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Møteinnkalling  
 

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

 
12.04.2011, kl. 12:15 i Harald Hårfagresgt. 1, 3. etasje.  
 
 
 
 

Innkalling er sendt til: 

Gjert Kristoffersen, Lillian Jorunn Helle, Jan Oldervoll, Siri Meyer, Anne Granberg, Randi 

Koppen, Jan Heiret, Randi Rolvsjord, Marianne Bøe, Anne Hestnes, Malin Ims, Audun 

Kjørstad, Espen Dragstmo 

 

Saksliste og sakspapirer følger vedlagt.  

 

 

Eventuelle forfall bes meldt snarest til personlig varamedlem og sekretariatet,  

tlf. 55 58 93 80, evt. per e-post til post@hf.uib.no. 

 

 

 

 

Bergen, 01.04.2011 

 

Gjert Kristoffersen   

dekan  Trine Moe 

  fakultetsdirektør 

 

 



 

Saksliste 
 
 
Styresak Saker til behandling U.off. 

FS 8/11 Ph.d.-graden - Tunca Arican - oppnevning av komité  

FS 9/11 Ph.d.-graden - Stian Hamre - oppnevning av komité  

FS 10/11 Ph.d.-graden - Baard Olav Skogrand - oppnevning av 
komité 

 

FS 11/11 Ph.d.-graden - Ivar Russøy Labukt - Innstilling  

FS 12/11 Ph.d.-graden - Sigrun Åsebø - innstilling  

FS 13/11 Svar på søknad om å inneha bistilling ved Senter for 
studier av Holocaust og livssynsminoriteter 

 

RS 21/11 Sammensetning og regler for Det humanistiske fakultets 
tilsettingsråd for åremålsstillinger som stipendiat, 
postdoktor og vitenskapelig assistent, midlertidige 
forskerstillinger samt bistillinger 

 

RS 22/11 Årlig lønnsrevisjon - overholdelse av regelverket  

RS 23/11 Forslag til medlemmer til Forskningsrådets divisjonsstyrer 
for 2011-2015 

 

RS 24/11 Tildeling program for evaluering og kvalitetssikring (PEK) 
for 2011 

 

RS 25/11 Referat: val av nytt hovudvernombod og vara 
hovudvernombod for HF 

 

RS 26/11 Tildeling av midler til frie, forskerinitierte prosjekter 
(Friforsk) 2011 

 

RS 27/11 Et felles løft for den åpne konkurransearenaen  

RS 28/11 Samferdselsdepartementets forskningsstrategi 2011-2014  

RS 29/11 Referat fra instituttrådsmøte 29.09.10 - Institutt for 
fremmedspråk 

 

RS 30/11 Referat fra instituttrådsmøte 20.10.10 - Institutt for 
fremmedspråk 

 

RS 31/11 Referat fra instituttrådsmøte 08.12.10 - Institutt for 
fremmedspråk 

 

RS 32/11 Referat fra instituttrådsmøte 26.01.11 - Institutt for 
fremmedspråk 

 

RS 33/11 Referat fra instituttrådsmøte 07.03.11 - Institutt for  



 

lingvistiske, litterære og estetiske studier 

RS 34/11 Referat fra instituttrådsmøte 20.01.11 - Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

 

RS 35/11 Referat fra instituttrådsmøte 17.02.11 - Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

 

RS 36/11 Referat fra instituttrådsmøte 24.02.11 - Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

 

RS 37/11 Referat fra instituttrådsmøte 10.03.11 - Institutt for filosofi 
og førstesemesterstudier 

 

S 21/11 Utdanningsmelding 2010  

S 22/11 Forskerutdanningsmelding 2010  

S 23/11 Forskingsmelding 2010 for Det humanistiske fakultet  

S 24/11 Avhandling til dr.philos.-graden - innstilling X 

S 25/11 Avhandling til dr.philos.-graden - innstilling X 

S 26/11 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse X 

S 27/11 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse X 

S 28/11 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse X 

S 29/11 Tilsetting i åremålstilling som instituttleder ved Institutt for 
lingvistiske, litterære og estetiske studier 

X 

S 30/11 Tilsetting i åremålstilling som instituttleder ved Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

X 

S 31/11 Tilsetting i åremålstilling som instituttleder ved Institutt for 
filosofi og førstesemesterstudier 

X 

S 32/11 Tilsetting i åremålstilling som instituttleder ved Institutt for 
fremmedspråk 

X 

S 33/11 Tilsetting i stilling som instituttleder ved Griegakademiet, 
Institutt for musikk 

X 

S 34/11 Oppsigelse fra stilling som forsker X 
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^`^ < s"UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiskefakultet/Faculty ofHumanities

OPPLYSNINGER OM KOMITE FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
Fra institutt/From the Department of-

PhD L ^ J dr.philos.

Kandidatens navn/ Candidate's narre: Tunca Arican
Fodt / Date of birth: 05.04.78
E-post adresse / E-mail address: tunca .aricanngricg. uib.no
Avhandlingens tittel/litle of thesis:
Hip-hop culture in the Turkish diaspora in the Netherlands
Soknadsdato/ Date of application:

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt /Members of the proposed evaluating
committee•
Førsteopponent/First Annenopponent/Second Tredje medlem /komiteleder/ Third
opponent : opponent: member/head of the committee:
Tittel/Titte: Professor Tittel/Titte: Tittel/Tiile: Post doctor
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Narre and Navn og adresse/hame and address:
address: address: All Halstead
Andrew Bennett .teroen de Kloet Griegakademiet - Institutt for musikk
C:entre for Public Culture and Department of media studies Lars Hillesgt 3
Ideas, Nathan Campus, Nathan Turfdraagsterpad 9 5015 Bergen
Griffith University QLD 1012 XT Amsterdam
4111, Australia The Netherlands

W07 37354132 9 +31 (0) 20 525 7327 w
E-mail: E-mail: E-mail:
a.bennett.(^7riffith.edu.au b.'.dekloetnuvaml Iill.lialstead (i) rie .iiib.iio
Fax: 07 37354132 Fax. +31 (0) 205254599 Fax:
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem. /The?nembe
the pr e evaluating committee have accepted to serve as members of the committee.

'navn nat
stitutr/Head of Departtftent

navn/narre
Administrasjonssjef/Head of Ad

FOR FAKULTETET/FOR THE FACULTY-
Det humanistiske fakultet godkjenner forslaget til komite og opponenter ved en eventuell disputas.
The Faculty of Humanities hereby approves the members of the proposed evaluating committee.

Dato/date:

y ^f

Dekan/Dean : Giert K i toffersen

Saksnr./Case no:

Fakultetsdirektør/Faculty Director : Trine Moe

Kopi til kandidat og medlemmer i bedømmelseskomiteen /Cc: Candidate and members of the evaluating

Postadresse : Besøksadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Postboks 7805 Harald HArfagres g. I +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post a;hfuib.no http://www.tiib.no/hf
NO-5020 Bergen,
Norway

+47 55 58 93 90
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiskefakultet/Faculty ofHumanities

OPPLYSNINGER OM KOMITt FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
Fra Institutt/From the Department of: Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

PhD FRI dr.philos. q

Kandidatens navn/ Candidate's name : Stian Hamre
Født / Date of birth: 08.12.73
E-post adresse / E-mail address : stian.hamre i*cros.uib.no
Avbandlingens tittel/Title of thesis: Burial practices in early Christian Norway. An osteoarchaeological
study Into differences and similarities between four burial assemblages.

Saknadsdato/ Date of application : 22.02.2011

Instituttet ber om at folgende komitå blir oppnevnt /Members of the proposed evaluating
committee•
Forsteopponent/First Annenopponent/Second Tredje medlem /komiteleder/ Third
opponent : opponent : member/head of the committee:
Tittel/Title: Professor Tittel/Title: De u Director Tittel/Title: Førsteamanuensis
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and address:
address : George J.R. Maat address : Dr. James H. Barrett Randi Bamdon
Barge 's Antrophologica McDonald Institute for Department og Archaeology, History, Cultural
Dep. of Anatomy Archaeological Research Studies and Religion
Leiden University Medical Center University of Cambridge University of Bergen
P.O. box: 9600 Downing Street , Cambridge
2300 RC Leiden CB2 3ER, GB
The Netherlands
lit + 31 715269314 secr.9302 It + 44 (0)1223 339287 IN +47 55582938
E-mail:G.J.R.Maat L.UMC.NL, E-mail: 'hb41 cam .ac.uk E-mail : randi .bamdon@_Akr.uib.no
Fax:+31 715268289 Fax: + 44 (0)1223 333536 Fax:
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem . /The members of
the proposed evaluating committee have accepted to serve as members of the committee. ,

navn p> wie
Instituttleder/Head of Department

;r&5^Ø1?u^
navn/name

Administrasjonssjef/1-Iead of Administration

FOR FAKULTETET/FOR THE FACULTY:
Det humanistiske fakultet godkjenner forslaget til komit6 og opponenter ved en eventuell disputas.
The Faculty of Humanities hereby approves the members of the proposed evaluating committee.

Dato/date: Saksar./Case no:

Dekan/Dean : Gjert Kri4bfib ei-' Fakultetsdirekter/Faculty Director : Trine Moe

Kopi til kandidat og medtemmer i bedommelseskomiteen /Cc: Candidate and members of the evaluating
committee

Postadresse : Besøksadresse : Telefon : Telefaks : E-post:
Postboks 7805 Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 postQhf. uib.no
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway

Internett:
hUp://www.uib.no/hf



UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet/Faculty ofHumanities

Pi' Administrasjonssjef/Head of Administration

OPPLYSNINGER OM KOMITE FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
Fra institutt/From the Department of. Institutt for arkeologi , historie, kultur- og religionsvitenskap

PhD dr.philos.

Kandidatens navn/ Candidate 's narre: Baard Olav Skogrand
Født / Date of birth : 25.10.69
E-post adresse / E-mail address : baard .skogrand@bymuseet.no
Avhandlingens tittel/Title of thesis : Staten og Friheten

- om Marcus Jacob Monrads politiske tenkning

Søknadsdato/ Date of application : 02.03. 2011

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt /Members of the proposed evaluating
committee•
Førsteopponent/First Annenopponent/Second Tredje medlem /komiteleder/ Third
opponent : opponent : member/head of the committee:
Tittel/Title: Professor Tittel/Title: Professor em. Tittel/Title: Førsteamanuensis
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and address:
address: Lars Bo Kaspersen address: Ingrid Markussen Hans-Jakob Ågotnes
The Department of Business Stenløkken 78 Universitetet i Bergen
and Politics 3460 Birkerød Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
Copenhagen Business School Danmark religionsvitenskap
Steen Blichersvej 22
2000 Frederiksberg
Danmark
5+45 38153590 1+45 31246161 v +47 55 58 22 08
E-mail: lbk.dbp@cbs.dk E-mail: markussens@email .dk E-mail: hans-jakob.agotnes@ahkr.uib.no
Fax: Fax: Fax: +47 55 58 96 54
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem. /The members of
the proposed evaluating committee have accepted to serve as members of the committee.

navn/ e `-_ \^
Instituttleder/Head of Dep ment

FOR FAKULTETET/FOR THE FACULTY:
Det humanistiske fakultet godkjenner forslaget til komite og opponenter ved en eventuell disputas.
The Faculty of Humanities hereby approves the members of the proposed evaluating committee.

Dato/date:

Dekan/Dean: Gjert Kbdtoffersen

Saksnr./Case no:

Fa^c^ ( f,e+ss+^ ^^f 12-a^1. I I

^^ 1 ^ ►^a ^tS^^ (^/^(

na'efi/name

a t

Fakultetsdirektør/Faculty Directors Trine Moe

Kopi til kandidat og medlemmer i bedømmelseskomiteen /Cc: Candidate and members of the evaluating
committee

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:
Postboks 7805 Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway

Telefaks: E-post: lnternett:
+47 55 58 93 83 post@hf uib.no http://www.uib.no/hf
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Det humanistiske fakultet
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Christhard Hoffmann
Institutt for arkeologi, historie , kultur- og religionsvitenskap

Deres ref Vår ref Dato

2011/2282-ARSE 7.3.2011

Svar på søknad om å inneha bistilling ved Senter for studier av
Holocaust og livssynsminoriteter

Vi viser til din søknad datert 7.2.2011.

Det humanistiske fakultet godkjenner at du innehar 20 prosent bistilling ved Senter for studier
av Holocaust og livssynsminoriteter i perioden fra og med 1.4.2011 til og med 31.3.2016.

Vi ønsker deg fortsatt lykke til i ditt arbeid ved senteret!

