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Universitetet i Bergen
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE)

PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE

Sted: rom 435, HF-bygget
Dato/tid: 26. oktober 2010

Til stede
Gruppe A: Per Buvik (leder), Torodd Kinn, Gjert Vestrheim, Victoria Rosen, Tor Trolie,
Jørgen Bakke
Gruppe B: Ennå ikke valgt
Gruppe C: Ranveig Lote
Gruppe D: Arnt Robert Leganger, Fride Vangsnes, Janne Hjelle
Solveig Steinnes, sekretær

Til protokoll, innkalling og dagsorden
- Godkjenning av innkalling. To nye o-saker. OK
- Godkjenning av protokoll fra forrige møte. OK

Orienteringssaker
a) Referat UUI. Instituttleder pekte spesielt på punkt 37/10 - bruk av programsensorer i

BA-programmene.
b) Fakultetskonferansen på Voss. Muntlig orientering ved instituttleder. Tema:

forskningsutdanning.
- Fakultetet mener at det er ulikt hvor godt forskerskolene fungerer etter intensjonen
- Veileders stilling er for løs i forhold til stipendiatenes doktorgradsløp
- Midtveisevaluering i phd-utdanning skal innføres på UiB. Ulike modeller for god
gjennomføring ble diskutert
- Fokus på phd-utdanning som "utdanning" - den tredje syklus

c) HMS-møte 3. desember. Orientering om program. Ingen kommentar
d) Stipendiatstillinger. Fire nye stipendiatstillinger ved LLE i 2010. Orientering ved

Solveig. Gledelig nyhet.
e) Referat FFU (utdelt på møtet). Instituttleder pekte spesielt på FFU-diskusjonen om

prinsipper for utlysning av nye stipendiatstillinger ved LLE

SAKER

Sak 16/10 - Høringsuttalelse - ny budsjettfordelingsmodell ved HF
Konkrete innspill til noen av punktene i det foreslåtte høringssvaret.

Vedtak
Instituttrådet sender inn vedlagte høringssvar med endringer som er fremkommet i møtet.
Endelig versjon sendes rundt til siste godkjenning før det sendes inn.

Sak 17110 Strategisk plan LLE 2010-2011
Planen ble diskutert og det kom konkrete innspill til tillegg/endringer.

Vedtak



Instituttleder innarbeider de innspillene som er kommet i møtet, og sender planen ut til
instituttrådet en siste gang. Etter dette er planen å anses som vedtatt.

SAK 18/10 Egen målbruksplan ved LLE?

Vedtak
Instituttrådet anbefaler i første omgang ikke en egen målbruksplan ved LLE, men anmoder
om at instituttets målbruk kommer på rett nivå i forhold til UiBs retningslinjer. Dette gjøres
konkret ved at innkallinger og referat fra UUI og FFU fra nå blir skrevet på nynorsk.
Instituttrådet anbefaler også at flere nettoppslag på LLE sine web-sider blir skrevet på
nynorsk.

Instituttrådet ønsker dessuten å spille ballen tilbake til fagmiljøet. Nynorsk-kompetansen kan
bli bedre. Særlig de med utenlandsk bakgrunn har en utfordring her, siden de har vært fritatt
fra nynorskkravet i norskopplæringen. Kan fagmiljøet lage noen målrettede, korte kurs i
nynorsk med fokus på f. eks. nynorsk i emneplaner, nynorsk i eksamensoppgaver, bruk av
språkressurser på nett etc.
Potensielle nynorskbrukere har også behov for språkvasker / språkvasktjeneste dersom man
skal kaste seg ut i en målform man er usikker på. (Gjelder også for engelsk)

19/10 Forhåndstilsagn ekskursjoner

Vedtak
- Instituttrådet anbefaler at KUN256 - områdestudium får forhåndstilsagn om reisestøtte til

ekskursjon Wien.
- RET206 blir ikke støttet våren 2011
- I den endelige budsjettbehandlingen våren 2011 vil det vurderes om instituttet skal sette

av penger til ytterligere ekskursjoner blant dem som søker om å reise høsten 2011.

Eventuelt
Ingenting under eventuelt.

2811 M 0 Solveig

Merknadsfrist: Innen tirsdag 2.november.
Ingen merknader innen fristen.
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UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 09.09.2010

Til stede: Instituttleder: Hoffmann
Gruppe A: Brautaset, Forsberg, Mikaelsson, Selberg
Gruppe B: Seland
Gruppe C: Watkins
Gruppe D: Ingen møtte

Forfall: Heiret
Ikke mott: Walsø, Martinsen
Sekretær: Holsen

I Innkalling og sakliste
Ingen merknader.

II Protokoll fra forrige møte
Ingen merknader.

III Referatsaker
a. FU-møte 04.06.10
b. UUI-møte 23.08. 10

IV Orienteringssaker
a. Informasjon fra instituttlederen
- Oppmeldingstall høsten 2010
- Ressurssituasjonen i religionsvitenskapelig fagdidaktikk
- Instituttbudsjett - forslag om resultatfordeling for forskning
- Evaluering av instituttsammenslåingen
- Status utlyste stillinger
b. Fakultetsstyresaker

Sak 14/10 Møteplan høsten 2010
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet vedtar den framlagte møteplanen for høstsemesteret 2010.

Sak 15110 Middelalderforskningens framtid etter 2012 - høringsuttalelse
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til det framlagte forslag til høringsuttalelse om
middelalderforskningens framtid. Instituttlederen får fullmakt til å innarbeide
de endringsforslagene som kom fram i møtet.



Eventuelt
Ingen saker.

Bergen , 15. september 2010

Christhard Hoffmann
Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 23.09.2010, regnes protokollen som godkjent.
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UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 11.11.2010

Til stede: Instituttleder: Hoffmann
Gruppe A: Heiret, Mikaelsson, Selberg, Øye,
Gruppe B: Seland
Gruppe C: Selland
Gruppe D: Brørs, Busengdal

Forfall:
Ikke møtt:
Sekretær: Watkins

I Innkalling og sakliste
Flere støttet Heirets oppfatning av at orienteringssakene c, d, e og f burde ha
vært egne saker i instituttrådet. Hoffmann sa at det kan åpnes for mer utstrakt
bruk av ekstraordinære møter i forbindelse med høringssaker, men at svært
korte høringsfrister hadde gjort dette praktisk vanskelig i disse tilfellene. 0-sak
c er tidligere behandlet i instituttrådet.

II Protokoll fra forrige møte
Ingen merknader

III Referatsaker
a. FU-møte 17.09.10
b. UUI-møte 20.09.10

IV Orienteringssaker
a. Informasjon fra instituttlederen

- Styringsdialog institutt-fakultet
- Stipendiatstillinger vil ikke lenger lyses ut på fakultetsplan, men på
instituttene etter hvert som det blir ledige stillinger. AI-IKR vil maksimalt
kunne lyse ut en ny stipendiatstilling i 2011.
- Instituttlederstillingene lyst ut med frist 1.12.10
- Berlinekskursjon mai 2011

b. Fakultetsstyresaker
- Budsjettfordelingsmodell (se orienteringssak d)
- Endring i Det humanistiske fakultets utfyllende regler for tilsettings-
prosedyrer og behandling av studiesaker

c. Høringsuttalelse om middelalderforskningens framtid etter 2012
Senterets ledelse støtter AHKRs innspill.



d. Høringsuttalelse om ny budsjettfordelingsmodell ved HF
Saken skal opp i fakultetsstyret 16.11, med noen av AHKRs innspill tatt til
følge. Møtet anser beregningsmåten for fordeling av stillinger og mangelen
på definisjon av begrepet fag som svake punkt i modellen.

e. Innspill til høringsuttalelse omfornying av UiBs strategi 2011-2015
Ingen større kommentarer fra møtet.

f Innspill til høringsuttalelse om helhetlig rekrutteringsstrategi
Seland støtter utvalgets forslag om åpnere utlysninger og om oftere å
vurdere førsteamanuensisutlysninger. Heiret mener diskusjonen rundt
tilsetting av forskere og forholdet til randsonen bør tas på nytt.

Sak 16/10 Regnskap oktober 2010
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet for AHKR tar regnskapsstatus pr. oktober til etterretning.

Eventuelt
Ingen saker

Christhard Hoffmann

Julie Tønsaker Watkins

Dersom det ikke er kommet merknader innen 29.11.2010, regnes protokollen som godkjent.
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UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 9.
DESEMBER

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Instituttrådet

Referanse Møtedato Referatdato
2010113103 0912.2010 10.12.2010

Referent Innkalt av

Steinar Thunestvedt Vigdis Songe-Møller

Deltakere: Vigdis Songe-Møller, Eivind Kolflaath (til 11.43), Ole Martin Skilleås, Gro Rørstadbotten,
Rune J. Falch (vara), Hein Berdinesen (vara), Kirsten Bang, Ellen Vikersveen, Linda Hvaal McGuffie,
Ellen Vikersveen, Oda Tvedt

Forfall: Pæla DeCuzzani, Jonas Lillebø
Fravær: Claus Huitfeldt

l Godkjenning av innkalling og sakliste

Behandlingen av sak 2010-41 ble flyttet fram - foran sak 2010-38 - etter Eivind Kolflaaths
ønske.

Det ble meldt en eventueltsak - om (forventet) utlysning av to stillinger i 2011, der det i
forkant av møtet ble sendt ut et utkast til utlysningstekst for disse stillingene.

Det var ellers ingen merknader til innkalling og saksliste.

11 Orienteringssaker

• Referater fra utvalgsmøter

• Referat fra fakultetsstyremøte 16. november

Postadresse Telefon 55 58 00 00 Institutt for filosofi og Besøksadresse Referent
Postboks 7800 oostmottakftuib.no førstesemesterstudier Sydnesplassen Steinar Thunestvedt
5020 Bergen Internett www.uib.no fof@hf.uib.no 12/13 55582384

Org no. 872 789 542 Telefon 55 58 23 82 Bergen
Telefaks 55 58 96 51
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• Innkalling/sakspapirer til fakultetsstyremøte 14. desember

Instituttleder redegjorde for den foreliggende bemanningsplanen for fakultetet, der det
bl. a. er foreslått at FoF får lyse ut to vitenskapelige stillinger til erstatning for de som
går avlhar gått av i det siste.

Fakultetets budsjettforslag for 2011 foreligger enda ikke, men vil bli ettersendt snarlig.

• Examen philosophicum: Budsjett 2011.

Budsjettet for Examen philosophicum er nå vedtatt i Universitetsstyret. Det ble
bevilget 16,5 mill. til tilbudet, ca. 600 000 mindre enn for inneværende år. Dette
innebærer at den ekstra millionen som ble gitt som ekstraordinær tilleggsbevilgning i
2010 ikke blir videreført, men at det gis full kompensasjon for lønns- og prisstigning.

• Søknad om SAK-midler til Examen philosophicum. De fire filosofiske fagmiljøene har
gått sammen om en søknad såkalte SAK-midler til prosjektet "Exphil etter
kvalitetsreformen". Det søkes om kr. 515 000 for å kaste lys over tema som i)
Opplegg, pensum, undervisning, ii) Exphils plassering i studieprogrammene, iii)
Exphil i offentligheten, iv) Exphil og idealet om forskningsbasert undervisning og v)
Erfaringer med alternative undervisningsformer

• Tildeling av PEK-midler for 2011

FoF har blitt tildelt kr. 160 000 i PEK-midler til (videreføring av) prosjektet Etikk og
studiekvalitet - integrering av akademiske verdier og normer i studieløpet.

• Vurdering av ordning med forskergrupper

Instituttleder redegjorde for fakultetets forestående vurdering av den nåværende
forskergruppeordningen, der instituttene har fått frist til 20. januar med å levere en
oversikt over dagens aktivitetsnivå i forskergruppene.

• Programsensorordning: Justering av ordninglavtale

Instituttleder redegjorde for en justering i avtalen og opplegget for bachelorsensuren
dette semesteret.

III Vedtakssaker

2010-37 Reetablering av forskergrupper

Det foreligger ån og ventes flere søknader om å opprette nye forskergrupper ved instituttet. I
den forbindelse er det ønskelig med en reetablering av forskergruppene, slik at nye og gamle
grupper kan søke om å få status som forskergruppe.
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Instituttrådet drøftet de foreslåtte søknadskriteriene i saksdokumentet, særlig hvorvidt og ev.
i hvilken grad det skulle stilles krav om "jevnlig og kontinuerlig aktivitet"; her ble det
konsensus om å stryke 'Jevnlig" i fjerde søknadskriterium, slik at dette endres til: "Gruppen
må ha en form for kontinuerlig aktivitet".

Det ble også hevdet at søknadsfristen 1. februar er i tidligste laget , og det ble enighet om å
sette 1 . mars i stedet.

Vedtak:

Instituttrådet slutter seg til instituttleders forslag om reetablering av forskergrupper, med de
ovenfor nevnte endringene.

2010 -41 Justering av Examen philosophicum -tilbudet ved Institutt for biologi

Rune Falch redegjorde for sakens bakgrunn og innhold.

I diskusjonen ble det framsatt ett endringsforlag (fra Eivind Kolflaath) i forslaget til revidert
emneplan, nemlig at siste setningen under "Læringsmål, formål MN-varianten" lyder som
følger: '1 vårsemesteret, kor EXPHIL. MNSEM vert tilbydd til biologistudentane, vil det vere
faglige koplingar mellom Exphil og det biologiemnet studentane tek i første semester."

Det ble ellers presisert at det ikke er ønskelig med en egen emnekode i det
studieadministrative systemet.

Den videre prosessen med emneplanjusteringen vil drives videre av den emneansvarlige.

Vedtak:

Instituttrådet slutter seg til forslaget om de påpekte nødvendige endringer i
emnebeskrivelsen ved ex,phil-MNSEM, inkl. Kolflaaths endringsforlag. Rådet overtater til
instituttleder å godkjenne emnebeskrivelsen i sin endelige form. Når det gjelder
arbeidsgruppens forslag til yttertigere endringer går instituttrådet inn for at disse tas med i
den generelle revideringsprosessen av ex. phil-emnene i 2091

2010 -38 Revisjon av Examen philosophicum ved Medisinsk -odontologisk
fakultet

Det foreligger et konkret forslag til å omorganisere exphil-tilbudet ved MO-varianten.
Endringen går i hovedsak ut på å slå sammen Alfa og Beta til et integrert og sammenslått
kurs . Dette innebærer noe redusert undervisning samlet sett, samt noe mer veiledning. Bl.a.
er det foreslått å legge inn tid for seminarledernes faglige e -postkonktakt med studentene.

I diskusjonen var det særlig ressursbruken det ble stilt en del spørsmålstegn ved, samt uttalt
bekymring for at opplegget kunne innebære en for ujevn arbeidsbelastning for de berørte
seminarlederne.
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Vedtak:

Instituttrådet godkjenner hovedtrekkene i Reidar Lies forslag til endringer av
undervisningsopplegget for Examen philosophicum ved Det medisinsk-odontologiske fakultet
som et prøveprosjekt for høsten 2011. Prøveprosjektet skal deretter evalueres.

Instituttleder får fullmakt til å gjøre eventuelle endringer for å sikre at opplegget ikke vil
innebære en urimelig ujevn arbeidsmengde for seminarlederne, at samlet arbeidsmengde for
studentene blir den samme som i dag, at ressursbruken for ån seminarrekke blir den samme
som for to seminarrekker i dag, at seminaroppgaven ikke blir overveiledet og at bergesingen
av ressurser til veiledning bygger på dagens beregning av ressurser til veiledning av ex.
phil.-studenter.

2010-39 Høringssak : Midtveisevaluering av PhD-utdanningen

Det humanistiske fakultetet har, med grunnlag i beslutning fra Universitetsstyret , utformet et
forslag til retningslinjer for midtveisevaluering av PhD-kandidater . Fung, leder av
forskningsutvalget , Ole Martin Skilleås , hadde utformet et notat som dannet grunnlaget for
drøftingene av forslaget . Notatet stiller seg kritisk særlig til omfanget av den foreslåtte
midtveisevalueringen.

Hein Berdinesen refererte fra STIP-HF sin uttalelse om det samme, og sluttet seg i hovedsak
til forskningsutvalgets merknader.

Vedtak:

Instituttleder får fullmakt til å skrive høringsuttalelse på bakgrunn av Ole Martin Skilleås'
notat og diskusjonen i møtet.

2010 -40 Bruk av tildelte prispenger ("Læringsmiljøprisen")

En komite (bestående av Ellen Vikersveen, Linda Hvaal McGuffie, Ingrid Aam og Hein
Berdinesen ) har nylig lagt fram forslag til hvordan tildelte prispenger på kr. 50 000 best kan
nyttes.

Vedtak:

Instituttrådet bevilger kr. 50 000 til læringsmiljøfremmende tiltak, i tråd med innstilling fra
komiteen.
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2010 -42 Møteplan for instituttrådet våren 2011

Det ble lagt fram forslag om å endre på noen av de foreslåtte datoene.

Vedtak:

Møteplan for instituttrådet i vårsemesteret blir som følger.,

• Torsdag 10. februar kl. 10.15 -12.00
• Torsdag 10. mars kl. 10.15 - 12.00
• Torsdag 7. april kl. 10.15 -12.00
• Torsdag 26. mai kl. 10.15 -12.00

Det vurderes senere om det også vil være behov for et møte i juni.

2010 -43 Eventuelt : Stillingsutlysning (er) ved fagstudiene

l den nylig framlagte bemanningsplanen fra fakultetet, er det foreslått å utlyse to stillinger ved
FoF. Instituttleder presenterte et utkast til stillingsutlysning som ble diskutert.

Eivind Kolflaath tok forut for møtet til orde for at stillingen utlyses som
professor/førsteamanuensis-stilling, for å signalisere at vi ønsker de best kvalifiserte
søkerne, og pekte på at det fortsatt synes uklart hva det vil si å utlyse bare som
førsteamanuensisstilling, slik utkastet legger opp til. Dessuten: Utlysningen slik den nå er
formulert, er dessuten forenlig med at den som ansattes, bor i en annen by og kommer til
Bergen bare i undervisningsperioder, noe som ikke kan være ønskelig.

Ole Martin Skilleås la også fram en del endringsforslag, men hadde etter overveielser
kommet fram til at det beste er å lyse stillingen(e) ut som førsteamanuensis.

Grunnet tidsmangel ble det ikke mulig å ferdigstille diskusjonen og konkludere, dermed
sendes revidert utkast på sirkulasjon ved en senere anledning.

Vedtak:

Saken utsettes, og behandles som sirkulasjonssak senere.
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REFERAT

STYREMØTE FOR SKOK

Dato : 23.11. 10 Tid : 14.00- 15.45 Sted : SKOK, Allegaten 34, 3.etasje.

Til stede : Professor Norman Anderssen, PsyFak, styreleder; Professor Tove
Fjell, HF; Professor Vigdis Broch-Due, SV; Professor Guri Rørtveit,
MOFA; Jorunn M'øs, stud. rep.

Forfall : Jan Jacob Hoffmann, stud. rep.
Innkalt fra SKOK : Ellen Mortensen, professor, faglig leder SKOK

Marianne Eskeland, seniorkonsulent forskning og formidling, SKOK
Signe Solberg, adm.s'ef SKOK o sekretær for styret

Saksbeskrivelse
i Møteinnkalling og agenda ble godkjent.

Tilleggssak : 10/36 : Skrivestipend ved SKOK våren 2011.
Eventuelt : Referat fra møte med dekanen , v. senterleder Ellen Mortensen

II Referat fra møtet 28.09 . 10 er tidligere godkjent pr. epost , men ble også sendt
ut sammen med sakspap irene til dagens møte.

III Orienterinessaker:
10130 : Utlyst phd-stilling (j£ o-sak 10/23 til styremøtet 28.09.10).
Det er nedsatt en komite som arbeider med vurdering av søkerne. Komiteen
består av Haldis Haukanes (leder), Mette Andersson og Øystein G. Holter. Det er
i alt 21 søkere fra hele verden.

10131 : Søknad til Nordic Master Programme 2010 om å utvikle mastergrad
innen kjønnsstudier (jf. o-sak 10/24 til styremøtet 28.09.10).
Saken er endelig behandlet fra SiU. SKOKs søknad kom til andre runde i
vurderingen, men nådde ikke helt opp.

10/32 : SKOKs engasjement i Bergen Summer Research School 2011.
SKOK skal bidra med kurset Gender, Globalization, Conflict: Theoretical and
Methodological Challenges til Bergen Summer Research School 2011.
Gaudencia Mutema, Kari Jegerstedt og Ellen Mortensen fra SKOK skal bidra,
samt Marit Tjomsland (GAD).

10/33 : Ny budsjettmodell , Det humanistiske fakultet
Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet behandlet 16.11.10 (sak 85/10) ny
budsjettmodell for fakultetet. SKOK har bedt om å bli holdt utenfor modellen, og
dette ble vedtatt. Lederne ved sentrene o lederne ved instituttene bør behandles

Gateadresse : Postadresse : Telefon: Telefaks:
Allegaten 34 Postboks 7805 55 58 24 71 eksp./l.sekr. 55 58 96 64
5007 Bergen 5020 Bergen 55 58 33 12 daglig leder



likt med tanke på de forskningsmidlene som bevilges.

10/34 : Mandatendring, omgjøring av post doc.-stillinger, faglig og
administrativt ansvar for BAHF-KJØNN: Fakultetsstyresak trukket.
Styret ble forelagt sakspapirene i fakultetsstyrets sak 87110 til møtet 16.11.10, samt
senterleder Ellen Mortensens brev av 12.11. 10 om saken. Saken ble trukket i
fakultetsstyret.

Vedtakssaker
10/35 : Økonomi - orientering.
Styret gikk gjennom økonomirapportene og tidligere vedtatte planer om
disponeringer.

Vedtak:
Styret tar økonomisituasjonen til etterretning, og fastholder sin tilslutning til
planene for resten av året. Styret ber samtidig om at planene for inneværende år
blir iverksatt omgående..

10/36 : Skrivestipend ved SKOK våren 2011.
SKOK lyste ut to skrivestipend for våren 2011, men fikk inn en søknad. Denne er
innvilget. SKOK vil på nyåret lyse ut det siste stipendet for tildeling høsten 2011.
Styret drøftet om det kunne være aktuelt å endre utlysningsteksten slik at den
retter seg mot ansatte uten professorkompetanse.

Vedtak:
Styret støtter ledelsen ved SKOK om å revurdere utlysningsteksten, slik at den
retter seg mot ansatte uten professorkompetanse.

IV Eventuelt.
- Ellen Mortensen orienterte muntlig fra et møte med dekanen ang.

fakultetsstyresak 87/10 (herværende sak 10/34).
- Møteplan for våren 2011: 22. februar o 10. mai.

Referent:
Signe Solberg

Gateadresse : Postadresse: Telefon: Telefaks:
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Tilsettingsråd ved Det humanistiske fakultet  

 
 
Bakgrunn 

Fakultetsstyret vedtok i møte 16.11.2010 (sak 86/10) endringer i utfyllende regler for Det 

humanistiske fakultet. Endringene går blant annet ut på at det skal opprettes et 

tilsettingsutvalg underlagt fakultetsstyret. Det går fram at sak om endring i de utfyllende 

reglene at det senere blir fremmet forslag med mer detaljert mandat for tilsettingsutvalget. 

 

Vårt grunnlag for å kunne opprette et tilsettingsråd er Regler for fakultetsorganene av 

18.6.09, § 8: 

Fakultetsstyret er tilsettingsmyndighet for instituttledere, faste vitenskapelige stillinger som 

førsteamanuenser og professorstillinger ved grunnenheter ved fakultetet. […] 

Instituttleder ved grunnenheter underlagt dekanene, foretar innstilling i tilsettingssaker for 

førstestillinger og professorstillinger som fakultetsstyret har tilsettingsmyndighet i. 

Fakultetsstyret selv avgjør om det skal opprettes et tilsettingsutvalg, og hvilke saker utvalget 

skal forberede og eventuelt avgjøre. Utvalget skal ha minst ett studentmedlem. For 

behandlingen i utvalget gjelder universitets- og høyskolelovens kap. 6, tjenestemannsloven og 

de tilhørende forskrifter, samt de reglementene som er fastsatt av Universitetsstyret. 

 

Vedlagt følger forslag til sammensetning og regler for tilsettingsrådet.  

 

Tilsettingsrådet skal behandle følgende tilsettingssaker: 

- stipendiatstillinger 

- postdoktortilsettinger 

- vitenskapelig assistent 

- midlertidige forskerstillinger 

- bistillinger 

 

Tilsettingsrådet er underlagt fakultetsstyret og behandler saker for fakultetsstyret. Dette betyr 

at tilsettingsrådet normalt ikke behandler saker som kan behandles administrativt slik som 

tilsetting i vitenskapelige stilling i inntil 9 måneder. Det medfører at tilsettingsrådet kun i 

spesielle tilfeller vil behandle tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent fordi disse 

tilsettingene normalt er av kortvarig karakter. 

