	dette	alternativet	det	som	ligner	mest	på	den	modellen	arbeidsgruppen	
presenterer	i	neste	kapittel,	og	vi	viser	til	dette	for	nærmere	gjennomgang	av	de	ulike	
problemstillingene	knyttet	til	en	slik	modell.		
	
	
Alternativ	4.	En	institusjon	etablerer	kunstnerisk	ph.d.program	på	vegne	av	alle,	
stipendiatene	fra	andre	institusjoner	skrives	formelt	inn	hos	denne	institusjonen.	
	
Dette	alternativet	ble	avvist	av	NRKU	ved	behandling	av	den	første	arbeidsgruppens	
rapport.	Også	denne	arbeidsgruppen	anser	alternativet	som	urealistisk.		
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7. Arbeidsgruppens forslag 
Det	synes	å	være	bred	enighet	om	at	tiden	er	kommet	for	at	stipendiatprogrammet	må	
avløses	av	gradsgivende	utdanningsløp.	Gjennom	de	erfaringer	som	er	gjort	i	
stipendiatprogrammet	gjennom	mer	enn	10	år	og	gjennom	den	anerkjennelsen	
programmet	har	fått	innenfor	utdanningssektoren,	mener	arbeidsgruppen	at	det	ikke	
foreligger	vesentlige	grunner	til	å	utsette	denne	overgangen.	De	formelle	
forutsetninger	for	å	etablere	kunstneriske	ph.d.‐utdanninger	synes	også	å	være	på	
plass,	ikke	minst	gjennom	det	nasjonale	kvalifikasjonsrammeverket.	Arbeidsgruppen	
ser	det	som	svært	viktig	at	det	gode	nasjonale	samarbeidet	på	tvers	av	kunstneriske	
fagområder	som	er	etablert	gjennom	stipendiatprogrammet	blir	videreført.	Dette	
hensynet	bør	tillegges	stor	vekt	i	arbeidet	med	å	omforme	stipendiatprogrammet	til	
gradsgivende	utdanning.	Samtidig	mener	arbeidsgruppen	at	det	er	vesentlig	å	bygge	på	
de	etablerte	ordninger	for	organisering	av	doktorgradsutdanninger	i	den	norske	
utdanningssektoren.	Dette	er	ordninger	som	fungerer	godt	og	som	gjeldende	lov	og	
forskrifter	bygger	opp	rundt.		
	
I	anbefalingen	av	modell	for	den	videre	utviklingen,	legger	arbeidsgruppen	også	
betydelig	vekt	på	de	signaler	som	er	kommet	i	stortingsmeldingen	Konsentrasjon	for	
kvalitet	–	strukturreform	i	universitets‐	og	høyskolesektoren,	Det	er	særlig	grunn	til	å	
legge	vekt	på	signalene	om	skjerpede	krav	til	kvalitet,	størrelse	og	stabilitet	på	
utdanningsmiljøene,	på	vektleggingen	av	institusjonenes	ansvar	og	på	fagmiljøkravene.	
Vi	må	kunne	legge	til	grunn	at	regjeringens	ambisjon	om	å	utvikle	verdensledende	
fagmiljøer	også	omfatter	de	kunstfaglige	miljøene.	Mens	det	på	den	ene	side	krever	
sterke	fagmiljøer	og	institusjoner,	krever	det	også,	ikke	minst	i	et	landskap	med	til	dels	
små	og	fragmenterte	fagmiljøer,	et	godt	nasjonalt	samarbeid.	I	dette	perspektivet	er	
Program	for	kunstnerisk	utviklingsarbeid	og	samarbeidet	som	er	etablert	gjennom	
stipendiatprogrammet	vesentlig	å	videreføre	og	styrke.	PKUs	strategiske	rolle	er	svært	
viktig	og	dersom	kunstfagene	skal	ha	reelle	muligheter	til	å	kunne	utvikle	
verdensledende	miljøer,	er	det	også	nødvendig	med	en	betydelig	økning	av	
mulighetene	for	finansiering	av	KU‐prosjekter	gjennom	prosjektprogrammet.		
	
Et	av	de	viktigste	elementene	i	de	etablerte	ordningene	for	tredjesyklusutdanning	er	at	
ansvaret	for	å	gi	slik	utdanning	og	tildele	ph.d.‐graden	ivaretas	av	institusjoner	som	
har	rett	til	å	tildele	graden	og	som	har	tilstrekkelig	sterke	fagmiljøer	og	
stipendiatmiljøer.	Det	er	institusjonene	selv	som	avgjør	om	de	ønsker	å	gi	slik	
utdanning,	iht.	vedtak	internt	i	institusjonen,	og	det	er	institusjonene	selv	som	
eventuelt	søker	samarbeid	med	andre	institusjoner	om	fellesgrader,	nasjonalt	eller	
internasjonalt.	Institusjonene	er	autonome	og	det	er	ikke	mulig	for	verken	NRKU	eller	
PKU	å	styre	hvordan	institusjonene	skal	opptre	i	viktige	strategiske	spørsmål.		
	
Arbeidsgruppen	har	registrert	at	det	er	en	viss	utålmodighet,	både	blant	stipendiater	i	
stipendiatprogrammet	og	blant	institusjoner,	for	å	komme	videre	med	etablering	av	
kunstneriske	ph.d.‐grader.	Universitetet	i	Agder	har	allerede	for	flere	år	siden	etablert	
sitt	doktorgradsprogram	i	utøvende	rytmisk	musikk,	som	riktignok	ikke	i	sin	faglige	
vinkling	helt	kan	sammenlignes	med	stipendiatprogrammets	innretning,	men	mer	
ligner	på	modeller	som	finnes	innenfor	konstnärlig	doktorsexamen	i	Sverige,	og	flere	
institusjoner	har	mulighet	til	på	egen	hånd	å	opprette	sine	egne	programmer.		
	
Arbeidsgruppen	ser	det	som	svært	viktig	at	den	videre	prosessen	blir	samordnet	og	
basert	på	konsensus	om	de	ordninger	som	etableres,	både	når	det	gjelder	faglig	
innretning	og	organisatoriske	løsninger,	slik	at	enkeltinstitusjoner	ikke	finner	det	
nødvendig	å	iverksette	egne	prosesser,	løsrevet	fra	en	helhetlig	og	samarbeidspreget	
tenkning.	Dette	krever	at	den	videre	prosessen	nå	må	gå	relativt	raskt.	Etter	
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arbeidsgruppens	vurdering	er	NRKU	det	organ	som	er	i	posisjon	til	å	lede	og	
koordinere	en	slik	prosess.	
	
Arbeidsgruppen	konkluderer	med	å	foreslå	at	det	legges	opp	til	at	institusjonelle	
doktorgradsprogrammer	overtar	ansvaret	for	å	gi	tredjesyklusutdanning	innenfor	
kunstnerisk	utviklingsarbeid.	Arbeidsgruppen	foreslår	videre	at	det	i	en	slik	nyordning	
skal	inngå	et	forskerskolesamarbeid,	driftet	av	PKU.		
	
Arbeidsgruppens	forslag	innebærer	at	institusjoner	som	ønsker	det,	etablerer	egne	
kunstneriske	ph.d.‐programmer	eller	kunstneriske	studieretninger	innenfor	etablerte	
ph.d.‐programmer.	De	institusjonene	som	ligger	nærmest	til	å	gjøre	det	i	dag	er	AHO	
og	NMH,	som	begge	har	doktorgradsrett	på	sine	fagområder.	Andre	institusjoner	som	
kan	være	aktuelle	for	å	gjøre	dette	innen	relativt	kort	tid,	er	universitetene.	De	øvrige	
institusjonene	må	vurdere	sin	posisjon.	De	kan	søke	om	å	få	gi	doktorgradsutdanning,	
eventuelt	i	samarbeid	med	andre	institusjoner,	eller	basere	seg	på	at	institusjonens	
stipendiater	skal	tilknyttes	andre	institusjoners	doktorgradsprogram.	Slik	tilknytning	
kan	også	etableres	med	internasjonale	utdanningsinstitusjoner.		
	