Med vennlig hilsen

Gjert Kristoffersen
dekan Trine Moe

fakultetsdirektør

Kopi
Institutt for arkeologi , historie , kultur- og religionsvitenskap

Telefon 55580000 Det humanistiske fakultet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
yostmottak(&uib . no Telefon 55589380 Postboks 7805 Harald Hårfagresgt . 1 Arve Sennesvik
Internett www . uib.no Telefaks 55589383 5020 Bergen Bergen 55584716
Org no . 874 789 542 post@hf . uib.no

side 1 av 1
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Sammensetning og regler o
for Det humanistiske fakultets tilsettingsrad for aremalsstillinger

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 : professor Gjert Kristoffersen
o Varamedlem : professor Lillian Helle

Dekan (leder)
Prodekan

• Medlem - fast vitenskapelig personale: førsteamanuensis Randi Rolvsjord
o Varamedlem : førsteamanuensis Jan Heiret

• Medlem - foreslått av organisasjonene : førsteamanuensis Torodd Kinn
o Varamedlem : professor Aud Solbjørg Skulstad

• Medlem - midlertidig vitenskapelig personale : stipendiat Ingrid Muftuoglu
o Varamedlem : stiendiat Marianne Bøe

• Medlem - student : Audun Kjørstad
o Varamedlem: Malin Ims

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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UNIVERSITETET I BERGEN

Fakulteter, Bergen Museum , institutter og sentre

Referanse Dato

201112911-KEL 25.02.2011

Årlig lønnsrevisjon - Overholdelse av regelverket

l den ordinære , å rlige lønnsrevisjonen ved Universitet i Bergen , har Riksrevisjonen gjort
oppmerksom på at det er utbetalt ordinær timelønn (C-tabellen ) for arbeid som er utført
utover 100 % stilling. Dette er ikke i tråd med regelverket.

Riksrevisjonen har videre funnet at det er utbetalt sensorhonorar for universitetets egne
tilsatte . Det skal ikke utbetales honorar ved sensur innenfor egen institusjon . For sensorer
som er tilsatt og lønnet av universitetet , forutsettes det at arbeidet hører inn under
tjenestepliktene.

Det innskjerpes at slike utbetalinger ikke skal finne sted, og lønnskontoret vil avvise
utbetalinger som omtalt ovenfor.

Dette vil være gjeldende for arbeid utført etter 1 . mars 2011

Sigmund Grønmo
rektor

Kopi:
Personal - og organisasjonsavdelingen
Økonomiavdelingen

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

Kari Tove Elvbakken
universitetsdirektør

Universitetsledelsen Postadresse Besøksadresse
Telefon 55 58 20 01 102 Postboks 7800 Musølass 1
Telefaks 55 58 96 43 5020 Bergen Bergen

Saksbehandler

side 1 av 1
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UNIVERSITETET I BERGEN

Norges forskningsråd
Postboks 2700 St. Hanshaugen
0131 Oslo

Deres ref Vår ref

11/44-2 2011 /1588-MOV

Dato

28.02.2011

Forslag til medlemmer til Forskningsrådets divisjonsstyrer for 2011-2015

Vi viser til brev datert 26.01.2011 der universitetet inviteres til å foreslå medlemmer til
Forskningsrådets divisjonsstyrer for perioden 1.6.2011 -31.5.2015.

Universitetet i Bergen forslår at følgende blir oppnevnt:

Divisjon for vitenskap
Professor Dag Aksnes, Institutt for biologi
Professor Ann Nilsen, Sosiologisk institutt
Professor Michael Stausberg, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Professor Sandra Halverson, Institutt for språkvitenskap

Divisjon for samfunn og helse
Professor Maurice Mittelmark, HEMIL-senteret
Professor Anne Nordrehaug Astrøm, Institutt for klinisk odontologi

Divisjon for energi , ressurser og miljø
Instituttleder Anne Marit Blokhus, Kjemisk institutt
Professor Peter M. Haugan, Geofysisk institutt

Divisjon for innovasjon
Professor Grete Rusten, Institutt for geografi
Professor James Lorens, Institutt for biomedisin

Vedlagt følger opplysninger om kandidatene følger.

Sigmund Grønmo
rektor Kari Tove Elvbakken

universitetsdirektør

Kopi:
Universitets- og høgskolerådet

Telefon 55 58 00 00 Universitetsledelsen Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
post@uib . no Telefon 55 58 20 01 102 Postboks 7800 Museplass 1 Mona Viksøy
Internett www . uib.no Telefaks 55 58 96 43 5020 Bergen Bergen Tlf. 55582015
Org no . 874 789 542

side 1 av 4
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Opplysninger om de foreslåtte kandidatene fra Universitetet i Bergen:

Divisjon for vitenskap
Professor Dag L . Aksnes
Dag L. Aksnes er professor ved Institutt for biologi, Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet. Han har omfattende erfaring fra faglig ledelse ved sitt fakultet som prodekan (1999-
2001) og dekan (2003-2005). Han er styreleder i Uni Reeeearch og har tidligere vært leder
for avdelingsrådene ved tre av avdelingene i Uni Research, Uni Bjerknessenteret, Avdeling
for beregningsvitenskap og ved Avdeling for naturvitenskap. I dekanperioden var han
pådriver for omfattende endringsprosesser for å styrke den faglige ledelsen ved instituttene.
Aksnes har vært styreleder i Forskningsrådets program "Marine ressurser og miljø" (1998-
2000) og i "Biologisk mangfold", samt medlem av styret i Human Frontier Science Program.
Han ledet utarbeidelsen av fagplanen i biologi (i regi av Forskningsrådet) og var initiativtaker
og medforfatter av "Baklengsrapporten" i regi av Det nasjonale fakultetsmøtet, som innspill til
forskningsmeldingen "Vilje til forskning" og er medlem av Divisjonsstyret for vitenskap.

Professor Ann Nilsen
Ann Nilsen er professor i sosiologi ved Sosiologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige
fakultet. Hennes særlige kompetanseområder er livsløpsstudier, biografisk forskning,
komparativ og kryssnasjonal metodologi, samt miljøsosiologi. Hun er medlem i
bedriftsforsamlingen for Uni Research og varamedlem i styret for Bergen Forskningsstiftelse.
Videre har hun vært visestyrer ved Sosiologisk institutt og prodekan ved Det
samfunnsvitenskapelige fakultet 2002-2009. Ann Nilsen har bred erfaring fra master- og
doktorgradsveiledning og vært faglig arrangør av en rekke doktorgradskurs. Hun er medlem
av en rekke bedømmelseskomiteer, redaktør og medredaktør av Sosiologisk tidsskrift,
Visiting Professor ved Uppsala Universitet og deltar i EU-finansierte forskingsprosjekter.

Professor Michael Stausberg
Michael Stausberg er ansatt som professor i religionsvitenskap ved Institutt for arkeologi,
historie, kultur- og religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet, UiB. Hans særlige
kompetanseområder er religionsforskning, religionshistorie med fokus på Vest-Europa og
Iran, ritualforskning, teori- og metodespørsmål i humaniora, vitenskapshistorie, samt turisme.
Han har flere flerfaglige forskningsprosjekt og sin utdannings- og yrkesmessig bakgrunn fra
studier i religionsvitenskap, filosofi, pedagogikk ved universitet i Bonn, Tribingen, Bergen,
Roma („La Sapienza"). Av tillitsverv kan nevnes at han er varamedlem i fakultetsstyret (HF)
og tidligere medlem i Instituttrådet (AI-IKR). Han er redaktør for en internasjonal tidskrift (nivå
ll) og bokserie (nivå II) og har erfaring som konsulent for forskningsrådene i Canada, Sverige
og Tyskland.

Professor Sandra Halverson
Sandra Halverson er professor i engelsk språkvitenskap ved Institutt for fremmedspråk, Det
humanistiske fakultet. Hennes særlige kompetansefelt er oversettelsesvitenskap,
oversettelsesteori, kognitiv lingvistikk og korpusbaserte oversettelsesstudier. Hun har vært
instituttstyrer ved Engelsk institutt (1999 - 2001) og medlem av fakultetsstyret og
forskningsutvalget ved Det humanistiske fakultet (1999 - 2001). Videre var hun
forskningskoordinator ved Institutt for fremmedspråk (2007 - 2010) og er medlem av
Fagkomite for humaniora, NFR (2010-2013). Hun har vært gjesteforsker i USA ved to
anledninger (2002-03 og 2009-2010) og representant for Den nasjonale forskerskolen i
språkvitenskap og filologi i et nordisk forskerskolesamarbeid (Nordting), hvor hun deltok i
planleggingen og i arbeidet med å utvikle samarbeidet. Fra januar 2011 er Halverson
medredaktør i et internasjonal tidskrift, det medfører tett samarbeid med forlaget i
Amsterdam og med hennes medredaktør i Storbritannia.
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Divisjon for samfunn og helse
Professor Maurice B. Mittelmark
Maurice B. Mittelmark er professor og instituttleder ved HEMIL- senteret ved Det
psykologiske fakultet . Han har i mange år ledet HEMIL- senteret, som har omfattet et
omfattende samarbeid med Unifob helse og som er et WHO "collaborative center". Han har
omfattende erfaring fra internasjonale prosjekter, med flere EU-prosjekter og samarbeid med
utviklingsland. Mittelmark har bred erfaring fra Forskningsrådet, vitenskapelige råd, blant
annet i Finland, Østerrike og Irland og var medlem i programstyret for Kultur og helse i
Norges forskningsråd.

Professor Anne Nordrehaug Astrøm
Anne Nordrehaug Astrøm er professor i odontologi ved Institutt for klinisk
odontologi, Det medisinsk odontologiske fakultet. Astrøms forskning er konsentrert om
sykdoms- og atferdsepidemiologi, forebyggende og helsefremmende arbeid. Astrøm har
erfaring fra langvarig samarbeid for forskning og kompetansebygging med universiteter i
Ethiopia, Tanzania, Uganda og Sør Afrika. Hun koordinerer forskningsprogrammet "Oral
helse i globalt perspektiv" og er forskningsmedarbeider i flere EU- og Nufu finansierte
prosjekter. Astrøm koordinerer forskningssamarbeid med Sverige om eldres orale helse,
prosjektet fikk NFR tildeling i 2010. Astrøm leder en av instituttets forskningsgrupper,
visestyrer for forskning og har utstrakt veiledererfaring for ph.d.-kandidater. Hun har vært
redaksjonell medlem i tidsskriftet Community Dentistry and Oral Epidemiology og er referee
for flere internasjonale tidsskrift for oral helse og generell helse . Hun er medlem av Nasjonalt
råd for tobakksforebyggende arbeid.

Divisjon for energi, ressurser og miljø
Professor Anne Marit Blokhus
Anne Marit Blokhus er instituttleder og professor ved Kjemisk Institutt, Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet. Hun har sin forskningsaktivitet innenfor overflate- og
kolloidkjemi. Fra 2003 har hun vært knyttet til Centre for Integrated Petroleum Research,
CIPR. Blokhus var prodekan i perioden 2002-2005 ved Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet og sto for arbeidet med å implementere kvalitetsreformen ved fakultetet. Hun var
også leder av Det nasjonale studieutvalg for matematisk-naturvitenskapelige fag i denne
perioden. Blokhus var fungerende prodekan ved fakultetet, 2005-2006. Hun har ledet en
rekke utvalg og arbeidsgrupper ved fakultetet og deltatt i flere utvalg på sentralt nivå ved
universitetet. Blokhus har vært styremedlem i Rogalandsforskning, (2001-2004) og er nå
nestleder i styret for i Christian Michelsen Research, CMR. Blokhus var styremedlem i OG21
i perioden 2007-2010.