 

Tilsettingsrådet skal bestå av 5 medlemmer. Utvalget ledes av dekanen. Ett medlem skal 

oppnevnes etter forslag fra tjenestemannsorganisasjonene. De øvrige medlemmene som 

oppnevnes er fakultetsstyremedlemmer hvor ett medlem representerer de faste 
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vitenskapelige tilsatte, ett medlem representerer de midlertidig vitenskapelige tilsatte og ett 

medlem er studentrepresentant. Det oppnevnes personlig varamedlem for hvert medlem av 

tilsettingsrådet. 

 

Dekanen gis fullmakt til å oppnevne medlemmer til tilsettingsrådet. 

 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet godkjenner regler for tilsettingsråd i samsvar 
med fremlagte forslag. Dekanen gis fullmakt til å oppnevne medlemmer til tilsettingsrådet.  

 
 
 

 
   

 
Gjert Kristoffersen 
dekan   

Trine Moe 
fakultetsdirektør 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammensetning og regler  
for Det humanistiske fakultets tilsettingsråd for åremålsstillinger 

som stipendiat, postdoktor og vitenskapelig assistent, midlertidige 
forskerstillinger samt bistillinger 

 
 

Tilsettingsrådet består av fem medlemmer utgått av fakultetsstyret: dekanen, to 

representanter for fast vitenskapelig tilsatte der en er foreslått av organisasjonene, en 

midlertidig vitenskapelig tilsatt og en student.  

 

Tilsettingsrådet skal behandle følgende tilsettingssaker: 

- stipendiatstillinger 

- postdoktorstillinger 

- stillinger som vitenskapelig assistent 

- midlertidige forskerstillinger 

- bistillinger 

 

A. SAMMENSETNING 

For perioden 1.2.2011 til og med 31.7. 2013 er følgende medlemmer oppnevnt:  

 

 Medlem: Gjert Kristoffersen  Dekan (leder) 
o Varamedlem: Lillian Helle Prodekan  

 Medlem – fast vitenskapelig personale:             
o Varamedlem                                                            

 

 Medlem – foreslått av organisasjonene:                       
o Varamedlem:                                                           

 

 Medlem – midlertidig vitenskapelig personale:  
o Varamedlem 

 

 Medlem – student:                                                  
o Varamedlem 

 

 

B. RETNINGSLINJER (saksbehandlingsprosedyre) 

Hver sak nummereres fortløpende innenfor hvert år.  

 

Fravær og habilitet 

Medlemmene av tilsettingsrådet har selv ansvar for å melde fravær og inhabilitet. 

 

Tilsetting 

Saksforelegg med vedlegg sendes tilsettingsrådets medlemmer i lukket konvolutt 

(fortrinnsvis internpost). Utsendelse av saker blir varslet på forhånd via e-post. 

Tilsettingsrådets medlemmer gis frist på 3 virkedager til å uttale seg og returnere saken. 

 



Dokumentasjon i tilsettingssaker skal være: Saksforelegg med forslag til vedtak, sakkyndig 

vurdering av søkerne, innstilling fra institutt (på bakgrunn av sakkyndig vurdering, intervju og 

eventuelle referanser) samt eventuelle brev om bevilgninger. 

 

Saksforelegget påføres utsendelsesdato samt frist for retur. Konvolutten merkes: 

"Tilsettingsrådet", samt saksnummer.  

 

Dersom enighet ikke oppnås i en tilsettingssak, skal det holdes møte. Dersom det ikke 

oppnås enighet i møte skal fakultetsstyret gjøre vedtak i saken. Det samme gjelder dersom 

tilsettingsutvalget bestemmer at fakultetsstyret bør fatte vedtak i den aktuelle saken. 

 

Tilsettingsrådet er beslutningsdyktig når det er fulltallig i møte, eller når samtlige medlemmer 

ved skriftlig saksbehandling har gitt uttalelse i saken. 

 

Tilsettingsrådets vedtak skal tas inn i en protokoll, hvor det skal fremgå hvorledes den 

enkelte har stemt. Medlemmene har anledning til å grunngi sine standpunkter ved 

protokolltilførsel. Protokolltilførselen skal avgis innen avslutningen av tilsettingsrådets 

behandling av saken ved eventuell møtebehandling.  

 

Assisterende fakultetsdirektør er, på vegne av fakultetsdirektøren, sekretær for 

tilsettingsrådet ved møtebehandling av saker. I tillegg vil medarbeidere fra 

personalseksjonen bistå tilsettingsrådet. 

 

Alle svar fra utvalgets medlemmer og protokoll fra møter legges i sak i ePhorte. 

 

Orientering til fakultetsstyret 

På hvert fakultetsstyremøte skal det rapporteres skriftlig om de tilsettinger som er tatt på 

fullmakt siden forrige fakultetsstyremøte under ”Orienterings og fullmaktssaker”. 
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Innføring av midtveisevaluering i ph.d.-utdanningen  

 

 

Vedlegg: 

1. Forslag til retningslinjer for midtveisvaluering av ph.d.-kandidater ved HF 

2. Høringsbrev fra fakultetet 

3. Høringssvar fra AHKR 

4. Høringssvar fra IF 

5. Høringssvar fra FOF 

6. Høringssvar fra Griegakademiet – Institutt for musikk 

7. Høringssvar fra SVT 

8. Høringssvar fra STIP-HF 

 

 

Bakgrunn 

 

Universitetsstyret behandlet i oktober 2008 (sak 88/08) Handlingsplan for forskerutdanning 

ved Universitetet i Bergen 2008-2015. Ifølge handlingsplanen er etablering av 

midtveisvaluering av ph.d.-kandidatene et viktig tiltak for å få bedre oversikt og informasjon 

om framdriften i doktorgradsprosjektene. Det er bestemt at alle kandidater som er tatt opp i 

ph.d.-programmet ved UiB fra og med 01.01.09 skal midtveisvalueres (jf. sak 03/10 i 

Universitetets forskningsutvalg). Midtveisevalueringen skal omfatte både stipendiater og 

kandidater med annen finansiering. 

 

Fakultetskonferansen på Voss i september, der både instituttlederne, forskningslederne, 

administrasjonssjefene, forskningskonsulentene, Styringsgruppen for forskerutdanning og 

STIP-HF deltok, hadde forskerutdanningen, og spesielt implementering av sentrale tiltak i 

handlingsplanen, som tema. På bakgrunn av drøftingene ble vedlagte forslag til retningslinjer 

for midtveisevaluering ved fakultetet utarbeidet. Forslaget til evalueringsopplegg ble kort 

presentert for Styringsgruppen for forskerutdanning i møte 18.11.10. 

 

 

Tilbakemeldingene 

 

I brev av 19.11.10 ble instituttene, sentrene, Styringsgruppen for forskerutdanning og STIP-

HF bedt om å vurdere opplegget og komme med korte tilbakemeldinger innen 08.12.10. 
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Fakultetet har mottatt uttalelser fra AHKR, IF, FOF, Griegakademiet – Institutt for musikk, 

SVT og STIP-HF. 

 

AHKR ser det som viktig at midtveisevalueringen har et overordnet faglig siktemål og ikke 

bare framstår som kontrolltiltak og nok en rapporteringsrutine. Instituttet påpeker at ph.d.-

kandidatene har ulik lengde på prosjektperioden, og at tidspunktet for evalueringen for den 

enkelte kandidat derfor bør framgå i et eget avsnitt i veiledningskontrakten. Det er videre 

viktig at det er selve framdriften i avhandlingsarbeidet som blir vurdert. Etter AHKRs syn 

synes sammensetningen av evalueringskomiteen noe overdimensjonert, og det blir stilt 

spørsmål om det er nødvendig med ekstern representasjon. Det etterlyses også en 

begrunnelse for hvorfor veileder ikke skal være et fullverdig medlem av komiteen. 

 

IF påpeker at det framlagte forslaget til retningslinjer kun representerer én mulig måte å 

tilfredsstille kravet om midtveisevaluering på. IF mener at det ikke er behov for å innføre nok 

en tung og ressurskrevende administrativ ordning, og at det allerede finnes flere 

velfungerende ordninger som vil kunne tjene som midtveisevaluering. Mesterklasser i regi av 

forskerskolene trekkes spesielt fram. Mesterklassene oppleves som meningsfylte, utviklende 

og stimulerende ved at de holder fokus på egen faglig utvikling hos ph.d.-kandidaten. Det 

foreslåtte opplegget kan derimot oppleves som en avsporing og et tilleggskrav. IF anser det 

som lite hensiktsmessig å bruke instituttets ressurser på et nytt opplegg når det er mulig å 

knytte midtveisvalueringen til allerede eksisterende aktiviteter. Det påpekes videre at 

instituttet gjennomfører medarbeidersamtaler på grunnlag av de årlige framdriftsrapportene 

og derfor har god oversikt over progresjonen og kan iverksette tiltak om nødvendig. Mandat 

for evalueringskomiteen etterlyses. 

 

FOF stiller seg tvilende til om det framlagte forslaget er et egnet redskap for å redusere 

tidsbruken i forskerutdanningen. Gjennomføringen av opplegget krever betydelige ressurser. 

Det påpekes at presentasjonen alene vil kreve en samlet arbeidsmengde for komiteen på 12 

timer per kandidat. I tillegg kommer de ressursene som medgår til oppfølgingssamtalen. FOF 

anser ikke dette som fornuftig ressursbruk. Det skisserte opplegget vil også kunne medføre 

merarbeid for kandidaten og derved hemme progresjonen. FOF foreslår i stedet en årlig 

samtale (ev. sjeldnere) mellom kandidat, veileder og en representant for instituttet der 

progresjonen vurderes. Kandidaten sender inn en kort statusrapport på forhånd, og 

instituttrepresentanten skriver en kort rapport til instituttet i etterkant der det blant annet går 

fram om det må iverksettes tiltak. Et slikt opplegg er mindre ressurskrevende og vil oppfylle 

kravene om midtveisevaluering. Samtidig kan det minske faren for at kandidaten blir 

avsporet ved at vedkommende ikke skal gjennom en ”seremoni”. 

 

Griegakademiet – Institutt for musikk synes forslaget i all hovedsak er godt og et tjenlig 

redskap. Det påpekes imidlertid at tidspunktet for midtveisevalueringen må justeres i forhold 

til den enkelte kandidatens prosjektperiode. Det etterlyses også en presisering av behovet 

for å finne gode lokale løsninger for rollefordelinger mellom veileder, forskergruppe, institutt 

og forskerskole. 

 

SVT stiller seg positive til denne typen oppfølging underveis. Det er imidlertid viktig at 

midtveisevalueringen ikke bare blir en administrativ forordning, men brukes som en 

anledning til å gå inn i de virkelige faglige utfordringene. SVT minner om sin uttalelse til 

Handlingsplan for forskerutdanning ved Universitetet i Bergen 2008-2015 der det blant annet 

ble påpekt at det mangler en god kvalitativ undersøkelse av hvorfor ph.d.-kandidater faller 

fra. En rekke ytre, eksterne forhold er kjente, men det kan også stilles noen deskriptive og 
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normative spørsmål som kan bidra til større forståelse av årsakene og de utfordringene vi 

derved står overfor. SVT tror at midtveisevalueringen kan være en arena for å ta opp slike 

spørsmål og stiller seg positive til at det skisserte forslaget iverksettes. Etter en viss periode 

bør opplegget evalueres for eventuelle justeringer. 

 

STIP-HF anser ikke det foreliggende forslaget som forsvarlig i et progresjonsperspektiv. Det 

vil være tidkrevende for kandidatene samtidig som det er vanskelig å se at det bidrar til 

bedring av progresjonen eller kvaliteten i doktorgradsprosjektet. Forslaget framstår som et 

unødvendig nytt kontrolltiltak. Det påpekes at det allerede finnes en rekke administrative og 

faglige kontrollrutiner, og at innføring av nye ikke bidrar til å løse eventuelle problemer. STIP-

HF anser det som viktig at midtveisevalueringen vinkles bort fra kontroll og over til en ordning 

som kan stimulere til faglig utvikling og gjennom dette bedre progresjonen. Dette kan gjøres 

ved at evalueringen skjer i form av et utvidet avhandlingsseminar med minst ett eksternt 

komitémedlem utpekt i forhold til den aktuelle ph.d.-kandidatenes behov. STIP-HF er videre 

av den oppfatning at midtveisevalueringen kommer for tidlig i prosjektperioden. Den bør 

fortrinnsvis skje når kandidaten har fullført fra halvparten til to tredeler. Videre bør det 

konkretiseres hvilke deler av forskerutdanningen som forventes gjennomført ved 

midtveisevalueringen. STIP-HF anser det foreslåtte opplegget for midtveisevaluering som en 

ekstrabelastning for kandidatene og anbefaler derfor at de kompenseres med et visst antall 

timer gitt i form av studiepoeng, pliktarbeid eller forlengelse av stipendiatstillingen. STIP-HF 

finner det videre problematisk at ordningen skal omfatte alle kandidater som startet i 

programmet fra og med 01.01.09 siden kandidatene ikke kjente til dette kravet ved opptak. 

Ordningen bør derfor kun omfatte kandidater som blir tatt opp etter at ordningen er iverksatt. 

Tidligste iverksettingstidspunkt bør være høsten 2011. Dersom den likevel blir iverksatt i 

samsvar med vedtaket i UiBs sentrale forskningsutvalg, må de aktuelle kandidatene få 

melding i god tid på forhånd siden dette etter STIP-HFs oppfatning innebærer en vesentlig 

endring i studieløpet. Ifølge retningslinjene skal instituttene sende rapport til fakultetet etter 

gjennomført midtveisevaluering. STIP-HF savner en klargjøring av hvordan rapporten skal 

følges opp og forutsetter at den ikke skal brukes til å skrive ut kandidater som ikke har 

progresjon i samsvar med kravene. 

 

 

Vurdering 

 

Tilbakemeldingene tyder på at det utsendte forslaget til retningslinjer for midtveisevaluering 

kan være for ambisiøst og ressurskrevende. Flere av tilbakemeldingene påpeker at det 

skisserte opplegget kan ta fokus bort fra arbeidet med avhandlingen og derved hemme 

progresjonen. Det er også kommet forslag om å gjennomføre midtveisevalueringen senere i 

forskerutdanningsløpet enn ca. halvveis i perioden (justert for deltid). 

 

Vi minner om at fakultetet er pålagt å innføre en midtveisevaluering, der hovedhensikten er 

 å gjøre opp status for progresjonen i prosjektet gjennom å 

 evaluere framdriften i forhold til framdriftsplanen 

 bli enige om en plan for det videre arbeidet 

 evaluere veiledningsforholdet 

 å fange opp utfordringer tidlig nok til å kunne sette inn tiltak som kan forhindre 

forsinkelser og frafall 

 

Spesielt i forhold til det siste punktet er det viktig å være i forkant. Dette gjør det også er 
faglig problematisk å legge midtveisevalueringen til relativt sent i prosjektperioden. 
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FOF foreslår et nedskalert opplegg der hovedaktiviteten er en (årlig) samtale mellom 
kandidat, veileder og en representant for instituttet der progresjonen vurderes, og der det 
skrives en rapport i etterkant med forslag om eventuelle tiltak. 
 
Forslaget fra FOF minner på mange måter om opplegget for tredjesemestersevaluering ved 
HF, NTNU. Opplegget ved NTNU er prøvd ut gjennom flere år og anses der som svært 
vellykket. Evalueringen blir normalt gjennomført mellom 12 og 15 måneder etter oppstart og 
har form av et møte i regi av leder for det aktuelle ph.d.-programmet, prodekan for forskning 
og en representant for forskningsseksjonen ved sekretariatet. Kandidaten og instituttleder er 
til stede på hele møtet, som har en total tidsramme på én time. Veileder deltar på første del 
av møtet. Kandidaten blir innkalt i god tid på forhånd og skal levere en statusrapport senest 
en uke før møtet. Rapporten skal inneholde opplysninger om hva som er gjort i forhold til 
opprinnelig plan, vurdering av prosjektutviklingen, eventuell artikkelproduksjon, 
konferansedeltakelse m.v., arbeidsplikt/undervisning, innholdet i veiledningen fram til 
evalueringstidspunktet (hvor mye veiledning, hovedtema i veiledningen, vurdering av 
veiledningen), oversikt over fullført opplæringsdel samt oppdatert framdriftsplan. Veileder får 
anledning til å komme med sin vurdering av hvert punkt underveis. Målsettingen for møtet er 
konstruktive diskusjoner med utgangspunkt i det innleverte materialet. Representanten for 
forskningsseksjonen skriver referat som undertegnes av alle deltakerne. Av referatet går det 
fram om progresjonen er tilfredsstillende/ikke tilfredsstillende med begrunnelse. Det går også 
fram hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes. I tillegg gjennomfører veilederen en mer 
omfattende vurdering av progresjonen tidlig i tredje semester og avgir rapport til fakultetet, 
leder for det aktuelle ph.d.-programmet og instituttleder. 
 
På bakgrunn av tilbakemeldingene foreslår vi at fakultetet fra og med inneværende semester 
prøver ut et mindre ambisiøst opplegg basert på FOFs forslag og det opplegget som brukes 
ved HF, NTNU. I samsvar med det opprinnelige forslaget gjennomføres evalueringen 1-1 ½ 
år etter oppstart (justert for deltid). Ansvaret for evalueringsmøtet blir lagt til instituttnivå: 
Komiteen kan bestå av instituttleder og forskningskoordinator, med instituttets 
forskningskonsulent som sekretær. Både kandidat og veileder leverer på forhånd en kort 
rapport i forhold til konkrete punkter, og begge parter får tilbud om tid alene med komiteen. 
Det skrives et kort referat fra evalueringsmøtet. Av dette skal det gå fram om progresjonen er 
tilfredsstillende/ikke tilfredsstillende, og konklusjonen begrunnes. Eventuelle tiltak 
konkretiseres, også med hensyn til ansvar for oppfølging. Fakultetet utarbeider retningslinjer 
for et evalueringsopplegg i tråd med dette. Dersom erfaringene tilsier at det er behov for er 
mer omfattende og ambisiøst opplegg, kan vi heller komme tilbake til det opprinnelige 
forslaget etter en prøveperiode. 

 
 

Forslag til vedtak: 
 

Fakultetet iverksetter midtveisevaluering fra og med våren 2011 med utgangspunkt i 
forslaget fra FOF og opplegget ved HF, NTNU. Dekanen får fullmakt til å utarbeide 
retningslinjer. Opplegget evalueres innen utgangen av 2012. 

 
 
   
   

 
Gjert Kristoffersen 
dekan 

Trine Moe 
fakultetsdirektør 

 
 



Retningslinjer for midtveisevaluering av ph.d.-kandidater 
Det humanistiske fakultet 
 
Kjernen i evalueringen bør være en midtveispresentasjon hvor kandidaten gir en kort 
redegjørelse for progresjonen i opplæringsdelen og i avhandlingen. Deretter skal arbeidet 
som er gjort i forbindelse med avhandlingen presenteres. Ansvaret for den praktiske 
gjennomføringen er lagt til instituttene. Instituttene kan avgjøre om presentasjonene skal 
gjennomføres om enkeltpresentasjoner, eller som en del av et seminar.  
 
Rammene for presentasjonen er som følger: 
 

 Tidspunkt: 1-1 ½ år etter oppstart i programmet 

 Tidsramme: Ca. 1 time, hvorav 30 minutter til presentasjonen og 20-30 minutter til 

diskusjon/spørsmål. 

 Forberedelse: 14 dager før presentasjon skal kandidaten levere en skriftlig 

oppsummering (maks 5 sider) til komiteen. 

 Sammensetning av komité: 

o Forskningskoordinator, eventuelt instituttleder (leder) 
o Representant fra forskerskole eller forskergruppe 
o Eksternt medlem (dvs. fagperson som er utenfor det aktuelle fagområdet - kan 

være fra samme institutt eventuelt et annet institutt. Utpekes av instituttleder) 
o Veileder 
o Forskningskonsulent (sekretær) 

 Første runde: Februar 2011 for kandidater som er tatt opp til programmet i 2009. 

Evalueringene skal i hovedsak gjennomføres to ganger i året: februar og oktober. 
Fakultetssekretariatet vil utarbeide en oversikt over interne og eksterne kandidater 
fordelt på grunnenhet.  

 Oppfølgingssamtale: Instituttene skal legge til rette for en oppfølgingssamtale 

(statusrapport og oppfølgingsplan) med forskningskoordinator, kandidaten og 
forskningskonsulenten. I den første delen av samtalen skal veilederen være til stede. 
Varighet: Ca. 30-60 minutter. 

 Økonomiske rammer: Komitémedlemmer godskrives 3 timer (faktor 2) i 

arbeidstidsregnskapet, for presentasjonen. Eventuelle utgifter til eksterne medlemmer 
dekkes av instituttet.  

 
Instituttet oversender en samlet rapport til fakultetet etter at presentasjonene og 
oppfølgingssamtalene er gjennomført. 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det humanistiske fakultet 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Det humanistiske fakultet 

Telefon 55589380 

Telefaks 55589383 

post@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Harald Hårfagresgt. 1 

Bergen 

Saksbehandler 

Unni Karin Utvik 

55582060 
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Instituttene 

Sentrene 

Stip-HF 

 

  

  

 

 

Høring - midtveisevaluering i ph.d.-utdanningen 

Universitetsstyret behandlet i oktober 2008 (sak 88/08) Handlingsplan for forskerutdanning 

ved Universitetet i Bergen 2008-2015.  

 

Ifølge handlingsplanen er etablering av midtveisvaluering av ph.d.-kandidatene et viktig tiltak 

for å få bedre oversikt og informasjon om framdriften i doktorgradsprosjektene. Det er 

bestemt at alle kandidater som er tatt opp i ph.d.-programmet ved UiB fra og med 01.01.09 

skal midtveisvalueres (jf. sak 03/10 i Universitetets forskningsutvalg). 

 

Forskerutdanningen, og spesielt implementering av sentrale tiltak i handlingsplanen, var 

tema på fakultetskonferanse på Voss i september. På bakgrunn av drøftingene der er 

vedlagte forslag til retningslinjer for midtveisevaluering ved fakultetet utarbeidet. 

Evalueringen skal omfatte alle kandidater i ph.d.-programmet, både stipendiater og 

kandidater med annen finansiering. 

 

Vi ber instituttene vurdere opplegget og komme med en kort tilbakemelding. 

 

Tilbakemeldingsfrist: 08.12.10. 

 

Saken skal behandles i fakultetsstyret i januar.  

 

Retningslinjene er distribuert til forskningslederne/-koordinatorene og Styringsgruppen for 

forskerutdanning via nettverkene, som er bedt om å komme med egne uttalelser. 

 

 

 

Sonja Irene Dyrkorn 

ass. fakultetsdirektør Unni Karin Utvik 

 rådgiver 

Referanse Dato 

2010/12633-UNU 19.11.2010 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitenskap 

Telefon  

Telefaks  

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Øysteinsgate 3 

Bergen 

Saksbehandler 

Arne Mykkeltveit 

55582943 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

Høring- midtveisevaluering i ph.d. utdanningen. 

 

Vi viser til brev av  19. november d.å. der forslag til retningslinjer for midtveisevaluering av 

kandidater som er tatt opp på PhD-progammet ved Det humanistiske fakultetet, blir sendt til 

høring.  

 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) ser det som viktig at 

Midtveisevalueringen for PhD-utdanningen har et overordnet faglig siktemål og ikke bare har 

karakter av kontroll og enda en rapporteringsrutine i tillegg til de årlige rapporteringene. 

 

Evalueringen skal omfatte alle kandidater i PhD-programmet, både stipendiater og 

kandidater med annen finansiering. Disse kandidatene kan ha ulik lengde på 

prosjektperioden – tre eller fire år for interne kandidater –, mens eksterne kandidater kan ha 

enda lenger tidsramme, avhengig av vilkårene de er innvilget ved sine respektive 

institusjoner. Det er derfor viktig at tidspunkt for Midtveisevaluering inngår som et eget avsnitt 

i kontraktene og at dette avtales individuelt, avhengig av lengden på prosjektet og i forhold til 

tiden for forskerutdanningsdelen og pliktarbeidets organisering. Det er viktig at det er selve 

fremdriften i avhandlingsarbeidet som blir vurdert. 

 

Det er også viktig at evalueringskomiteen får et tydeligere mandat, som tar høyde for faglige 

tiltak, eventuelle sanksjoner dersom fremdriften med prosjektet er problematisk. 

 

Når det gjelder sammensetningen av komité kan den synes noe overdimensjonert, og det blir 

reist spørsmål om det er faglig behov for ekstern representasjon. Det savnes også 

begrunnelse for at veileder ikke er et fullverdig medlem av komiteen, siden veileder fortsatt 

spiller en hovedrolle i den faglige oppfølgingen av kandidatene.     

  

Fakultetets forslag til retningslinjer er blitt drøftet i AHKRs forskningsutvalg, og utvalgets 

synspunkter, som er gjengitt over, er også blitt fremlagt for instituttrådets medlemmer til 

orientering med frist for eventuell uttale. Det er ikke kommet merknader til disse 

synspunktene.  