Arbeidsgruppen	vurderer	det	slik	at	det	vil	være	realistisk	å	få	etablert	
doktorgradsprogrammer	som	dekker	hele	bredden	av	kunstfag	innen	en	overskuelig	
tidsramme,	Det	vil	være	nødvendig	med	konsultasjoner	mellom	ulike	
fagmiljøer/institusjoner	for	å	få	etablert	programmer	som	dekker	også	de	små	
fagmiljøene,	for	eksempel	film,	men	etter	arbeidsgruppens	vurdering	er	dette	fullt	
mulig	å	få	til	på	en	tilfredsstillende	måte.	Det	finnes	mange	eksempler	på	at	man	på	
doktorgradsnivå	kan	etablere	mer	tverrgående	fagområder	enn	det	som	er	naturlig	på	
bachelor‐	og	masternivå.	Ett	eksempel	er	Universitetet	i	Nordlands	
doktorgradsprogram	i	studier	i	profesjonspraksis,	som	samler	mange	profesjonsrettede	
fagområder	som	på	bachelor‐	og	masternivå	er	oppdelt	etter	andre	faggrenser.		
	
For	å	kunne	videreføre	samarbeidet	på	tvers	av	kunstfagene,	er	det	helt	vesentlig	at	det	
blir	etablert	et	formelt	forskerskolesamarbeid.	Et	slikt	forskerskolesamarbeid	må	
bygge	videre	på	samarbeidet	i	dagens	stipendiatprogram,	og	ansvaret	for	å	drifte	
forskerskolen	legges	til	PKU.		Et	forskerskolesamarbeid	vil	kunne	ivareta	samarbeidet	
om	et	nasjonalt	kunstnerisk	ph.d.‐utdanningstilbud	på	en	god	måte,	og	på	en	vesentlig	
smidigere	måte	enn	gjennom	et	formelt	fellesgradssamarbeid.	
Forskerskolesamarbeidet	må	omfatte	alle	institusjoner	som	har	stipendiater	og	som	i	
dag	er	tilknyttet	stipendiatprogrammet,	uavhengig	av	om	de	har	egne	
doktorgradsprogrammer	eller	ikke.		
	
PKUs	rolle	blir	med	dette	todelt,	dels	vil	PKU	være	operatør	for	forskerskolen,	i	første	
rekke	som	en	administrativ	oppgave,	og	dels	vil	PKU	være	et	kunstnerisk	
«forskningsråd»,	gjennom	videreføring	og	videre	oppbygging	av	prosjektprogrammet	
for	kunstnerisk	utviklingsarbeid.	Gjennom	ansvaret	for	prosjektprogrammet	og	
økonomiske	midler	knyttet	til	stipendiatstillinger,	vil	PKUs	strategiske,	nasjonale	rolle	
fortsatt	være	svært	viktig.		
	
Prinsipielt	må	en	forskerskole	styres	av	de	institusjonene	som	driver	ph.d.‐
utdanningene.	Det	må	etableres	en	avtale	som	regulerer	forholdet	mellom	PKU,	
forskerskolen	og	institusjonen.	I	utgangspunktet	er	det	naturlig	at	forskerskolens	
ansvar	må	omfatte	de	fellesdeler	av	stipendiatprogrammet	som	PKU	i	dag	har	ansvaret	
for.	Vi	må	forutsette	at	KD	opprettholder	finansiering	av	PKU	for	å	ivareta	
forskerskoleansvaret	som	en	nasjonal	forskerskole	for	utøvende	og	skapende	kunstfag,	
tilsvarende	NFR‐ordningen	for	andre	forskerskoler.	For	å	sikre	at	de	standarder	som	
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er	etablert	for	kunstnerisk	tredjesyklusutdanning	gjennom	stipendiatprogrammet	blir	
videreført,	er	det	nødvendig	at	det	etableres	klare	krav	til	de	ph.d.‐programmer	som	
skal	være	tilsluttet	forskerskolen.	I	noen	grad	kan	departementet	stille	slike	krav,	i	alle	
fall	på	et	overordnet	nivå,	knyttet	til	bevilgningen	til	forskerskolen.	Ut	over	dette,	må	
styringsgruppen	for	forskerskolen	definere	nærmere	krav.	Dette	vil	for	eksempel	
kunne	være	krav	til	læringsmål	og	opplæringsdelen	i	programmene.	En	helt	vesentlig	
forutsetning	for	arbeidsgruppens	forslag	er	at	alle	institusjoner	som	er	tilknyttet	
stipendiatprogrammet,	også	de	som	ikke	har	egne	doktorgradsprogrammer,	fortsatt	
skal	kunne	ha	stipendiater	tilknyttet	forskerskolen	og	ett	av	programmene	som	
opprettes.		
	
Når	det	gjelder	rollen	PKU	har	i	dag	med	å	tildele	stipendiatstillinger,	finnes	det	ulike	
alternativer:	
	

‐ Et	alternativ	er	at	PKU	fortsetter	som	i	dag	med	å	tildele	stipendiatstillinger	
innenfor	de	rammer	som	er	bevilget	fra	KD.	Det	innebærer	at	konkurransen	om	
disse	stipendiatstillingene	må	skje	omtrent	som	nå,	selv	om	det	etter	den	
beskrevne	nyordningen	vil	være	de	aktuelle	institusjonene	som	formelt	tar	
søkerne	opp	til	programmet.	Institusjonene	vil	i	tillegg	fortsatt,	som	i	dag,	kunne	
benytte	egne	stipendiatstillinger.		

‐ Et	annet	alternativ	er	at	vi	tar	sikte	på	å	gå	over	til	det	som	er	normalordningen	
for	sektoren,	der	institusjonene	har	sine	egne	stipendiatstillinger	og	der	KD	
tildeler	nye	stipendiatstillinger	i	de	årlige	budsjettene.	Dette	alternativet	
innebærer	at	stillingene	som	i	dag	disponeres	av	PKU	omfordeles	til	institusjonene	
(av	KD)	etter	hvert	som	de	blir	ledige.		

‐ Et	tredje	alternativ	er	en	kombinasjon	av	de	to	foregående,	der	en	del	av	de	26	
stipendiatstillingene	PKU	disponerer	i	dag,	la	oss	si	halvparten	eller	to	tredjedeler,	
fordeles	som	i	andre	alternativ,	mens	de	øvrige	beholdes	av	PKU	og	tildeles	av	
PKU	til	større	KU‐prosjekter	innenfor	prosjektstøtteordningen.	En	slik	ordning	vil	
være	en	parallell	til	det	som	er	vanlig	ved	tildelinger	fra	Forskningsrådet,	der	det	
ofte	er	inkludert	stipendiatstillinger	i	forskningsprosjektene	som	får	støtte,	og	vil	
kunne	stimulere	interne	prosesser	ved	institusjonene	for	å	koble	sammen	ph.d.‐
stipendiater	og	FoU‐virksomheten	ved	institusjonen	for	øvrig.		