Professor Peter M. Haugan
Peter M. Haugan er professor og instituttleder ved Geofysisk institutt, Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet. Han er tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og var
nestleder ved Bjerknessenteret fra opprettelsen i 2000 og frem til 2003, etter oppnådd SFF-
status . Han har hatt og har en rekke internasjonale faglige komiteverv og representerer
Norge i det mellomstatlige råd for havforskning (IOC, er en del av UNESCO). Han er tidligere
leder av Norsk Geofysisk forening, har omfattende erfaring fra oppbygging av forskningsmiljø
både innenfor eksperimentell og teoretisk oseanografi og tverrfaglig forskning. Han har også
erfaring fra industriell forskning og instituttsektoren før han kom til universitetet. Han har
evaluert og deltatt i styringen av større forskningsprogrammer, i Sverige og Storbritannia.
Haugan satt i programstyrer og i geofagplanutvalget i forskningsrådet på 1990-tallet. Han har
gjennom mange år hatt omfattende internasjonalt forskningssamarbeid blant annet med
Japan og USA.
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Divisjon for innovasjon
Professor Grete Rusten
Grete Rusten er professor i økonomisk geografi ved Institutt for geografi, Det
samfunnsvitenskapelige fakultet. Hennes særlige kompetanseområde er foretaksgeografi,
lokaliseringsstrategier og internasjonalisering, samt næringsøkonomi og regional utvikling,
tjenester og verdiskaping, industridesign, innovasjoner og verdiskaping. Hun har doktorgrad i
økonomisk geografi, NHH 1990 og var forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF)
1990-2007. Hun er Honorary Research Fellow ved School of Geography, Earth and
Environmental Sciences, University of Birmingham, UK og Associated Senior Researcher
ved SNF. Hun er medlem i styret for Bergen Teknologioverføring (BTO) og var tidligere
medlem i det svenske forskningsrådets VINNOVA-program Innovation and Gender og i
Effektutvalget.

Professor Jim Lorens
James B. Lorens er professor ved Institutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske
fakultet. Han er PhD fra UiB, 1993, og post doc ved Stanford University School, 1997. Han
var tidligere forsker og seniorforsker ved Novartis Project Liasons (2000-2003), gruppeleder
(2001-2002) og senere direktør ved Rigel Pharmaceuticals i San Fransisco (2002-2003).
Lorens er en av grunnleggerne av biotekselskapet BergenBio. Et hovedtema i hans forskning
er å forstå de molekylære mekanismene bak angiogenese. I arbeidet benyttes nanoteknologi
til å studere hva som skal til for å danne nye blodårer og molekylære mekanismer som styrer
kreftutvikling. Lorens er leder for forskningsgruppen CELLNET ved Institutt for biomedisin.
Blant hans mange roller og verv kan nevnes at han var visestyrer ved Institutt for biomedisin
(2006-10), forskningsdirektør Avdeling for basalmedisin i Unifob A/S, Bergen (2003-2009).
Han ledet Translational Medical Research (2005-2010) og universitetets nanoprogram
(2006-09). Lorens har blant annet vært styremedlem for NANOMAT i Forskningsrådet (2006-
2009), FUGE, og ICB. I tillegg har han hatt mange oppdrag som ekspert, evaluator og
reviewer internasjonalt (som EU Openscreen og EARTIS).
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det humanistiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Det psykologiske fakultet

Referanse Dato

2010/8880-HIKR 28.02.2011

Tildeling program for evaluering og kvalitetssikring (PEK) for 2011

Vi viser til PEK-programmets nettsider og brev til fakultetene datert 26.08.10.
Utdanningsutvalget vedtok i møtet 03.11. 10 følgende tildelinger for 2011:

Det humanistiske fakultet
• Etikk og studiekvalitet - integrering av akademiske verdier

og normer i studieløpet

Det matematisk-naturfaglige fakultet

kr. 160.000

• Fagdidaktisk nettverk i realfag kr. 50 000
• Aktivitetsbasert læring innen protein -kjemi og strukturbiologi kr. 50 000
• UGLEPRISEN 2010 -11: Institutt for Geovitenskap for feltkuret SVALEX kr. 200 000

Det medisinsk-odontologiske fakultet
• Fjernundervisning ved Senter for internasjonal helse kr . 150 000

Det psykologiske fakultet
• Styrking av praksis i lektorutdanningen kr. 220 000
• Teach as we preach : Digital kompetanse som del av lærarutdannaren

si profesjonelle utvikling kr 120 000
• Tverrfakuftært samarbeid i lektorutdanningen kr. 200 000

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
• Betre studiemiljø ved bachelorprogrammet i nye media kr. 198 000

TOTALT kr 1.348.000

Dette er et 1.1i8-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Studieadministrativ avdeling Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55588848 Postboks 7800 Langesgt . 1-3 Hilde Elin Haaland -Kramer
Telefaks 55583299 5020 Bergen Bergen 55589026
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Det er i prioriteringen av de enkelte tiltak lagt til grunn målet for programmet, Strategisk plan
for Ui13 og tema som er spesielt nevnt i utlysingen, jfr. vedtak i Utdanningsutvalget 25.08.10.

Midlene tildeles på prosjektnummer 710006 . Fakultetet kan viderefordele midlene til institutt
eller prosjekt . Prosjektnummeret må i så fall følge tildelingen.

Kuvvet Atakan
viserektor for utdanning Christen Soleim

avdelingsdirektør

Kopi
Universitetsdirektørens kontor
Universitetsbiblioteket
Det juridiske fakultet
Økonomiavdelingen



UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet

Senter for kvinne- og kjønnsforsking
Institutt for arkeologi , historie, kultur- og religionsvitskap
Institutt for framandspråk
Senter for vitskapsteori
Senter for middelalderstudier
Institutt for lingvistiske , litterære og estetiske studier
Institutt for filosofi og førstesemesterstudium
Det humanistiske fakultet

Referanse Dato

2010/13674-ARTH 18.03.2011

Referat : val av nytt hovudverneombod og vara hovudverneombod
for HF

I dag 18. mars har vi hatt valmøte med verneomboda på HF om val av

hovudverneombod for fakultetet.

3 personar var foreslått til hovudverneombod og ein person til vara
hovudverneombod.

5 verneombod av 8 var til stades i valmøtet, og Eli Kristine Knudsen blei

vald med 4 av 5 moglege stemmer.

Teljekorps var Vigdis Westgaard og Mai Isaksen, og sekretær for valstyret,

A. Thorseth, leia valmøtet.

Jan Johansen vil fortsetje som vara hovudverneombod for HF. Han var

einaste personen foreslått til vervet, og er då å rekna som vald.

Verneomboda i valmøtet såg det som svært nyttig at Johansen slik vil sørge

for kontinuiteten i hovudverneombod-leiinga ved HF,

og ønskjer Eli Kristine Knudsen velkommen som nytt hovudverneombod.

Vi gratulerer hovud- og vara hovudverneombod for HF med dei viktige verva!

Arnhild Nelly Thorseth, referent

sekretær for valstyret ved HF

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

Det humanistiske fakultet Postadresse Besøksadresse Sakshandsamar
Telefon 55589380 Postboks 7805 Harald Hårfagresgt. 1 Arnhild Thorseth
Telefaks 55589383 5020 Bergen Bergen 55582419
post@hf. uib.no
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UNIVERSITETET I BERGEN
Forskningsadministrativ avdeling

Det humanistiske fakultet

Referanse Dato

2011 /1025-BJAA 18 . 03.2011

Tildeling av midler til frie, forskerinitierte prosjekter (Friforsk) 2011

Det vises til utlysning av midler tilfrie forskerinitierte forskningsmidler med søknadsfrist 25. februar
2011. På grunnlag prioriteringer ved institutt og fakultet har en komite bestående av prorektor Berit
Rokne (leder) og viserektor Astri Andresen og forskningsdirektør Svenn-Åge Dahl, foretatt en endelig
fordeling av midlene.

I alt ble det sendt inn 46 søknader , hvorav 29 er tildelt midler.

Ved Det humanistiske fakultet er midler tildelt følgende prosjekt:

Etternavn Fornavn Institutt/Avdeling Fakultet Prosjekttitel Tildeling

Sciene and tehnologu facing
complex futures - Constructive

Kaiser Matthias SVT HF contributions of philosophy and 180 000
ethics to responsible
governance.

Johansson Christer LLE HF CoRitA - Contextual wRiting Aid 300 000

Shaira in Transformation:
Vikor Knut AHKR HF Encounters between Legal 300 000

Norms

"und was mach ich jetzt?"
Autobiografisk praksis i

Grote Michael IF HF 300 000
eksperimentell litteratur 1950-
2010

Total 1080 000

Støtten gis fra prosjektnummer 710020, ansvarssted 216000. Prosjektene må
regnskapsføres på instituttets ansvarssted.

Ordningen skal bidra til å videreutvikle prosjekter med sikte mot posisjonering for neste års
konkurranse om midler fra Forskningsrådet . Tildelingen fra denne ordningen medfører derfor en

Dette er et 1.1i13-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Forskningsadministrativ avdeling Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55584980 Postboks 7800 Museplass 2 Bjørn Einar Aas
Telefaks 55584991 5020 Bergen Bergen 55584954
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ekstra forpliktelse til å søke nasjonalt og internasjonalt om ytterligere forskningsfinansiering, og
spesielt til å sende ny søknad om grunnforskningsmidler

i 2011.

En kort rapport om bruken av midlene sendes til Forskningsavdelingen innen 1 . februar 2012. I tillegg
til resultater av prosjektet , skal det her fremgå om det sendt ytterligere søknader om
forskningsfinansiering og eventuelle tilslag. Midlene må brukes i inneværende år.

Vennlig hilsen

Svenn Age Dahl
Avdelingsdirektør Bjørn Einar Aas

seniorrådgiver

Kopi
Institutt for fremmedspråk
Institutt for arkeologi , historie, kultur- og religionsvitenskap
Senter for vitenskapsteori
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier



CA, Forskningsrådet

Kunnskapsdepartementet
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Vår aaksbehandler/tlf. Vår ref. Oslo,
Ingvild Bjønues, 22037000 201101565 01.03.2011

Deres ret.

Et felles løft for den åpne konkurransearenaen

Forskningsrådet kan med dette informere om at ledelsen ved alle våre åtte universiteter har
besluttet å bidra til et felles økonomisk løft for Forskningsrådets åpne konkurransearena , eller Fri
prosjektstøtte . Forslaget er i tråd med Universitets - og høgskolerådets budsjettinnspill datert
13.12.10.

Til tross for tydelig prioritering i forskningspolitiske dokumenter gjennom flere år, har ikke
virkemiddelet nådd et ønskelig volum . Arenaen har i dag utilstrekkelige økonomiske rammer sett
i forhold til det store antall fremragende søknader som hvert år må avslås . Budsjettøkningen
inneværende år på 60 millioner kroner , var et svaert gledelig løft, men fremdeles er det et stykke
igjen til at virkemiddelet utgjør en tilstrekkelig finansieringsmulighet for de beste
forskningsprosjektene.

Universitetene ser viktigheten av denne åpne , nasjonale konkurransearenaen for å sikre
finansiering til de aller beste forskerne , uavhengig av forskningens tema , og ser på prosedyrene
som velegnet for å identifisere de beste forskningsprosjektene ved institusjonene . Universitetene
mener det er ressursbesparende å utnytte det arbeidet som allerede gjøres av Forskningsrådet ved
å vurdere søknadenes kvalitet med bruk av internasjonale ekspertpaneler. De ønsker å la en del
av egen grunnbevilgning følge Forskningsrådets tildelingsprosedyrer.

Universitetene vil la omfanget av bidraget til et fellesløft følge Kunnskapsdepartementets
budsjettøkning til den åpne konkurransearenaen . De vil bidra med samme beløp som
budsjettøkningen for 2012 utgjør , inntil 119 millioner kroner . Universitetene forplikter seg til et
tilsvarende beløp også for de kommende ta år.

Enkelte universiteter tar dog forbehold om styrets godkjennelse av de årlige budsjettene. De
forutsetter også at Kunnskapsdepartementets budsjettøkning til den åpne arenaen ikke hentes fra
universitetenes grunnbevilgning.

Norges forskningsråd/ Telefon: +47 22 03 70 00 All post og e-post som inngår Kindly address all mail and e-mail

The Research Council of Norway Telefaks: +47 22 03 70 01 I saksbehandlingen , bes adressert to the Research Council of Norway,

Stensberggata26 pos.Worskningsradet.no' kli hlorgesforskningsråd not to individual staff.
Postboks 2700 St. Hanshaugen www.forskningsradet.no og ikke til enkeltpersoner.
NO-0131 Oslo Org.nr. 970141669



Forskningsrådets budsjettforslag for 2012 innbefatter en økning på 140 millioner kroner til den
åpne konkurransearenaen . Sammen med universitetenes bidrag til et fellesløft på 119 millioner
kroner, og Forskningsrådets omprioritering innen nullvekst på 46 millioner kroner, summerer
dette seg til noe over 300 millioner . Søknader fra universitetene som fikk vurdering 6 eller 7, og
fikk avslag i årets søknadsbehandling , representerte på sin side 271 millioner kroner i årlig søkt
beløp.

Forskningsrådet ser med glede på dette initiativet og på det faktum at et slikt bidrag vil gi den
åpne arenaen et løft som virkelig monner, sett i lys av søknadsstatistikken for 2011.