 

Christhard Hoffmann 

instituttleder Ingvild Øye 

         forskningskoordinator 

Referanse Dato 

2010/12633-INØ 03.12.2010 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for fremmedspråk (IF) 
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Postadresse 
Postboks 7805 
NO-5020 Bergen 

e-post 
if@hf.uib.no 
Internett  
www.uib.no/fremmedsprak  
Org no. 874 789 542 

Institutt for fremmedspråk (IF) 
Telefon 55 58 23 40 
Telefaks 55 58 42 60 

Besøksadresse: 
Sydnesplass 7 
HF-bygget 
5007 Bergen 

Det Humanistiske Fakultet 

  

Dato:  

 
02.12.2010 

Deres ref 

 
2010/12633-UNU 

Vår ref  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Høring – midtveisevaluering i ph.d.-graden 

 

I brev av 19.11.2010 er instituttet oversendt utkast til retningslinjer for midtveisevaluering av 

ph.d.-kandidater.  Utkastet ble sendt ut til instituttet for innspill og behandlet i instituttets 

Forskningsutvalg i møte 01.12.2010. Kommentar og innspill nede er kommet frem på dette 

møtet og bygger på bred enighet i gruppen. 

 

Behovet for en egen midtveisevaluering av denne type 

Handlingsplanen for forskerutdanningen pålegger instituttene å gjennomføre en form for 

midtveisevaluering. Praksisen som skisseres i forslaget til retningslinjene er én mulig måte å 

tilfredsstille dette kravet på.  På IF mener vi imidlertid at det ikke er behov for nok en tung og 

ressurskrevende administrativ ordning, og at det allerede finnes flere velfungerende 

ordninger som kunne tjene som en midtveisevaluering.  Den mest aktuelle er 

mesterklassene som gjennomføres i regi av Forskerskoler. Ved slike mesterklasser, legger 

stipendiaten frem arbeidet sitt for en ekspert på feltet og får nyttig tilbakemelding og trening i 

å presentere arbeidet sitt offentlig. Slik dette praktiseres ved Forskerskolen i Språkvitenskap 

og Filologi, for eksempel, er både veileder, andre seniorforskere, medstipendiater og 

ledelsen for Forskerskolen tilstede. Stipendiatene har opplevd denne mulighet som 

meningsfylt, utviklende og motiverende. Ved å holde fokus på stipendiatens egen faglig 

utvikling, blir mesterklassen oppfattet som en mulighet, heller enn en byrde. Men selve 

innholdet i mesterklassen gir innsikt i stipendiatens progresjon og fremdrift og klassen kunne 

dermed få en tilleggsfunksjon uten å måtte forandres nevneverdig. Dersom mesterklassene 

brukes som en midtveisevaluering, måtte man naturligvis sørge for at klassen er lagt til et 

dertilegnet tidspunkt i stipendperioden, kanskje noe tidligere enn hittil har vært tilfelle. 

 

I motsetning til denne typen evaluering, vil en midtveisevaluering av den typen som er 

foreslått i utkastet kunne oppleves som et tilleggskrav og en avsporing i avhandlingsarbeidet. 

Det er en fare for at stipendiater vil bruke dyrebar tid og krefter på å forberede møtet, og 

dette ville i tilfelle virke mot sin hensikt. Hvis målet er å legge best mulig til rette for fremdrift, 

synes ikke det å innføre nok en administrativ rapport å være den mest åpenbare løsningen.  
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Det virker også lite hensiktsmessig å bruke ressurser ellers på instituttet (tiden til 

forskningsleder, andre fagpersoner, forskningskonsulent) når man kan knytte 

midtveisevaluering til en allerede eksisterende aktivitet. Det blir en unødvendig merkostnad.   

 

Stipendiatene er allerede pålagt å levere fremdriftsrapporter årlig. Dersom disse brukes aktivt 

og følges opp, gir også disse god oversikt over situasjonen til enhver tid. Ved IF blir 

fremdriftsrapportene brukt i forberedelse av medarbeidersamtaler og fulgt opp av 

forskningskonsulent og -leder slik at instituttet er godt informert om den enkeltes situasjon og 

kan iverksette de nødvendige tiltakene. 

 

Uklar mandat og utfall 

Forslaget til retningslinjene sier ingenting om hvilket mandat en eventuell evalueringskomite 

skal ha eller hvilke mulige utfall en slik evaluering (uansett form) skal ha. Likeledes er bruken 

av såkalte ”oppfølgingssamtaler” lite presisert.  Skal slike samtaler gjennomføres med alle, 

eller bare noen? Hvilke kriterier skal i tilfelle gjelde for ”godkjenning”?  

 

Instituttet vil be fakultetet vurdere muligheten for å bruke mesterklasser, avhandlingsseminar, 

eller andre eksisterende faglige fora for å foreta den pålagte evalueringen. Vi etterlyser også 

klarhet i hvilke mulige utfall slike evalueringer skal ha utover det som allerede foregår som 

rutinemessig oppfølging av medarbeidersamtaler og fremdriftsrapportene. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Sandra Halverson 

Forskningsleder  

 

Vedlegg  

kopi til:   

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudier 

Telefon 55 58 23 82 

Telefaks 55 58 96 51 

fof@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Sydnesplass 12-13 

Bergen 

Saksbehandler 

Steinar Thunestvedt 

55582384 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Midtveisevaluering i PhD-utdanningen - høringsuttalelse fra FoF 

 

Saken ble behandlet på instituttrådsmøte 9. desember 2010. 

 

 

 

FoF stiller seg tvilende til om forslaget til midtveisevaluering er et egnet instrument for å 

redusere tidsbruken i forskerutdanningen gjennom bedre oppfølging. Hensikten med 

midtveisevaluering må være: 

 

1. Undersøke om kandidatens progresjon er tilfredsstillende 
2. Å sette inn tiltak dersom den ikke er det. 

 

Forslaget om midtveispresentasjoner oppfyller punkt 1, mens punkt 2 oppfylles gjennom 

forslaget om en oppfølgingssamtale. Ressursene som kreves for å gjennomføre dette, er 

ikke ubetydelige: de fire vitenskapelig komitémedlemmene vil få tre timer hver for 

presentasjonen, til sammen 12 timer pr. kandidat. I tillegg kommer oppfølgingssamtalen med 

fire personer på ytterligere (opptil) en time med statusrapport og oppfølgingsplan. På 

fakultetet som helhet vil det gå med et betydelig antall timer dersom den foreslåtte 

midtveisevalueringen gjennomføres. FoF stiller seg tvilende til om dette er fornuftig 

ressursbruk. 

 

Vi stiller oss også tvilende til om forslaget vil være gunstig for kandidatens faglige progresjon. 

Forslaget kan minne om en “disputas light”, som etter all sannsynlighet vil føre til merarbeid 

for kandidaten og snarere hemme enn fremme progresjonen. 

 

Vi bør finne mer smidige og mindre ressurskrevende måter å oppfylle målsettingene om 

bedre progresjon og oppfølging av kandidatene underveis på. Et mulig opplegg kunne være 

følgende: 

 

Referanse Dato 

2010/12633-STT 09.12.2010 
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 Hvert år, eventuelt sjeldnere, møtes kandidat, veileder og en representant for 
instituttet (for eksempel forskningskoordinator) for å vurdere progresjonen i arbeidet. 
Kandidaten sender inn en kortfattet rapport om hva som er gjort, et eksempel på 
arbeidet som for eksempel et kapittelutkast, og en plan for arbeidet i året som 
kommer.  

 Etter samtalen skriver instituttrepresentanten en kort rapport til instituttet. Det kan 
være “alt i orden” eller et varsel om at noe må gjøres. I det siste tilfellet må ledelsen 
på banen med tiltak.  

 

Etter vår mening kan et slikt nedskalert opplegg oppfylle hensikten med evalueringen like bra 

som forslagene i høringsnotatet. Det krever mindre ressurser fra vitenskaplig personale, og 

kandidaten skal ikke gjennom noen “seremoni” som lett kan ta tid og oppmerksomhet bort fra 

arbeidet med selve avhandlingen. Vi vil også minne om at vi allerede har kontrollmekanismer 

som ved vårt institutt synes å fungere bra: årlige rapporter og medarbeidersamtaler, i tillegg 

til – naturligvis – jevnlig kontakt med veileder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigdis Songe-Møller 

instituttleder Ole Martin Skilleås 

                                                                                           fung. leder forskningsutvalget  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Griegakademiet - Institutt for musikk 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Griegakademiet - Institutt for musikk 

Telefon 55 58 69 50 

Telefaks 55 58 69 60 

grieg@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Lars Hillesgt. 3 

Bergen 

Saksbehandler 

Bjørn Einar Halvorsen 

55586961 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

 

 

Høring  midtveisevaluering i ph.d.-utdanningen  svar fra 
Griegakademiet  Institutt for musikk 

 

Griegakademiet har følgende kommentarer til Handlingsplan for forskerutdanning ved 

Iniversitetet i Bergen 2008.2015. 

 

Planen er etter vårt syn i all hovedsak god og et tjenelig redskap.  

 

Tidspunktet er i dag spesifisert til 1-1 ½ år. Detter er tidlig for kandidater som går på 4 år og 

ikke minst for eksternt finansierte som går på 6 år. Tilrådd tidspunkt kunne derfor vært 

spesifisert i forhold til de tre mest aktuelle periodelengdene; 3 år, 4 år og 6 år. 

 

Behovet for å finne gode lokale løsninger for rollefordeling mellom veileder, 

forskningsgruppe, institutt og forskerskole kunne ha vært presisert. 

 

 

 

 

 

Frode Thorsen 

Instituttleder Bjørn Einar Halvorsen 

 seniorkonsulent 

 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2010/12633-BJHA 08.12.2010 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Senter for vitenskapsteori 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Senter for vitenskapsteori 

Telefon 55582705 

Telefaks 55589664 

post@svt.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 BERGEN 

Besøksadresse 

Allegt. 34 

Bergen 

Saksbehandler 

Signe Solberg 

55582847 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Høringssvar fra SVT ang. midtveisevaluering 

SVT takker for at vi har fått anledning til å sende inn uttalelse etter ordinær frist.  

 

Ved SVT stiller vi oss positive til denne type oppfølging underveis. Det er viktig at 
midtveisevaluering brukes som en anledning til å gå inn i de  
virkelige, faglige utfordringene og ikke bare bli en administrativ  
forordning. 
 
Vi vil minne om SVTs uttalelse til UiBs handlingsplan for forskerutdanning, hvor vi bl.a. sa 
følgende: 
 
"Hvorfor faller kandidater fra i de “myke”, fortolkende fagene? Er  
forklaringene de samme som for de naturviten-skapelige fagene? Dette vet  
vi lite om, fordi det – etter det vi kjenner til – mangler en god,  
kvalitativ undersøkelse av PhD-studentenes grunner til å falle fra. Av  
ytre, eksterne forhold kjenner vi til en rekke: forsinkelse, opplevd  
mangelfull veiledning, problemer med å avslutte avhandlingsarbeidet,  
stopp i finansiering, overgang til annen jobb, ulike personlige forhold.  
Imidlertid er dette mer beskrivelser av forløpet fram mot frafall enn  
noe som gir forståelse av hva som skjer. La oss stille noen deskriptive  
og normative spørsmål som kunne forfølges fram til den påkrevde forståelsen: 
 

 Fører opplevelsen av vansker og problemer underveis i PhD-arbeidet til 
motivasjonssvikt, forsinkelser og/eller frafall? Hva slags vansker og problemer? 

 

 Fører “negative data” til forsinkelser og frafall, i den forstand at det hersker 
oppfatninger i enkelte fagmiljø om at man “ikke kan publisere/disputere hvis man ikke 
har gjort oppdagelser/positive funn”? Hva skal vi i så fall gjøre med dette – 
skreddersy prosjekter som minsker risikoen for negative funn, påvirke tidsskrifter til å 
publisere negative funn, eller oppfordre til monografier i slike tilfeller? 

 

 Hva er rollen til frustrasjon over “diffuse forskningsproblemer” og “omstridte teoretiske 
perspektiver”? Bør forskerutdanningen styrkes med tanke på å takle slik frustrasjon? 
Eller skal man heller oppfordre til / styre PhD-studentene inn i prosjekter der 
grunnlagsproblematikk (tilsynelatende) kan unngås? 

Referanse Dato 

2010/12633-SISO 23.12.2010 
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 Hva er forholdet mellom – for å benytte oss av utvalgets overdrivelse – “PhD som 
livsverk” og motivasjon? I hvilke fag spiller  
“livsverksdimensjonen” en viktig rolle for motivasjonen? I hvilken grad spiller det en 
rolle for gjennomstrømmingen, for eksempel ved å motivere for lange kvelder med 
ubetalt overtidsarbeid? 

 

 Fører opplevelsen av å være “alene med problemene” til frustrasjon, forsinkelse og 
frafall? Hva slags fellesskap savnes – tettere veiledning, flere veiledere, større grad 
av fellesskap med andre PhD-studenter, i samme eller andre fag? 

 

 Hva slags omfang er forventet av en PhD-avhandling i ulike fag? Har vi 
kulturforskjeller på UiB som resulterer i ulike krav til omfang? 

 

 Hvor mange faller fra fordi de etter hvert opplever sitt prosjekt eller forskningsmiljøet 
det utgår fra eller inngår i, som lite meningsfylt, uvesentlig eller dårlig? 

 

 Hvilke av våre fagmiljøer unngår (i større grad) forsinkelser og frafall, og hvilke 
forhold og erfaringer trekker PhD-studenter og veiledere fram som vesentlige? 

 
Kunnskapsgrunnlaget må med andre ord utvides for å kunne komme til kjernen i 
utfordringene, slik det også ble etterlyst i utvalgsmandatets tredje, fjerde, sjette og åttende 
kulepunkt. Utfordringene er faglige og har ikke en ren organisatorisk løsning." 
 
(SVTs høringsuttalelse av 07.09.2008, p. 4-5, Referanse 2007/10922 - ROST) 
 
Vi tror at midtveisevalueringen kan være en arena for å adressere noen av disse 

spørsmålene (og andre også). Midtveisevaluering er dessuten standard praksis ved mange 
andre universiteter (og ble etablert med suksess ved det daværende Ontologiske fakultet ved 
UiB). Med andre ord, her er det som ofte ellers rikelig anledning til selvoppfyllende profetier 
både av positiv og negativ art. 
 

SVT stiller seg dermed positive til at det skisserte forslaget iverksettes. Etter en viss periode 

bør opplegget evalueres for ev. justeringer av opplegget; men p.t. er det viktig at fakultetet 

kommer i gang med å midtveisevaluere og høste erfaringer med en slik ordning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Strand  

Professor, senterleder Signe Solberg 

 administrasjonssjef 
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STIP-HFs høring om HFs forslag til midtveisevaluering 
STIP-HF, PhD-kandidatutvalget ved Det humanistiske fakultet, har diskutert fakultetets 

forslag til retningslinjer for midtveisevaluering for PhD-kandidater ved fakultetet. Dette 

skjedde på et STIP-HF-møte tirsdag 7. desember 2010, der STIP-HFs fem medlemmer pluss 

tre andre PhD-kandidater deltok. Vi hadde dessuten i forkant mottatt innspill på e-post fra 

seks PhD-kandidater, som til dels baserte seg på diskusjoner som inkluderte også andre.   

 

Hovedproblemet med fakultetets forslag: Unødvendig ”kontrolltiltak” 
Midtveisevaluering av PhD-kandidater er en del av Handlingsplan for forskerutdanning 2008–

2015 og skal innføres ved hele UiB, tilpasset de enkelte fakultetene. Den overordnede 

hensikten med handlingsplanen er å stimulere til både bedre progresjon og bedre kvalitet i 

forskerutdanningen, og alle nye tiltak bør derfor kunne argumenteres for i lys av det.  

 

Slik vi ser det, er ikke det foreliggende forslaget til midtveisevaluering forsvarlig i et 

progresjonsperspektiv, siden det vil ta tid for PhD-kandidatene samtidig som det ikke er klart 

hvordan det vil kunne gjøre verken progresjonen i eller kvaliteten på doktorgradsarbeidet 

bedre.    

 

Vi kan heller ikke se hvorfor midtveisevaluering, slik tiltaket er foreslått, skulle være 

nødvendig for å ”kontrollere” progresjon. Grunnen til det er at det alt finnes en rekke både 

administrative og faglige tiltak som i større eller mindre grad er ment å dekke dette. På den 

ene siden har vi mange administrative kontrollrutiner, som semesterregistrering, årlig 

fremdriftsrapport fra både PhD-kandidater og veiledere og årlige medarbeidersamtaler 

(sistnevnte bare for interne PhD-kandidater). På den annen side har vi veiledere, forskerskoler 

og forskergrupper, som i større eller mindre grad har ansvar for å følge opp PhD-kandidatene 

faglig, og dermed også både stimulere til og holde oversikt over progresjonen deres.  

 

Det varierer mye i hvor stor grad disse administrative og faglige tiltakene gjennomføres og 

følges opp ved institutt, senter og fakultetet. Det varierer også i hvor stor grad det finnes vilje 

og ressurser til å forbedre PhD-kandidatenes kurstilbud, veiledning, integrering i fagmiljøet 

og infrastruktur når det kommer frem at det er viktig for doktorgradsarbeidet deres. Ingenting 

av dette løses imidlertid ved å innføre enda et kontrolltiltak, som vil kreve klart mer arbeid av 

PhD-kandidatene enn de administrative kontrollrutinene som finnes fra før.  

 

Alternativt forslag: ”Avhandlingsseminar” rettet mot faglig utvikling 
Skal midtveisevaluering innføres på en forsvarlig måte ved HF, er det derfor svært viktig at 

den vinkles bort fra tidskrevende ”kontroll”, som alt sjekkes på andre måter, og over til en 

ordning som derimot kan stimulere faglig utvikling for både PhD-kandidatene og 

doktorgradsprosjektene deres, og dermed også kunne bedre progresjonen. Det som da kunne 

være interessant, er å heller gjøre midtveisevalueringen om til et utvidet avhandlingsseminar, 

der PhD-kandidatene får presentere prosjektet sitt slik det foreligger da, og med mulighet for å 

be om råd og innspill om veien videre fra et engasjert og kompetent publikum i form av en 

komité, med hovedvekt av faglig relevante medlemmer, og andre interesserte. Gjennom dette 

vil komiteen få et inntrykk av PhD-kandidatenes progresjon, men fokuset ligger på PhD-

kandidatenes faglige behov. Detaljer i progresjonen frem til da bør derfor være unødvendig å 

bruke tid på, det viktige er hva som kan stimulere prosjektets fremdrift og kvalitet fremover. 
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Sammensetning av komité 

For at et slikt ”avhandlingsseminar” skal kunne fungere som noe mer enn et ”vanlig” 

avhandlingsseminar, er det svært viktig at det hentes inn minst én ekstern kandidat utenfra 

som faktisk har noe faglig å bidra med utover det forskergrupper og forskerskoler alt har. 

Dette kan godt være en person fra et annet fagområde, der det er aktuelt, men valget av 

person, eller helst personer, må sees i lys av PhD-kandidatens behov, og både PhD-kandidat 

og veileder må få være med og komme med innspill om konkrete personer.  

 

Tidspunkt 

Tidspunktet for midtveisevalueringen er også avgjørende for om tiltaket faktisk vil kunne 

stimulere til progresjon og kvalitet i doktorgradsarbeidet eller ikke. Vi mener at 

midtveisevalueringen heller bør forskyves til senere enn midtveis enn å forskyves til før 

midtveis, slik det ser ut til i forslaget, der det som anslås er 1 til 1 ½ år ut i løpet. Ved Umeå 

Universitet i Sverige har stipendiatene for eksempel såkalt ”midterm evaluation” ett 

kalenderår før planlagt innlevering av avhandlingen. Tidspunktet må ellers selvfølgelig 

justeres for om man har pliktarbeid eller ikke, og om man for eksempel gjør ferdig store deler 

av opplæringsdelen tidlig i løpet, om man har utenlandsopphold i starten, og om man har hatt 

permisjoner.  

 

Et konkret forslag fra vår side er at PhD-kandidater får mulighet til å ha midtveisevaluering 

fra når de har fullført halvparten til to tredjedeler av den fastsatte stipendiatperioden. 

Tidspunktet kan og bør altså tilpasses den enkelte PhD-kandidats behov, slik at det kommer 

på et tidspunkt som det er hensiktsmessig for prosjektets fremdrift å ha en slik presentasjon, 

der man kan få vise hva man har funnet ut til da, og få hjelp til veien videre. En slik 

individuell tilpassing er kanskje viktigere på HF enn ved en del andre fakultet, fordi mange 

flere her har individuelle doktorgradsprosjekt, som krever svært forskjellige arbeidsprosesser. 

Vi håper derfor at fakultetet vil benytte seg av muligheten til å implementere Handlingsplan 

for forskerutdanning med tanke på hva som er best for fakultetets PhD-kandidater.   

 

Det bør samtidig også vurderes hva som er en naturlig progresjon til ”midtveis” eller litt over 

midtveis i løpet? Skal man ha lest så og så mange bøker, skrevet så og så mange sider, vært på 

et så og så langt feltarbeid eller annet? Mye av et doktorgradsarbeid inkluderer lesing, tenking 

og annen aktivitet som ikke er like lett å dokumentere, men som likevel er en nødvendig og 

viktig del av arbeidet. Etter hva vi kjenner til fra PhD-kandidater som har levert gode 

avhandlinger på normert tid, er det dessuten vanlig at det er mye mer ”synlig progresjon” i 

siste halvdel av doktorgradsarbeidet enn i første halvdel, uten at det betyr at det er noe galt 

med progresjonen. Det er derfor viktig at PhD-kandidater får vite konkrete (minimums)krav 

for hva som forventes å være innfridd av ”synlig progresjon” frem til midtveisevalueringen, 

og at dette er rimelige krav. Hvis ikke slike retningslinjer er på plass, blir 

midtveisevalueringen som å være med i et spill uten å ha tilgang til spillereglene. 

 

Økonomiske rammer 

I en situasjon der det er stort fokus på at PhD-kandidatene skal bli ferdig med 

forskerutdanningen på normert tid, ser vi det ikke som forsvarlig at PhD-kandidatene nå skal 

få et tilleggskrav, som vil kunne kreve en god del forberedelsestid, uten at man får 

kompensasjon for det. Det står i forslaget til retningslinjer at komitémedlemmer godskrives 3 

timer med faktor 2 i arbeidstidsregnskapet for et arbeid som, slik vi forstår det, inkluderer 

lesing av 5 sider tekst, deltakelse på seminaret og en kort vurdering i ettertid. Samtidig står 

det ingenting om at PhD-kandidatene selv skal få noen form for kompensasjon, selv om dette 

kommer i tillegg til selve arbeidet med doktoravhandlingen og innebærer langt mer arbeid enn 
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for komitémedlemmene. Dette er også uheldig fordi det er forskjellsbehandling at ikke alle 

ansatte får uttelling for ”ekstraoppgaver”. At veileder, som alt har som oppgave å lese tekster 

fra PhD-kandidaten, skal få kompensasjon, mens PhD-kandidatene selv ikke skal få noe, 

mener vi er høyst urimelig. Vi anbefaler derfor at deltakelse i midtveisevaluering gir 

kompensasjon også for PhD-kandidatene i form av et visst antall timer, gitt som studiepoeng, 

pliktarbeidstimer eller forlengelse av stipendiatstillingen. 

 

Første runde 

STIP-HF er klar over at det er meningen at oppstarten av midtveisevaluering skal skje så fort 

som mulig, og at det er vedtatt sentralt ved UiB at den skal skje for alle kandidater som er tatt 

opp til programmet i 2009. Samtidig er det svært problematisk overhodet å få PhD-kandidater 

til å måtte delta i midtveisevaluering uten at de kjente til det da de ble tatt opp i PhD-

programmet. Det ville for eksempel aldri blitt regnet som greit å legge inn obligatoriske 

arbeidskrav på bachelor- og masternivå for studenter som alt gikk på faget, og det burde da 

ikke være annerledes for 400-nivå. Det beste er derfor om midtveisevaluering ikke blir 

igangsatt tidligere enn for PhD-kandidater som først blir ansatt etter at ordningen er 

implementert ved fakultetet, altså fra og med våren 2011.  

 

Dersom midtveisevaluering imidlertid likevel skal måtte igangsettes for alle som er tatt opp 

fra og med 2009, er det i hvert fall svært viktig at PhD-kandidatene får beskjed om det god tid 

i forveien, siden dette altså er en vesentlig endring i studieløpet deres. Vi mener derfor at 

midtveisevaluering tidligst kan igangsettes høsten 2011. Se ellers tidligere kommentar med 

vår anbefaling om når i løpet midtveisevaluering normalt bør skje. 