‐ Et	fjerde	alternativ	kan	være	en	variant	av	alternativene	2	og	3,	ved	på	den	ene	
siden	å	si	at	de	få	stipendiatstillingene	PKU	har	i	dag	skal	fordeles	på	
institusjonene,	jf.	alt.	2,	mens	bevilgningen	til	PKUs	prosjektstøtte	må	øke	så	mye	
at	det	er	realistisk	å	også	dele	ut	midler	til	stipendiater	i	prosjektstøtten,	jf.	alt.	3.	
Dette	alternativet	kan	for	så	vidt	snus	på	hodet	ved	å	si	at	de	stillingene	PKU	
disponerer	i	dag,	beholdes	i	PKU	og	disponeres	innenfor	prosjektprogrammet,	
mens	KD	må	gi	en	vesentlig	oppbygging	av	antall	stipendiatstillinger	til	
kunstfagene	(til	institusjonene)	slik	at	disse	fagene	oppnår	en	rimelig	
likebehandling	med	vitenskapsfagene	mht.	relativt	antall	stillinger.	

	

Arbeidsgruppen	har	ikke	tatt	stilling	til	disse	alternativene.	På	dette	området	er	det	
uansett	KD	som	vil	ha	det	avgjørende	ord.	Det	er	imidlertid	ikke	tvil	om	at	det	er	
nødvendig	med	en	relativt	rask	videre	oppbygging	av	både	prosjektprogrammet	og	
antallet	stipendiatstillinger	til	kunstfagene.		
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8. Videre arbeid 
Det	samarbeidet	som	er	etablert	gjennom	stipendiatprogrammet	har,	etter	
arbeidsgruppens	vurdering,	vært	svært	godt,	og	det	er	viktig	at	samarbeidet	
videreføres	i	etableringen	av	kunstneriske	ph.d.‐programmer.	Selv	om	verken	NRKU	
eller	andre	kan	hindre	enkeltinstitusjoner	i	sololøp	for	å	etablere	slike	programmer,	er	
det	ønskelig	med	en	best	mulig	samordnet	og	konsensuspreget	løsning.	Dersom	NRKU	
slutter	seg	til	arbeidsgruppens	forslag,	foreslås	en	trinnvis	prosedyre	som	beskrevet	
nedenfor,	for	å	sikre	at	alle	relevante	parter	er	involvert	og	at	NRKU	har	et	best	mulig	
beslutningsgrunnlag	før	det	gjøres	endelig	vedtak.	

Kunnskapsdepartementet	vil	ha	en	nøkkelrolle	i	den	videre	prosessen,	ved	å	ha	
ansvaret	for	å	definere	PKUs	oppgaver,	ved	å	avklare	finansiering	av	forskerskolen	og	
ved	å	bestemme	prinsipper	for	fordeling	av	stipendiatstillinger.	Dersom	vi	får	til	en	full	
overgang	til	en	ordning	med	ph.d.‐programmer	i	kombinasjon	med	en	forskerskole,	vil	
dette	etter	hvert	innebære	en	nedlegging	av	stipendiatprogrammet.	Dette	vil	også	
gjøre	det	nødvendig	med	en	del	forskriftsendringer.	

Arbeidsgruppen	foreslår	følgende	trinnvise	prosedyre:	

‐ NRKUs	ledelse	må	ta	saken	opp	med	PKU,	med	sikte	på	å	få	enighet	med	PKU	om	
løsningen	og	om	videre	framdrift.	

‐ NRKUs	ledelse	og	PKU	bør	så	i	fellesskap	ta	saken	opp	med	KD.	KD	har,	som	nevnt	
over,	en	nøkkelrolle	i	den	videre	prosessen,	og	det	er	viktig	at	prosessen	blir	godt	
koordinert.	

‐ Institusjonene	må	oppfordres	til	å	starte	på	sine	vurderinger	om	opprettelse	av	
programmer	og	sonderinger	om	opprettelse	av	eventuelle	fellesgrader.		

‐ Det	må	utarbeides	konkrete	forslag	til	regler	og	retningslinjer	for	forskerskolen,	
herunder	kriterier	for	at	doktorgradsprogrammer	skal	kunne	være	tilsluttet	
forskerskolen,	og	avtale	mellom	PKU	og	institusjonene	om	drift	av	forskerskolen.	
Det	må	også	utarbeides	overgangsordninger	for	en	periode	med	parallell	drift	av	
stipendiatprogrammet	under	utfasing	og	nye	doktorgradstilbud	under	
oppbygging.		

‐ På	grunnlag	av	disse	prosessene,	bør	NRKU	behandle	saken	igjen	i	sitt	høstmøte	
2015,	med	sikte	på	en	endelig	anbefaling	overfor	institusjonene	og	KD.		

	
Derom	NRKU	kommer	fram	til	en	endelig	anbefaling	i	tråd	med	forslaget	fra	
arbeidsgruppen,	må	det	antas	at	institusjonene	vil	ha	noe	ulikt	tempo	i	etableringen	av	
kunstneriske	ph.d.‐grader.	I	en	periode	vil	det	være	allerede	opptatte	stipendiater	i	
stipendiatprogrammet	etter	dagens	ordning	parallelt	med	at	det	tas	opp	nye	
stipendiater	på	ph.d.‐programmer,	men	det	kan	også	tenkes	at	ulikt	tempo	i	
etableringen	av	nye	programmer	vil	medføre	at	det	i	en	overgangsfase	vil	måtte	tas	
opp	nye	stipendiater	til	stipendiatprogrammet	på	noen	fagområder	mens	det	kan	tas	
opp	stipendiater	til	doktorgradsprogrammer	på	andre	fagområder.	Selv	om	dette	ikke	
er	en	optimal	løsning,	er	det	etter	arbeidsgruppens	vurdering	ikke	ønskelig	å	be	
institusjoner	som	raskt	er	klare	til	å	sette	i	gang	kunstneriske	doktorgradsprogrammer	
på	sine	fagområder	om	å	vente	med	igangsetting	til	alle	institusjoner	er	klare.	Dette	vil	
det	etter	arbeidsgruppens	vurdering	være	mulig	å	finne	gode	overgangsordninger	for.		
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Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden  
 
Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av leder i NRKU juni 2013: 
Torben Lai, studie- og forskningssjef KHiO, Frode Thorsen, instituttleder Griegakademiet UiB, Nina 
Malterud, seniorrådgiver KHiO/KHiB (arbeidsgruppens leder). 
 
 

1. Mandat og premiss  
Gruppen fikk følgende mandat fra rådsleder: 
Utrede mulige strategier for at stipendiater med fullført og godkjent stipendiatprogram kan tildeles 
ph.d.-grad. Gruppen skal beskrive eventuelle alternativ, ikke konkludere. Materialet overleveres 
NRKU’s ledelse i god tid før møte 14. oktober 2013. 
 
Gruppen har satt følgende premiss for utredningen: 

 Stipendiatprogrammets kunstneriske profil skal være det faglige grunnlaget for en evt. ph.d. 

 Stipendiatprogrammets obligatoriske felles del med samlinger og seminar skal videreføres. 

 Beskrivelse av dagens ansvarsfordeling og læringsmål i Kunst og Kvalifikasjon legges til grunn, 
men vil kunne måtte bearbeides videre. 

 Strategier skal basere seg på muligheter innen dagens lover og forskrifter  
 

Gruppen har hatt tre møter: 05.06, 20.08 og 05.09.2013. Gruppen fant det nødvendig å konsultere 
NOKUT for forståelsen av forskriftene, og møtte 20.08 NOKUT ved representanter fra 
tilsynsavdelingene institusjonsnivå og programnivå, for åpen drøfting av våre spørsmål.  
 