Med vennlig hilsen
Norges forskningsråd

Kopi: Universitetene

2
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DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Likelydende brev
Se vedlagte liste

Deres ref Vår Mf Dato
10/199- Ø 10.02.2011

Samferdselsdepartementets forskningsstrategi 2011-2014

Samferdselsdepartementet har utarbeidet en ny forskningsstrategi for årene 2011-2014.

Strategien skal bidra til ny kunnskap i tele- og transportsektoren til nytte for både
innbyggere, næringsliv og forvaltning.

Forskning og utvikling på transportområdet skal bygge opp om målene i Nasjonal
transportplan : Å tilby et effektiv , tilgjengelig , sikkert og miljøvennlig transportsystem
som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling . Forskning
på elektronisk kommunikasjon er avgjørende for tjenesteutvikling, innovasjon og
utvikling i de fleste næringer, samt i arbeidet med å finne løsninger på en rekke globale
samfunnsutfordringer.

Forskningsstrategien foreligger kun i elektronisk format og kan lastes ned fra
departementets nettsider (hØ11tinyurl.com/samfdeD-forskning).

Med hilsen

Kj Rosanoff e. .

^Kristin D le

Postadresse : Kontoradresse : Telefon Plan- økonomi- og Saksbehandler:
Postboks 8010 Dep Akersg . 59 22 24 90 90122248111 administrasjonsavdelingen Kristin Dahle
0030 OSLO www, reEieringen . no/sd Org. nr.: Telefaks: 22 24 83 04

972 417 904 22 24 95 73
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Referat frå rådsmøte
ved Institutt for framandspråk

Referatet er sendt ut til alle som deltok på instituttrådsmøtet , og eventuelle merknader må sendeast
arve.uthaug^a if.uib. no seinast 10. oktober 2010.

Møtedato: 29. september 2010

Til stades:
Frå gruppe A: Margareth Hagen , Leiv Egil Breivik , Kjetil B . Henjum , Kevin McCafferty, Margery
Vibe Skagen og Synnøve Rosales.
Frå gruppe B: Espen Ingebrigtsen.
Frå gruppe C: Jan A. Johansen.
Frå gruppe D: Charlotte Sognnæs, Helene Margaretha Myrdahl og Claudia Forster Hegrenæs.

Administrasjonssjef Arve Kjell Uthaug møtte som referent.

Sak 1 - godkjenning av innkalling og sakliste
Breivik ønskte dei nye studentrepresentantane velkomne. Innkallinga og saklista vart godkjende utan
merknader.

Sak 2 - godkjenning av referatet frå rådsmøtet 16. juni 2010
Godkjent utan merknader.

Sak 3 - orienteringssaker
A. Uthaug orienterte om valet av nye medlemar frå gruppe B og D til instituttrådet.
B. Breivik orienterte om tildelinga av støtte frå Bergens forskningsstiftelse til prosjektet

Modernism & Christianity. Eigendelen til universitetet er i hovudsak to stipendiatstillingar.
Prosjektet startar opp 1. januar 2011. Det vart orientert om søknaden i instituttrådet 24.
februar i år (sak 5).

C. Breivik orienterte om utlysing og tilsetjing i nye stillingar i engelsk, japansk, russisk,
latinamerikansk litteratur, fagdidaktikk og prosjektet Modernism & Christianity. Breivik
understreka det gledelege i at spørsmålet om utlysingar er klarert av fakultetet såpass
tidleg i semesteret og at IF i denne omgangen også har fått godt gjennomslag. Når det
gjeld stillinga på arabisk, ventar vi framleis på endeleg avklaring om Shabo Talay vil ta
imot stillinga.

D. Det vart orientert kort om presentasjonen av språkfaga på ekstemweben.
E. Breivik orienterte om fakultetskonferansen på Voss 27. og 28. september 2010, der PhD-

utdanninga sto i fokus. Dekanatet vil senda ut eit notat om forskarutdanninga på bakgrunn
av konferansen.

F. Evalueringa av instituttsamanslåinga ved HF er utsett inntil vidare, og vi ventar på ei
avklaring av denne saka. Breivik delte ut kopi av brevet frå instituttleiarane til fakultetet
om "Evaluering av instituttsammenslåingen ved Det humanistiske fakultet" (8.9.2010).
Ei parallell spørjeundersøking mellom dei administrativt tilsette er godt i gang.

G. Den eksisterande strategiplanen for instituttet gjeld for 2008-2010. Vi ventar på ein del
andre viktige planar på høgare nivå ved universitetet, og det vert dessutan ei ny
leiargruppe ved instituttet frå sommaren 2011. Det er derfor naturleg å utsetja arbeidet
med strategiplan for IF til hausten 2011. Ingen kom med innvendingar mot at den
noverande strategiplanen for instituttet i så fall kunne forlengast til ut 2011.



Sak 4 - Orientering om økonomien ved instituttet
Uthaug orienterte om dei ulike punkta i saksframlegget. Det blir lagt opp til ei ekstra utlysing i
desember der folk kan søkja om forskingsmidlar frå instituttet til første delen av 2011. McCafferty
foreslo at instituttet går over til to årlege søknadsfristar for støtte til forsking og publisering.

Vedtak (samrøystes): Rådet tek orienteringa om rekneskapen ved instituttet pr september 2010 til
orientering. Instituttleiinga arbeider vidare med spørsmålet om framtida for påskjøningsmidlane for
master- og M-studentar.

Spørsmålet om framtida for påskjøningsmidlane bør sendast til intern høyring ved instituttet og så
leggjast fram for instituttrådet på ny.

Sak 5 - Høyring om framtida for Senter for mellomalderstudiar (CMS)
Instituttleiar Breivik kom med framlegg til visse justeringar i teksten

Vedtak (samrøystes): Rådet sluttar seg til utkastet frå instituttleiar til høyringsfråsegn om CMS med
endringane instituttleiar la fram i møtet.

Den endelege versjonen av høyringsfråsegna er lagt ved referatet.

Sak 6 - Ymse
Ingen saker.

Leiv Egil Breivik,
instituttleiar Arve Kjell Uthaug,

administrasjonssjef
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Referat fra instituttrådsmøte ved Institutt for fremmedspråk

Møtedato: 20. oktober 2010

Til stede:
Fra gruppe A: Leiv Egil Breivik, Kjetil B. Henjum, Randi Koppen, Kevin McCafferty
Fra gruppe B: Espen Ingebrigtsen
Fra gruppe C: Siri Fredrikson
Fra gruppe D: Helene Myrdahl og Claudia Forster Hegrenæs
Administrasjonssjef Arve Kjell Uthaug, Tove R. Sæthre (referent)

Sak 1- Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent uten merknader.

Sak 2 - Godkjenning av referat fra rådsmøte 29. september 2010
Godkjent uten merknader.

Sak 3 - Orienteringssaker
A. Breivik orienterte om at Shabo Talay har fått frist til 25. oktober med å gi tilbakemelding
om han tar imot professoratet i arabisk.
B. Stillingsomtale og utlysningstekst for stillingen i engelsk språk er laget og vil snart bli lagt
ut.
C. Fagdidaktikkstillingen for romansk språk, delt stilling mellom fransk og spansk, er utlyst.
D. For stillingen i spansk litteratur, vil fagmiljøet lage stillingsuttalelse og utlysningstekst.
E. Breivik orienterte om at IF har fått tre nye stipendiatstillinger. To av disse vil gå til Erik
Tonnings BFS-prosjekt "Modemism and Christianity", og den tredje stipendiatstillingen vil
bli lyst ut åpent så snart som mulig.
F. Instituttet har vært i kontakt med Eiendomsavdelingen for å få hyppigere kontroller i HF-
bygget. Uvedkommende kommer seg lett inn i bygget, og ansatte kvier seg for å oppholde seg
der i helgene og når det er mørkt. Sikkerheten bør tas mer på alvor.

Sak 4 - Ny budsjettmodell ved fakultetet
Høringsuttalelsen fra IF til ny budsjettmodell ved fakultetet ble diskutert. Henjum pekte på at når det
gjaldt fordeling av stillinger, vil forslaget føre til at noen fag må halvere undervisningen, mens andre
fag kan tenkes å måtte øke tilbudet. Det ble også påpekt at tverrfaglige emner ikke er nevnt i modellen.

Vedtak (enstemmig): Rådet slutter seg til instituttleders forslag til høringsuttalelse om ny
budsjettmodell vedfakultetet med de endringer som kom fram på møtet.

Sak 4 - Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

Leiv Egil Breivik, Tove R. Sæthre,
instituttleiar referent
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Referat frå møte i rådet
ved Institutt for framandspråk

Eventuelle merknader til referatet må sendast til arve. uthaug(a)if.uib.no seinast 17 . desember 2010.

Møtedato: onsdag 8. desember 2010
Stad: møterom 217, HF-bygget

Desse møtte:
Frå gruppe A: Leiv Egil Breivik, Margareth Hagen, Kjetil B. Henjum, Randi Koppen, Kevin
McCafferty og Margery Vibe Skagen.
Frå gruppe B: Bo Byrkjeland.
Frå gruppe C: Jan A. Johansen.
Frå gruppe D: Helene Myrdahl og Kjersti Monen Berge.

Sak 1 - godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjende utan merknader.

Sak 2 - godkjenning av referatet frå rådsmøtet 20. oktober 2010
Godkjent med merknader.

Sak 3 - orienteringssaker
A. Referat frå styringsdialog mellom fakultetet og instituttet hausten 2010 var lagt ved

innkallinga. SAK-midlar tyder midlar til "samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon" på
nasjonalt plan. Instituttleiar orienterte om at han er med på ein slik SAK-søknad for
italienskfaget og ein for fransk og tysk. TOMT står for "tolking, omsetjing og terminologi" og
refererer til ei masterpåbygging til bachelorgraden i Språk og interkulturell kommunikasjon
(SPIK).

B. Jan Johansen orienterte om overgangen til nytt registreringssystem for vitskaplege
publikasjonar. Systemet Cristin kjem i staden for Frida. Sjå www.cristin.no.

C. Uthaug orienterte om at fakultetet er i ferd med å etablera eit nytt studiestyre, der m.a.
undervisningsleiarane ved institutta skal delta.

Sak 4 - Orientering om økonomien ved fakultetet og instituttet desember 2010
Uthaug orienterte om budsjett og økonomi i tråd med dei ettersendte sakspapira. Breivik poengterte at
forskargruppene og forskinga ved instituttet bør få tilført meir midlar framover enn instituttet har
kunna setja av i 2010 og 2009.

Sak 5 - framtida for påskjoningsmidlane ved instituttet
Breivik orienterte om saka og opplyste at og dei andre institutta ved HF vil starta ein tilsvarande
prosess for å finna ut kva ein skal gjera med påskjøningsmidlane i framtida.

Instituttleiinga sender saka ut til alle ved instituttet, og fagkoordinatorane blir bedne om å drøfta
framtida for påskjøningsmidlane i lærarmøte. Det vert presentert ei liste over alternative modellar, og
denne lista bør bg ha med ein modell der det vert sett av ein mindre sum faste driftsmidlar til kvar
vitskapleg tilsett kombinert med ein pott alle kan søkja midlar frå. I så fall bør det nemnast ein sum for
dei generelle driftsmidlane i ein slik modell.

Fleire enkeltspørsmål vart drøfta i rådsmøtet: Vil det bli vanskelegare for små fag å finna
medrettleiarar utanfor instituttet dersom påskjøningsmidlane forsvinn? Veit vi om ordninga med
påskjøningsmidlar har ført til at fleire masterstudentar er blitt ferdige med studiet på normert tid?



McCafferty meinte det ville vera uheldig å premiera administrative verv, slik det er nemnt i modell C i
sakspapira; det bør ikkje oppmuntrast til at vitskapleg tilsette skal utføra meir administrasjon enn dei
allereie gjer . Han meinte ein heller burde premiera primærverksemda forsking og undervisning dersom
ein framleis skal ha ei påskjøningsordning.

Vedtak (samrøystes): Instituttleiinga følgjer opp spørsmålet om framtida for påskjøningsmidlane i tråd
med det framlagte notatet og drøftinga i rådsmøtet. Det blir gjennomført ei intern høyring ved
instituttetfør saka vert lagd fram til vedtak i instituttrådet våren 2011.

Sak 6 - bemanningsplan for Det humanistiske fakultetet 2012-2015
Fakultetet har ikkje sendt ut bemanningsplanen til høyring, men instituttet har sendt planen vidare til
alle fagkoordinatorane i tillegg til at saka vert drøfta i rådet. Rådsmedlem Koppen er også representant
i fakultetsstyret og tok drøftinga i instituttrådet til informasjon. Dei enkelte faga kan gjerne ta kontakt
med henne med meir informasjon om stoda på faget dersom det er behov for dette. Det er og fullt
mogleg for enkeltfag å senda synspunkt beinveges til fakultetsleiinga før møtet i fakultetsstyret 14.
desember.