 

Annet 

I siste setning i forslaget står det at instituttet oversender en samlet rapport til fakultetet etter 

at presentasjonene og oppfølgingssamtalene er gjennomført. Her savner vi en klargjøring av 

hvordan rapporten så vil bli fulgt opp, for eksempel om PhD-kandidater som man ser trenger 

det, skal få bedre tilrettelegging for arbeidet i resten av tiden, for eksempel bedre 

infrastruktur, et bedre kurstilbud eller annet. 

 

Vi forutsetter selvfølgelig at midtveisevalueringene ikke skal brukes som et grunnlag til å 

”kaste ut” PhD-kandidater som ikke har hatt god nok ”synlig progresjon”, og at det gjøres 

klart for PhD-kandidatene i forkant. Dette er viktig for at PhD-kandidatene skal kunne våge å 

fortelle også om hvilke faglige utfordringer prosjektet har, som et grunnlag for å få gode råd, i 

stedet for utelukkende å fortelle om alt som har gått bra.  

 

Stipendiatene ved HF ved UiB rekrutteres ellers normalt gjennom åpne utlysninger og til dels 

i stor konkurranse, og det er derfor svært lite sannsynlig at man får inn som stipendiater noen 

som faktisk ikke er interessert i å gjøre et minst like godt forskningsarbeid som andre ansatte 

ved institusjonen. Også de eksterne PhD-kandidatene er normalt ansatt på bakgrunn av åpne 

utlysninger, og uansett er det slik at HF først bør gjøre svært mye mer enn i dag for å ivareta 

dem bedre før det gir noen mening å skulle prøve å få sparket noen av dem ut av 

forskerutdanningen på grunn av for lav ”synlig progresjon” frem til midtveisevalueringen. 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
 

 

  

  

 

Selvfinansierte doktorgradskandidater  

 
Bakgrunn 

Bakgrunnen for denne saken er konkrete søknader om opptak til forskerutdanningen, faglig 

knyttet til Institutt for fremmedspråk, som fakultetet har mottatt. Søknadene kom fra 

utenlandske søkere, og instituttet nedsatte en sakkyndig komité som vurderte den faglige 

kvaliteten til prosjektene. Komiteens innstilling var deretter sendt til fakultetet, som vurderte 

at finansieringsgrunnlaget ikke var tilstrekkelig og deretter gav avslag på søknadene.  

 

Avslaget har ført til en del diskusjoner om muligheten for å gi opptak til søkere som selv 

finansierer forskerutdanningsløpet. Denne konkrete saken har ført til et behov for en 

prinsipiell avklaring i fakultetsstyret hvorvidt det er ønskelig å ta opp kandidater som er 

selvfinansierte. 

 

Finansiering av forskerutdanningen 

Krav til opptak til ph.d.-programmet ved UiB er hjemlet i reglement for ph.d-graden ved UiB, 

§2. Søkere til ph.d.-programmet ved Universitetet i Bergen skal i tillegg til en støtteverdig 

prosjektbeskrivelse dokumentere tilstrekkelige formelle kvalifikasjoner og ressurser for 

gjennomføring av forskerutdanningen. Flertallet av doktorgradskandidatene sikrer 

finansieringen gjennom stipendiatstillinger (universitetsstipendiater, 

forskningsrådsstipendiater eller gjennom stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid) 

eller ved at ekstern arbeidsgiver dekker lønn og ulike driftskostnader knyttet til 

forskerutdanningen. Søkere med eksternfinansiering vil normalt være i etablerte 

arbeidsforhold ved f.eks. høyskoler eller andre eksterne arbeidsgivere. Slike søkere må 

kunne dokumentere at arbeidsgiveren støtter søknaden, blant annet ved at minst 50 % av 

arbeidstiden kan brukes til prosjektet, og at alle driftskostnader i prosjektperioden vil bli 

dekket av den eksterne arbeidsgiveren. Stipendiater som er eksternfinansierte, har vanligvis 

tilgang til arbeidsplass og teknisk infrastruktur gjennom sine arbeidsgivere.   

 

Situasjonen er derimot annerledes for selvfinansierte søkere til forskerutdanningen. Disse 

søkere skal dokumentere tilstrekkelig finansieringsgrunnlag for forskerutdanningsperioden. 

Dette gjelder både for norske og utenlandske søkere. For utenlandske søkere vil tilstrekkelig 

finansieringsgrunnlag være følgende: 

   

 kr 100 000,- oppholdskostnader (basiskrav fra Utlendingsdirektoratet) 

 kr 45 000 (kontor, UiB satser) 

 kr 53 000,- (administrasjonskostnader/infrastruktur, UiB satser)1 

 kr 32 000,- (driftsmidler m.m.) 

                                                
1 Administrasjonskostnader inkluderer sentrale avsetninger som sikrer kandidatens tilgang til blant annet IT- og 

bibliotektjenester. 

Dato: 11.01.2011 

Arkivsaksnr: 2011/475 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

3/11 

25.01.2011 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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 helseforsikring 

 

Søkeren må således dokumentere finansiering på til sammen kr 230 000,- per år, i tillegg til 

kostnadene for helseforsikring. Samlet sett vil kostnadene for et treårig 

forskerutdanningsopphold være et minimum av kr 690 000,-.  

 

Høringssvar fra instituttene og sentrene 

I forberedelsen til denne saken var instituttene og sentrene bedt om å gi en tilbakemelding 

på følgende spørsmål: 

 

1. Bør fakultetet åpne for selvfinansierte doktorgradskandidater? 
2. Dersom svaret er ja, bør veiledningskostnader dekkes av kandidaten? 
3. Hvilke rutiner bør etableres for å sikre den faglige kvaliteten til søknaden? 

 

Instituttene og sentrene mener at fakultetet bør åpne for opptak av selvfinansierte 

doktorgradskandidater. FOF og IF foreslår at det settes en årlig søknadsfrist for 

selvfinansierte søkere, noe som kan forenkle arbeidet med den kvalitative vurderingen av 

søknadene. Det er også en generell enighet om at prosjektene må holde et høyt kvalitativt 

nivå; AHKR og LLE understreker at prosjektene må vurderes som “klart støtteverdig”. 

 

Tilbakemeldingene er mer nyansert når det gjelder det fakultetets beregning av det 

økonomiske grunnlaget for opptak. Med unntak av FOF, mener samtlige at 

veiledningskostnader skal dekkes av institusjonen, og at instituttet må selv vurdere 

veiledningskapasiteten innenfor egne rammer. Til dette punktet mener FOF at fakultetets 

nåværende ressurssituasjon tilsier at kandidaten selv bør dekke veiledningskostnadene, men 

at dette bør vurderes på nytt når den generelle økonomiske situasjonen har forbedret seg. 

 

FOF, IF og SVT mener at de økonomiske rammene som fakultetet har lagt til grunn i 

høringssaken bør være mer fleksible. Her vises det blant annet til mulige forskjeller mellom 

søkerne med hensyn til kontorbehov o.l. IF understreker at det er mange spørsmål tilknyttet 

økonomien som bør avklares. 

 

Fakultetsledelsens kommentarer 

For fakultetet er det viktig at diskusjonen om opptak av selvfinansierte doktorgradskandidater 

nå avklares, ikke minst fordi det er sannsynlig at antall henvendelser fra potensielle 

doktorgradskandidater som ikke har nådd opp i den åpne konkurransen om 

stipendiatstillinger vil øke. 

 

Etter fakultetsledelsens vurdering bør hovedprinsippet være at alle søkere til 

doktorgradsprogrammet vurderes etter samme faglige målestokk. Dette vil bidra til å sikre 

prosjektets faglig kvalitet,uavhengig av om det dreier seg om søknader om stipend eller 

søknad om opptak basert på annen finansiering. I dagens retningslinjer må prosjektene 

vurderes som “støtteverdig” få å nå opp i konkurransen om stipend. I forbindelse med de 

åpne utlysninger er det i praksis bare de som er vurdert som “klart støtteverdig” som har 

mulighet for å få stipend. Dersom fakultetet skal åpne for selvfinansierte 

doktorgradskandidater, bør det samme kravet stilles til disse. Her kan det kanskje innvendes 

at kravet om at søknaden skal være ”klart støtteverdig” ikke alltid innfris ved tilsettinger 

knyttet til prosjekter. Men siden egenfinansierte kandidater vil søke på grunnlag av egne 
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prosjekter, vil det være mest naturlig å sammenligne dem med søkere på åpent utlyste 

stipend.  

 

Når det gjelder de økonomiske rammene for opptak er det viktig å understreke at kravene 

som stilles til kontorutgifter (husleie) og administrasjonskostnader/infrastruktur gjelder alle 

stipendiater. Departementets tildeling av stipendiathjemler inkluderer både lønnsmidler og 

midler for å dekke øvrige utgifter (inkludert driftsmidler). Stipendiater som er 

eksternfinansierte (som for eksempel gjennom en høyskole) har tilgang til arbeidsplass og 

teknisk infrastruktur gjennom sine arbeidsgivere.   

 

I noen av tilbakemeldingene har det kommet forslag om å være mer fleksibel med hensyn til 

disse utgiftene, blant annet i tilfeller hvor kandidaten ikke ønsker å benytte seg av en 

kontorplass ved instituttet. Fakultetsledelsen mener at det vil være svært uheldig å legge til 

rette for en ordning som ikke sikrer at kandidaten kan integreres med fagmiljøet på best 

mulig måte. Dette er særlig viktig for utenlandske kandidater. Videre har fakultetet nå fått 

ansvaret for arealdisponeringen i forbindelse med internhusleie, og det er prinsipielt viktig at 

fakultetet får dekket de reelle utgiftene som gjelder alle årsverk. 

 

Dersom fakultetet åpner for selvfinansierte doktorgradskandidater må det utarbeides en 

konkret oversikt over utgiftene som søkeren må dokumentere at hun eller han er i stand til å 

bære. Denne oversikten er særdeles viktig informasjon for potensielle søkere. Fakultetet må 

også utarbeide konkrete retningslinjer som instituttene/sentrene kan legge til grunn for den 

faglige vurderingen av prosjektet. 

 
 

Forslag til vedtak: 
 

Fakultetsstyret godkjenner forslaget om å åpne for opptak av selvfinansierte 
doktorgradskandidater. Opptak forutsetter at prosjektet vurderes som klart støtteverdig i 
samsvar med fakultetets retningslinjer for bedømmelse av søkere til stipend, at søkeren 

ellers tilfredsstiller de formelle kravene til opptak, og at finansieringsgrunnlaget kan 
dokumenteres og godkjennes etter gjeldende retningslinjer. Opptak forutsetter videre at 
instituttet søkeren skal knyttes, til har tilstrekkelige ressurser til å påta seg veiledningen. 

 
 
 

 
   

 
Gjert Kristoffersen 
dekan     

 
Trine Moe 
fakultetsdirektør 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for framandspråk 
 

Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjend elektronisk i ePhorte 

Institutt for framandspråk 
Telefon  

Telefaks 55584260 
 

Postadresse 

Postboks 7805 

5020 Bergen  

 

Besøksadresse 
HF-bygget, Sydnesplassen 

7 
Bergen 
 

Sakshandsamar 
Arve Kjell Uthaug 

55582281 
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Høringssak om selvfinansierte doktorgradskandidater - uttalelse fra 
Institutt for framandspråk 

 

Institutt for fremmedspråk fikk oversendt ovennevnte sak den 23. desember med en frist for 

tilbakemelding til fakultetet den 7. januar. Instituttet beklager den meget korte tidsfristen, og 

kan ikke se at saken får den beste behandlingen når den sendes ut midt i juleferien.    

 

Saken ble sendt ut til instituttets medlemmer i romjulen, med frist for å sende inn 

kommentarer den 5. januar. De meget få innkomne kommentarene er innarbeidet i 

instituttets uttalelse. 

 

I brevet blir instituttene og sentrene bedt om å svare på tre spørsmål: 

 

1. Bør fakultetet åpne for selvfinansierte doktorgradskandidater? 

2. Dersom svaret er ja, bør veiledningskostnader dekkes av kandidaten? 

3. Hvilke rutiner bør etableres for å sikre den faglige kvaliteten til søknaden? 

 

I instituttets uttalelse vil noen generelle premisser og relevant bakgrunnsinformasjon 

diskuteres kort før man går inn på de konkrete spørsmålene ovenfor. 

 

Generelle premisser og bakgrunnssituasjonen 

 

Det er to generelle premisser som primært kommer til anvendelse i denne saken. Det første 

er det generelle prinsippet om gratis utdanning i Norge. Som kjent, gjelder dette prinsippet at 

det ikke skal kreves skolepenger av studenter som er tatt opp på et utdanningsprogram ved 

et norsk lærested. Det andre premisset er et økonomisk prinsipp som tilsier at lærestedene 

skal tilby en mengde utdanning som svarer til de økonomiske ressursene (inkludert 

lærekrefter) som de har til rådighet til enhver tid. Dette reguleres stort sett gjennom 

begrensninger på antall studieplasser. 

 

Referanse Dato 
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Når det gjelder doktorgradsutdanning, føres det en viss kontroll over ressursbruk via 

tildelinger til instituttene knyttet til stipend av ulike slag. Hittil, har andre typer 

doktorgradsstudenter, både dem som er finansierte av en ekstern arbeidsgiver og eventuelle 

selvfinansierte doktorgradskandidater, fått adgang til utdanningsressurser uten at instituttene 

har fått tildeling verken til drift eller bruk av lærerkrefter utover det som er bakt inn i den 

resultatbaserte budsjettmodellen.  Med andre ord, så medfører både eksternfinansierte og 

selvfinansierte kandidater (alle dem uten noen form for stipend) en kostnad for instituttet som 

ikke dekkes gjennom en studieplassfinansiering eller annen form for fullverdig 

kompensasjon. Instituttene dekker mye av kostnadene av egne midler. 

 

Der institutter har ledige ressurser til dette formålet, vil de fleste være enig i at det er faglig 

inspirerende og miljømessig positivt å trekke inn flere dyktige doktorgradskandidater. En 

livskraftig forskerutdanning er et tegn på et vitalt forskningsmiljø. Eksternfinansierte og 

selvfinansierte kandidater ville i så måte kunne bidra positivt til utvikling og vekst i 

forskningsmiljøene. På den andre siden, er vi inne i en periode der ressursene er strukket 

langt og der tilbud på alle nivå kuttes.  Ressursbruk på alle nivå må sees i sammenheng, og 

prioriteringer må vurderes nøye. 

 

Ved Institutt for fremmedspråk og de instituttene som er instituttets forløpere, har man lange 

tradisjoner for å ta imot kandidater uten stipend. Så langt, har de fleste av disse vært såkalte 

”eksternfinansierte”, dvs tilsatte ved andre norske institusjoner som har fullført graden som et 

ledd i kompetansehevingen på sin arbeidsplass. Av den grunn var de administrative og 

infrastrukturmessige kostnadene ved UiB som oftest små. Situasjonen i dag er forandret, og 

langt de fleste som henvender seg til instituttet i dette øyemed er utenlandske søkere som 

ikke har noen arbeidsmessige tilknytning til landet i det de søker. Denne utviklingen er nok 

en konsekvens av økende internasjonalisering og mobilitet i utdanningssektoren og det 

faktum at doktorgradsutdanningen i Norge er gratis. Denne typen kandidat medfører andre 

utfordringer knyttet til vurdering av kvalifikasjoner og andre kostnader under utdanningen 

(infrastruktur, osv). 

 

Bør fakultetet åpne for selvfinansierte doktorgradskandidater? 

HF-fakultetet har lenge tatt imot ulike typer doktorgradskandidater uten stipend, slik at 

spørsmålet blir heller om fakultetet bør fortsette å ta imot slike kandidater. Det er viktig og 

riktig at fakultetet tar tak i dette feltet nå. Det trengs en prinsippdiskusjon som tar sikte på å 

få til en god og ensartet praksis.    

 

Ved IF, ser vi det som en fordel å ha en livskraftig forskerutdanning og vi anser dyktige 

forskerrekrutter som en helt sentral del av dette. Fra et mer overordnet perspektiv, er det 

også ønskelig at det uteksamineres flere kandidater med den høyeste akademiske graden i 

Norge. Dette er et viktig element i den generelle hevingen av kunnskaps- og 

utdanningsnivået i landet. Vi ser slik utdanning som viktig og positivt også i tilfeller hvor 

kandidatene primært nytter kompetansen sin i et annet land og i det internasjonale 

forskersamfunnet, og ikke i første omgang i Norge.  

 

Det er imidlertid viktig at man sikrer den nødvendige finansiering av utdanningen for 

institusjonene, som nevnt ovenfor, men også for kandidatene selv. Det finnes i dag ingen 

mulighet for å finansiere en doktorgradsutdanning via Statens Lånekasse, og kandidater er 

dermed avhengig av stipendordninger eller innsatsvillige arbeidsgivere. Det er velkjent at det 

finnes langt flere søkere til slike stipend enn det finnes stipend, og at mange av disse søkere 

er meget godt kvalifiserte.  Det bør arbeides mot de bevilgende myndigheter for å få til en 
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ordning gjennom Statens Lånekasse for de søkere som er kvalifiserte, men som ikke når opp 

i den meget harde konkurransen om stipend.  

 

Selv om slike ordninger ennå ikke finnes, mener vi ved IF at man bør være åpen for å ta imot 

godt kvalifiserte selvfinansierte doktorgradskandidater dersom det er ressurser til det på 

instituttene. Med andre ord, instituttet bør ha anledning til å ta opp eller avvise godt 

kvalifiserte søkere på grunnlag av ressurssituasjonen til enhver tid. Dette forutsetter selvsagt 

at man har gode oversikter over de disponible undervisnings- og veiledningsressursene. 

Dersom man ønsker å øke utdanningskapasiteten på dette nivået, kreves det selvsagt flere 

ressurser på sikt. 

 

Hvis ja, bør veiledningskostnader dekkes av kandidaten? 

Av resonnementet ovenfor går det frem at det ikke ville være nødvendig å bryte med 

prinsippet om gratis utdanning dersom man tar inn selvfinansierte kandidater der ressursene 

tillater det. 

 

Hvilke rutiner bør etableres for å sikre den faglige kvaliteten til søknaden? 

Som ved all opptak til doktorgradsutdanning, er det viktig å sikre at søkere er godt kvalif isert 

til opptak og at prosjektene det søkes støtte til er støtteverdige. Det er viktig at søknadene 

vurderes av en habil komité, gjerne med ett eksternt medlem, og at innsendt dokumentasjon 

er kontrollert av administrative tilsatte med kompetanse på dette.  Det er gode kriterier og 

veiledninger på plass til faglig vurdering av stipendsøknader, og det er ingen grunn til at ikke 

de samme kriterier skal kunne anvendes ved bedømmelse av selvfinansierte søkere. Hvis 

man innførte et årlig opptak, kunne man samkjøre disse og bruke samme komité for å 

vurdere alle. De aller beste kunne få tilbud om stipend, mens de støtteverdige kunne få tilbud 

om plass, der ressursene tillot det (se nede). 

 

Administrative rutiner 

Ved IF erfarer vi at det går mye tid med til å svare på henvendelser og å se på kvalifikasjoner 

og skisser til prosjektbeskrivelse for kandidater som ønsker opptak med selvfinansiering. Det 

ville forenkle det hele om man kunne innføre en ordning med en årlig frist for opptak med 

selvfinansiering.  Innføring av en årlig frist, istedenfor fortløpende opptak, ville også gjøre det 

mulig for instituttene å anvende bedre ressursoversikter. I tillegg, ville man kunne vurdere 

flere søkere samtidig, noe som er ressursbesparende. 

 

Det er viktig å få en tydelig avklaring på hvilke oppgaver ligger til instituttet og hvilke til 

fakultetet. Vurdering av akademiske kvalifikasjoner fra utlandet, for eksempel, er det 

kompetanse på på fakultetsnivå. Det faglige arbeidet hører naturlig hjemme på instituttene. 

Det er ikke avklart hvor kontroll av den økonomiske garantien skal ligge.  

 

Når det gjelder den økonomiske garantien generelt, er forslaget uklart når det gjelder 

hvordan eller om man har tenkt å anvende de midlene som er krevd garanti for. Er det tenkt 

at man skal kreve inn kontorleie, kopiavgift eller annen generell administrasjonsgebyr? Hvem 

skal kreve inn pengene, og hvem skal administrere pengeflyten? Hva om søkerne ikke 

ønsker å ha arbeidsplass på instituttene, men vil arbeide hjemmefra, evt. for å spare penger? 

Hva om de har utstyr allerede og ikke ønsker å benytte seg av verken datamaskin eller 

kopimaskin på instituttet? Skal man fortsatt kreve inn administrasjonsgebyr?  
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Det er i det hele tatt flere uavklarte spørsmål knyttet til forslagets håndtering av de 

økonomiske forhold. Dette henger kanskje sammen med det faktum at man fortsatt anser 

doktorgradssøkende som noe mellom studenter og tilsatte. Stipendordninger dekker 

behovene til begge typer engasjement, men for doktorgradssøkende uten stipend blir skillet 

tydeligere. Å kreve inn administrasjonsgebyr ville være å be de aktuelle om å betale for en 

arbeidsplass, om ikke også for en utdanning. Dette er problematisk når man kan anta at det 

er utdanningen som er det primære ønsket hos de fleste. 

 

Presset på fakultetet for å utdanne flere til doktorgrad vil mest sannsynlig øke, og det er 

betimelig med en diskusjon av finansieringen av denne utdanningen. De tradisjonelle 

stipendordningene er ikke tilstrekkelig for å møte etterspørselen etter tilgang på denne 

utdanningen blant godt kvalifiserte søkere. Det er på tide med en bredere diskusjon på 

statusen til 3. syklus i utdanningsløpet, og om dagens finansiering er det optimale.   

 

 

 

For Institutt for fremmedspråk 

 

Sandra Halverson, 

avtroppende forskningsleder 

 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitenskap 

Telefon  

Telefaks  

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Øysteinsgate 3 

Bergen 

Saksbehandler 

Arne Mykkeltveit 

55582943 
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Uttalelse fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 
religionsvitenskap. Selvfinansierte doktorgradskandidater 

 

Vi viser til brev fra Det humanistiske fakultet av 16. 12. 2010 om ovennevnte sak. 

 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) har en stor andel av 

fakultetets forskerutdanningskandidater, i alt 55 kandidater. Av disse er 12 eksterne, tatt opp 

på de vilkår som HF gjør rede for i brevet. Dette innebærer at store personalmessige 

ressurser settes inn i forskerutdanningen i form av veiledning og forskerutdanningstilbud 

gjennom forskerskoler og forskningsgrupper. Ved AHKR har en satset på å utvikle og 

forbedre veiledning og forskerutdanningstilbudene for å sikre høy kvalitet på 

forskerutdanningen.  

 

Når det gjelder eksterne kandidater, knyttet til andre institusjoner, har det vist seg å være 

større problemer med fremdrift og gjennomføring enn for interne kandidater som er integrert i 

fagmiljøet og dermed får tettere oppfølging av veileder og kan delta aktivt i 

forskningsgrupper. Vi har også registrert en generelt høyere kvalitet på prosjektene som har 

vært vurdert i åpen konkurranse om stipend enn øremerkede stipend og prosjekter med 

annen institusjonstilknytning.  

 

AHKR vurderer derfor at kvaliteten sikres best i åpen konkurranse og ved integrasjon i 

fagmiljøet. Dette er også i tråd med Universitetets forskerutdanningspolitikk.  På 

Universitetets nettsider heter det at ”UiB forventer at alle kandidater som er tatt opp på 

forskerutdanningen har konkurrert om midler fra kilder som har vært åpent annonsert. I 

praksis er opptak kun åpent for de som har en stipendiatstilling, et stipend fra NFR eller et 

kvotestipend eller søkere som har fått tildelt en rekrutteringsstilling fra sin arbeidsgiver. 

Søkere fra andre universitet/høgskoler er inkludert her." (Se: http://www.uib.no/phd/opptak-

finansiering/finansiering-av-ph.d ) 

Det forutsettes videre ”at doktorgradskandidaten skal inngå i et forskermiljø og bidra aktivt til 

forskningen der." 

 

I de humanistiske fag er det generell stor søkerinteresse for et forholdsvis begrenset antall 

stipendiatstillinger sammenlignet med andre fakultet. Det betyr at mange søknader som blir 

Referanse Dato 
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vurdert som ’klart støtteverdige’, ikke kan innvilges. Om en slik kandidat hadde hatt mulighet 

til selvfinansiering av doktorgradsstudiet, ville det være en fordel om vedkommende kunne 

tas inn under den organiserte forskerutdanningen for å utnytte det forskningsmessige 

potensialet best mulig.   

 

AHKR er svært opptatt av å holde forskerutdanningen på et høyt kvalitetsnivå og sikre 

tilstrekkelige ressurser og veiledningskompetanse for kandidatene. Det kan tale mot å åpne 

forskerutdanningen ytterligere, fordi innsatsen alt er stor. Samtidig kan det være riktig å ha 

ordninger som åpner for større fleksibilitet når det dreier seg søknader som holder ubestridt 

høy kvalitet og er blitt vurdert som ubetinget "klart støtteverdige" i åpen konkurranse og hvor 

kandidaten selv har mulighet for å finansiere prosjektet. 