 

2. Bakgrunn 
Stipendiatprogrammet ble opprettet i 2003 av daværende Utdannings- og forskningsdepartementet 
etter forslag fra en arbeidsgruppe nedsatt av KHiB, KHiO og NMH om rammeverk for et felles 
nasjonalt program. Arbeidsgruppen foreslo opprettelse av et kunstnerisk kompetanseutviklings-
program på nivå med og etter mønster fra de organiserte doktorgradsprogrammene. Det skulle 
utvikles et kunstfaglig alternativ på linje med de vitenskapelige doktorgradsprogrammene. Om 
gradsoppnåelse het det i innstillingen:  

Arbeidsgruppen ser betydelige problemer knyttet til å få etablert et kunstnerisk 
kompetanseutviklingsprogram innenfor en doktorgradsramme, og foreslår det derfor, i alle 
fall foreløpig, etablert som et frittstående program uten tilknytning til en grad. (Forslag til 
program for kunstnerisk kompetanseutvikling i kunstutdannings-institusjonene, 2000, s. 13) 
 

For alle involverte har det vært klart at gradstildeling på sikt er et viktig mål. Dette ble bekreftet i 
programstyrets egenevaluering 2009, hvor arbeid for status som ph.d. er listet blant videre 
prioriterte tiltak. Programstyret, i samråd med de deltakende institusjonene, gjorde i 2010-12 et 
større arbeid for å tilpasse programmets innhold til 3. syklus i det nye nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket (NKR). Dette er nedfelt i dokumentet Kunst og Kvalifikasjon med Vedlegg 
1-4 (25.05.12)1, og medførte endringer i programmets obligatoriske del, særlig samlinger og 
seminarer. I NKR fra Kunnskapsdepartementet desember 2011 er diplom fra Stipendiatprogrammet 
plassert i nivå 8 (3. syklus/ph.d.)2.  

                                                             
1 Kunst og kvalitet med vedlegg finnes her:  http://artistic-research.no/?page_id=1046 
2 NKR 2011 finnes her:  http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/kvalifikasjoner-skal-telle-
likt-i-hele-e.html?id=666842 
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I dialogmøte med KD juni 2012 reiste programstyret spørsmål om hva slags prosess som må til for at 
programmet kan gi uttelling som ph.d.grad.  Departementets råd var at institusjonene kan gå 
sammen om å søke NOKUT om fellesgrad og dermed oppfylle kravet til volum, og bli vurdert etter 
gjeldende retningslinjer. De mente at institusjonene kan tillegge programstyret å være pådriver, og 
at det nyetablerte rådet i UHR, NRKU, også er et naturlig forum for denne saken. 
 
Målet om ph.d.-status inngår også i programstyrets strategiformuleringer fra mars 2013, som ble 
drøftet i institusjonsmøte for Stipendiatprogrammet 08.05.2013. I dette møtet ble det foreslått fra 
programstyret å gjøre en utredning om mulige veier til gradsuttelling. Institusjonsmøtet henviste 
saken til NRKU, og leder av rådet oppnevnte vår arbeidsgruppe for å forberede en sak til kommende 
rådsmøte. 
 
 

3. Dagens situasjon 
 
a. Den obligatoriske fellesdelen i stipendiatprogrammet 
Et helt stipendiatprosjekt utgjør totalt 180 studiepoeng, fordelt slik:       
                

Prosjekt, inkl. kritisk refleksjon 
150 studiepoeng 

Fagspes. 
10 st.p 

Felles 
20 st.p. 

 
Felles samlinger og seminar (20 studiepoeng) skal ivareta felles diskurs omkring kunstnerisk 
utviklingsarbeid (KU)/artistic research, i nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Obligatorisk del er 
operasjonalisert gjennom to årlige samlinger for stipendiater, veiledere, institusjonsrepresentanter 
og programstyre, og fire stipendiatseminar for hvert kull. I seminarene tematiseres begrepet KU, 
kritisk refleksjon, metode og prosess og etikk og opphavsrett.  
 
Felles obligatorisk del er i innhold og omfang sammenlignbar med forskerskoler innen andre 
fagområder, men har en særegen organisasjon ved sin finansiering gjennom Program for kunstnerisk 
utviklingsarbeid (PKU). 
 
Obligatorisk, men ikke felles, er Fag- og prosjektspesifikk opplæringsdel (10 p), som planlegges av 
stipendiat/veileder/institusjon for hvert prosjekt. 
 
I Kunst og kvalifikasjon er også forutsatt en rekke valgfrie kurstilbud for alle stipendiatene, på tvers 
av institusjonene, gjennom at alle deltakende institusjoner tilbyr et årlig kurs hver. Denne delen 
synes ennå ikke å være realisert. 
 
b. Institusjonskategorier og fullmakter   
Dagens ti deltakerinstitusjoner i Stipendiatprogrammet er akkreditert ulikt og har dermed ulike 
fullmakter. Av institusjonenes akkrediteringer følger at   

 NMH og universitetene kan opprette doktorgradsprogram (ph.d.) gjennom eget styrevedtak. 

 Kunsthøgskolene, HiL og HiØ må i dag søke NOKUT om akkreditering av evt 
doktorgradsprogram.  
 

Krav til 3. syklus i NOKUTs forskrift må oppfylles enten institusjonene selv oppretter program eller 
søker om akkreditering.  
 
PKU er ikke en enhet som kan søke om akkreditering. 
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(tegning: KHiB) 

 
 

4. Noen særlige problemstillinger og krav  

(se Vedlegg 3 for lengre utdrag av forskrifter fra KD og NOKUT) 
 
a. Fagmiljø og mengdekravet for doktorgradsstudium 
I KDs forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 
(15.03.2011)3 er §3-1(3), populært kalt «mengdekravet» sentralt, og KD har understreket at dette 
ikke fravikes: 

Ved akkreditering av et nytt doktorgradsstudium skal studiet ha et fagmiljø tilsvarende minst 
8 årsverk med førstestillingskompetanse, hvorav minst seks er i heltids kombinerte 
forsknings- og undervisningsstillinger og minst 4 har professorkompetanse. Institusjonen må 
videre kunne dokumentere at den har kapasitet og rekrutteringspotensial til å knytte minst 
15 doktorgradsstudenter til studiet i løpet av fem år etter oppstart. Institusjonen må kunne 
sannsynliggjøre at den over tid kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 
doktorgradsstudenter. 

 
NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) 
(01.03.2013)4 inneholder mer om krav til fagmiljø:  

§ 7-3. Fagmiljø tilknyttet studiet  
Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik 
det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det 
faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres.  

 […] 
Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig- og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. […] 
c) For tredje syklus skal fagmiljøet ha dokumenterte resultater på høyt internasjonalt nivå og 
med tilstrekkelig faglig bredde. […]  

                                                             
3 KDs forskrift finnes her:  http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100201-0096.html 
4 NOKUTs tilsynsforskrift finnes her: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20130228-0237.html 
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Vår kommentar: NOKUT krever ikke nødvendigvis 15 inneværende stipendiater, men dokumentasjon 
på at volumet vil bli realisert innen få år. Med «fagmiljø» i denne sammenheng menes ikke alle 
faglige med førstekompetanse ved institusjonen(e), men de personene som har en reell tilknytning til 
det studiet man søker om. 
 
b. Fellesgrad 
Fellesgrad omtales i KDs forskrift Kapittel 4. Fellesgrader, og forutsetningene utdypes videre i 
kapittelet:  

§ 4-1. Institusjonenes adgang til å gi grader og yrkesutdanninger i samarbeid med andre 
institusjoner  
(1) Universiteter og høyskoler kan gi grader og yrkesutdanninger i samarbeid med andre 

norske eller utenlandske institusjoner (fellesgrader).  
 