Instituttleiinga har på grunnlag av eit tidlegare utkast til bemanningsplan vore i kontakt med fakultetet
om fleire spørsmål, m.a. stillingsbehovet på engelsk lingvistikk, stillingsressursen på japansk ved
NHH og spørsmålet om den nye litteraturstillinga på spansk bør lysast ut som førsteamanuensis eller
professor.

IF kjem samla sett ganske dårleg ut i denne bemanningsplanen med ein reduksjon på 4.5 stillingar, og
først og fremst går dette ut over faga fransk og tysk.

Henjum reagerte på at det sto "dårleg" studiepoengproduksjon i planen der det heller burde stått "låg'.

Sak 7 - møteplan for instituttrådet våren 2010
Rådsmøta ved IF våren 2011 er onsdag 26. januar, onsdag 23. februar og onsdag 4. mai.

Leiv Egil Breivik,
instituttleiar Arve Kjell Uthaug,

administrasjonssjef
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Referat frå rådet
ved Institutt for framandspråk

Møtedato: onsdag 26. januar 2011
Stad: seminarrom 216 i HF-bygget

Frammøtte:
Frå gruppe A: Margareth Hagen, Leiv Egil Breivik, Kjetil B. Henjum, Randi Koppen, Kevin
McCafferty, Margery Vibe Skagen.
Frå gruppe B: Ingen.
Frå gruppe C: Siri Fredrikson.
Frå gruppe D: Charlotte Sognnæs, Kjersti Monen Berge og Claudia FSrster Hegrenæs.

Sak 1 - godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjende utan merknader.

Sak 2 - godkjenning av referatet frå rådsmøtet 8. desember 2010
Godkjent utan merknader.

Sak 3 - orienteringssaker
A. Anne Hestnes er verneombod for instituttet i 20l l og 2012, og Kjetil Berg Henjum vara.
B. Breivik orienterte om arbeidet med forskarutdanninga ved fakultetet. Saka vil bli sendt ut på

høyring seinare.

Sak 4 - Budsjett for 2011 og rekneskap for 2010
Uthaug orienterte om budsjettet for 2011. Breivik nemnte at forskargruppene bør prioriterast med
midlar i 2011. Fredrikson minte om at det bør setjast av driftsmidlar til studieprogramma. Instituttet
opnar for innkjøp av ei avis og eit magasin på kvart fag dersom det er behov for dette.

Vedtak (samrøystes): Rådet ved Instituttfor framandspråk godkjennerframlegget til
driftsbudsjett for 2011. Rekneskapen for 2010 vert lagt fram til godkjenning i
instituttrådsmøtet i februar.

Sak 5 - Høyring om breiddekrav til bachelorgraden ved HF
Studieleiar Fredrikson orienterte om saka. Utvalet for undervisning og internasjonalisering (UUI)
drøftar saka meir inngåande 9. februar i år.

Vedtak (samrøystes): Når det gjeld forholdet mellom breidd og spesialisering i bachelorgraden, rår
rådet ved IF til at studentanefår mest mogleg fridom ved val av fag nummer 2. UUI utarbeider ei
høyringsfråsegn på vegner av instituttet.

Sak 6 - Bachelorgrad i japansk
Breivik og Fredrikson orienterte om bakgrunnen for saka og samarbeidet med NHH om undervisninga
på japansk. Breivik understreka at stillingssituasjonen på japansk er vanskeleg, sidan vi berre har ein
tilsett, men dette må det arbeidast vidare med. Skagen peikte på at bachelorgraden ikkje har ein
litteratur-disiplin. Dette vert meldt vidare til den fagansvarlege.



Vedtak (samrøystes): Instituttrådet vedtek den nye bachelorgraden i japansk i tråd med
saksframlegget. Utvalet for undervisning og internasjonalisering får fullmakt til å vedta sjølve
studieplanen for bachelorgraden.

Sak 7 - Drøfting av forskargruppene ved Instituttet
Breivik delte ut fakultetsdokumentet "Organisering av forskningsgrupper ved HF-fakultetet - Notat
10.05.07". Forskingsleiar Hagen orienterte om forskargruppene ved IF og elles ved fakultetet. Det vil
bli rydda i presentasjonen av forskargruppene på nettsidene våre, og saka om forskargrupper vil bli
drøfta i Forskingsutvalet ved instituttet i februar. Hagen ønskte synspunkt frå rådsmøtet på om vi bør
ha ei strammare organisering av forskargruppene ved IF. Koppen var skeptisk til ei slik strammare
organisering og også til å gje gruppene basisløyvingar, og syntest heller ikkje det ville vera ei god
løysing å la forskargruppene ved IF ta over det ansvaret for forskarutdanninga som forskarskulane no
har. Hagen meinte det burde ryddast opp i bruken av omgrep ved instituttet, slik at vi m.a. skil mellom
forskingsprosjekt og forskargrupper.

Sak 8 - Godkjenning av nestleiar ved Institutt for framandspråk
Margareth Hagen gjekk på gangen under denne saka.

Vedtak (samrøystes): Rådet ved Institutt for framandspråk godkjennerframlegget frå
instituttleiar om at Margareth Hagen skal vere nestleiar av Institutt for framandspråk i
vårsemesteret 2011.

Hagen orienterte om at ho vil be om permisjon frå plassen i instituttrådet den tida ho er med i
leiargruppa, dvs vårsemesteret 2011.

Sak 9 - Representant til innstillingskomiteen for instituttleiarstillinga
Leiv Egil Breivik gjekk på gangen under denne saka.

Vedtak (samrøystes): Rådet peikar ut Margery Vibe Skagen til å delta i innstillingskomiteen for
stillinga som instituttleiar ved Institutt for framandspråk. Kjetil Berg Henjum er vararepresentant.

Vedtaket vart gjort etter framlegg frå Randi Koppen.

Leiv Egil Breivik,
instituttleiar Arve Kjell Uthaug,

administrasjonssjef
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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: 7. mars 2011 kl 14.00-15.45

Til stede
Gruppe A: Per Buvik (leder), Torodd Kinn, Gjert Vestrheim, Victoria Rosen, Tor Trolie,
Gruppe B: Ragnhild Anderson
Gruppe C: Ranveig Lote
Gruppe D: Arnt Robert Leganger, Fride Wangsmo, Eline Hansen
Solveig Steinnes, sekretær

Til referat, innkalling og dagsorden
- Godkjenning av referat. OK.
- Godkjenning av innkalling. OK

Orienteringssak a) HMS-årsrapport 2010. Ingen kommentar
Orienteringssak b) Referat fra UUI-møte 7 . februar 2010 . Ingen kommentar
Orienteringssak c) Nytt instituttrådsmøte 4. april . Ingen kommentar
Orienteringssak d) Referat fra møte i FFU (innstillingskomiteen ) 2. februar 2011. Ingen
kommentar
Orienteringssak e) Småforskmidlene . Fordelinger fra instituttet . Ingen kommentar
Orienteringssak f) Forskningsmeldingen 2010. Positivt innhold.
Orienteringssak g) Forskerutdanningsmeldingen 2010. Dette innholdet var ikke så positivt, og
det er klart at gjennomstrømningen på phd må forbedres.

SAKER OG SAKSPAPIR

SAK 6111 Regnskap 2010 . Rapport utdelt i motet.

Regnskapsrapporten delt ut i møtet, det kom en del kritiske bemerkninger til rapportens
ugjennomsiktighet, og derfor begrensede verdi som styringsredskap for instituttrådet.
Instituttrådet er imidlertid fornøyd med at instituttregnskapet gikk i balanse.

Vedtak
Instituttrådet tar regnskapet for 2010 til etterretning.

SAK 7111 Justeringer av budsjettet . Forslag om å sette av midler til uforutsette utgifter
ved eksternfinansierte prosjekter.

Saken om overheadmidler må taes opp igjen på første IR-møte i høst. Det er viktig at
instituttet ikke sitter igjen med store summer som ikke blir brukt opp. Administrasjonssjef og
fakultetet ved økonomikonsulent/økonom vil i juni/juli utarbeide en prognose på forventede
inntekter resten av perioden, basert på inntektene den første halve året. IR kan ut fra denne
prognosen vurdere hvordan et ev udisponsert overskudd kan brukes i løpet av budsjettåret.



Instituttrådet synes det er en fornuftig tanke å sette av penger til buffer for eksternfinansierte
prosjekt, men understreker at dette IKKE må være en sovepute i forhold til overforbruk og
feilbudsjetterte prosjekt. Dette må prosjektlederne selv ha styring på og ta ansvar for.
Fordelingen må gå etter søknad.

Vedtak
Instituttrådet vedtar å justere budsjettet ved å sette av 700 000 av forventede
overheadinntekter til uforutsette utgifter knyttet til eksternfinansierte prosjekt. Oppdatert
budsjett legges ved referatet.

SAK 8/11 Søknader fra LLE til Bergen forskningsstiftelse

Instituttrådet ønsket etter diskusjon å støtte de to innkomne søknadene. Saken om BFS og
rekrutteringspolitikk må opp til diskusjon i instituttrådet på generelt og prinsipielt grunnlag.

Vedtak
Instituttrådet ved LLE støtter både Åslaug Ommundsen og Jonas Wellendofts BSF-søknader,
og prioriterer Wellendorft søknad fremfor Ommundsens.

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

fredag, 11. mars 2011 Solveig

Merknadsfrist: Torsdag 10/3/11
Ingen merknader innen fristen.
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UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 20.01.2011

Til stede. Instituttleder: Hoffmann
Gruppe A: Heiret, Mikaelsson, Selberg
Gruppe B: Muftuoglu
Gruppe C: Watkins
Gruppe D: Selfjord, Solheim

Forfall. Selland, Vollset, Bakke-Alisøy, Lindtner
Ikke møtt. Forsberg
Sekretær: Holsen

Hoffmann fratrådte under sak 03/11. Holsen ledet møte ved behandlingen av denne saken.

I Innkalling og sakliste
Ingen merknader.
Instituttrådsinnkalling og sakspapir må gjøres tilgjengelig for alle instituttets
ansatte.

II Protokoll fra forrige mote
Ingen merknader.

III Referatsaker
Ingen.

IV Orienteringssaker
a. Informasjon fra instituttlederen
- Semesterstart: godt oppmøte og gode registreringstall så langt
- Små driftsmidler: viktig å få inn gode søknader
- Stillingen i klassisk arkeologi er utlyst, tilsetting i bronsealderstillingen og
kalling til bistilling i religionsdidaktikk behandles i fakultetsstyremøte
b. Fakultetsstyresaker ved Heiret
- Oppretting av tilsettingsråd ved fakultetet: instituttrådet stiller seg skeptisk til
dette
- Midtveisevaluering ph.d.: ingen merknader slik saken er nå
- Selvfnansiering doktorgradskandidater: ingen merknader
- CMSs framtid: må sikre base ved AHKR (samlokalisering)

Sak 01 /11 Handlingsplan - prioriterte saker i vårsemesteret 2011
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til saksprioriteringen for vårsemesteret 2011.



Sak 02111 Budsjettfordelingsprinsipper
Hoffmann og Holsen orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet vedtar de foreslåtte budsjettfordelingsprinsipper.

Sak 03111 Oppnevning av representant til innstillingskomite for
instituttlederstillingen
Holsen orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet oppnevner Torunn Selberg som representant til
innstillingsutvalget. Lisbeth Mikaelsson oppnevnes som personlig varamedlem.

Eventuelt
Ingen saker.

Bergen, 24. januar 2011

Christhard Hoffmann
Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 01.02.2011, regnes protokollen som godkjent.
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UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 17.02.2011

Til stede: Instituttleder: Hoffmann
Gruppe A: Forsberg, Heiret, Mikaelsson, Selberg
Gruppe B: Seland
Gruppe C: Watkins
Gruppe D: Selfjord, Solheim

Sekretær. Holsen

Øye var til stede til og med behandlingen av sak 07/11 som ble tatt før sak 06/11. Seland
forlot møtet under sak IV.a., pkt. 2.

I Innkalling og sakliste
Ingen merknader.

II Protokoll fra forrige møte
Ingen merknader.