 

Dersom det blir aktuelt å åpne for selvfinansierte doktorgradskandidater, er det derfor viktig å 

etablere en ordning som sikrer kvalitetskravet og som også tar hensyn til 

veiledningskapasitet i de respektive fagmiljøer og eventuelle andre ressursmessige forhold 

ved institusjonen. Det er også viktig at institusjonens ansvar avgrenses i innsats og tid og at 

ordningen ikke kommer i konflikt med Universitetets generelle regler for opptak.   

 

 AHKR går derfor inn for at eksisterende opptaksregler fortsatt må være 
hovedregelen, men at det unntaksvis åpnes for å ta opp kandidater, både norske og 
utenlandske, som selv finansierer PhD-studiet, dersom prosjektet holder høy kvalitet 
og vurderes som klart støtteverdig i en utlyst åpen konkurranse og dersom det er 
veiledningskapasitet i relevant fagmiljø. 

 

 Veiledningen bør i tilfelle dekkes institusjonelt og være tydelig definert og avgrenset. 

 

 Faglig kvalitet sikres på vanlig måte av en sakkyndig fagkomite, hvor instituttleder 
godkjenner søknaden også ut fra ressursmessige vurderinger.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christhard Hoffmann 

instituttleder Ingvild Øye 

 forskningskoordinator 
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Kjetil Utvik Harkestad

Fra: Håvard Østrem Peersen [Havard.Peersen@lle.uib.no]
Sendt: 7. januar 2011 14:35
Til: post@hf.uib.no
Kopi: Per Buvik
Emne: [POST@hf.uib.no] Høringssak - selvfinansierte doktorgradskandidater jnr. 

2010/13696

Fakultetet stiller tre sørsmål:

1.    Bør fakultetet åpne for selvfinansierte dokto rgradskandidater?
2.    Dersom svaret er ja, bør veiledningskostnader  dekkes av kandidaten?
3.    Hvilke rutiner bør etableres for å sikre den faglige kvaliteten til søknaden?

LLE har følgende merknader:

1.    Bør fakultetet åpne for selvfinansierte dokto rgradskandidater?

Her er  status kanskje litt uklar i dag. Det er ved  noen tilfeller tatt opp 
selvfinansierte kandidater til HFs doktorgradsprogr am, selv om det på UiBs sentrale 
side om forskerutdanning 
heter: "UiB forventer at alle kandidater som er tat t opp på forskerutdanningen har 
konkurrert om midler fra kilder som har vært åpent annonsert." Det må etableres en 
klar definisjon av 
"selvfinansiert doktorgradskandidat", som kanskje b ør tas inn i ph.d.-reglementet.

LLE mener det er viktig å skille mellom sakens prin sipielle og praktiske sider. På  
prinsipielt grunnlag mener vi det ikke er noe som  skulle tilsi at kandidater med egen 
finansiering
ikke  skulle kunne tas opp på ph.d.-programmet. God e søkere med interessante prosjekt 
bør alltid være velkommen.

Det som da gjenstår er å finne ordninger for å kval itetssikre prosjektene, og for å 
vurdere  søkerenes mulighet for livsopphold. Den fa glige kvalitetssikringen må gjøres 
av instituttet på vanlig måte. Uavhengig av dette b ør  søkerenes mulighet for 
livsopphold bli vurdert av fakultetet, eller av  et  sentralt organ på universitetet. 
De som søker om opptak bør ha en rett til å få sine  prosjekter vurdert. Likeledes vil  
institusjoner utenfor UoH-sektorenfå et signal om a t de ikke uten videre kan ansette 
stipendiater og få dem over i HFs forskerutdanning.

2.    Dersom svaret er ja, bør veiledningskostnader  dekkes av kandidaten?

 LLE mener at veiledningskostnader ikke bør dekkes av kandidaten. Når de eksterne 
stipendiatene som for eksempel høgskolene har ansat t ikke betaler for veiledningen, 
hvorfor skulle de
"selvfinansierte" gjøre det?

3.   Hvilke rutiner bør etableres for å sikre den f aglige kvaliteten til søknaden?

Som tidligere nevnt bør det bli  etablert en faglig  kvalitetssikring på instituttet i 
tråd med vanlige prosedyrer. LLE mener en bør innfø re krav at bare selvfinansierte 
søkere som har fått sine prosjekter vurdert som "kl art støtteverdig" vil bli tatt opp 
til forskerutdanningen.

Vennlig hilsen

Håvard Peersen



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudier 

Telefon 55 58 23 82 

Telefaks 55 58 96 51 

fof@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Sydnesplass 12-13 

Bergen 

Saksbehandler 

Steinar Thunestvedt 

55582384 
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Selvfinansierte doktorgradskandidater - høringssvar fra FoF 

 

Vi viser til brev om selvfinansierte doktorgrader av 16.12.10, der fakultetets institutter og 

sentre bes om å besvare en del spørsmål knyttet til problemstillinger omkring selvfinansierte 

doktorgradskandidater. 

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har de siste årene også mottatt et økende antall 

henvendelser om mulig opptak som ph-d-student. Dette har stort sett vært fra utenlandske 

studenter, ofte fra østeuropeiske land. Mange av dem er tilsynelatende svært velkvalifiserte. 

Vårt institutt ser derfor positivt på ønsket og initiativet om en prinsipiell avklaring av ulike 

spørsmål knyttet til selvfinansierte doktorgrader. 

 

Bør fakultetet åpne for selvfinansierte doktorgrader? 

 

Vi mener at fakultet i utgangspunktet bør stille seg positive til (flere) selvfinansierte 

doktorgrader. Særlig for noen fag vil vi tro at dette vil være et ønskelig og viktig tilskudd til det 

faglige miljøet, og i praksis også et viktig element for å oppnå mer og bedre 

internasjonalisering ved fakultetet. 

 

Vi tror for øvrig det kan være ønskelig med en viss (fakultær) regulering av opptaket av slike 

studenter, f. eks. gjennom halvårlige opptaksrunder etter bestemte prosedyrer.  

 

 

Bør veiledningskostnader dekkes av kandidaten? 

 

Slik den økonomiske situasjonen er ved fakultetet nå, og slik bemanningssituasjonen etter alt 

å dømme vil være de neste årene, er det vanskelig å svare noe annet enn ja på dette 

spørsmålet. Prinsipielt kan man likevel tenke seg et framtidsscenario der undervisnings- og 

veiledningsressurser gradvis kanaliseres mer over på ph.d-nivå enn det som er tilfelle i dag. I 

så fall vil det være naturlig å vurdere dette spørsmålet på nytt. 

 

Referanse Dato 
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Når dette er sagt, synes vi at kravet om 120 00-140 000 i driftskostnader (kontor, IT-

infrastruktur, driftsmidler m.m.), som er nevnt i høringsbrevet, er urimelig og unødvendig. I 

humanistiske fag vil mange kandidater kunne gjennomføre et fullt ut tilfredsstillende 

opplæringsløp med vesentlig lavere årlige driftskostnader enn dette. 

 

Vi oppfatter det dermed som uhensiktsmessig med en spesifisert beløpsgrense for disse 

omkostningene. Det bør være opp til det enkelte institutt å inngå avtaler om hva som skal 

kreves i kostnadsdekning. En høy beløpsgrense vil i praksis kunne ekskludere meget 

velkvalifiserte kandidater. 

 

 

Hvilke rutiner bør etableres for å sikre den faglige kvaliteten til søknaden? 

 

Etter vår oppfatning er det kritisk viktig å få etablert gode og grundige rutiner og prosedyrer 

for kvalitetssikring av slike søknader. I tillegg til krav om kyndighet i norsk eller engelsk og 

faglig kompetent vurdering av prosjektbeskrivelse og eventuelle vitenskapelige arbeider, tror 

vi det er en nødvendighet å gjennomføre intervju av søkerne.  

 

Vår anbefaling er at det nokså snart settes ned en liten arbeidsgruppe som kan utarbeide et 

forslag til veiledende prosedyrer og retningslinjer for opptak av denne typen ph.d-studenter. 

Det er nok også ønskelig å fa avklart arbeidsdelingen mellom fakultet og instituttnivået.   

 

 

 

 

 

 

Vigdis Songe-Møller 

instituttleder Steinar Thunestvedt 

 administrasjonssjef 
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Senter for vitenskapsteori 
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Allegt. 34 
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Saksbehandler 
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55582847 
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Uttalelse fra SVT om selvfinansierte doktorgradskandidater 

 

SVT viser til utsendt høringsbrev i saken, og setter pris på at denne saken nå kommer opp til 

behandling ved fakultetet, slik at man for framtida kan sikre gode rutiner og lik behandling av 

henvendelser fra egenfinansierte doktorgradskandidater. 

 

Ad 1). Vi mener at Det humanistiske fakultet bør åpne opp for selvfinansierte 

doktorgradskandidater. Slike kandidater kan være verdifulle tilskudd til det enkelte fagmiljø, 

og bør betraktes som potensielle ressurser for fakultetet. Likevel må det understrekes at 

faglige kvalitetsvurderinger alltid må gå foran vurderinger av økonomi, utdanning og andre 

forhold. 

 

Ad 2). Spørsmålet om veiledningskostnader er et spørsmål for grunnivået, og vil avhenge av 

om det finnes veiledningskapasitet ved enheten. Ideelt sett bør veileder få godskrevet 

veiledningen i sitt arbeidstidsregnskap, men det er viktig at en slik avgjørelse er forankret i 

ledelsen ved den enkelte enhet.  

 

Ad 3). Dette er et vesentlig spørsmål siden det understreker det prinsipielle skillet mellom de 

faglige vurderingene som kan ligge til grunn for finansieringen på den ene siden, og på den 

annen side de faglige vurderingene som skal danne grunnlag for opptak til 

forskerutdanningsprogrammet ved fakultetet.  

 

Uten å ha gått systematisk til verks i spørsmålet, har SVT det inntrykk at det eksisterer 

gradsforskjeller i praksis for opptak mellom de ulike fakultetene ved UiB. Det som er klart, er 

at det er det enkelte fakultet som etter UiBs phd-reglement § 2.3 og §2.5 har myndighet til å 

foreta opptak til phd-programmet, etter innstilling fra grunnenheten(e). Forskjellen i praksis 

ligger i graden av substansiell behandling av det kvalitative innholdet i søknadene, framfor alt 

prosjektbeskrivelsen. Noen fakulteter har gått mer inn i disse aspektene, mens for eksempel 

HF nok i praksis nå i liten grad går inn i en realitetsbehandling her, og iallfall ikke i de tilfeller 

hvor kandidaten alt er tilbudt en universitetsstipendiatstilling. I utformingen av våre rutiner er 

det imidlertid viktig å huske på at universitetsstipendiatene kun er én gruppe av våre phd-
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kandidater, og at det er grunn til å tro at denne gruppen også vil bli prosentvis mindre etter 

hvert som UiBs målsettinger om ekstern finansiering nås. 

 

Ved HF og i det minste noen andre fakulteter (her har ikke SVT full oversikt) har det videre 

vært en utvikling i retning av et de facto subsidiaritetsprinsipp, hvor grunnenhetenes 

innstilling tillegges stor vekt ved opptak til phd-programmet. SVT støtter denne utviklingen. 

 

Spørsmålet som bør utredes i forbindelse med egenfinansierte phd-kandidater (men også 

mer generelt) er derfor hvilke praktiske rutiner en ville anbefale gitt de for så vidt klare 

formelle rammene. De formelle rammene kan beholdes: Opptak skjer på fakultetsnivå, etter 

innstilling fra grunnenhet, og hvor grunnenhetens funksjon med forskerutdanningsansvar 

(enten vitenskapelig ansatt og/eller eget phd-utvalg eller lignende) står faglig ansvarlig for at 

opptaksgrunnlaget er på plass både formelt og reelt. For å presisere spørsmålet: Hvilke 

praktiske rutiner vil man anbefale grunnenhetene i deres faglige vurdering av det reelle 

opptaksgrunnlaget, inkludert kvaliteten på prosjektbeskrivelsen, prosjektplanen og 

kandidaten? 

 

Slike rutiner kan med fordel formuleres for alle opptakssøknader. SVTs forslag er at 

grunnenheten anbefales følgende: 

 

1. Ved alle søknader om opptak til phd-programmet har grunnenheten et selvstendig 

ansvar for å vurdere søknadens kvalitet i sin innstilling overfor fakultet. 

 

2. I vurderingen av søknadens kvalitet, bør grunnenheten søke støtte i sakkyndige 

vurderinger, blant annet: 

a. sakkyndig bedømmelse av søknad om stipendiatstilling ved UiB eller annen 

arbeidsgiver1 

b. sakkyndig bedømmelse av forskningsprosjektsøknad som inneholder 

vurdering både av kandidatens phd-prosjekt og den navngitte kandidatens 

kvalifikasjoner2 

c. sakkyndig bedømmelse i forbindelse med tilsagn om F&U-tid ved høgskole 

eller randsoneinstitusjon til å gjennomføre forskerutdanning3 

d. kandidater med egenfinansering på individuell basis: Her forventes det mer 

utfyllende uttalelser fra veilederne om prosjektets kvalitet og potensial for 

gjennomføring på normert tid. I tillegg vil det som hovedregel være ønskelig 

med uttalelse fra sakkyndig som ikke er veileder eller på annen måte deltar i 

det aktuelle forskningsprosjektet4. HFs prosedyrer for bedømmelse til 

universitetsstipendiatstillinger, inkludert HFs retningslinjer for samlet 

                                                
1
 Faktiske eksempler ved UiB: Kandidater som ønsker opptak til UiBs phd-program, men som tilsettes 

som stipendiater ved høgskoler, ved forskningsinstitusjoner i randsonen, helseforetak, direkte NFR-

tilsatte stipendiater, og i visse tilfeller også stipendiater ved andre universiteter. 
2
 Eksempler: NFR-forskerprosjekter, forskningsprosjekter med ulike former for EU-finansiering. 

3
 Framfor alt gjelder dette høgskolelektorer som ikke går inn i stipendiatstilling, men som gjennom 

avtale med arbeidsgiver sikrer seg F&U-tid tilsvarende et doktorgradsløp. 
4
 SVT er av den oppfatning av forskerutdanningsansvarlig selv bør kunne velge å forestå denne 

sakkyndige vurderingen. Forskerutdanningsansvarlig vil nettopp ofte være den som har best 

forutsetninger for å gjøre den aktuelle vurderingen, ikke minst ift potensial for gjennomføring på 

normert tid. 
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bedømmelse av prosjektsøknad, danner en naturlig støtte for sakkyndiges 

arbeid i slike saker. 

 

 

 

Avslutningsvis ser vi også behovet for en klargjøring av behovet for driftskostnader. Det vil 

være variasjon i hva de egenfinansierte søkerne har behov for av kontorfasiliteter og 

driftsstøtte (IT o.a.). Vi ber om at disse reglene og de økonomiske kravene som er knyttet til 

dem, blir fleksible. Det vil neppe tjene noen part at disse reglene får en ekskluderende effekt.  

 

 

 

 

Roger Strand 

Professor, senterleder Signe Solberg 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Senter for vitenskapsteori 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Senter for vitenskapsteori 

Telefon 55582705 

Telefaks 55589664 

post@svt.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 BERGEN 

Besøksadresse 

Allegt. 34 

Bergen 

Saksbehandler 

Signe Solberg 

55582847 

side 1 av 1 

 

 

Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Uttalelse fra SKOK om selvfinansierte doktorgradskandidater 

SKOK viser til utsendt høringsbrev i saken, og setter pris på at denne saken nå kommer opp 

til behandling ved fakultetet, slik at man for framtida kan sikre gode rutiner og lik behandling 

av henvendelser fra egenfinansierte doktorgradskandidater. 

 

Ad 1). Vi mener at Det humanistiske fakultet bør åpne opp for selvfinansierte 

doktorgradskandidater. Slike kandidater kan være verdifulle tilskudd til det enkelte fagmiljø, 

og bør betraktes som potensielle ressurser for fakultetet. Likevel må det understrekes at 

faglige kvalitetsvurderinger alltid må gå foran vurderinger av økonomi, utdanning og andre 

forhold. 

 

Ad 2). Spørsmålet om veiledningskostnader er et spørsmål for grunnivået. 

Normalsituasjonen vil være at veileder får skrevet veiledningstiden inn i sitt 

arbeidstidsregnskap, men det er viktig at en slik avgjørelse er forankret i ledelsen ved den 

enkelte enhet.  

 

Ad 3). Det bør foretas en faglig vurdering av komité fra fagmiljøet/grunnivået, som skal 

vurdere og gå god for phd-prosjektets faglige kvalitet og gjennomførbarhet. En faglig 

vurderingskomité kan oppnevnes når det er klart at kandidaten tilfredsstiller de øvrige 

formelle krav til bl.a. økonomi og utdanning. 

 

 

 

 

 

Ellen Mortensen 

Professor, senterleder Signe Solberg 

 administrasjonssjef 
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Administrativ sjekkliste for vurdering av 
kandidater med eksternfinasiering og 
egenfinansiering 
 

 

 

 

Eksternfinansiering 
 

I. Økonomi 

 Dekker arbeidsgiver årlige administrative kostnader (kontor og 

generell administrasjon)? 
 Dekker arbeidsgiver årlig driftsbevilgning til kandidaten? 

 Dekker arbeidsgiver eventuelt feltstudium og andre reiseutgifter, 

inklusiv kost? 

 Er det aktuelt å ta betaling for veiledning? 
 

Summen av de to første strekpunktene vil anslagsvis utgjøre ca 120-

140.000,- pr år. 

 
 

II. Utdanning 

 Vurdere mot NOKUT ved utenlandsk utdanning 

(http://nokut.no/no/Utenlandsk-utdanning/) 

 
 

III. Arbeidsforhold 

 Har ekstern arbeidsgiver lagt til rette for minst 50% tid til 

forskerutdanning? 
 

 

 

 
 

Egenfinansierte kandidater 
 

I. Økonomi 

 Dekker egenfinansieringen oppholdsgrunnlag i 
forskerutdanningsperioden (ved utenlandske kandidater, vurdere 

mot UDI-krav og forsikringer) 

 Dekker egenfinansieringen årlige administrative kostnader (kontor 

og generell administrasjon)? 
 Dekker egenfinansieringen årlig driftsbevilgning til kandidaten? 

 Dekker egenfinansieringen eventuelt feltstudium og andre 

reiseutgifter, inklusiv kost? 



 Er det aktuelt å ta betaling for veiledning? Dekker 

egenfinansieringen i så fall dette? 

  

Det første strekpunktet vil anslagsvis utgjøre ca 100.000,- pr år. 
 

Summen av strekpunkt to og tre vil anslagsvis utgjøre ca 120-

140.000,- pr år. 

 
 

II. Utdanning 

 Vurdere mot NOKUT ved utenlandsk utdanning 

(http://nokut.no/no/Utenlandsk-utdanning/) 
 

 

 

 
 

…… 
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Videreføring av CMS etter utløp av finansiering fra NFR  

 

Vedlegg 

1. Notat fra CMS om senterets framtid 

2. Høringsbrev fra fakultetet til de aktuelle instituttene/enhetene 

3. Høringssvar fra AHKR 

4. Høringssvar fra LLE 

5. Høringssvar fra IF 

6. Høringssvar fra FOF 

7. Kommentarer fra CMS til høringssvarene fra instituttene 

 

 

Bakgrunn 

 

Etableringen av sentre for fremragende forskning (SFF) var et virkemiddel for å fremme 

kvalitet i norsk forskning. St meld nr 39 (1998-99) Forskning ved et tidsskille slo fast at 

kvalitet skulle fremmes og belønnes og la opp til at økte ressurser til forskning i stor grad 

skulle brukes til kvalitetsfremmende tiltak. Norges forskningsråd (NFR) ble i denne 

sammenhengen bedt om å utforme en norsk ordning med SFF. 

 

Etter utlysing, prekvalifisering og avsluttende søknadsrunde i 2001 ble det etablert totalt 13 

SFFer i Norge. Hvert senter kunne få finansiering fra NFR i maksimalt 5+5 år. 

 

Tre sentre ble etablert ved UiB. Et av disse var Senter for middelalderstudier (CMS), som 

startet opp virksomheten 01.01.03 med en finansiering på 5 år fra NFR i første omgang. Som 

egenandel bidro UIB med fire etablerte faste forskerstillinger, to i historie, én i latin og én i 

norrøn filologi. Videre inngikk én postdoktor- og to stipendiatstillinger i egenandelen. 

 

Ifølge kontrakten skulle de etablerte SFFene evalueres etter 3 − 3,5 års drift regnet fra 

01.01.03 før eventuell forlengelse av finansieringen med en ny periode på 5 år. Formålet var 

å vurdere den vitenskapelige kvaliteten og produksjonen ved hvert senter i forhold til 

opprinnelige planer. Evalueringen ble gjennomført høsten 2006 av en tverrfaglig komité 

oppnevnt av NFR. For hvert senter ble det oppnevnt en ekspertgruppe som skulle legge de 

samme kriteriene til grunn for evalueringen som dem som ble brukt ved opprinnelig tildeling. 

 

Midtveisevalueringen medførte at CMS fikk forlenget finansieringen for en ny periode på 5 år, 

dvs. ut 2012. Evalueringen konkluderte med at CMS hadde nådd sine opprinnelige mål på 
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alle måter, ikke bare med hensyn til antall publikasjoner, men også med hensyn til 

internasjonalt, nasjonalt og tverrfaglig samarbeid, forskerutdanning, og som base for 

postdoktorer og seniorforskere fra Norge og utlandet. Det ble framhevet at miljøet er unikt i 

Norden, og at Universitetet i Bergen derved er satt på kartet som et viktig sentrum innen 

europeisk middelalderforskning. Visse svakheter ble imidlertid også påpekt. Disse relaterte 

seg i første rekke til forholdet til den disiplinbaserte virksomheten forankret i instituttene. 

Staben ved senteret hadde redusert undervisningsplikt, og utfordringen var derfor å bygge 

tettere faglige relasjoner mellom senteret og de relevante fagmiljøene ved instituttene. På 

grunn av endringer i stillinger var universitetets egenandeler inn i senteret blitt redusert over 

tid. Styrking av fagområder som var blitt svekket ved instituttene, måtte derved vurderes med 

tanke på å bygge faglige relasjoner til sentrene. Som en konsekvens av evalueringen ble 

UiBs egenandel styrket fra 01.01.08 med et professorat samt to postdoktorstillinger med 

undervisningsplikt i middelalderstudier ved de relevante instituttene. Senteret fikk også tilført 

en ekstra stipendiatstilling. 

 

 

Notat fra CMS om senterets framtid 

 

Som det går fram ovenfor, utløper finansieringen fra NFR 31.12.12. Fakultetet må derfor ta 

stilling til hvordan middelalderforskningen ved fakultetet og universitetet bør videreføres etter 

den tid. 

 

Styret for CMS behandlet i møte 05.05.10 et notat (vedlegg 1) utarbeidet av direktøren og 

styrelederen, i forståelse med fakultetsledelsen. Styret sluttet seg til hovedsynspunktene i 

notatet og bad fakultetet legge dette til grunn for sitt videre arbeid med saken. 

 

Notatet gjør rede for senterets kompetanse og mulige områder for videreføring. Det 

omhandler også alternative organisatoriske forankringer ved UiB etter 01.01.13. Det 

framheves at senteret har oppnådd svært gode resultater og fått mye anerkjennelse både 

nasjonalt og internasjonalt. Det påpekes videre at senterets faglige profil hittil har vært 

kulturstudier i bred forstand med hovedvekt på prosjektet Centre and Periphery in Medieval 

Europe, som må regnes som avsluttet i 2012. En ser for seg at det f.o.m. 2013 blir mer 

naturlig med flere mindre prosjekt som i betydelig grad bygger videre på det som allerede er 

oppnådd. Som mulige områder for videreføring nevnes kristningen, rettshistorie, 

fragmentprosjektet, skriftkultur, historieskrivning (latinsk og folkespråklig), statsutvikling og 

politisk kultur og middelalderen i global sammenheng. I løpet av 2012 vil to av de faste 

stillingene ved CMS, én i historie og én i norrøn filologi, bli ledige ved avgang for 

aldersgrensen. UiB har forpliktet seg til å erstatte disse stillingene i forbindelse med 

midtveisevalueringen. Mye vil avhenge av hvilken kompetanse som tilføres ved tilsetting av 

nye personer. 