Ved søknad om fellesgrad vil det være institusjonene samlet sett som skal oppfylle mengdekravet for 
stipendiater og fagmiljø, og krav til dokumenterte resultater på høyt internasjonalt nivå, ikke hver 
enkelt.  
 
I Rundskriv med merknader til KDs forskrift5, s.17 (Merknad til 3-3) fremgår det at andel i fellesgrad 
ikke kan brukes til institusjonsakkreditering. Dette er i dag relevant informasjon for KHiB, KHiO, HiL 
og HiØ. 
 
UHR har i 2009 gitt ut håndbok for felles gradssamarbeid6. Her defineres fellesgrad slik: 

Med felles gradssamarbeid menes det her et samarbeid der flere utdanningsinstitusjoner går 
sammen om å eie et studieprogram som fører fram til en fellesgrad. Begrepet fellesgrad 
brukes om den graden studenten oppnår, og begrepet felles gradsprogram om 
studieprogrammet som fører fram til fellesgraden. 
 

Håndboken tar for seg trinn for trinn i en søkeprosess, og er sannsynligvis utarbeidet som et svar på 
at mange har funnet denne prosessen krevende. Det understrekes at selv om deltakerne har ansvar 
for hver sine deler, påtar de seg også et felles ansvar for helheten i studietilbudet, ikke bare den del 
som institusjonen tilbyr direkte. Videre understrekes viktigheten av at administrative funksjoner i 
institusjonene er involvert hele veien i en søknadsprosess. 
 
I møtet med NOKUT drøftet vi forståelsen av §4-2(3) i KDs forskrift: 

Studenter som tas opp på studier som skal inngå i grunnlaget for fellesgrad mellom 
institusjonene, skal sikres studieopphold av et visst omfang ved de samarbeidende 
institusjoner. 
 

Vår kommentar: Dette punktet i forskriften synes å være laget med tanke på fellesgrader i samarbeid 
mellom 2-3 institusjoner, hvor hver institusjon står for ulike deler innholdsmessig. En fellesgrad 
mellom 10 institusjoner som baserer seg på parallell innsats fra alle medvirkende, må gjennomføres 
på andre måter. For våre stipendiater vil det være lite aktuelt å oppfylle krav om å tilbringe tid av et 
visst omfang ved alle institusjonene. Kravet kan til en viss grad imøtekommes gjennom programmets 
obligatoriske del, de tverrkunstneriske samlingene, og styrkes ved at kurstilbud fra alle 
institusjonene, som omtalt i Kunst og kvalifikasjon, realiseres. En sakkyndig komite oppnevnt for 
akkreditering vil kunne vurdere om i hvilken grad alle enkeltkrav i forskriften er relevante for 
søknaden. Vi anser ikke kravet som en vesentlig hindring for en søknad fra oss. 
 

                                                             
5 Rundskriv F-08-10 datert 15.03.2011 (pdf) 
6 http://www.uhr.no/documents/En_h_ndbok_for_fellegradssamarbeid_rev_2009__2_.pdf 
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c. Læringsutbyttebeskrivelser 
NOKUT forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) 
(01.03.2013)7:  

§ 7-2. Plan for studiet  
[…] Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte, jf. Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det skal formuleres ett totalt læringsutbytte for 
hvert studium, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.  
 

Vår kommentar: Læringsutbyttebeskrivelser på doktorgradsnivå er ny praksis, men kravene øker. Det 
understrekes fra NOKUT at læringsutbyttebeskrivelser må være fagspesifikke nok til å være 
operasjonelle, ikke bare avskrift fra det nasjonale rammeverket. Stipendiatprogrammet gjorde et 
stort tilpasningsarbeid i 2011-12 som er nedfelt i Kunst og kvalifikasjon, men gruppen antar at dette 
må bearbeides videre for å svare på kravet over. 
 
d. Kunstnerisk basert ph.d. 
Et 3.syklusprogram med kunstnerisk profil tilsvarende dagens Stipendiatprogram kan slik vi ser det, 
prinsipielt få status som ph.d.program gjennom NOKUT-akkreditering eller vedtak i eget styre, så 
sant institusjonen(e) godtgjør at programmet fyller kravene i forskrifter og kvalifikasjonsrammeverk. 
NOKUT har så langt ingen presedens på dette. 
 
 

5. Alternativ  
Gruppen har kartlagt de fire alternativ som vi anså aktuelle. Disse er også satt opp som visuelle 
modeller (Vedlegg 1) og i tabellform (Vedlegg 2). Alle alternativ baserer seg på at dagens fellesdel 
videreføres som i dag som en nasjonal forskerskole – og på de andre premissene på s. 1.   
 
Alternativ 1. En fellesgrad (joint degree): alle deltakende institusjoner i programmet søker samlet. 
 
Alternativ 2. Flere fellesgrader: fagspesifikke eller geografiske klynger søker hver for seg. Vi 
forutsetter at dette organiseres samordnet og at alle institusjoner finner en plass i en gruppering. 
 
Alternativ 3. 2-3 institusjoner etablerer kunstnerisk ph.d.-program8 på vegne av alle, stipendiatene 
fra andre institusjoner skrives formelt inn hos institusjoner med program. 
 
Alternativ 4. En institusjon etablerer kunstnerisk ph.d.program på vegne av alle, stipendiatene fra 
andre institusjoner skrives formelt inn hos denne institusjonen. 
 

 
6. Vurderinger 
a. Kunstnerisk plattform og felles obligatorisk del 
Alle alternativ sikrer at programmets kunstneriske profil og felles obligatorisk del (forskerskolen) kan 
opprettholdes. 
 
 
 

                                                             
7 NOKUTs tilsynsforskrift finnes her: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20130228-0237.html 
8 Doktorgradsprogram kan opprettes gjennom eget styre eller må søkes NOKUT om, alt etter institusjonens 
akkreditering. Som tidligere nevnt, må programmet uansett oppfylle kravene i forskriftene. 
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b. Mengdekravet og fagmiljø 
Alternativ 1 kan telle alle programmets stipendiater og institusjonenes fagmiljø og fyller kravet uten 
problem. 
 
Alternativ 2 kan enn så lenge ikke realiseres med mer enn to klynger for å få nok stipendiater, og vi 
forutsetter da at det totale stipendiatantall kan øke til minst 30 de nærmeste årene. Hver klynge kan 
sikkert oppfylle krav til volum og bredde i fagmiljø. 
 
Alternativ 3 kan enn så lenge ikke realiseres for mer enn to institusjoner for å få nok stipendiater, og 
vi forutsetter da at det totale stipendiatantall kan øke til minst 30 de nærmeste årene. De to 
institusjonene må samlet sett ha slik bredde i fagmiljø at dette rommer alle kunstfeltene 
(eksempelvis KHiO + NMH) - men vi kan ikke se at noen løsninger vil inkludere fagmiljø for film. 
Konsekvens av dette alternativet vil være at filmstipendiater fortsatt får diplom (som nå). 
 
Alternativ 4 kan telle alle programmets stipendiater. Men selv om institusjonens fagmiljø har 
tilstrekkelig volum, vil det ikke ha bredde til å dekke hele kunstfeltet. 
 
c. Studieplaner/læringsutbyttebeskrivelser 
For alle alternativ må læringsutbyttebeskrivelser/studieplaner være overgripende kunstfaglige og 
ikke fagspesifikke (eks. musikk, billedkunst) for å romme alle kunstfelt. Mer kunstspesifikke 
læringsutbyttebeskrivelser kan utvikles på grunnlag av Kunst og kvalifikasjon. NOKUTs krav til 
tydelighet her demonstreres i deres avvisningsbrev (28.06.2013) til søknad om fellesgrad i helse- og 
sosialfag fra Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda (30.04.2013). 
 
d. Gradstildeling og vitnemålsutstedelse  
For en fellesgrad har institusjonene sammen retten til gradstildeling. I følge UHRs håndbok finnes det 
tre alternativer for utstedelse av vitnemål: Det kan utstedes et vitnemål fra hver av 
samarbeidsinstitusjonene, det kan utstedes ett fellesvitnemål, eller en kombinasjon av disse to, dvs. 
både fellesvitnemål og vitnemål fra hver institusjon. Det beskrives i detalj hvordan dette gjøres. 
 