III Referatsaker
a. FU-møte 21.01.11
b. UUI-møte 17.01.11
c. UUI-møte 07.02.11

IV Orienteringssaker
a. Informasjon fra instituttlederen
- Det har kommet 22 søknader om små driftsmidler, summert til ca. kr. 1,2
mill.
- Søknad om midler fra BFS, denne vil forplikte instituttet både ift
bemanningsplan og budsjettmidler.
Det prinsipielle i saken behandles i ekstraordinært instituttrådsmøte
24.02.2011, kl. 12.15.
b. Fakultetsstyresaker
- Nedlegging av Lærerutdanningsutvalget.
- Midlertidige ansettelser. Må følges opp av strategisk plan for håndtering.
c. Veiledende retningslinjer for ph.d.-grader - høringsuttalelse
d. Regnskap 2010, budsjett 2011 - status

Sak 04111 Forskningsmelding
Hoffinann og Øye orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet vedtar den framlagte forskningsmelding.



Sak 05111 Forskerutdanningsmelding
Hoffinann og Øye orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet vedtar den framlagte forskerutdanningsmelding.

Sak 06/11 Breddekrav i bachelorgraden - høringsuttalelse
Hoffinann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til høringsuttalelsen fra MI.

Sak 07111 Forslag om tilsetting av stipendiater i fire år - høringsuttalelse
Hoffmann og Øye orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til den framlagte høringsuttalelsen.

Sak 08111 Handlingsplan for internasjonalisering - høringsuttalelse
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til den framlagte høringsuttalelsen.

Eventuelt
Ingen saker.

Bergen, 21. februar 2011

Christhard Hoffmann
Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 24.02.2011, regnes protokollen som godkjent.
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UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI , HISTORIE , KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 24.02.2011

Til stede: Instituttleder: Hoffmann
Gruppe A: Forsberg, Heiret, Mikaelsson, Selberg
Gruppe B: Vollset
Gruppe C: Mykkeltveit
Gruppe D: Irgens, Solheim

Forfall: Seland, Watkins
Sekretær: Holsen

I Innkalling og sakliste
Ingen merknader.

II Protokoll fra forrige mote
Ingen merknader.

Sak 09/11 Instituttforpliktelser ved støtte av søknad til M
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet støtter Eivind Selands søknad til Bergen Forskningsstiftelse og
godtar instituttforpliktelsene knyttet til prosjektet. Instituttet arbeider for å få
tilført, alternativt omgjort, den ene stipendiatstillingen til en post doktor-
stilling.

Eventuelt
Ingen saker.

Bergen, 24. februar 2011

Christhard Hoffmann
Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 03.03.2011, regnes protokollen som godkjent.
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UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 10.03.2011

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Instituttrådet

Referanse Møtedato Referatdato

201113387 10.03.2011 18.03.2011

Referent Innkalt av
Steinar Thunestvedt Vigdis Songe-Møller

Deltakere : Vigdis Songe-Møller , Eivind Kolflaath , Gro Rørstadbotten , Pæla deCuzzani , Hein Berdinesen,
Kirsten Bang , Ellen Vikersveen , Linda Hvaal McGuffie , Vergard Rivenes

Forfall: Ole Martin Skilleås , Claus Huitfeldt , Arild Utaker (vara), Rune J . Falch (vara), Anita Lerirfall (vara),
Jonas Lillebø

Saker

l Godkjenning av innkalling og sakliste

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

II Orienteringssaker

• Referater fra møte i førstesemesterutvalg

• Referat fra møte i fagstudieutvalg

• Protokoller fra fakultetsstyremøter 25. januar og 22. februar

• Innkalling til fakultetsstyremøte 15. mars

Instituttleder redegjorde her særskilt for saken om resultatoversikt knyttet til
stud iepoengsprod uksjo n . FoF har her en viss framgang fra 2009 til 2010 (ca. 10 %).

Postadresse Telefon 55 58 00 00 Institutt for filosofi og Besøksadresse Referent
Postboks 7800 postmottakfluib .no førstesemesterstudier Sydnesplassen Steinar Thunestvedt
5020 Bergen Internett www.uib .no fof@hf .uib.no 12113 55582384

Org no . 872 789 542 Telefon 55 58 23 82 Bergen
Telefaks 55 58 96 51

side 1 av 3



side 2 av 3

e NFR-evaluering av filosofi og idehistorie : Oppfølgingsmøte

Instituttleder redegjorde kort for oppstartmøtet i komiteen som skal følge opp
evalueringsrapporten . FoF har fått tildelt et særlig ansvar for å etablere et nasjonalt
samarbeid om forskerutdanning.

III Vedtakssaker

06-2011 Forskningsmelding for 2010

Utkast til forskningsmelding for 2010 ble kort presentert, og det var ingen innsigelser mot
forslaget.

Vedtak:

Instituttrådet vedtar framlagt forslag til Institutt for filosofi og førstesemesterstudier sin
forskningsmelding for 2010

07-2011 Forskerutdanningsmelding for 2010

Utkast til forskerutdanningsmelding for 2010 ble kort presentert, og det var ingen innsigelser
mot forslaget.

Vedtak:

Instituttrådet slutter seg til instituttleders forslag til forskerutdanningsmelding for 2010.

08-2011 Utdanningsmelding for 2010

Utkast til utdanningsmelding ble presentert. Det ble noe diskusjon knyttet til det siste
avsnittet på side 3. Dette trenger til noe presisering i tillegg til at den nest siste setningen
med fordel kan strykes ("Samlet strykprosent ved ex.phil. høsten 2010 var 6 % (DBH); en
svak oppgang fra 2009, ikke uventet siden det var flere kandidater ved skoleeksamen enn
tidligere').

Vedtak:

Med de overfomevnte endringene slutter instituttrådet seg til instituttleders forslag til
utdanningsmelding for 2010.
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09-2011 Høringssak : Forslag til endring av norm for emnestørrelse

Instituttleder presenterte forsalg til høringsuttalelse om endring av normen for emnestørrelser
ved HF.

I diskusjonene ble særlig forslaget om flytting av ex. phil. til andre semester problematisert,
noe som er en tiltenkt konsekvens av visedekanens notat . Flere medlemmer pekte på at
dette trenger en grundigere konsekvensutredning før det gjøres vedtak om endring av
emnestørrelse.

En del av premissene i visedekanens notat ble også problematisert , bl. a. er det ikke tilfelle
at de øvrige fakultetene har 10 -20 studiepoeng som størrelsesnorm , SV og psykologi har
begge fortsatt 15.

Vedtak:

Instituttleder reviderer utkastet til høringsuttalelse med grunnlag i instituttrådets diskusjon.
Det reviderte notatet behandles som sirkulasjonssak i god tid før høringsfristen 22. mars.

Steinar Thunestvedt
administrasjonssjef



 

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

 

  

  

 

Utdanningsmelding 2010  

 
 
Dokument i saka 

 

 Utdanningsmelding for Det humanistiske fakultet for 2010 

 Utdanningsmeldingane frå institutta 

 

Bakgrunn 

 

I brev frå universitetsdirektøren, dagsett 20. januar 2011, vert fakulteta bedne om å utarbeide 
forskingsmelding, forskarutdanningsmelding og utdanningsmelding etter gjevne felles malar. 
Fakulteta har frist til 15. april for å rapportere til universitetsdirektøren. Meldingane ligg til 
grunn for UiBs meldingar som skal handsamast i Universitetsstyret i første halvår. 
 
Utdanningsmeldinga for 2010 vart handsama i studiestyret i møte 25.3.11, der det vart gjort 
følgjande vedtak: 
 
Studiestyret godkjenner Utdanningsmelding 2010 med dei merknadene som kom fram i 
møtet. 
 
Utdanningsmeldinga for 2010 vert med dette lagt fram for fakultetsstyret til drøfting og 
godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret godkjenner utdanningsmeldinga for 2010 med dei merknadene som kom fram 
i møtet. 
 
Dekanen får fullmakt til endeleg redigering av meldinga. 
 
 
 
 
   

 
Gjert Kristoffersen                                                                    
dekan  Trine Moe 
                                                                                    fakultetsdirektør 
 
 
 
 

Dato: 31.03.2011 

Arkivsaksnr: 2011/1408 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

21/11 

12.04.2011 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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I Generell omtale av studietilbodet ved fakultetet 

 

Fakultetet har i 2010 halde fram arbeidet med organiseringa av studietilbodet på 

bachelornivået. Dette arbeidet har vore ein lengre prosess og i 2009 vart det oppretta 21 nye 

disiplinbaserte bachelorprogram. Dei disiplinbaserte programma erstattar både dei opne 

programma Bachelorprogram i språk, Bachelorprogram i estetiske fag og Bachelorprogram i 

historie og kulturfag, samt dei fleste tilrettelagte programma. Oppretting av disiplinbaserte 

bachelorprogram og nedlegging av tilrettelagte bachelorprogram vart endeleg vedteke av 

universitetsstyret ved UiB i 2010. 

HF sin samla programportefølje på bachelornivå var ved utgangen av 2010 som følgjer: 

Russisk Disiplinbasert 

Japansk Disiplinbasert 

Spansk språk og 

latinamerikastudium 

Disiplinbasert 

Språkvitskap Disiplinbasert 

Tysk Disiplinbasert 

Digital kultur Disiplinbasert 

Kulturvitskap Disiplinbasert 

Kunsthistorie Disiplinbasert 

Teatervitskap Disiplinbasert 

Arkeologi Disiplinbasert 

Filosofi og idéhistorie Disiplinbasert 

Historie Disiplinbasert 

Religionsvitskap Disiplinbasert 

Arabisk Disiplinbasert 

Engelsk Disiplinbasert 

Fransk Disiplinbasert 

Gresk Disiplinbasert 

Italiensk Disiplinbasert 

Latin Disiplinbasert 

Litteraturvitskap Disiplinbasert 

Nordisk Disiplinbasert 

Utøvande musikk eller 

komposisjon 

Griegakademiet – Institutt for musikk 

Musikk - tradisjonsmusikk Griegakademiet – Institutt for musikk 

Retorikk Tilrettelagt  

Språk og interkulturell 

kommunikasjon 

Tilrettelagt  

Kjønnsstudium Kjønnsstudium vart vedteke nedlagt i fakultetsstyremøte 

16.3.2010, med atterhald om at den faglege profilen vart 

ivareteken. Som følgje av fakultetsstyrevedtaket 

arbeider Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) 

med framlegg til eit revidert studietilbod i kjønnsstudiar 

for UiB på bachelor- og masternivå.  Framlegget vil bli 

behandla av fakultetsstyret i løpet av 2011. 
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Følgjande tilrettelagde bachelorprogram vart nedlagde i 2010: 

 Midtaustenkunnskap 

 Latinamerikastudium 

 USA-studium 

 Antikke studium 

 Språk og informasjon 

 
Europastudium vart lagt ned ved HF, men vil bli vidareført ved Det samfunnsvitskaplege 

fakultet.  

Vi håper at innføringa av dei disiplinbaserte programma kan medføre enklare og meir effektiv 

drift av bachelornivået. Vel så viktig er likevel ønskje om auka studiekvalitet og synleggjering 

av faga og dermed auka rekruttering. Denne effekten har alt slått inn på nokre fag, t.d. 

teatervitskap og digital kultur.  

Fakultetet arbeider med å finne løysingar for å bevare delar av studietilbodet som var inne i 

dei tilrettelagde programma. Ein har difor vurdert å lage emnepakker av undervisningstilbod 

som fagmiljøa framleis ønskjer å gje. Det vert også vurdert å trekkje faga inn i det første 

semesteret, og denne saka er no ute på høyring på institutta. 

Når det gjeld masternivået, vart det i 2010 teke opp studentar til eit nytt femårig integrert 

masterprogram i musikkterapi ved Griegakademiet – Institutt for musikk (GA). Det vart ikkje 

teke opp nye studentar på årsstudiet i musikkterapi eller på det toårige masterstudiet i 

musikkterapi. GA tok heller ikkje opp studentar på masterprogrammet i etnomusikk og 

musikkvitskap, men arbeider med ein ny breiddeorientert profil for dette studiet. 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) og Institutt for framandspråk (IF) 

er begge med i masterprogrammet Erfaringsbasert master i undervisning, som tok opp 

studentar første gong hausten 2010. LLE tilbyr fordjuping i nordisk og IF i engelsk. 

I budsjettfordelinga for 2010 vart HF tildelt midlar for fagleg koordinering av 

masterprogrammet Region og regionalisering i en treårsperiode. Satsinga Region og 

regionalisering er eitt av satsingsfelta ved Universitetet i Bergen, og det faglege og 

administrative ansvaret for satsinga, og dermed masterprogrammet, ligg ved HF. 