 

Senteret fikk et nytt professorat etter midtveisvalueringen, slik at den faste staben nå skulle 

ha bestått av fem forskere. En av de faste forskerne forlot imidlertid senteret i 2005. Denne 

stillingen ble erstattet med en midlertidig stilling i stedet for en fast, og det nye professoratet 

bidro derved bare til å opprettholde status quo. I notatet påpekes det at det er behov for å 

utvide miljøet med flere faste stillinger innen ulike områder av middelalderforskningen. Dette 

anses imidlertid som lite realistisk innenfor fakultetets ordinære rammer slik den økonomiske 

situasjonen er i dag. Det er også viktig å videreføre rekrutteringsstillingene for å opprettholde 

et slagkraftig fagmiljø. Det må også arbeides med å styrke undervisningen. Den faste 

vitenskapelige staben vil igjen ha ordinær undervisningsplikt når finansieringen fra NFR 
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opphører, og derved vil undervisningsressurser bli frigjort. Et viktig mål er å øke interessen 

for middelalderstudiet blant studentene. 

 

Det påpekes at samlokalisering er av avgjørende betydning for å sikre forskningsmiljøet. En 

ser for seg følgende to mulige hovedmodeller for videreføring: et selvstendig senter direkte 

plassert under fakultetet eller en egen forskergruppe lokalisert ved et institutt. CMS ønsker 

primært den første løsningen, selv om meningene blant de ansatte er delte. CMS er nå er 

det viktigste middelaldermiljøet i Norge og det anføres at det er av stor viktighet at det er en 

del av fakultetets strategiske satsing i framtiden. 

 

 

Høringssvar fra instituttene 

 

Notatet fra CMS ble sendt på høring til fakultetets institutter og sentre samt til Bergen 

museum og Bryggen museum med svarfrist 12.10.10. Høringsinstansene ble bedt om å 

komme med innspill til hvordan middelalderforskningen ved fakultetet kan videreføres og 

organiseres på best mulig måte etter 2012. Ved fristens utløp var det kommet svar fra AHKR, 

LLE, IF og FOF. 

 

AHKR slår fast at instituttet står sentralt i forhold til CMS med hensyn til faglig virksomhet og 

ved at to sentrale forskere ved senteret har hatt og delvis har sine stillinger ved instituttet. 

AHKR har merket seg at det etter prosjektperiodens utløp neppe vil være aktuelt å videreføre 

arbeidet under ett forskningsprosjekt. Det skal heller satses på mindre prosjekter. Det skal 

dessuten satses på både forskning og undervisning. AHKR slår videre fast at senteret har 

styrket middelalderforskningen i Norge og Europa med prosjektet/programmet Centre and 

Periphery in Medieval Europe og har gjort UiB til et kraftsenter innen internasjonal 

middelalderforskning. Det er viktig å utnytte den kompetansen senteret har bygd opp 

gjennom ti år. Det er samtidig avgjørende å finne en organisatorisk og faglig tilfredsstillende 

løsning når finansieringen fra NFR opphører. Slik AHKR ser det, vil det vil være problematisk 

dersom CMS videreføres som egen enhet under fakultetet etter 2012. De fast ansatte vil da 

igjen få ordinær undervisningsplikt, og senteret skal satse på undervisning på alle nivåer. 

Undervisning på bachelor- og masternivå er normale instituttoppgaver og en utskilling av 

undervisning fra instituttnivå vil bidra til fragmentering av fagmiljøene. AHKR ser imidlertid 

positivt på virksomheten ved CMS og ønsker å bidra til å finne en god organisatorisk løsning. 

Instituttet anbefaler derfor at det opprettes en tverrfaglig forskergruppe innen 

middelalderfeltet ved AHKR. For å ivareta behovet for å markere og tydeliggjøre den 

kompetansen og statusen senteret har på oppnådd både nasjonalt og internasjonalt, kan 

forskergruppen eventuelt samlokaliseres i Sydneskvartalet/Øysteinsgt. og knyttes 

administrativt til AHKR. 

 

LLE peker på at CMS har stått for en omfattende kompetanseoppbygging. Det er derfor 

svært viktig at middelalderforskningen ved fakultetet blir videreført og kommer styrket ut av 

SFF-satsingen. LLE peker videre på at av de fire personene i faste vitenskapelige stillinger 

som inngikk i CMS ved etableringen og dannet ryggraden i satsingen, er nå bare to personer 

igjen. Begge vil gå av for aldersgrensen omtrent samtidig med at finansieringen opphører. 

Derved vil det ikke lenger være noen gruppe av profilerte seniorer som kan danne en kjerne i 

videreføringen. LLE peker videre på at CMS ble opprettet for en tidsavgrenset periode, og at 

de fire faste stillingene skal tilbakeføres til sine respektive fagmiljøer når finansieringen 

opphører. Siden de tilbakeførte faste stillingene også skal underlegges ordinær 

undervisningsplikt, er det viktig for fagmiljøet at tilbakeføringen blir reell, og at arbeidsstedet 
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blir det samme som for resten av fagmiljøet. Undervisningsplikten må som for den øvrige 

staben ved instituttet disponeres av fagkoordinator, og det må ikke gis særskilte muligheter 

for frikjøp til forskningsformål. For å få effekt av en videre satsing er det avgjørende at 

middelalderforskerne deltar i utviklingen av undervisningstilbudene ved instituttene. Det er 

også naturlig at forskningen reintegreres i den ordinære virksomheten for å øke den 

kontakten med resten av fagmiljøene. Derved blir det lettere å utvide middelaldermiljøet. LLE 

anser det imidlertid som lite hensiktsmessig å videreføre et samlokalisert senter med egen 

administrasjon. Videreføringen bør skje som en integrert del av fakultetets ordinære drift og 

gjennom bruk av eksisterende eller nye forskergrupper. 

 

IF påpeker at den faglige profilen til CMS har vært perifer i forhold til primærvirksomheten 

ved instituttet. Det har derfor vært liten kontakt med senteret, som heller ikke har rekruttert 

fra fagmiljøene ved IF. Instituttet anser likevel saken som viktig. Fakultetet skal snart 

utarbeide en forskningsplan, og det er av stor interesse for alle miljøer hvilke områder som 

blir prioriterte og hvilke prinsipp som blir lagt til grunn for prioriteringene. Fakultetet har ikke 

bestemt at middelalderforskning skal være et prioritert satsingsområde. IF viser til at 

ordningen med SFF skal fremme grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå, men 

for en tidsavgrenset periode. Selv om satsingen har vært vellykket, innebærer ikke dette at 

vertsinstitusjonene er forpliktet til å videreføre sentrene som egne sentre. IF mener derfor at 

det ikke er grunnlag for å snakke om ”utformingen av CMS’ fremtidige profil” og ”CMS både 

før og etter 2012”. Etter 2012 opphører CMS å eksistere. Dersom fakultetet skulle bidra til å 

finansiere en videreføring, ville dette ramme den øvrige forskningsaktiviteten. Det er 

imidlertid viktig å ivareta den kompetansen og forskningen som er opparbeidet i SFF-

perioden. Dette kan best gjøres ved å integrere middelalderforskningen i den ordinære 

driften, for eksempel ved å danne nye forskergrupper eller ved bruk av eksisterende grupper. 

De faste vitenskapelige stillingene bør tilbakeføres til fagmiljøene og gis undervisningsplikt. 

 

FOF slår fast at instituttet ikke har hatt noen tilknytning til CMS og derfor ikke har sterke 

formeninger om hvordan middelalderforskningen bør organiseres etter 2012. På generelt 

grunnlag mener instituttet at vitenskapelig ansatte bør ha sin primære tilknutning til det 

instituttet hvor den enkelte forsker har sin fagtilhørighet. FOF har merket seg at CMS blant 

annet har opparbeidet en betydelig kompetanse innen europeisk idéhistorie og filosofi i 

middelalderen. Her mangler FOF kompetanse. Med hensyn til den faglige videreføringen 

foreslår FOF derfor å styrke filosofi og idéhistorie innen middelalderforskningen. Dette er i 

tråd med anbefalingen i NFRs nylig avsluttede evaluering av norsk filosofi- og 

idéhistorieforskning. På bakgrunn av den kompetansen som er bygd opp, vil det være 

naturlig å legge en slik styrking av norsk filosofisk middelalderforskning til Bergen. 

 

 

Kommentarer fra CMS til høringssvarene fra instituttene 

 

Etter høringsfristens utløp har CMS sendt fakultetet kommentarer til høringsuttalelsene fra 

instituttene. Kommentarene er behandlet av senterets styre i møte 10.11.10. Styret sluttet 

seg til hovedsynspunktene og bad fakultetet legge dette til grunn i det videre arbeidet med 

saken. 

 

CMS slår fast at ingen av instituttene støtter senterets primærønske om videreføring som 

eget senter. AHKR går imidlertid inn for at det opprettes en tverrfaglig forskergruppe innen 

middelalderforskning, administrativt knyttet til AHKR og samlokalisert i Sydneskvartalet/ 

Øysteinsgt. CMS slutter seg til denne organisatoriske løsningen og påpeker at erfaringene 
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viser entydig at et tverrfaglig, samlokalisert miljø skaper en egen dynamikk som er svært 

fruktbart for forskningen. En organisatorisk løsning som innebærer at miljøet splittes opp og 

de ansatte fordeles på de respektive instituttene, slik LLE og IF synes å gå inn for, vil få 

svært uheldige konsekvenser. CMS fastslår videre at fakultetet har forpliktet seg til å satse 

på middelalderforskningen i brev til NFR i forbindelse med midtveisevalueringen. Det 

understrekes at Bergen framstår som senter for middelalderforskningen i Norge og Norden 

etter nedleggelsen av middelaldersentrene i Oslo og Trondheim. CMS kan ikke se at 

samlokalisering ved AHKR vil kunne medføre at sammenhengen mellom undervisning og 

forskning blir svekket og viser til en utvikling ved fakultetet i de senere årene som har 

medført at forskergrupper og undervisningsenhet ikke nødvendigvis faller sammen. 

Undervisningen vil bli gitt innenfor de relevante instituttene. CMS har for øvrig notert seg 

FOFs innspill om middelalderfilosofi og finner at dette kan være et relevant satsingsområde. 

CMS viser ellers til universitetsstyresak 61/10 Budsjettvurderinger for 2011, behandlet i møte 

28.10.10. Vi kommer tilbake til dette nedenfor. 

 

Vurdering 

 

Høringssvarene fra instituttene viser at CMS høster stor anerkjennelse for den kompetansen 

som er bygd opp innen middelalderstudier. Det er imidlertid ingen støtte for å videreføre 

CMS som et eget senter direkte under fakultetet når finansieringen fra NFR opphører. 

Instituttene er samstemte om at en videreføring bør skje i form av en tverrfaglig 

forskergruppe, med unntak av FOF som ikke har tatt stilling til det organisatoriske. LLE og IF 

går inn for at de fast ansatte forskerne plasseres i sine respektive fagmiljøer. AHKR foreslår 

imidlertid en løsning med en samlokalisert forskergruppe som administrativt er knyttet til 

AHKR. På denne måten vil behovet for å markere og tydeliggjøre kompetansen kunne bli 

ivaretatt. I sine kommentarer til høringsuttalelsene slutter CMS seg til forslaget fra AHKR. 

 

Fakultetet anser det også som den beste løsningen om CMS videreføres som en tverrfaglig 

forskergruppe administrativt knyttet til AHKR, med samme navn som senteret har i dag. CMS 

er blitt en merkevare med høy anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt, og det kan 

derfor også være viktig å ivareta navnet. Mye taler derved for at etablering av en 

samlokalisert tverrfaglig forskergruppe med samme navn som senteret, og der det 

vitenskapelige personalet ved CMS inngår, kan være en god løsning, spesielt med tanke på 

at CMS nå framstår som sentrum for middelalderforskningen i Norge og Norden etter at de 

andre norske middelaldersentrene er nedlagt. En forskergruppe lokalisert i umiddelbar 

nærhet til fagmiljøene vil kunne tiltrekke seg andre forskere som jobber med relaterte 

problemstillinger. Disse kan tilbys arbeidsplass hos forskergruppen for kortere eller lengre 

perioder avhengig av prosjekt. 

 

Alternativet til samlokalisering er en forskergruppe der de ansatte er lokalisert i sine 

opprinnelige fagmiljøer. En oppsplitting av fagmiljøet innen middelalderforskning vil kunne 

bidra til å svekke satsingen i stedet for å styrke og videreutvikle kompetansen. 

 

Samlokalisering medfører imidlertid også et spørsmål om finansiering og lokalisering som må 

avklares. Videre må det eventuelt inngås avtaler med de involverte instituttene med tanke på 

om deres middelalderforskere skal ha permanent eller fleksibel samlokalisering med de 

øvrige forskerne i gruppen. Det må også avklares hvilke rammevilkår forskergruppen skal ha. 

 

Som det går fram av kommentarene fra CMS var SFF-ene og finansiering etter 2012 tatt opp 

i Universitetsstyret i sak 61/10 Budsjettvurderinger for 2011 der det i Universitetsdirektørens 
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merknader heter at arbeidet med å sikre videreføring av den kompetansen som er bygd opp 

ved SFF-ene når finansieringen opphører i 2012, vil bli intensivert. Fakultetet er i dialog med 

rektor om saken og er bedt om en konsekvensanalyse av en videreføring av senteret i sin 

nåværende form i forhold til en videreføring som forskergruppe som har de samme 

oppgavene. Fakultetet vil jobbe videre med å avklare de mer praktiske forholdene knyttet til 

organiseringen etter 2012. 

 

Dersom fakultetsstyret vedtar at CMS videreføres som en tverrfaglig forskergruppe 

administrativt tilknyttet AHKR, vil rapporteringslinjene formelt gå til instituttleder ved AHKR. 

AHKR vil da også ha ansvaret for det blir utarbeidet en forskningsplan for gruppen.  Instituttet 

bør gå i gang med å utarbeide denne så snart spørsmålet om videreføring og tilknytning er 

avklart. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fra 01.01.12 blir CMS videreført som en tverrfaglig forskergruppe administrativt tilknyttet 

AHKR, med samme navn som senteret har i dag. Fakultetsstyret ber AHKR om snarest å gå 

i gang med utarbeidelse av forskningsplan for forskergruppen. Det forutsettes at fakultetet 

arbeider videre med avklaring av praktiske forhold knyttet til organiseringen etter 2012. 

 

 
   
Gjert Kristoffersen 
dekan 
   

Trine Moe 
fakultetsdirektør 

 
 
 
 
 
 
 
 



Styresak 5/9‐09 om CMS’ fremtid 
 
 
I møte med dekanatet 11. nov. 2009 og styremøte 11. des. 2009 ble betydningen av å 
arbeide systematisk med CMS’ fremtid fremhevet. Det følgende er en revidert 
versjon av notatet som ble lagt frem på forrige møte.  
  Det overordnede mål må være å videreføre et sterkt middelaldermiljø ved UiB 
ved å ta vare på mest mulig av den kompetanse som er/blir bygget opp i perioden 
2002‐12. Bevaring av CMS er et middel til å oppnå dette målet. CMS faglige profil har 
hittil vært prosjektet – eller kanskje mer treffende programmet ‐ ”Centre and 
Periphery in Medieval Europe”. Dette må regnes som avsluttet 2012, selv om det i og 
for seg er mer å gjøre på dette området. Det er dessuten neppe på samme måte 
naturlig med ett forskingsprogram i den følgende perioden. I praksis er det naturlig 
å tenke seg flere mindre prosjekter, likevel slik at man i betydelig grad må bygge 
videre på det som allerede er oppnådd.  
  Det som er oppnådd hittil, kan kort skisseres på følgende måte: 

1. CMS har bygget bro mellom Norden og Europa og mellom latinsk og 
norrøn/folkespråklig kultur, drevet komparative undersøkelser av nordisk og 
europeisk historie og kultur og gitt nytt liv til norrøn filologi og knyttet den 
tettere opp mot europeisk kultur. Der har vært prosjekter om skaldediktning, 
forholdet mellom muntlig og skriftlig diktning og om formidling av 
europeiske tekster gjennom oversettelser fra latin til norrønt. 

2. CMS har bygget opp kompetanse innenfor europeisk historie og idéhistorie, 
inklusive studier av historieskrivning, filosofi, religion, statsutvikling og 
politisk kultur. En monografi om norsk statsutvikling i europeisk 
sammenheng er under utgivelse. 

3. CMS har satt i gang prosjekter innenfor rettshistorie i samarbeid med Det 
juridiske fakultet og nordiske miljøer. 

4. Kristningen i Norden er gjort til gjenstand for nye undersøkelser og satt inn en 
europeisk sammenheng. 

5. Et stort antall utenlandske forskere fra forskjellige land er blitt rekruttert og et 
internasjonalt kontaktnett etablert.  

  Den ytre anerkjennelsen av denne innsatsen er kommet til uttrykk i tildelingen 
av status som Nordisk senter for fremragende forskning i 2005, Meltzerprisen til 
yngre forskere til Leidulf Melve samme år og YFF‐prosjektet til Ildar Garipzanov 
in 2007, i Moebius‐prisen til Sverre Bagge i 2008 og i en rekke positive omtaler fra 
forskere i inn‐ og utland. CMS er blitt det viktigste sentrum for 
middelalderforskning i Skandinavia og er godt kjent også utenfor. Vi har hatt god 
rekruttering til stipend, både på phd.‐ og post dr.‐nivå, nasjonalt og 
internasjonalt. Ved siste utlysning fikk vi 13 søkere til stipendiatstillinger og 24 til 
post dr. Ca. halvparten av våre stipendiater (begge kategorier inkludert) er 
utenlandske, fordelt på en rekke forskjellige land. Det har også vært lett å få 
fremtredende internasjonale forskere hit på konferanser og forskningsopphold, 
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og vi har et omfattende internasjonalt kontaktnett. Midtveisevalueringen i 2006 
inneholdt bl.a. følgende karakteristikker:  ”In my opinion, the Centre for 
medieval studies is exceptionally good. …Since its inception, the CoE has become 
an important international player in Medieval Studies. The many conferences 
organized by the Centre to date have brought its work to the attention of the 
international scholarly community. It has attracted an unusually good and 
internationally diverse group of junior researchers, whose mentoring and training 
by the senior scholars is outstanding”. “What seems rather certain is that nowhere 
in the world but Bergen with related organisations, networks and projects is there 
a chance that so many resources and competences will be applied to concerted 
studies of our medieval past … during a relatively short period.”  
  CMS har også ligget høyt når det gjelder publikasjoner registrert i FRIDA, 
med 35,85 poeng i 2008 og 46,7 i 2009. I den offisielle statistikken over 
topprangerte enheter har CMS 3,0 poeng pr. ansatt og ligger som det fjerde beste 
humanistiske miljø i landet.   
  Senterets faglige profil har vært kulturstudier i bred forstand, med hovedvekt 
på skriftlig materiale, selv om også arkeologi har vært inkludert. Derimot har vi 
ikke, tross noen forsøk, rekruttert noen innenfor kunsthistorie, men der har vært 
kontakter med kunsthistoriske miljøer, som kanskje bør styrkes i neste periode.  

    Mulige områder for videreføring: 
1. Kristningen. Et stort, europeisk prosjekt om dette ble avsluttet med en 

publikasjon i 2007. En monografi om kristningen i Norge av Sæbjørg 
Nordeide, basert på et omfattende arkeologisk materiale, er under utgivelse, 
og et YFF‐prosjekt om kristningen og den tidligkristne perioden i Russland og 
Skandinavia, ledet av Ildar Garipzanov, pågår frem til 2011. Her er det 
mulighet for videre arbeid, særlig med det arkeologiske materialet. 

2. Rettshistorie. Her er et prosjekt satt i gang i samarbeid med professor Jørn 
Sunde ved Det juridiske fakultet og med forskere i de andre nordiske land, 
blant annen en gruppe ved Det juridiske fakultet i København og et prosjekt 
om engelsk oversettelse og kommentarer til de nordiske lovene, ledet av 
professor Stefan Brink, Aberdeen. En post dr.‐stilling på dette området er 
planlagt utlyst. 

3. Fragmentprosjektet: CMS står sentralt i utforskningen av 
pergamentfragmentene i Riksarkivet og andre steder og dermed i 
utforskningen av den eldste norske skriftkulturen. Et internasjonalt nettverk 
omkring dette er etablert.  

4. Skriftkultur er videre behandlet i studiet av den norrøne 
oversettelseslitteraturen og forholdet mellom latinsk og norrøn litteratur, bl.a. 
som prosjekt innen World University Network (WUN). Også forholdet 
mellom skriftlig og muntlig kultur har stått sentralt, gjennom samarbeidet 
med finske folklorister i NCMS og gjennom Slavica Rancovic’s komparative 
prosjekt om serbisk og norrøn muntlig diktning. 
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5. Historieskrivning, latinsk og folkespråklig, sammenligning av de to 
tradisjonene. Et prosjekt er planlagt om utviklingen av europeisk 
historieskrivning fra senantikken til renessansen, men hovedvekt på tiden ca. 
1100‐1500. Her er det meningen å sammenligne forskjellige tradisjoner, den 
latinske og de forskjellige folkespråklige (norrøn, fransk, italiensk, muligens 
flere), den klassiske og den kristne og å diskutere forholdet mellom 
historieskrivning og politisk tenkning og praksis.   

6. Statsutvikling og politisk kultur – bok om europeisk statsutvikling tilsvarende 
den norske? Et prosjekt om aristokrati i Skandinavia og Øst‐Europa i 
samarbeid med miljøer i Ungarn og Romania er under utvikling. 

7. Middelalderen i global sammenheng, forhold til nabokulturer, særlig islam, 
samarbeid med Midtøsten‐miljøet? En konferanse om dette ble arrangert i 
Uppsala i 2008, en ny er planlagt for 2011.    