I alternativ 3 og 4 vil bare institusjonen som har etablert ph.d.programmet kunne ha rett til 
gradstildeling og være vitnemålsutsteder. Ulike rettigheter på dette området kan ha konsekvenser 
for alle institusjonenes rekrutteringsevne og strategiske posisjon. 
 
e. Økonomisk resultatuttelling for fullførte og godkjente stipendiatprosjekt kan reguleres i avtale 
mellom institusjonene, for alle alternativ. 
 
f. Prosess 
Alle alternativ krever formell tilslutning fra alle institusjoner på styrenivå.  
 
For alle alternativ må organisatoriske konsekvenser i forhold til dagens praksis i Stipendiat-
programmet utredes. For fellesgrad må spørsmål om felles forskrift for ph.d. løses, og det må 
utarbeides samarbeidsavtaler og annet materiale. 
 
Dokumentasjon av fagmiljøets resultat på høyt internasjonalt nivå er en krevende øvelse både for 
fellessøknader og enkeltinstitusjoner, fordi resultatene er så mangfoldige og det må godtgjøres 
hvordan de ligger på høyt internasjonalt nivå. Noen av institusjonene har i senere tid utarbeidet 
andre søknader for NOKUT og har erfaring med hvordan ulike deler av en søknad kan løses ut. 
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7. Oppsummering 
Alternativ 1 er organisatorisk sett krevende og vil ta tid. 
 
Alternativ 2: Ved skisser av ulike klynger har vi sett at vi ikke får opp fagspesifikke eller geografiske 
klynger som er konsistente og likeverdige, ikke minst fordi mange av institusjonene innehar flere 
kunstfag. Alternativet anses derfor som uaktuelt. 
 
Alternativ 3: Dette alternativ gjør det mulig raskt å få demonstrert at ph.d.grad i KUNST er realistisk, 
og dette som etablert faktum kunne evt. utgjøre en brekkstang i videre arbeid. Ulempen er at ett 
fagmiljø ikke vil vinne rett til ph.d. (film utelukkes). 
 
Alternativ 4: Dette alternativ vil (som alternativ 3) også raskt demonstrere en vei til ph.d. grad i 
KUNST. Ulempen er at flere fagmiljø ikke vil vinne rett til ph.d. 
 
 
For søknad om fellesgrad finnes det utfyllende materiale som vil være nyttig å se nærmere inn i.9 
 
Vi overlater med dette vårt materiale til NRKU. 
 
 
 
 
14.09.2013 
 
Torben Lai (s)  Nina Malterud (s) Frode Thorsen (s) 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Alternativ visualisert 
2. Alternativ i tabellform 
3. Utdrag fra relevante forskrifter 
 
 
 
 
 
 

                                                             
9 Informativt materiale for søknad om fellesgrad: 

 UHRs Håndbok for felles gradssamarbeid fra 2009. En skal være oppmerksom på at håndboken 
forholder seg til tidligere forskrifter (2005) og at det må sjekkes om alt fortsatt gjelder.  

 Søknad om akkreditering av fellesgrad (joint degree) tredje syklus: Ph.d.programmet De audiovisuelle 
medienes estetikk, fellesgrad mellom NTNU og HiL, 30.04.2013. Denne er avvist fra NOKUT, og 
avvisningsbrevet gir også nyttig informasjon. Finnes i NOKUTs arkiv. 

 Søknad om akkreditering av ph.d-studium i Helse- og sosialfag: fellesgrad ved Høgskolen i Molde og 
Høgskulen i Volda, 30.04.2013, samt avvisningsbrev fra NOKUT. 

 NOKUT på sine websider opplyser at det snart vil bli utgitt søkerhåndbok for fellesgrader: 
http://www.nokut.no/no/Laresteder/Akkreditering-av-studier-og-institusjoner/Soknadsside/ 
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Vedlegg 1: Stipendiatprogrammet og ph.d.graden, visuell framstilling av alternativ 
 

Prosjekt, inkl. kritisk refleksjon 150 studiepoeng Fagspes.10 Felles 20 st.p 

 
 
Alt 1:  
EN fellesgrad, søknad fra alle  
         

KHiB   
 
 
 
Felles 

KHiO  

NMH  

HiØ  

HiL  

NTNU  

UIB  

UiA  

UiS  

UiT  

 
 
Alt. 2:   
Fellesgrader, flere klynger 
         

1 
2 
3       Klynge A 
4 
5 

  
 
 
 
Felles 

6 
7 
8      Klynge B 
9 
10 

 

 

 
Alt. 3:  
2-3 institusjoner etablerer på vegne av alle 
  

Andre 
inst 
→ 
→ 

 
Inst. 1 med rett til gradstildeling 

  
 
 
 
Felles Andre 

inst 
→ 
→ 
→ 
→ 

 
 
Inst. 2 med rett til gradstildeling 

 

 
 
Alt. 4:  
EN institusjon etablerer på vegne av alle  
  

Andre 
inst 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 

 
 
 
 
Inst. 1 med rett til gradstildeling 
 

  
 
 
 
Felles 

 



 



Vedlegg 2 Ph.d. Stipendiatprogrammet – alternativ i tabellform 
 

 Alternativ 1  
EN fellesgrad alle 

Alternativ 2  
2-3 fellesgrader 
flere klynger 

Alternativ 3  
2-3 institusjoner etablerer 
(på vegne av alle) 
 

Alternativ 4 
EN institusjon etablerer 
(på vegne av alle) 
 

Kunstnerisk 
plattform og felles 
obligatorisk del 
 

Som nå Som nå Som nå Som nå 

Mengdekravet  
og fagmiljø 

Stipendiattall: OK  
Fagmiljø: OK volum og bredde 

Stipendiater: OK (utfordring 
ved mer enn 2 klynger) 
Fagmiljø: OK volum og bredde 
 

Stipendiater: OK (utfordring 
ved mer enn 2 institusjoner) 
Fagmiljø: OK volum, men vil 
ikke dekke alle 
 

Stipendiater: OK (alle 
stipendiatene i programmet 
teller med) 
Fagmiljø: OK volum, men ikke 
tilstrekkelig bredde 
 

Gradstildeling/ 
Vitnemålsutsteder 

Etter avtale: alle Etter avtale: alle Bare eierinstitusjonene  
 

Bare den ene 

Økonomisk 
uttelling fullførte 
stipendiatprosjekt 
 

Reguleres i avtale  Reguleres i avtale  Reguleres i avtale  Reguleres i avtale  

Prosess Omfattende både på 
institusjonsnivå og i fellesskap. 
Avhengig av alle styrenes 
tilslutning 

Vel så omfattende som 1 
Avhengig av alle styrenes 
tilslutning 

Avhengig av alle 
institusjonenes tilslutning, 
deretter driver hver søker-
institusjonene prosessen i 
samarbeid med programstyret 
 

Avhengig av alle 
institusjonenes tilslutning, 
deretter driver søker-
institusjonen prosessen i 
samarbeid med programstyret 