 

 

II Kvalitativ omtale av studie- og studentstatistikk 

Auke i avlagde studiepoeng 

Etter nedgang i fleire år var det i 2010 ei positiv utvikling i avlagde studiepoeng. For fakultetet 

samla er det ein auke på 3,5 % , frå 2023,7 årseiningar i 2009 til 2094,9 i 2010. 

Utviklinga på dei ulike studienivå er fylgjande frå 2009 til 20101: 

                                                             
1 Studiepoenga er her fordelte på program der studenten har studierett. Den andre tabellen i DBH, som blir nytta 

ved utrekning av resultatbudsjett, fordeler studiepoenga på program som emna primært er knytte til. Det fører til 

at m.a. lektorprogramma er oppførte med relativt få studiepoeng sidan mange emne er knytte til andre program.     
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  2009 2010 endring 

Lågare nivå 1563,3 1640,5  + 77,2 

Masternivå 369,4 342,3 - 27,1 

Integrert master 91,0 112,1 + 22,1 

Sum fakultetet 2023,7 2094,9 + 72,2 

Ex. phil.  354,3 346,5 - 7,8 

 

Hovudtendensane er: 

 Auke på lågare nivå med 4,9 % 

 Nedgang på masternivå med 7,3 % 

 Auke på integrert master med 24 % 

 Ex. phil., som blir rekna utanom fakultetet, har ein nedgang på 2,2 % 

 
Vi har i lengre tid hatt svak rekruttering til masternivået, og i tillegg har endringane delvis 

samanheng med endringar i studentalet, der vi har hatt følgjande utvikling (gjennomsnittstal 

for vår- og haustsemester): 

  2009 2010 endring 

Lågare nivå 2496 2668 + 172 

Masternivå 482 491 + 9 

Integrert master 139 157 + 18 

Sum  3117 3316 + 199 

 

Det er ein mindre auke i studenttalet også på masternivået, medan det er nedgang i avlagde 

studiepoeng. Det inneber at studiepoeng per student går ned. Dette kjem dels av at 

studenttalet auka særleg mykje hausten 2010, og studiepoeng per student tradisjonelt er 

lågare i haustsemester enn i vårsemester.  

 

Studiepoeng per student 

Trass i auken i avlagde studiepoeng, er det nedgang i studiepoeng per student frå 39,0 i 

2009 til 37,9 i 2010. I 2008 var tilsvarande tal 37,5 studiepoeng per student. I desse tala er 

ikkje ex.phil. medrekna. Når dei blir lagde til, vil studiepoeng per student vere 1 – 1,5 poeng 

høgare. 

Studiepoeng per student er monaleg lågare i haustsemesteret enn i vårsemesteret. Dette 

gjeld både på bachelor- og masternivå.  Utviklinga per semester har vore fylgjande i 2008 – 

2010: 
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Studiepoeng 2009 V08 H08 V09 H09 V10 H10 

Studiepoeng  1130,9 921,2 1049,0 974,7 1102,3 992,6 

Studentar 3322 3251 2807 3427 3069 3562 

Studiepoeng per 

student 20,4 17,0 22,4 17,1 21,6 16,7 

 

Det kan vere fleire årsaker til skilnadene: ulik semesterlengde, fleire store eksamenar i 

vårsemesteret, dei nye studentane tek ex.phil, som ikkje er medrekna under fakultetet, og 

det er fråfall av nye studentar om hausten, dvs. dei sluttar etter at dei er registrert, men før 

dei har teke eksamen. Desse tilhøva er ikkje undersøkt nærare. Tendensar i talmaterialet 

kan tyde på at etter- og vidareutdanninga kan ha innverknad her, og dette vil fakultetet følgje 

opp. 

 

Ferdige kandidatar 

Utviklinga i kandidattalet er følgjande: 

 2009 2010 endring 

Bachelor 276 293 + 17 

Master 179 150 - 29 

Integrert master 8 10 + 2 

Sum fakultetet 463 453 - 10 

 

Det er ein auke i talet på bachelorkandidatar og integrert master, medan det er nedgang når 

det gjeld masterkandidatar. Dette har samanheng med nedgangen i studenttalet på 

masternivå til og med 2009. I 2010 er det ein mindre auke i studenttalet. Det kan slå ut på 

kandidattalet i 2012.  

Integrerte masterprogram i lærarutdanning/lektorutdanning starta opp hausten 2004 med 40 

studentar. Det er no 18 kandidatar som har fullført.  

Det er ei positiv utvikling ved alle institutta når det gjeld avlagde studiepoeng. Auken på 

bachelornivå vil seinare kunne slå ut også på masternivå og i kandidattalet. 
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III Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planar, utfordringar og prioriteringar 

Fagtilbodet 

I 2009 sette fakultetet ned ei arbeidsgruppe som såg nærare på ei rekkje tilhøve ved 

fagomfang og fagstrategi for heile fakultetet. Arbeidsgruppa leverte rapporten 

Fagdimensjonering og fagstrategi ved Det humanistiske fakultet våren 2010, og trekte fram 

nokre strategiske vurderingar som ein fann viktige i det vidare arbeidet. Det vart mellom anna 

vist til det tidlegare “småfagsvedtaket” frå 2008, der fakultetsstyret vedtok ei styrking av små 

og utsette fag ved fakultetet, eit vedtak som arbeidsgruppa vurderte i høve til behovet for å 

sikre vidareutvikling av dei store fagmiljøa. Arbeidsgruppa nemnde vidare nasjonal 

arbeidsdeling som fornuftig, særleg i høve til mindre fagmiljø. Det vart dessutan peika på 

eksterne behov for samfunnsrelevans og interne behov for å oppretthalde grunnleggjande 

fagområde innan den humanistiske tradisjonen, og fakultet sitt ansvar for å formidle, både 

internt og til verda utanfor, dei grunnleggjande verdiane som definerer den humanistiske 

tradisjonen. Også ressursmessige føringar vart trekte fram som ei viktig strategisk vurdering. 

Arbeidsgruppa vurderte faga ved fakultetet på grunnlag av kvalitets- og resultatparametrar 

innan forsking og utdanning, og viste til utfordringar ved fagporteføljen og breidda i denne. 

Ho såg òg på kva for miljø som har særlege utfordringar. På denne bakgrunnen konkluderte 

arbeidsgruppa med tilrådingar for det vidare arbeidet, inkludert tankar om avvikling eller 

nedtrapping av verksemd. Nokre fagmiljø/-grupper vart identifiserte som sterke, medan 

andre, av ulike grunnar, kom svakare ut og vart tilrådd nedlagde. 

Fagmiljøa vart dessutan vurderte i høve til dei krava til stillingskategoriar som NOKUT stiller. 

Desse er formulerte i Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og 

kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning. Ut frå desse kriteria var 

det då fire fagmiljø som ikkje oppfylte krava til stillingskategoriar. For to av fagmiljøa er dette 

ikkje lenger ei problemstilling, men fakultetet vurderer framleis alternativ for dei to siste.  

Fakultetsstyret handsama arbeidsgruppa sin rapport på møte 17. juni 2010 og gjorde 

følgjande vedtak: 

 

Fakultetsstyret ser på langsiktige vedtak om utfasing av fag som urealistisk innenfor det 

handlingsrom fakultetet har i dag. Styret ber fakultetsledelsen gå videre med spørsmålet om 

hvordan fagene skal dimensjoneres fram til 2013 og hvordan handlingsrommet kan styrkes, 

med utgangspunkt i diskusjonen i dette møtet.  

Forslaget ble vedteke med 11 stemmer for og 0 mot. 

 

Fakultetsleiinga følgjer opp vedtaket frå fakultetsstyret med klare målsetjingar: 

1. Nokut-krava skal oppfyllast 

2. Fakultetet skal gjere sitt til at fagmiljøa er i stand til å oppfylle krava 

3. Der det ikkje finns anna løysing, må program leggjast ned 
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Kvalitetssikring og studiekvalitet 

Studiestyre 

Fakultetsstyret vedtok i desember 2010 å opprette studiestyre ved HF. Fakultetet ynskte eit 

nærare samarbeid med institutta for kvalitetssikring av saker som gjeld studieadministrasjon, 

og medlemene i studiestyret består av undervisningskoordinatorane ved institutta og leiar for 

programutvalet for lærarutdanning (PUHF), samt studentrepresentantar. Studiestyret er 

oppnemnt av fakultetsstyret, vert leia av visedekanen for utdanning og internasjonalisering, 

og studiesjefen er sekretær. Fakultetet har stor tru på at studiestyret kan medverke til endå 

betre kvalitetssikring av utdanningsverksemda vår. At leiar for PUHF også er medlem, ser vi 

som viktig, ettersom vår utdanning av lærarar/lektorar er sams for alle institutta og ein viktig 

del av fakultetet si samla verksemd. Som ein konsekvens av opprettinga av studiestyre, og 

samansetjinga og mandatet, vart difor lærarutdanningsutvalet ved HF lagt ned i 2011. 

 

Evaluering 

Alle emna ved fakultetet vert evaluerte jamleg, både i form av eigenevaluering og 

studentevaluering. Det er stort sett emneansvarleg og/eller fagkoordinator som er ansvarlege 

for gjennomføring av evalueringane, med medverknad frå administrasjonen. Samla sett vert 

det nytta ulike former for studentevaluering, til dømes har ein evaluert ved bruk av 

papirskjema, gruppesamtale og på Mi side.  Erfaringane viser at det er viktig å førebu og 

varsle om evaluering av emne i god tid. Mellom anna er det viktig å fastsetje kva tid ein vil 

gjennomføre evalueringa, då det viser seg vanskeleg å få inn tilbakemeldingar frå studentar 

etter eksamen. Vi erfarer òg at det er låg svarprosent i dei tilfella der ein nyttar evaluering på 

Mi side. Ved bruk av papirskjema har ein gjerne ein høgare svarprosent, men på store emne 

vert arbeidsmengda med å summere opp evalueringane stor. 

Rapportdatabasen på eksternweb har ei tid i liten grad vore nytta av HF, og det er få fagmiljø 

som publiserer eigenevalueringar i basen. Ein grunn til dette er at portalen skulle oppdaterast 

til ny versjon, og i mellomtida fann ein andre løysingar. Dette er eit tilhøve fakultetet vil sjå 

nærare på, og vi vil vurdere framtidig bruk og nytte av denne portalen. Vi ser publisering av 

våre evalueringar som svært viktig både for tilsette og studentar, og meiner at publisering i 

portalen kan medverke til høgare medvit om og interesse for evalueringsarbeidet generelt. 

Det er oppnemnd programsensorarar på dei aller fleste programma, og institutta melder at 

dei stort sett har gode erfaringar med ordninga og at programsensorrapportane er nyttige for 

fagmiljøa og programma. Nokre av rapportane vert lagde fram på møte i utvala for 

undervisning og internasjonalisering ved institutta, men alle rapportar skal frå våren 2011 

også leggjast fram for studiestyret. Institutt for framandspråk (IF) ser det som uheldig at ein 

programsensor åleine skal dekkje både litteraturvitskap, språkvitskap, kulturvitskap og 

historie for kvart språk. Fakultetet har gått inn for ei slik løysing, m.a. av økonomiske 

grunnar, men ser trong for å drøfte problemstillinga nærare i 2011. IF melder elles om 

utstrekt bruk av videokonferanse på munnlege eksamenar, som ei løysing på kravet om 

obligatorisk ekstern sensor. Dette synest som ei god løysing, både fagleg og økonomisk sett. 
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Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 

Dei aller fleste institutta har utarbeidd læringsutbyteomtale for alle emna og programma på 

bachelornivået, nokre òg på masternivået. Vi har òg fått på plass læringsutbyteomtale for dei 

60 frie studiepoenga i studieplanane. Institutta gjorde eit stort og godt arbeid med 

læringsutbyteomtalar i 2009, og skulle såleis vere godt budde på tilsvarande arbeid på 

masternivået. Arbeidet var krevjande, men gjekk stort sett uproblematisk. Fakultetet 

arrangerte informasjonsmøte med alle institutta i samband med iverksetjing av Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk, og fekk god hjelp frå Studieadministrativ avdeling.  

Fakultetet har fått tilbakemeldingar om gode faglege diskusjonar i fagmiljøa undervegs i 

arbeidet som ein positiv effekt av prosessen. 