  Mye vil her likevel avhenge av utskiftningen i de faste stillingene; bare to av 
de nåværende vil fortsette etter 2012, nemlig Leidulf Melve, professor i 
middelalderstudier og Aidan Conti, som nylig har fått stillingen i latin. Med sin 
kompetanse både innenfor latin og angelsaksisk vil han stå sentralt i arbeidet med 
skriftkultur, oversettelser og forholdet mellom latin og folkespråk. Når det gjelder 
stillingene i historie og norrøn filologi, vil det være rimelig å utlyse dem relativt 
åpent og dermed la de nytilsatte spille en viktig rolle i utformingen av CMS’ 
fremtidige profil. 
  Selv om hovedgrunnen til å ha et eget senter for middelalderstudier ligger i 
forskningen, vil CMS både før og etter 2012 arbeide for å styrke undervisningen i 
middelalderfag. De fast ansatte ved senteret vil i hele perioden som SFF ha redusert 
undervisning, men etter Midtveisevalueringen er dette kompensert av post dr.‐
stipendiater med undervisningsplikt. Inntrykket hittil er at dette har fungert bra. I 
historie har en del av undervisningen hatt form av egne kurs i tilknytning til 
forskningen ved CMS. I latin og norrøn filologi har et kurs i paleografi våren 2009 
trukket over 40 studenter, hvorav 34 har tatt eksamen. Det legges nå opp til en serie 
over tre år med paleografi, kodikologi og tekstkritikk felles for norrønt og latin. Det 
er et viktig mål for CMS å styrke interessen for middelalderstudier blant studentene, 
særlig rekruttering til mastergrad. Fra dette synspunkt er det et oppmuntrende tegn 
at 4 av 12 nye masterstudenter i nordisk forrige semester har valgt norrønt som 
spesialitet. I historie velger det store flertall av masterstudenter oppgaver innenfor 
den aller nyeste historie, men middelalder klarer seg relativt bra i forhold til andre 
perioder før ca. 1950. På høyere nivå har CMS en egen forskerskole og har i perioden 
som Nordisk Senter (NCMS) alene eller sammen med nordiske partnere arrangert tre 
internasjonale sommerskoler i middelalderstudier, hvorav en i Bergen. En siste 
sommerskole vil bli arrangert i Bergen i august i år. 42 søkere har meldt seg.  
  Ved etableringen i 2003 hadde CMS fire faste stillinger, som utgjorde en 
vesentlig del av UiBs bidrag til opprettelsen. Da Eldbjørg Haug forlot senteret i 2005, 
var det meningen at hun skulle erstattes av en ny person i fast stilling, men resultatet 
ble i stedet en midlertidig forskerstilling som nå innehas av Geir Atle Ersland. Et nytt 
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professorat, opprettet i forbindelse med midtveisevalueringen og tenkt som en 
økning av antallet fast ansatte, er derfor ikke mer enn en gjenopprettelse av det 
opprinnelig stillingstallet på fire.  En videreføring av CMS etter 2012 vil dermed 
omfatte fire faste stillinger, to i historie, én i norrøn filologi og én i latin. Ideelt sett 
burde resultatet av perioden som SFF føre til flere faste stillinger for å gi plass for 
dyktige forskere, rekruttert gjennom stipendiat‐ og post dr.‐stillinger og for å ta vare 
på og videreføre den kompetansen som er blitt bygget opp. Som et minimum bør den 
midlertidige stillingen omgjøres til en fast stilling. En utvidelse av CMS med andre 
middelalderforskere ved fakultetet, ev. også med forskere fra tilgrensende 
fagområder, bør også vurderes. Videre vil det være ønskelig med en utvidelse av 
fagområdet til for eksempel middelalderspråk (angelsaksisk, gammelfransk osv.), 
litteratur og litteraturteori. Flere stillinger i middelalderarkeologi, som har få 
stillinger på landsbasis, vil også være ønskelig. En slik økning er likevel urealistisk i 
den nåværende økonomiske situasjon, men bør vurderes av fakultet for fremtiden, i 
sammenheng med den pågående fagdimensjoneringen og planlegging av fremtidige 
forskningsmessige satsingsområder ved fakultetet, bl.a. søknader til neste SFF‐runde. 
I denne sammenheng må også samarbeid med miljøer utover middelalderfagene, 
som religionsvitenskap, antikkstudier og midtøstenstudier, vurderes. 
  I tillegg til de faste stillingene har senteret i perioden som SFF hatt én post dr.‐ 
og to (fra 2007 økt til 3) stipendiatstillinger som UiBs egenandel, og dette burde det 
også være mulig å få beholde, dels som fast tildeling til CMS i sammenheng med 
fordelingen av stipendiatstillingene på instituttene, dels ved mulighet til å komme i 
betraktning til stillinger ved instituttene. CMS burde ligge godt an hvis tildeling 
bestemmes av publikasjonspoeng og fullføring av doktorgrad på normert tid. Ved 
den nylig foretatte fordelingen av stipendiatstillinger på institutter og sentre, fikk de 
to andre sentrene ved fakultetet, SVT og SKOK, henholdsvis 3 og 2. Denne 
fordelingen skulle tilsi at CMS får beholde sin kvote også etter 2012.  
  Til sammen vil dette danne det nødvendige minimum for å fortsette som 
miljø. I tillegg kan forskere i andre middelalderfag (for eksempel kunsthistorie og 
arkeologi) bli invitert til å slutte seg til. Til forskjell fra i dag vil det dreie seg om faste 
stillinger med full undervisningsplikt, med reduksjon for leder. I tillegg vil det være 
av avgjørende betydning å skaffe ekstern finansiering, NFR, NORDCORP/NOS‐HS, 
EU osv. En ulempe i denne sammenhengen vil være at sjansen gjennomgående er 
liten for å skaffe program‐ eller andre øremerkede midler; vi vil for det meste være 
avhengig av å konkurrere om frie midler. Her er likevel mulighetene blitt bedre 
gjennom opprettelsen av Det europeiske forskningsrådet. I møte med NFR i juni 2009 
ble det også herfra fremhevet at man ønsket å øke andelen av frie midler. Suksess på 
dette området vil være avgjørende for CMS’ videre fremtid. 
  Når det gjelder organisering, er samlokalisering av avgjørende betydning; ellers 
blir selve idéen om et senter illusorisk. To hovedmodeller vil være mulig, enten som 
en selvstendig enhet eller som en forskergruppe innenfor et institutt. Velges den 
førstnevnte ordningen, vil det kreve egne administrative stillinger; dette vil være en 
stor fordel med tanke på søknader, internasjonale kontakter, organisering av 
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konferanser og lignende. – De administrative oppgavene ved CMS har hittil vært 
vesentlig forskjellige fra instituttenes oppgaver, og dette vil også være tilfelle i 
fremtiden. ‐ Ved en organisering som forskergruppe vil også miljøet kunne bevares. 
CMS vil imidlertid uansett befinne seg på tvers av den nåværende 
instituttstrukturen, med to av de faste stillingene knyttet til fagområder ved AHKR 
og to til LLE. Spørsmålet om de to hovedmodellene ble diskutert på stabsmøte 8. 
mars, der meningene var delte. Det avgjørende vil uansett være å sikre gode 
betingelser for middelalderforskningen, så får videre dialog med fakultetet og 
instituttene avgjøre hvilken modell som er den mest hensiktsmessige.  Et avgjørende 
spørsmål i denne sammenheng er hvilken fagpolitisk rolle fakultet vil spille. Hvis 
fakultetet betrakter seg som en slags nøytral overdommer mellom instituttene og 
overlater de fagpolitiske initiativene til dem, vil det trolig være bedre å være knyttet 
til et institutt. Vil derimot fakultet spille en aktiv rolle som fagpolitisk initiativtaker, 
kan direkte tilknytning til fakultetet være en fordel. 
  Uansett organisasjonsform vil et fremtidig CMS være avhengig av støtte fra 
fakultetet. I oversendelsesskrivet til Norges Forskningsråd av 1.3.07 (sak 2007/1853) 
av Universitetet i Bergens svar på Midtveisevalueringen av SFF’ene uttalte rektor 
følgende: ”The Faculty of Arts considers medieval studies to be a strategic research 
field for the future also beyond the scope of the CoE contract. Recruitment, 
continuous development and integration of highly qualified scientific staff will be a 
prioritised task for the faculty in 2007 and the years to come.” For CMS er det av stor 
viktighet at denne målsettingen innarbeides i fakultetets planer for fremtiden: 
middelalderstudier må inn som et prioritert område i fakultetets forskningsplan. 
CMS er nå det viktigste middelaldermiljøet i Norge, og både Midtveisevalueringen i 
2006‐07 og andre vurderinger har fremhevet dets internasjonale betydning. Et sterkt 
CMS vil utgjøre et viktig element i Fakultetets forskningspolitiske målsetting.  
 
 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det humanistiske fakultet 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Det humanistiske fakultet 

Telefon 55589380 

Telefaks 55589383 

post@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Harald Hårfagresgt. 1 

Bergen 

Saksbehandler 

Sonja Irene Dyrkorn 

55589387 
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Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Senter for vitenskapsteori 

Universitetsdirektørens kontor 

Det juridiske fakultet 

Institutt for fremmedspråk 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Griegakademiet - Institutt for musikk 

 

  

 

 

Middelalderforskningens fremtid etter 2012 

Senter for middelalderstudier startet sin virksomhet i 2003 med en samlet funksjonsperioden 

på ti år. Universitetet i Bergen bidrar inn i satsningen med fire faste stillinger; to i historie, én i 

norrøn filologi og én i latin. To av professorene som i dag er knyttet til senteret innenfor 

fagområdene historie og norrøn filologi vil gå av for aldersgrensen i løpet av de kommende 

årene, og UiB har i forbindelse med midtveisevalueringen av CMS forpliktet seg til å erstatte 

disse.  

 

Senteret har SFF-status og –finansiering ut 2012. Det er behov for å starte en prosess med 

tanke på hvordan middelalderforskningen skal videreføres ved fakultetet og Universitetet i 

Bergen når denne perioden opphører. I forståelse med fakultetsledelsen har leder for CMS 

og senterets styre utarbeidet og godkjent et notat som gjør rede for senterets kompetanse og 

mulige områder for videreføring. Notatet omhandler også alternative organisatoriske 

forankringer ved UiB etter finansieringsperioden. 

 

Det humanistiske fakultet ønsker å fremme en sak om middelalderforskningens fremtid ved 

fakultetet for fakultetsstyret i desember 2010. Senterets notat legges ved denne saken og 

med utgangspunkt i dette ber vi om innspill til hvordan middelalderforskningen ved fakultetet 

kan videreføres og organiseres på best mulig måte etter 2012. Høringsfrist settes til 

12.oktober.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Gjert Kristoffersen 

dekan Trine Moe 

 fakultetsdirektør 

 

Referanse Dato 

2010/4767-SOD 15.06.2010 
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Kopi 

Senter for middelalderstudier 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitenskap 

Telefon  

Telefaks  

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Øysteinsgate 3 

Bergen 

Saksbehandler 

Christhard Hoffmann 

55588943 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Middelalderforskningens fremtid etter 2012 

 

Det oversendes høringsuttalelsen fra institutt for AHKR. Uttalelsen ble vedtatt av 

instituttrådet på møtet 9. september 2010. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Christhard Hoffmann 

Instituttleder 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2010/4767-CHH 23.09.2010 
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Middelalderforskningens fremtid etter 2012: Høringsuttalelse fra institutt for AHKR  

 

Det vises til brev fra Det humanistiske fakultet av 15. juni i år med vedlagt notat fra CMS 
vedrørende senterets fremtid, fremlagt som styresak 5/9-09 ved CMS, der de berørte institutt 
og sentre blir bedt om å uttale seg i saken med sikte på behandling i fakultetsstyre i desember 
i 2010. 

  

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) står sentralt i forhold til 
CMS når det gjelder faglig virksomhet og ved at to sentrale forskere, inklusiv senterets 
direktør, professor Sverre Bagge, har hatt og delvis har sine stillinger ved instituttet. I tillegg 
arbeider også flere midlertidig prosjektansatte og ansatte i rekrutteringsstillinger (tre forskere, 
tre post doktorer og tre stipendiater) innen instituttets fagområder, historie og arkeologi. Når 
senterets funksjonstid utløper ved utgangen av 2012, går samtidig senterets leder av for 
aldersgrensen. I henhold til tidligere vedtak i forbindelse med Midtveisevalueringen av 
senteret skal da professorstillingen gjenopprettes og utlyses. Som følge av samme evaluering 
opprettet UiB et professorat i middelalderstudier, hvor historikeren Leidulf Melve ble tilsatt. 
Det vil derfor fortsatt være to professorer i middelalderhistorie etter 2012, i tillegg til Eldbjørg 
Haug ved AHKR.  Det er ventet at den ene prosjektansatte forskerstillingen (YFF-prosjekt) til 
historikeren Ildar Garipzanov blir gjort om til en fast stilling dersom reglene for YFF-
stillinger opprettholdes. Det vil trolig føre til at stillingen etter Bagge ikke blir utlyst.     

 

I notatet fremheves det at en ønsker å bevare senteret også etter 2012 med utgangspunkt i den 
faste faglige staben – to professorer i historie, én i latin og én i norrøn filologi – og eventuelt 
utvide den med andre middelalderforskere ved fakultetet og midlertidig ansatte, som 
stipendiater m.v.. Det ønskes da at disse blir samlokalisert, for på denne måten fortsatt å 
kunne fungere som et senter. To hovedmodeller blir da eksplisitt skissert: (1) som en 
selvstendig enhet, eller (2) som en forskergruppe innenfor et institutt. Av disse modellene 
ønsker CMS primært den første løsningen og da som en enhet direkte underlagt fakultetet. 
Men om dette er det delte meninger innad i senteret, ifølge notatet.   

 

I notatet poengteres det videre at det neppe vil være aktuelt å videreføre arbeidet under ett 
forskningsprogram i etterkant av prosjektperioden, men i stedet satse på mindre 
forskningsprosjekter. Dessuten vil en satse på både forske og undervise. 

 

Senteret har styrket middelalderforskningen i Norge og Europa med prosjektet/programmet 
”Centre and Periphery in Medieaval Europe”.og har gjort UiB til et kraftsenter innenfor 
internasjonal middelalderforskning Det er viktig å utnytte den kompetansen og erfaringen som 
senteret har vunnet innen forskning, internasjonalisering og forskningsledelse. Samtidig er det 
avgjørende å finne en organisatorisk og faglig tilfredsstillende løsning når oppgavene og 
rammebetingelsene endres når prosjektet/programmet avsluttes og finansieringen fra Norges 
forskningsråd opphører.    

 

AHKR vil derfor kommentere og vurdere de alternative løsningene CMS har skissert, i lys av 
de endrede målsettinger og rammebetingelser, men også i forhold til middelaldermiljøet som 
helhet og tidligere erfaringer fra samarbeidet med senteret. Denne vurderingen gis med en 
visst forbehold, ettersom det ikke er avklart hvordan UiB vil stille seg til sentrene for 
fremragende forskning etter at forskningsrådets finansiering går ut. AHKR ser det generelt 
som viktig at det blir lagt til rette for at den sterke middelalderforskningen ved UiB 
opprettholdes og videreutvikles. 
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Alternativ 1: Egen enhet, direkte under fakultetet          

 

Når den særskilte bevilgningen fra Forskningsrådet opphører og stillingsantallet reduseres, er 
spørsmålet om de gjenværende forskere og økonomien gjør det naturlig og mulig å fortsette 
som et senter i egne lokaler og med eget administrativt apparat til en såpass begrenset stab. 
Ved at det er aktuelt å satse på mindre prosjekter og ikke ett overordnet program, gjør også at 
sentermodellen heller ikke trenger være den beste løsningen.  

 

Det er positivt at det vil satses på både forskning og undervisning. Samtidig vil dette by på 
problemer dersom det legges opp til en enhet direkte under fakultetet, siden undervisning på 
bachelor- og masternivå er normale instituttoppgaver. Selv om fakultetet har et overordnet 
ansvar for forskerutdanningen, er også denne rent faglig knyttet til instituttnivået. Å skille ut 
undervisning fra instituttnivået vil dermed gå på tvers av etablerte strukturer og vil bidra til 
fragmentere fagmiljøene.    

 

Når finansieringen fra Norges Forskningsråd opphører fra 2012 vil det kreve ekstra ressurser i 
form av lokaler og administrativ infrastruktur, dersom de vitenskapelig ansatte ikke integreres 
i de større fagmiljøene som instituttene representerer. I økonomisk trange tider som fakultetet 
er inne i, vil det by på problemer å betjene så små miljøer som det her vil dreie seg om, uten at 
det går på bekostning av andre viktige felt og fremtidige satsinger. Det er viktig at også andre 
sterke miljøer ved fakultetet får anledning til å utvikle seg til SFF og utvikle prosjekter som 
krever samfinansiering.  

 

 

Alternativ 2: Forskningsgruppe ved ett av instituttene 

 

Selv om CMS er et tverrfaglig senter (historie, norrønt, latin og til en viss grad arkeologi) har 
historie så langt vært et faglig kjerneområde både når det gjelder profil og bemanning. Det er 
derfor ikke unaturlig at et tverrfaglig institutt som AHKR, hvor tre av fagene dekker perioden 
europeisk middelalder (500-1500 e.Kr), etablerer en tverrfaglig forskningsgruppe innen 
middelalderfeltet. Instituttet har siden starten i 2007 satset på å bygge opp gode tverrfaglige 
forskningsgrupper – etter tema, område eller periode – på felt der instituttet står sterkt og har 
tilstrekkelig bredde. Generelt peker AHKR seg ut som et sterkt forskningsmiljø ved fakultetet, 
noe som også reflekteres i produserte publikasjonspoeng, faktisk flest ved hele UiB i de tre 
siste årene. 

 

Når senterets funksjonstid utløper vil det derfor være aktuelt å etablere en ny 
forskningsgruppe knyttet til middelalderforskning med utspring i forskere i 
middelalderhistorie og middelalderarkeologi, og til en viss grad kanskje også 
religionsvitenskap. Som for de øvrige forskningsgruppene vil det være fullt mulig å ha 
assosierte medlemmer fra andre fag og institutt, inklusiv de øvrige fagområdene ved CMS. 
Mindre forskningsprosjekter, som det nå vil satses på, kan i tillegg organiseres tverrfaglig i 
mindre grupper, avhengig av tema og problemstillinger. Denne modellen er benyttet for andre 
forskningsprosjekter ved instituttet. 

 

Alternativet med organisering som forskningsgruppe ved AHKR vil også kunne bidra til 
tettere faglig samarbeid mellom historikere og arkeologer enn tidligere, hvor det bare har vært 
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én forsker innen arkeologi ved CMS.
1
 AHKR ser det som viktig at sentrale deler av fagene 

ved instituttet styrkes og ikke splittes opp og fragmenteres.  

 

I oppbyggingen av det tverrfaglige miljøet ved instituttet legges det stor vekt på å integrere 
forskning og undervisning. Samtidig som senteret har bidratt til å styrke 
middelalderforskningen er det ikke til å komme bort fra at dette har bidratt til å svekke og 
fragmentere middelaldermiljøet ved tidligere Historisk institutt og fra august 2007 AHKR, 
ved at de ansatte i middelalderhistorie (Bagge og frem til 2005 også Haug) ikke har hatt 
ordinær undervisning eller har vært aktive i instituttmiljøet.

2
 Etter midtveisevalueringen er 

imidlertid dette forholdet blitt bedret ved at noe av undervisningen i midddelalderhistorie har 
vært ivaretatt av forskere ved senteret. Undervisningen på ulike nivå i middelalderhistorie ved 
UiB har dermed ikke profittert på samme måte som forskningen. Det vil derfor være en stor 
fordel om mastergrad- og forskerutdanningen igjen blir styrket i instituttmiljøet – ikke minst 
med sikte på å rekruttere kandidater til videre forskning.  

 

 

Samlet vurdering 

 

AHKR ser positivt på virksomheten ved CMS og ønsker å bidra til å finne en god 
organisatorisk løsning som fremmer samhandling mellom nærstående fagmiljøer ved 
instituttet og senteret, uten at det hindrer eksternt samarbeid med andre fagmiljøer, både ved 
universitetet her og ute.  

 

Ettersom det ikke er aktuelt å trekke undervisning ut av instituttet, og ettersom det 
vitenskapelige personalet som nå er knyttet til senteret, igjen vil få ordinær 
undervisningsplikt, ser AHKR det som en logisk løsning at de CMS-ansatte integreres faglig 
tettere. AHKR anbefaler derfor alternativ 2: organisering som forskningsgruppe ved AHKR. 
Samtidig ser AHKR behovet for å markere og tydeliggjøre den kompetansen og status 
senteret har oppnådd både nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig at kontaktene som er 
etablert, blir opprettholdt og videreutviklet. Dette kan ivaretas uten at det bygges opp en 
organisasjon med et eget administrativt apparat, et alternativ som vil bidra til å fragmentere 
fag, og som vil være uforholdsmessig kostbart i forhold til størrelse og oppgaver.  

 

                                                
1 Ved AHKR er det i dag foruten professor i middelalderarkeologi og førsteamanuensis i jernalder (som 

periodemessig faller inn under europeisk middelalder) fire stipendiater i middelalderarkeologi, én i jernalder og 

dessuten én stipendiat i historie, i tillegg til Haugs professorstilling i historie. 
2 Siden 2005 har Haug igjen vært knyttet til instituttet og Ersland vikarierte da i førsteamanuensisstillingen fram 

til 2008 da han ble midlertidig engasjert som forsker ved CMS.  

 

I perioden 2003-2010 har det vært avlagt 28 hovedfag/mastergrader i middelalderhistorie ved UiB, veiledet av 

lærere fra instituttet og CMS. Av de fire doktorgradene i middelalderhistorie ved UiB 2003-2010 har tre hatt 

utspring i stipendiatstillinger ved CMS. I samme periode har det til sammenligning vært avlagt 35 

hovedfag/mastergrader og seks doktorgrader i middelalderarkeologi ved AHKR, veiledet av 1 professor. I 

tilsvarende periode har videre om lag 50 kandidater avlagt hovedfag/mastergrad i middelalderhistorie og seks 

doktorgrader i middelalderhistorie ved UiO. I Trondheim har hovedfag/mastergradsproduksjonen i 

middelalderhistorie vært på omtrent samme nivå som ved UiB (tallgrunnlaget er hentet fra AHKR og Bibsys-

databaser).  
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En løsning som vil ivareta disse hensynene, kan være å samlokalisere forskningsgruppen i 
Sydneskvartalet/Øysteinsgate, nær AHKR (og også LLE). Gruppen kan gis administrativ 
tilknytning til AHKR, det største instituttet med flest faglige tilknytningspunkter. 

 

 Det er i dag større muligheter for tverrfaglig forskning innen middelalderstudier ved AHKR 
enn det var under den gamle instituttstrukturen da senteret trådte i funksjon i 2003.. Instituttet 
har et sterkt fokus på forskning og internasjonalisering av forskningen. Faglig integrering av 
de aktuelle CMS-ansatte i AHKR vil derfor være positivt og gjensidig befruktende.    

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Institutt for lingvistiske, litterære og 

estetiske studier 

Telefon 55582400 

Telefaks 55589660 

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

HF-bygget, Sydnesplassen 

7 

Bergen 

Saksbehandler 

Solveig Steinnes 

55582295 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Middelalderforskningens fremtid etter 2012. Høringssvar fra LLE 

 

Vi viser til brev der instituttet blir bedt om å komme med en høringsuttalelse angående 

middelalderforskningens fremtid etter 2012. Vedlagte høringsnotat er diskutert og godkjent i 

instituttrådet. Det oversendes herved til fakultetet.  

 

 

 

 

Per Buvik 

instituttleder Solveig Steinnes 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Høringsuttalelse fra LLE 

 

Referanse Dato 

2010/4767-SOS 24.09.2010 
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Dekanen har i brev av 15. juni 2010 bedt om “innspill til hvordan middelalderforskningen ved 
fakultetet kan videreføres og organiseres” etter 2012. Et vedlagt notat fra CMS skal tjene som 
utgangspunkt. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) har følgende 
kommentarer: 

 

 

Senter for middelalderstudier (CMS) ble opprettet 1. januar 2003 og vil bli avviklet 31. 
desember 2012. Fire personer i fast stilling ved HF-fakultetet gikk inn i senteret i 2003. Av 
disse fire er en person relegert fra senteret, en person har sagt opp sin stilling, og to personer, 
hvorav lederen for senteret, vil gå av med pensjon omtrent samtidig med at senteret blir 
avviklet. Det er mange unge dyktige medarbeidere i åremålsstillinger ved CMS, men det er 
ingen gruppe av profilerte seniorer knyttet til senteret som kan danne en ny kjerne av 
meritterte forskere på linje med dem som arbeider der i dag. 

 

1. Finansiering 

 

Notatet omtaler “CMS’ fremtidige profil” og “CMS både før og etter 2012” (s. 3). Dette 
forutsetter premisser som ikke foreligger. CMS ble som nevnt opprettet for en tidsavgrenset 
periode. I 2012 bortfaller dets status som senter for fremragende forskning og dermed også 
dets eksterne finansiering, mens de fire faste stillingene tilbakeføres til sine respektive 
fagmiljøer. Som det fremgår av dekanens brev, er det en forutsetning at disse stillingene skal 
videreføres. Fakultetet vil stå fritt til å disponere de øvrige ressursene det har bundet til 
senteret. Senteret har stått for en omfattende kompetanseoppbygging og etablert et sterkt 
miljø, og det er ønskelig at i det minste en del av disse ressursene brukes til å videreføre 
satsningen. 

 

2. Administrasjon 

 

Siden det meste av finansieringen faller bort og de faste stillingene tilbakeføres til instituttene, 
gir det lite mening å opprettholde en egen administrasjon for senteret. Notatet peker på 
behovet for administrative stillinger “med tanke på søknader, internasjonale kontakter, 
organisering av konferanser og lignende”, oppgaver som hevdes å være “vesentlig forskjellige 
fra instituttenes oppgaver” (s. 5–6). Forskjellen dreier seg snarere om kapasiteten til å utføre 
slike oppgaver; CMS’ ekspertise på området ville være et kjærkomment tilskudd for resten av 
fakultetet. 

 

3. Lokalisering 

 

Det følger av senterets tidsbegrensede natur at de faste stillingene som nevnt skal tilbakeføres 
til fagmiljøene og underlegges alminnelig undervisningsplikt. Dette prinsippet ble senest 
bekreftet i utlysningsteksten for latinstillingen etter Lars Boje Mortensen. For fagmiljøet er 
det viktig at denne tilbakeføringen blir reell. Det innebærer at arbeidsstedet blir det samme 
som for resten av fagmiljøet, at undervisningsplikten disponeres av fagkoordinator, og at det 
ikke åpnes for særskilte muligheter for frikjøp til forskningsformål. Den uformelle kontakten 
på arbeidsstedet er viktig både for faglig utvikling og for den praktiske fordelingen av 
arbeidsoppgaver knyttet til undervisning og administrasjon. Hvis en fast vitenskapelig stilling 
permanent skal avgis til et forskningssenter, kan den bare fullt ut erstattes av en ny stilling på 
samme nivå. 
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Her må det understrekes at i senterets levetid har små fagmiljøer avgitt betydelige ressurser, 
mens kompensasjonen har vært mangelfull, uforutsigbar og preget av uklare ansvarsforhold 
(for latinprofessoratet ble det først i 2008 ansatt en vikar for hele perioden, og da i form av en 
lektor i 70 % stilling). De administrative merkostnadene har vært betydelige. Dette er en 
tilstand vi ikke ønsker å gjøre permanent. 

 

4. Undervisning 

 

Den sterke satsningen på middelalderforskning har ikke gitt seg tilsvarende utslag når det 
gjelder undervisning. I notatet fra CMS heter det (s. 3) at “de fast ansatte ved senteret vil i 
hele perioden som SFF ha redusert undervisning”. Det må presiseres at med unntak av Aidan 
Conti, som ble ansatt ved LLE i 2009, har de fast ansatte vært helt fritatt for regulær 
undervisning i hele perioden, og deres veiledning har i all hovedsak begrenset seg til CMS’ 
egne kandidater. Senterets øvrige undervisningsvirksomhet har vært beskjeden. Det er helt 
klart “et oppmuntrende tegn” (s. 3) at norrønt fikk fire nye MA-studenter forrige semester, 
men disse studentene er rekruttert via LLE. Kursene i paleografi (5 stp.) og kodikologi (5 stp.) 
har vært administrert av LLE og kan fortsette under dette instituttet, et mulig nytt kurs i 
tekstkritikk (5 stp.) kan bare tilbys med støtte i kompetanse ved LLE, mens sommerskolen i 
middelalderstudier kan videreføres i regi av enten AHKR eller LLE.  