Annet Teller ikke som  institusjons-
doktorgrad til institusjons-
akkreditering  
 

Vanskelig å finne faglig 
relevante klynger 
 

Ang. fagmiljø: Ingen andre enn 
Filmskolen har fagmiljø for film 

Ang. fagmiljø: ingen av våre 
institusjoner dekker alle fagfelt 

 



 



Vedlegg 3 
Utdrag fra relevante forskrifter 
(det som ikke angår oss i denne sammenheng, står i , og det som er særlig viktig, står i rødt) grått
 
KDs forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 
(15.03.2011) 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100201-0096.html 
 
Kapittel 3. Akkreditering av studier og institusjoner i høyere utdanning   
§ 3-1. Akkreditering av studier  
(1) Institusjon som ikke går inn under lov om universiteter og høyskoler kan søke NOKUT om 
akkreditering av studier.  
(2) Høyskoler og vitenskapelige høyskoler kan søke NOKUT om akkreditering av studier som den 
enkelte institusjon selv ikke har myndighet til å etablere.  
(3) Ved akkreditering av et nytt doktorgradsstudium skal studiet ha et fagmiljø tilsvarende minst 8 
årsverk med førstestillingskompetanse, hvorav minst seks er i heltids kombinerte forsknings- og 
undervisningsstillinger og minst 4 har professorkompetanse. Institusjonen må videre kunne 
dokumentere at den har kapasitet og rekrutteringspotensial til å knytte minst 15 
doktorgradsstudenter til studiet i løpet av fem år etter oppstart. Institusjonen må kunne 
sannsynliggjøre at den over tid kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 
doktorgradsstudenter.  
(4) Høyskoler kan søke NOKUT om akkreditering av stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 
som den enkelte høyskole selv gir, som tilsvarende doktorgradsprogram, jf. § 3-3 annet og tredje 
ledd. Akkreditering kan også gis på grunnlag av høyskolens bidrag i et felles stipendprogram for 
kunstnerisk utviklingsarbeid.  
(5) En forutsetning for akkreditering av studier er at kravene i lov om universiteter og høyskoler er 
oppfylt, jf. også denne forskrift § 2-1. Eventuelle forskrifter og rammeplaner fastsatt med hjemmel i 
lov om universiteter og høyskoler § 3-2, skal legges til grunn for akkrediteringen.  
(6) NOKUT fastsetter i forskrift de standarder og kriterier som skal legges til grunn for akkreditering 
av studier, herunder forholdet mellom desentralisert virksomhet og virksomheten forøvrig, og 
stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. NOKUT kan fastsette ett sett med standarder og 
kriterier for akkreditering av doktorgradsstudier og ett sett med standarder og kriterier for revidering 
av akkrediterte doktorgradsstudier. NOKUT skal påse at standardene er i tråd med internasjonale 
standarder som Norge er forpliktet til å følge.  
(7) NOKUT avgjør hvilke endringer i studier som skal forelegges NOKUT.  
(8) NOKUTs vedtak om akkreditering av studier som skal inngå i grunnlaget for høyere grad eller 
yrkesutdanning etter første og annet ledd, og vedtak om akkreditering av stipendprogram som nevnt 
i tredje1 ledd, skal oversendes departementet. 
 
Kapittel 4. Fellesgrader  
§ 4-1. Institusjonenes adgang til å gi grader og yrkesutdanninger i samarbeid med andre institusjoner  
(1) Universiteter og høyskoler kan gi grader og yrkesutdanninger i samarbeid med andre norske eller 
utenlandske institusjoner (fellesgrader).  
(2) For studier som skal inngå i grunnlaget for fellesgrad og som den enkelte institusjon ikke selv har 
myndighet til å etablere, gjelder akkrediteringsbestemmelsene etter denne forskrift § 3-1 så langt de 
passer. NOKUT kan i slike tilfeller akkreditere også deler av et studium. Fellesgradssamarbeid mellom 
norske institusjoner forutsetter at institusjonene samlet sett oppfyller de standarder og kriterier for 
akkreditering av studier som fastsettes av NOKUT.  
 
 
  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100201-0096.html


§ 4-2. Krav til fellesgrader – institusjonenes ansvar  
(1) Universiteter og høyskoler som gir fellesgrader skal inngå avtale med samarbeidende 
institusjoner, som regulerer ansvarsforholdet mellom partene, herunder gradstildeling og 
vitnemålsutforming.  
(2) Institusjonen skal påse at samarbeidsinstitusjonene er akkreditert eller offentlig godkjent for å 
kunne gi høyere utdanning i henhold til gjeldende systemer i det aktuelle land, og at de aktuelle 
studiene er akkreditert som høyere utdanning på fellesgradens nivå.  
(3) Studenter som tas opp på studier som skal inngå i grunnlaget for fellesgrad mellom 
institusjonene, skal sikres studieopphold av et visst omfang ved de samarbeidende institusjoner.  
(4) Dersom samarbeid om fellesgrad opphører, skal institusjonen inngå avtale med en annen 
institusjon som kan ta det faglige ansvaret for at studentene skal kunne gjennomføre studiet og 
avlegge eksamen, eller iverksette andre tiltak som gjør det mulig for studentene å fullføre studiet. 
Slike tiltak skal godkjennes av NOKUT i tilfeller der NOKUT har akkreditert de aktuelle studiene ved 
institusjonen, jf. § 4-1 annet ledd.  
(5) Universiteter og høyskoler skal rapportere til NOKUT om hvilke fellesgrader institusjonen gir.  
§ 4-3. Utfyllende bestemmelser  
NOKUT kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om fellesgrader. 
 
 
Rundskriv med merknader til KD’s forskrift:  
Rundskriv F-08-10 datert 15.03.2011 (pdf) 
s.17 Merknader til 3-3 Akkreditering av studier 
[…] Det fremgår nå uttrykkelig at institusjonene må ha rett til å tildele en grad alene, dersom graden 
skal telle ved vurderingen av om institusjonen tilfredsstiller standarden for institusjonsakkreditering. 
Dette innebærer at fellesgrader ikke teller med ved denne vurderingen. Dette er begrunnet i 
hensynet til selvstendig bæreevne og faglig bredde. 
 
 
NOKUT forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) 
(01.03.2013) 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20130228-0237.html 
Kapittel 7. Akkreditering av studier  
§ 7-1. Grunnleggende forutsetninger for akkreditering  
       Følgende krav i lov om universiteter og høyskoler skal vurderes for akkreditering:  

a) Reglement og styringsordning  

b) Klagenemnd  

  c) Læringsmiljøutvalg  

d) Utdanningsplan 

  e) Vitnemål og Diploma Supplement  

f) Kvalitetssikringssystem.  

       Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner fra Kunnskapsdepartementet skal være oppfylt.  
       Rekrutteringen av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og 
opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium.  
       For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige 
forhold av betydning for studentene.  
§ 7-2. Plan for studiet  
       Studiet skal ha et dekkende navn.  
       Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 
livslang læring. Det skal formuleres ett totalt læringsutbytte for hvert studium, definert i kunnskap, 
ferdigheter og generell kompetanse.  

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Rundskriv/2011/Rundskriv_F_08_10_forskrift_kvalitetssikring_kvalitetsutvikling_hoyere_utdanning_fagskoleutdanning_oppdatert_150311.pdf
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20130228-0237.html


       Følgende forhold skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at 
læringsutbyttet oppnås:  

a) studiets innhold og oppbygning  

b) arbeids- og undervisningsformer  

c) eksamensordninger og andre vurderingsformer.  

       Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier.  
       Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, 
som er tilpasset nivå, omfang og egenart for studiet.  
       Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering. Disse ordningene skal 
være tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.  
       Institusjonen skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-
ressurser og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet.  
§ 7-3. Fagmiljø tilknyttet studiet  
       Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik det 
er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige eller 
kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres.  
       Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for 
studiet.  
       Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved 
institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale 
delene av studiet. For de ulike sykluser gjelder i tillegg:  

a) For første syklus skal minst 20 prosent av det samlede fagmiljøet være ansatte med 
førstestillingskompetanse.  

b) For andre syklus skal minst 10 prosent av det samlede fagmiljøet være professorer eller dosenter 
og ytterligere 40 prosent være ansatte med førstestillingskompetanse.  

c) For tredje syklus fremgår kravene av forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere 
utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 tredje ledd.  

       Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig- og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. For de ulike 
sykluser gjelder i tillegg:  

a) For første syklus skal fagmiljøet ha dokumenterte resultater på et nivå som er tilfredsstillende 
for studiets innhold og nivå.  

b) For andre syklus skal fagmiljøet ha dokumentere resultater på høyt nivå.  

c) For tredje syklus skal fagmiljøet ha dokumenterte resultater på høyt internasjonalt nivå og med 
tilstrekkelig faglig bredde.  

       For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha hensiktsmessig erfaring 
fra praksisfeltet.  
§ 7-4. Utfyllende bestemmelser for akkreditering av studium eller deler av studium som inngår i en 
fellesgrad  
       Det skal fremgå tydelig hvilke deler av studiet de ulike samarbeidende institusjonene har 
ansvaret for.  
       Det skal foreligge tilfredsstillende rutiner for utvikling og kvalitetssikring av studiet som helhet.  
       Delene studiet består av skal utgjøre en samlet helhet i samsvar med læringsutbyttet for studiet.  
       Deler som tilbys av institusjoner underlagt lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, 
skal tilfredsstille standarder og kriterier for akkreditering av studier i § 7-1 til § 7-3.  
 
 
  



I tekst på NOKUTs side om fellesgrad angis flere muligheter for hvem som utsteder diplom, og 
gjennom dette utøver eksamensretten:  
http://www.nokut.no/no/Laresteder/Akkreditering-av-studier-og-institusjoner/Akkreditering-av-
studietilbod/Fellesgradar/ 
 
Følgende definisjon av fellesgrad er gitt i Recommendation on the Recognition of Joint Degrees: “A 
joint degree should ... be understood as referring to a higher education qualification issued jointly by 
at least two or more higher education institutions or jointly by one or more higher educations 
institutions and other awarding bodies, on the basis of a study programme developed and/or 
provided by the higher education institutions, possibly in cooperation with other institutions. A joint 
degree may issued as: 

 A joint diploma in addition to one or more national diplomas 
 A joint diploma issued by the institutions offering the study programme in question without being 

accompanied by any national diploma 
 One or more national diplomas issued officially as the only attestation of the joint qualification in 

question.” 
Retningslinjar for internasjonalt gradssamarbeid er og vedteke av UNESCO/OECD Guidelines for 
Quality provision in Cross-border Higher Education. 
 
  
 
 
 

http://www.nokut.no/no/Laresteder/Akkreditering-av-studier-og-institusjoner/Akkreditering-av-studietilbod/Fellesgradar/
http://www.nokut.no/no/Laresteder/Akkreditering-av-studier-og-institusjoner/Akkreditering-av-studietilbod/Fellesgradar/
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=320284&SecMode=1&DocId=822138&Usage=2
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001433/143349e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001433/143349e.pdf
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Vedlegg 5 

 
KHiB – UiB: vurdering av to alternativ ut fra faglige ambisjoner, arbeidsgruppen 16.09.2015  
 
 
 

 Bergen University of the Arts Kunstnerisk fakultet UiB 
 

1 Synliggjøre og styrke grunnlaget for 
kunstnerisk utviklingsarbeid, kunstutd. 
og formidling innen UH  
 

  

1a Mer stabile og bærekraftige fagmiljøer og 
prosjekter 
(ref kvalitetskriterier i Strukturmeldingen) 

Andel årsverk i førstestillinger (inkl. usikkert 
antall stipendiater) 
 
Tydelig identitet for søkere 
 
Selvstendig ansvar for kvalitetsutviklingsprogram 
etc tilpasset fagområdets egenart 
 
Ansvar for kriterier for offentliggjøring, 
dokumentasjon m.m. av kunstnerisk 
utviklingsarbeid tilpasset fagområdets egenart 
 
Tett forhold mellom institusjonsledelse, ansatte 
og studenter – tillit påvirker bærekraft 
 

Andel årsverk i førstestillinger (inkl 15 
stipendiater) 
Størrelse på doktorgradsutdanningene 
 
Øke eksterne forskningsinntekter (NFR, EU…) 
 
Bedre samspill og samarbeid med relevante 
fagmiljø 
 
Mulighet for samlokalisering 
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1b Nye tverrkunstneriske perspektiver Styrke tverrkunstneriske perspektiver Styrke tverrkunstneriske perspektiver, klart 
fortrinn gitt samlokalisering 
 

1c Bidrag til utvikling av kriterier kunstnerisk 
utviklingsarbeid: gjennomføring, dokumentasjon 
og evaluering, på høyt internasjonalt nivå 

Likeverdig med Oslo-miljøet som selvstendig 
institusjon: direkte kontakt KD, plass i PKU, 
NRKU, UHR etc 

Institusjonstyngde gir innflytelse 
 
Bedre administrativt støtteapparat kan frigjøre 
ressurser 
 
Støtte til faglig dokumentasjon/arkivering 
 

1d Møtesteder mellom kunstnerisk 
utviklingsarbeid og andre relevante forskningsfelt 
 

Videreføre internasjonalt samarbeid Videreføre internasjonalt samarbeid  
Økte muligheter for tverrfakultært samarbeid 

1e Videreutvikle praktisk-pedagogisk utdanning 
(PPU) i tilknytning til kunstutdanningen 

Tverrkunstnerisk PPU Tverrkunstnerisk PPU 
 
Mulighet for samarbeid med universitetets 
fagmiljø for pedagogikk 
 

1f Tilrettelegge for tverrfaglig utdanning 
 

Muligheter for tverrkunstneriske studieløp Muligheter for tverrkunstneriske studieløp 
 
Muligheter for tverrfakultære studieløp 
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2 Etablering kunstnerisk ph.d. program Samarbeid med andre institusjoner Egen kunstnerisk ph.d.-grad  
 
Evt. mulighet for gradssamarbeid med andre 
institusjoner 
 

 

3 Påvirkningskraft/synlighet  
lokalt, nasjonalt, internasjonalt 

Tydelig institusjon/fagområde 
 
Lokalt: KHiB i Møllendal blir synlig uansett 
 
Nasjonalt: Selvstendig institusjon med direkte 
kontakt KD, plass i PKU, NRKU, UHR etc 
 
Internasjonalt: videreføre dagens posisjon 
 
Fortsatt ansvar for PKU (1-4-4) 
 
 

Tydelig fakultet som ivaretar opparbeidet 
synlighet/faglig identitet  
 
Evt samlokalisering i Møllendal kunst/design/ 
musikk vil styrke synlighet på alle nivå 
 
Internasjonalt: videreføre dagens posisjon 
 
Institusjonstyngde gir innflytelse 
 
Fortsatt ansvar for PKU (1-4-4) 
 

 

4 Ressurser, styring, ledelse Administrasjonen kjenner fagområdets egenart 
 
Institusjonsstyret kjenner fagområdets egenart 
og har ansvar bare for dette 
 

Mer robust administrasjon 
 
Frigjøre ressurser til mer fagrettet administrasjon 
ved at universitetet tar fellesoppgaver. 
 

 