 

Satsningen på middelalderforskning bør gi seg utslag i fakultetets undervisning. Dette gjøres 
best ved at middelalderforskerne deltar i utviklingen av studietilbudene ved instituttene, ikke 
ved at det opprettes parallelle strukturer. Med tilbakeføring av de faste stillingene vil det være 
mulig å bygge opp et sterkere undervisningstilbud i middelalderemner. 

 

5. Forskning 

 

Middelalderen er en naturlig del av fakultetets forskningsfelt. Når noen av fakultetets 
middelalderforskere i en periode har vært trukket ut av fakultetets ordinære drift, skyldes det 
ytre faktorer, ikke minst i form av ekstraordinær finansiering. Ved bortfallet av denne 
finansieringen er det naturlig at forskningen reintegreres i fakultetets ordinære virksomhet.  

 

Videreføringen av de fire faste stillingene garanterer eksistensen av et middelaldermiljø ved 
fakultetet, et miljø som vil stå sterkt ved søknader om prosjektmidler, og som også av den 
grunn burde være attraktivt for andre forskere. Ved å reintegrere disse stillingene i deres 
respektive fag vil man øke den uformelle kontakten med resten av fakultetet og dermed gjøre 
det enklere å utvide middelaldermiljøet, samtidig som det vil bli lettere å rekruttere studenter 
til fagområdet. En eventuell styrking av middelalderen som forskningsfelt bør komme i form 
av faste stillinger og stipend med middelalderorientering knyttet til de enkelte fag, og ikke 
gjennom opprettholdelsen av en administrativ struktur. 

 

I denne sammenhengen er det kritikkverdig at fakultetet våren 2010 avslo å støtte to søknader 
til Bergens forskningsstiftelse fra personer i postdoc-stilling ved CMS, Jonas Wellendorf 
(norrøn filologi) og Åslaug Ommundsen (latin). LLE støttet begge søknadene, og dessuten 
Frode Helmich Pedersen som intern søker i litteraturvitenskap, men fakultetet var bare villig 
til å støtte sistnevnte. LLE kan ikke se hva fakultetet hadde å frykte om de to førstnevnte 
skulle lykkes med søknaden, og mener det bør være en styrke for et fakultet at det er flere 
søkere til denne formen for ekstern finansiering. 
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6. Prioritering 

 

Avviklingen av CMS kunne knapt ha kommet på et mer uheldig tidspunkt med tanke på at 
fakultet nå har en svært vanskelig økonomi og har planer om å redusere staben med et ikke 
ubetydelig antall stillinger. Da er det viktig å holde fast ved at Universitetet i Bergen har en 
målsetning om at middelaldermiljøet skal komme styrket ut av CMS-satsningen, slik det ble 
uttrykt i brev av 28. februar 2007 til Norges Forskningsråd fra Universitetet i Bergen ved 
rektor og direktør på vegne av universitetet og fakultetet (j.nr. 06/1139 AsBå): 

 

The Faculty of Art considers medieval studies to be a strategic research field for the future 
also beyond the scope of the CoE contract. Recruitment, continuous development and 
integration of highly qualified scientific staff will be a prioritised task for the faculty in 
2007 and the years to come. 

 

I denne situasjonen ser vi det som nødvendig at fakultetsledelsen tar opp en dialog med den 
sentrale ledelsen av universitetet med sikte på at den planlagte styrkingen av miljøet faktisk 
kan finne sted. Det er bare gjennom å sikre at i alle fall noen av de unge og dyktige 
kandidatene ved CMS kan få en fast tilknytning til fakultetet at disse intensjonene kan 
oppfylles, og det er bare på denne måten at den kompetansen som er bygd opp ved CMS, kan 
brukes til beste for et sterkt forsknings- og undervisningsmiljø ved fakultetet. 

 

I disse dager kan det se ut til at fagmiljøet i norrøn filologi, som hadde tre faste stillinger i 
2002, vil bli redusert til to faste stillinger i 2013. En slik nedbygging er uforsvarlig, både på 
bakgrunn av den kompetansen som er bygd opp og på bakgrunn av de klare målsetningene 
universitet har formulert, både internt og i sitt brev til forskningsrådet. Dette må anses som et 
forpliktende dokument. 

 

7. Organisering 

 

I notatet fra CMS blir to modeller for videreføring av aktiviteten drøftet: et samlokalisert 
senter eller en forskergruppe ved fakultetet. Vi oppfatter den første modellen som sterkt 
uhensiktsmessig, og minner om midtveisevalueringen av CMS (Midway Evaluation of the 
Norwegian Centres of Excellence: A report submitted by an International Evaluation 
Committee, The Research Council of Norway, 10 November 2006). I konklusjonen heter det 
(s. 26): 

 

On the other hand, the overall impression which the evaluation process as a whole has 
given is that CMS is in the need of clarifying the relations with the Faculty of Arts when it 
comes to compensation for those who have been employed by the CMS, which 
particularly has to do with the ability of teaching on ground level or even higher levels. 
Furthermore, the leadership has to be taken into consideration as the current director will 
retire soon, and there appears to be no succession planning in place. As a priority the new 
director will need to improve the relationship between the faculty and the CMS to ensure a 
joint future within the university system following the end of research funding for the 
CMS. It may be possible to establish joint posts between the faculty and the centre in the 
interim to support this process. This issue should be addressed as a matter of urgency. 
Because of our serious concerns about the future development of the centre we feel that 
the grading of good to very good is the most appropriate at this time. 
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Av de 13 evaluerte sentrene var det bare to andre sentre som fikk en så lav karakter, Centre 
for the Quantification of Quality of Service (Q2S), Trondheim, og Aquaculture Protein Centre 
(APC), Ås. Til sammenligning fikk ni av sentrene toppkarakteren “exceptionally good”. 

 

På bakgrunn av den harde kritikken satte Universitetet i Bergen i verk en rekke tiltak for at 
CMS kunne bli tildelt en ny femårsperiode, 2008–2012. Blant disse tiltakene var det følgende 
(i vedlegg til det ovenfor siterte brevet av 28. februar 2007): 

 

Management meetings shall take place between the CMS, the departments and The 
Faculty of Arts on a regularly/monthly basis, to discuss matters of common interest 
regarding research- and teaching strategies and recruitment policy in medieval studies 
within the Faculty as such. 

 

LLE oppnevnte umiddelbart to medlemmer til et slikt organ, en fra klassisk filologi og en fra 
norrøn filologi, men til tross for en rekke purringer fra ledelsen ved LLE har det bare vært 
avholdt ett slikt møte, 4. november 2008, for øvrig resultatløst. CMS har vist liten vilje til å 
følge opp intensjonene i den tiltakspakken som universitetet satte i verk i 2007. Det kan være 
flere grunner til dette, men vi skal her nøye oss med å peke på at selve organiseringen i form 
av et selvstendig senter ikke har vært og neppe kan bli forenlig med en god bruk av ressursene 
i det samlede middelaldermiljøet ved fakultetet. Et uttrykk for manglende koordinering 
mellom CMS og fakultetet er at det ikke har vært ført tilstrekkelig oversikt over ansettelses-
forholdene; ved den siste ansettelsen i en middelalderstilling ved LLE, var det således ikke 
den innstilte kandidaten som ble ansatt, men en som hadde opparbeidet fortrinnsrett til 
stillingen gjennom midlertidige ansettelser ved CMS, uten at fagmiljøet og LLE hadde noen 
mulighet til påvirke prosessen.  

 

I notatet ser man for seg at dersom man velger sentermodellen, basert på de fire faste 
stillingene, “kan forskere i andre middelalderfag (for eksempel kunsthistorie og arkeologi) bli 
invitert til å slutte seg til” (s. 4). Dette impliserer at innehaverne av de fire faste stillingene 
(hvorav to snart skal utlyses) vil få en ledende posisjon ved fakultetet. Vi kan imidlertid ikke 
se at det er grunnlag for en slik særstilling dersom vi tar i betraktning samtlige 
middelalderforskere ved fakultetet. Vi mener at et miljø bør organiseres slik at alle som 
arbeider på feltet, kan slutte seg til det. Hvis tilstrekkelig mange av de unge forskerne som nå 
sitter i midlertidige stillinger ved CMS kan sikres en fremtid ved fakultetet, er det fullt mulig 
at de om noen år kan få tilslag på en ny søknad om et senter for fremragende forskning. I 
mellomtiden mener vi at fakultetet vil gjøre klokt i å integrere middelalderforskningen i den 
ordinære virksomheten. Det er bare på denne måten at undervisningstilbudet kan utvikles, og 
at man kan bygge opp et felles middelaldermiljø ved fakultetet. 

 

 

Konklusjon 

 

1. Fakultetet må sikre at middelalderforskningen blir videreført ved fakultetet. 
 

2. Middelalderforskningen bør, så lenge særskilt finansiering ikke foreligger, ikke 

organiseres ved et eget senter, men integreres i fakultetets ordinære drift, og 

gjennom bruk av eksisterende eller nydannede forskergrupper.   
 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for framandspråk 
 

Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjend elektronisk i ePhorte 

Institutt for framandspråk 
Telefon  

Telefaks 55584260 
 

Postadresse 

Postboks 7805 

5020 Bergen  

 

Besøksadresse 
HF-bygget, Sydnesplassen 

7 
Bergen 
 

Sakshandsamar 
Arve Kjell Uthaug 

55582281 
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Det humanistiske fakultet 

 

 

   

  

 

 

 

Høyringssvar frå IF om framtida for mellomalderforskinga ved UiB 
etter 2012 

 

Vi sender med dette over høyringsfråsegna frå Institutt for framandspråk om framtida for 

mellomalderforskinga etter at Senter for mellomalderstudiar (CMS) sluttar som SFF ved 

utgangen av 2012. Fråsegna vart godkjent av instituttrådet 29. september 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiv Egil Breivik 

Instituttleiar Arve Kjell Uthaug 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2010/4767-ARUT 30.09.2010 
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Senter for mellomaldersstudiar (CMS) sluttar som SFF 31. desember 2012 etter ein 

funksjonsperiode på ti år. I brev av 15.06.2010 seier dekanen at ”[d]et er behov for å starte en 

prosess med tanke på hvordan middelalderforskningen skal videreføres ved fakultetet og 

Universitetet i Bergen når denne perioden opphører.” Han bed om innspel til dette, med 

utgangspunkt i eit vedlagt notat frå CMS.  

 

I denne høyringsfråsegna vil vi kome med nokre prinsipielle synspunkt på SFF-ordninga og 

korleis mellomalderforskinga ved UiB skal vidareførast etter finansieringsperioden. 

 

CMS sin faglege profil har vore perifer i høve til primærverksemdene ved IF. Det har vore lite 

kontakt mellom instituttet og senteret, som heller ikkje har rekruttert nokon frå faga våre. Likevel 

er denne saka viktig for IF. Etter det vi forstår, skal fakultetet utarbeide ein forskingsplan i 

nærmaste framtid. Det er derfor allereie no av stor interesse for alle miljø ved fakultetet kva 

område som vert prioriterte og kva prinsipp som vert lagde til grunn for ei slik prioritering. 

Fakultetet har ikkje bestemt at mellomalderforsking skal vere eit prioritert satsingsområde 

framfor andre forskingsfelt. Dette må eventuelt kome som ein konklusjon av ein gjennomarbeidd 

forskingsstrategi.  

 

Den norske ordninga med SFF skal fremje grunnleggjande forsking på høgt internasjonalt nivå 

ved hjelp av romsleg, langsiktig finansiering, samt styrkje internasjonalisering og 

forskarutdanning. NIFU Step har gjennomført ei evaluering av SFF-ordninga på oppdrag av 

NFR. Evalueringsrapporten vart publisert 13.09.2010 og konkluderer med at ordninga stort sett 

har vore vellukka (jf. Evaluation of Added Value and Financial Aspects. The Norwegian Centre 

of Excellence Scheme). Særleg har ordninga lukkast i å fremje forskarrekruttering og i å 

forsterke internasjonaliseringa av norsk forsking. Ho har òg medverka til meir nasjonalt og 

internasjonalt samarbeid. CMS sitt notat peikar på at dette er område der senteret har lukkast. 

 

Det er viktig å ha denne evalueringsrapporten som bakteppe når ein diskuterer CMS. Minst like 

viktig er det å hugse på at CMS og dei andre sentra innanfor denne ordninga vart oppretta for 

ein tidsavgrensa periode. Dette har heile tida vore ein føresetnad. NFR har frå dag éin presisert 

at vertsinstitusjonane skal ta ansvaret for verksemda ved sentra når SFF-perioden er over. 

Dette inneber ikkje at vertsinstitusjonane har plikt til å syte for at sentra skal halde fram med å 

eksistere qua senter. Vi meiner derfor at det ikkje er grunnlag fort å snakke om ”utformingen av 

CMS’ fremtidige profil” og ”CMS både før og etter 2012” (CMS sitt notat, s. 3). Etter 2012 vil den 

eksterne finansieringa av CMS falle bort. Vi  meiner at det generelt er lite tilrådeleg at SFF skal 

vidareførast som frie senter etter avslutta periode. Når det gjeld CMS ville ei slik vidareføring 

vere spesielt uheldig. Dersom HF skulle bidra til finansieringa av CMS etter 2012, ville dette 

ramme den øvrige forskingsaktiviteten ved HF på ein uheldig måte. I tillegg til CMS finst det 

sterke og internasjonalt profilerte forskingsmiljø ved fakultetet. I denne samanhengen er det òg 

verdt å merke seg at evalueringsrapporten om SFF rår til at det ikkje vert kravd økonomisk 

støtte frå vertsinstitusjonane utover SFF-perioden (s. 14): 

 

Host institutions’ priorities and willingness to support CoEs are vital to their success. 

When selecting CoEs, the expected lasting values of the centres should be part of the 

assessments: host commitments to allocating internal resources after the CoE period 

should not be required. 

 

Korleis verdifull kompetanse og forsking skal takast vare på etter SFF-perioden er sjølvsagt eit 

viktig spørsmål. Etter vårt syn er den beste løysinga å integrere mellomalderforskinga i den 

ordinære drifta ved fakultetet, på linje med anna forsking. Dette kan gjerast ved å danne nye 

forskargrupper eller å bruke forskargrupper som alt er etablerte. Dei faste vitskaplege stillingane 

ved CMS bør førast tilbake til fagmiljøa og få vanleg undervisningsplikt. Dette vil styrkje den 

forskingsbaserte undervisninga til eit vitktig og tradisjonsrikt felt innanfor humaniora. 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudier 

Telefon 55 58 23 82 

Telefaks 55 58 96 51 

fof@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Sydnesplass 12-13 

Bergen 

Saksbehandler 

Steinar Thunestvedt 

55582384 
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Middelalderforskningens fremtid etter 2012 - høringsuttalelse fra 
FOF 

 

Saken ble behandlet på møte i instituttrådet 7. oktober 2012 (sak 28/2010). Ettersom FoF 

ikke har hatt noen tilknytning til Senter for middelalderstudier, har vi beskjedne tanker om 

hvordan middelalderforskningen ved HF bør organiseres etter 2012. På generelt grunnlag 

mener vi at vitenskapelige stillinger bør ha sin primære tilknytning til det instituttet den 

enkelte forsker har sin faglige tilhørighet ved. 

 

Når det gjelder den faglige videreføringen, vil vi spille inn et konkret forslag om styrking av 

filosofi og idéhistorie i middelalderforskningen ved HF. I notatet fra CMS nevnes det at 

senteret har bygget opp kompetanse "innenfor europeisk historie og idéhistorie, inklusive 

studier av historieskrivning, filosofi, religion, statsutvikling og politisk kultur." Når FoF, som i 

dag omfatter både filosofi og idéhistorie, ikke har vært involvert i senteret, er grunnen til dette 

åpenbar: FoF har minimal kompetanse innen middelalderforskning. 

 

Norges forskningsråd har nylig avsluttet evalueringen av norsk filosofi- og 

idéhistorieforskning: 

 

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Mye_positivt_men_ogsa_mye_a_ta_fatt_i/125396

1915205 

 

Evalueringskomiteen, som i sin evaluering fremhever bredden i norsk filosofisk forskning, 

bemerker flere ganger fraværet av norsk forskning innen middelalderfilosofi. Det heter blant 

annet: 

 

"Even though works of very good scientific quality and international relevance are numerous 

in the main areas, the absence of research in medieval and early modern philosophy is a 

shortcoming of the research culture in the history of philosophy and may compromise its 

international competitiveness. Broader historical research might also help to identify new and 

original research questions, also in the traditionally strong areas."  

Referanse Dato 

2010/4767-STT 11.10.2010 

 

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Mye_positivt_men_ogsa_mye_a_ta_fatt_i/1253961915205
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Mye_positivt_men_ogsa_mye_a_ta_fatt_i/1253961915205
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Dette kan leses som en anbefaling om å styrke norsk filosofisk middelalderforskning. Med 

det betydelige miljøet innen middelalderforskning som nå finnes i Bergen, vil det være 

naturlig at en eventuell styrking av norsk filosofisk middelalderforskning legges til UiB. En slik 

satsning vil imidlertid kreve friske midler siden FoF i sin forskningsstrategi ikke har 

middelalderforskning som ett av sine satsningsområder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigdis Songe-Møller 

instituttleder Steinar Thunestvedt 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CMS’ fremtid. Kommentar til høringsuttalelser 
 
Fakultetet har mottatt høringsuttalelser fra fire institutter, AHKR, LLE, FOF og IF. 
Når det gjelder organisasjon, avviser alle en fortsettelse av CMS som egen enhet 
direkte under fakultetet, mens AHKR går inn for en tilknytning som forskergruppe 
ved dette instituttet. LLE og IF understreker begge det som i og for seg er selvsagt, 
nemlig at de ansatte ved et eventuelt fremtidig CMS skal ha ordinær 
undervisningsplikt, og ser ellers ut til å tenke seg en løsning der miljøet splittes opp 
og de ansatte fordeles på de aktuelle instituttene. Videre hevder IF at det ikke 
foreligger noen forpliktelse fra fakultetet til å satse på middelalder, mens LLE helt 
korrekt siterer fra fakultetets brev til Norges Forskningsråd i forbindelse med 
midtveisevalueringen, som nettopp peker på en slik forpliktelse, også ut over 2012. 
  Som nevnt i det opprinnelige notatet fra CMS, må styrking av forskning og 
undervisning innenfor middelalder være det overordnede mål og en eventuell 
videreføring av CMS et middel. I tillegg til forpliktelsen fra 2007 er det også gode 
grunner for fakultetet til å satse på middelalder. Etter at middelaldersentrene i Oslo 
og Trondheim ble nedlagt, fremstår Bergen som sentrum for middelalderforskningen 
i Norge og Norden, gjennom miljøet som er bygget opp ved CMS, forskningen som 
er utført, de internasjonale kontaktene og de mange yngre forskerne som er 
rekruttert til faget i denne perioden. Vi ser det som meget positivt at det er enighet 
om dette mellom fakultetet og de to berørte instituttene, AHKR og LLE. 
  Spørsmålet blir så hvilken organisatorisk løsning som best fremmer dette 
målet. Her er erfaringen fra CMS helt entydig at et tverrfaglig, samlokalisert miljø 
skaper en egen dynamikk som er uhyre fruktbar for forskningen. Det kan neppe 
være tvil om at det vil bety en svekkelse om miljøet blir splittet. Selv om det ikke er 
realistisk å tenke seg en egen enhet, direkte under fakultetet, gjør den nye 
instituttstrukturen det mulig å opprette en tverrfaglig forskergruppe for 
middelalderstudier. CMS slutter seg derfor til uttalelsen fra AHKR og ønsker å bli en 
tverrfaglig forskergruppe innenfor dette instituttet. Denne gruppen vil da ikke bare 
bestå av tidligere ansatte ved CMS, men vil være åpen for andre middelalderforskere 
som vil slutte seg til. Undervisningen vil så bli gitt innenfor de vanlige enhetene. En 
eventuell innvending om at dette vil svekke sammenhengen mellom forskning og 
undervisning, kan besvares med at dette allerede er skjedd over hele fakultetet. 
Forskergrupper og undervisningsenheter faller ikke nødvendigvis sammen. 
Forskergruppene er nye enheter ved fakultetet som neppe har funnet sin endelige 
form, men der det vil bli mulig å bygge videre på erfaringene fra CMS. 
Samlokalisering vil i denne sammenheng være viktig.  
  Når det gjelder faglig innhold for denne forskergruppen, pekes det i det 
opprinnelige notatet på at dette i siste instans må avgjøres av de som blir tilsatt i de 
ledige stillingene – det vil bli en del utskifting i de kommende årene. Det vil likevel 
være naturlig å bygge videre på det arbeidet som er gjort med forholdet mellom 
Norden og Europa. Etterlysningen av kompetanse i middelalderfilosofi i den nylig 
avsluttede evalueringen av filosofifaget gjør det dessuten ønskelig med en satsing i 



denne retning. Her finnes det også kompetanse innenfor det nåværende CMS. I 
denne sammenheng må også Bergen Forskningsstiftelse som fremtidig virkemiddel 
nevnes. I fjor ble alle kandidater fra CMS nektet å søke, enten av fakultetet eller det 
relevante instituttet (jfr. uttalelsen fra LLE), til tross for at fakultetet har forpliktet seg 
til å utlyse en stilling i norrøn filologi. Hvis fakultetet mener alvor med å satse på 
middelalder, må denne praksisen endres ved neste utlysning. Det må også satses på 
å skaffe eksterne midler, fra NFR, ERC og andre kilder.  
  Før en endelig beslutning om middelalderforskningens fremtid ved UIB i form 
av organisering og ressurstildeling tas av fakultetsstyret, bør universitetsdirektørens 
merknader i universitetsstyret sak 61, møtet 28.10.10, være nærmere avklart. 
  Til slutt er det nødvendig med noen faktiske opplysninger angående LLEs 
forsøk på å påvise de uheldige følgene av CMS’ stilling som uavhengig senter. Da 
CMS ble opprettet, fikk vi klar beskjed både fra Forskningsrådet og 
forskningsavdelingen ved UiB om at vi ikke skulle undervise. Dette måtte bety at 
nødvendige vikarmidler ble en del av Universitetets bidrag til SFF‐ordningen. 
Situasjonen var imidlertid lite tilfredsstillende for instituttene, noe vi selv pekte på i 
forbindelse med midtveisevalueringen og som igjen, sammen med en feilaktig 
forestilling om at direktøren skulle slutte, resulterte i den svake karakteren. I 
motsetning til komiteen, som hovedsakelig besto av ikke sakkyndige, ga ekspertene 
toppkarakterer.   
  Resultatet av midtveisevalueringen ble tilføring av ekstra ressurser, som gir 
full kompensasjon for de fast ansattes fritak. I norrøn filologi erstattes Else Mundals 
undervisning (45 %) av en post dok. i 25 % og en i 20 %, pluss at hun selv gir 
veiledning. I latin dekkes undervisningen av Conti (25 %) og Ommundsen (12 1/2 %) 
+ en lektor i 75 % undervisningsstilling. Mens LLE påstår at veiledningen fra de 
ansatte ved CMS ”i all hovedsak [har] begrenset seg til CMS’ egne kandidater”, er 
det faktiske forhold at to av tre doktorgrader og fire mastergrader i norrøn filologi 
ved Nordisk institutt/LLE er fullført gjennom veiledning fra CMS. Når det gjelder 
mastergrader, oppgir innstillingen om fagdimensjonering totalt to mastergrader i 
norrøn filologi i perioden 2005‐09. Også her ser det altså ut som CMS’ bidrag er 
større enn LLEs. For tiden veileder personale ved CMS en doktorgrad og to 
mastergrader ved LLE. Ved AHKR – som ikke har klaget over manglende 
undervisning – utføres det meste av middelalderundervisningen av ansatte ved 
CMS. I tillegg til veiledning til mastergrad og de faste kursene på 100‐nivå, har dette 
hver høst – når det undervises i eldre historie – omfattet fordypningsemner i 
middelalderhistorie. 
  Endelig peker LLE på problemene omkring besettelsen av stillingen i latin, 
problemer som CMS beklager like mye som LLE. Det er likevel neppe en følge av 
CMS’ stilling som eget senter at en søker som blir ansatt, senere sier fra seg stillingen, 
eller at det oppdages at de – meget kompliserte – tilsettingsreglene gir en søker 
fortrinnsrett. Når det gjelder undervisningen, må det videre påpekes at selv om LLEs 
opplysninger hadde vært korrekte, ville dette neppe vært et argument mot å beholde 



CMS som eget senter, ettersom alle er enige om at alle ansatte ved et slikt senter vil 
ha ordinær undervisningsplikt etter 2012. 
 
 
Sverre Bagge 
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