 

Etikk 

 
Fakultetet stiller seg særs positiv til deltaking i arbeidet UiB gjer for å skape og halde oppe 

gode tradisjonar og retningsliner for rettskaffent akademisk arbeid, og vil trekkje fram nokre 

døme frå vårt hald. 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium (FOF) er no inne i sin tredje periode av PEK-

prosjektet Etikk og studiekvalitet. Prosjektet har som overordna mål å medverke til 

etikksatsinga ved Universitetet i Bergen ved å skape “ein raud tråd” i studieløp frå det første 

semesteret og oppover i gradane. Instituttet dreg no nytte av resultata frå førstesemesteret til 

arbeid på fagstudia, mellom anna med skrivekurs for masterstudentane. I 2011 vil ein kople 

to PEK-prosjekt saman, nemleg FOFs prosjekt med noverande fokus på skrivedimensjonen 

og eit prosjekt om akademisk skriving som m.a. Olga Dysthe har stått bak.  

Spørsmål knytte til forskingsetikk, tekstproduksjon og metode vert handsama i eigne emne 

ved fleire av faga på bachelor- og masternivået ved AHKR. I vår- og haustsemesteret 2010 

arrangerte instituttet også eit to dagars seminar i forskingsetikk for alle masterstudentane 

ved instituttet. Seminaret, som vart leia av den forskingsetiske komiteen ved instituttet, var 

ikkje obligatorisk, men hadde begge gongane stor deltaking, og instituttet vil arrangere slike 

seminar kvart semester framover. Fakultetet ser slike initiativ som særs positivt og tiltaka har 

truleg god verknad både fagleg og sosialt.  I nokre av emna på AHKR er UiBs kurs i bruk av 

kjelder lagt inn som eit obligatorisk krav. Vi håpar at dette kan medverke til auka medvit om 

korrekt og rettskaffent akademisk abeid.  

 

Studentaktiv forsking 

Ved HF er det tradisjon for at masterprosjekta vert knytte opp til pågåande forsking, og no 

ønskjer vi å utvide denne tradisjonen til også å gjelde bachelornivået. Dette ser vi som ein 

viktig faktor for å auke rekrutteringa til master. For å oppnå dette, vil vi sjå på løysingar for å 

skape nærare kontakt mellom bachelor- og masternivået. Alle institutta er representerte med 

studentaktiv forsking, mest på 300-nivået, men det er òg eksempel på 200-nivået.  

Nokre masterstudentar ved arkeologi (AHKR) er knytte til ERC-prosjektet Tracksymbols, og 

får ta del i utgravingar i Sør-Afrika. Dette arbeidet vil frå 2011 kunne utgjere ein del av 

kursdelen i mastergraden i tillegg til å fungere som feltarbeid i samband med 
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masteroppgåva. GA tilbyr studentaktiv forsking i emna MUG105: Music in World Cultures på 

bachelornivået og i MUEM303 – Musikkforsking 303: Metodologiske tilnærmingar på 

masternivået. Ved IF tilbyr ein studentaktiv forsking innan dei fleste faga: ENG305: Variation 

and change in English: theory and practice, ENG303: Translation and bilingualism: exploring 

the interface, spanskemna SPLA202 og SPLA301 og franskemnet FRAN301. Alle studentar 

på praktisk-pedagogisk utdanning gjer ei miniforskingsoppgåve, ei prosjektoppgåve, i det 

andre semesteret. Arbeidet kan ha aksjonsforskingspreg når studentane prøver ut 

undervisningsopplegg. Som konkret eksempel på studentaktiv forsking ved IF kan nemnast 

ein tidlegare student på russisk dialektologi, RUS303. Studenten har transkribert eit utdrag 

frå eit russisk dialektopptak som skal inn i ei bok som skal gjevast ut på eit tysk forlag. 

Studenten var òg med på å kommentere dialekttrekka i den aktuelle teksten. Same student 

har også, på LINGMET, gjort ein analyse av bruken på ein russisk konjunksjon, basert på eit 

russisk tekstkorpus, ein analyse som emneansvarleg kunne nytte og vise til i ein artikkel. 

Masterstudentar frå FOF deltek på det årvisse Durham-seminaret saman med ph.d.-

kandidatar frå Durham. FOF arbeider også med å integrere masterstudentane i 

forskingsgruppene ved instituttet. Ved LLE har ein knytt masterstudentar til prosjekta 

Dialektendringsprosessar og Språkutvikling på industristader. Formåla med prosjekta er å 

utvikle innsikt i moderne dialektendringsprosessar og tilhøvet mellom samfunnsendring og 

språkendring. 

 

Læringsmiljø 

Både vitskapleg tilsette og administrasjonane ved institutta legg ned eit stort arbeid i å hjelpe 

studentar i gong med fagutval og tilrettelegging for å sikre god kontinuitet, og ein legg stor 

vekt på god kontakt mellom fagmiljø og studentar. Mellom anna vert det arrangert 

semestervise frukostmøte med nye fagutvalsrepresentantar, der ein informerer om 

styringsorgan, leiing og saker, og om korleis studentane best kan påverke saker som opptek 

dei. I samband med opprettinga av dei disiplinbaserte bachelorprogramma, arrangerte LLE 

ein fagdag for dei nye bachelorstudentane og tilsette. Dette var eit vellukka arrangement 

med faglege innlegg frå tilsette, stipendiatar og masterstudentar. Slike tiltak kan verke 

positivt og hindre fråfall det første året. 

Læringsmiljøprisen for 2010 gjekk til Institutt for filosofi og førstesemesterstudium. Instituttet 

fekk prisen fordi det på ein særs god måte legg tilhøva til rette for læring gjennom fagleg, 

pedagogisk og sosial innsats, men òg ved tilrettelegging av det fysiske og det psykososiale 

læringsmiljøet ved instituttet. Prisen vart for ein stor del nytta til å starte filosofikafeen Hybris.  

Humanistisk studentutvalg (HSU) er ein viktig og aktiv aktør i fakultetet sitt arbeid med 

læringsmiljøet, m.a. som studentrepresentantar i styre og utval. I tillegg er HSU også 

ansvarleg for gjennomføring av fadderveka, dei set opp HF-revyen og administrerer 

studentpuben Ad fontes. Ad fontes held til i same lokala som den tidlegare kantina i HF-

bygget. Kantina vart bygd om til studentlokale som følgje av fakultetsstyrevedtak datert 

25.5.10.  

Fleire fagmiljø har særskilte behov for utstyr og utforming for at undervisninga skal fungere 

best mogleg. Nokre fagmiljø opplever at romma er for små, at det er for lytt mellom romma, 

at lokala ikkje har nødvendig utstyr som faga treng eller at utstyret ikkje er tilstrekkeleg 

vedlikehalde. Særleg Griegakademiet – Institutt for musikk (GA) har store problem med å 
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kunne gjennomføre undervisninga i gode lokale som er utstyrte i høve til verksemda. 

Kvaliteten på romma er ikkje akseptabel, ein har problem med urein luft, ujevn temperatur og 

dårleg lydisolerte rom. Lokala har ikkje heis, og det medfører store utfordringar i høve til 

transport av instrument og anna utstyr. Desse problema er også melde inn i samband med 

rapportering av klager på læringsmiljø våren 2011. Dei særlege utfordringane ved lokala, 

medfører at administrasjon og lærarar bruker mykje tid og krefter på tilrettelegging av lokale 

og utstyr både i høve til undervisning, eksamen, prosjekt, konferansar og konsertar. 

Komiteen som gjennomførde ei ekstern evaluering av GA, trekte også fram lokala og 

infrastrukturen ved instituttet som utilfredsstillande i rapporten som vart levert våren 2011. 

 

Spurvugleprisen 

Det er ei hovudmålsetjing ved HF å tilby forskingsbasert undervisning på høgt nivå i alle fag. 

Å betre kvaliteten på utdanninga skal vere ein kontinuerleg prosess. For å fremje dette, er 

fakultetet i ferd med å innføre Spurvugleprisen, til særskilt vellukka kvalitetsfremjande tiltak 

på utdanningssida. Vinnaren av Spurvugleprisen vil vere HFs kandidat til Ugleprisen. 

 

Internasjonalisering 

Det er ein auke frå 2009 til 2010 i talet på utvekslingsstudentar. Særleg har talet på 

innreisande studentar gjennom Erasmusprogrammet auka, men det har også vore ein fin 

auke i talet på utreisande studentar gjennom UiBs bilaterale avtaler. 

Oversyn over dei vanlegaste utvekslingstypane: 

Type utvekslingsavtale: År 2009 År 2010 

Bilateral inn 18 23 

Bilateral ut 54 70 

Erasmus inn 86 102 

Erasmus ut 38 33 

Nordplus inn 6 4 

Nordplus ut 5 1 

Totalt 207 233 

 

Mange studentar reiser også til norske senter i utlandet, og nokre reiser på individbaserte 

avtaler.  

Fakultetet hadde i 2010 ti kvoteplassar frå utviklingsland, og fekk låne tre kvoteplassar frå 

aust fra andre fakultet som ikkje klarte å bruke opp kvotene sine. De tre kvoteplassane frå 

aust gjekk til studentar frå musikkonservatoriet i Baku, Aserbajdsjan, som studerte på 

masterprogrammet i utøvande musikk ved Griegakademiet – Institutt for musikk. Dei ti 
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kvoteplassane frå utviklingsland var fordelte mellom fransk, spansk, engelsk, filosofi og 

arkeologi til studentar både på master- og ph.d.-nivå.  

Fakultetet har relativt få kvoteplassar, særleg i høve til det samla talet på studentar, og vi må 

difor gje avslag til mange kvalifiserte søkjarar. 

Vi har enno ikkje fått på plass tilrettelagde delstudium i utlandet i alle studieprogramma ved 

fakultetet, særlig gjeld dette dei nyoppretta bachelorprogramma. Det er likevel fullt mogleg 

for våre studentar å ta eit semester eller to i utlandet, ettersom dei nye programma har inntil 

60 frie studiepoeng. 

I 2010 reiste 11 lærarar frå HF på Erasmus lærarutveksling til universitet i Europa.  

Vi har som langsiktig målsetjing å få til eit tettare samarbeid med nokre utvalde universitet. Vi 

trur det vil vere ei god løysing å knyte seg til nokre utvalde universitet som vi kjenner og kan 

tilrå, framfor eit stort utval som vi har mindre kjennskap til. Truleg kan dette medføre både 

auka studentutveksling, forskingssamarbeid og administrativ utveksling.  

 

IV Oppsummering 

Lærarutdanning 

Vi ser positivt på justeringa av organisering og ansvarsfordeling i lektorutdanninga, og har til 

no gode røynsler med dette samarbeidet.   

Fakultetet har også i 2010 hatt lærarutdanninga som eit prioritert område, og dette vil halde 

fram i 2011. HF er tungt inne i den integrerte adjunkt- og lektorutdanninga (IL), 

erfaringsbasert master i undervisning og i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Då den 

administrative koordinatoren på IL har sagt opp stillinga, er ho lyst ut, og vil etter tilsetjing 

vere knytt til fakultetssekretariatet. Det administrative arbeidet i høve PPU og erfaringsbasert 

master i undervisning vil også bli lagt til denne stillinga. Fråfallsrapporten på IL, som vart 

utarbeidd av Rokkansenteret og lagt fram våren 2011, viser høgt fråfall og gjev oss store 

utfordringar. Programutvalet har alt gjort framlegg om tiltak som vil bli følgde opp frå 

fakultetet si side. Vi har gode røynsler med det nye programmet erfaringsbasert master i 

undervisning, trass i kort tid til førebuing og uklår fordeling av administrativt ansvar i høve til 

SEVU. Dette vil truleg betre seg ved ovannemnde tilsetjing av administrativ koordinator. 

 

Rekruttering og opptakskapasitet 

I samband med rapporten Fagdimensjonering og fagstrategi ved Det humanistiske fakultet 

utarbeidde arbeidsgruppa oversyn over studiepoengproduksjonen per årsverk for alle faga 

ved fakultetet. Dette oversynet gjev eit bilete av kapasiteten ved dei enkelte faga over tid. 

Trass i ein mindre nedgang i vitskaplege stillingar, er det ledig kapasitet for nokre fag som 

dermed kan forsvare ein viss auke i studenttalet. Fakultetet har dessutan utarbeidd ein ny 

budsjettfordelingsmodell som gjer det enklare å identifisere fag som har tilgjengelege 

ressursar for auka rekruttering. Særleg språkfaga er ramma av ein kraftig nedgang i 

rekrutteringa, og fakultetet ser det som særs viktig å sikre at desse fagmiljøa kan gje tilbod til 

alle kvalifiserte søkjarar. Talmaterialet frå rapporten om fagomfang støttar vurderinga om at 
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det er ledig undervisningskapasitet i nokre av desse faga. HF ynskjer difor at følgjande fag, 

primært språkfag, vert sikra moglegheit til å gje tilbod til alle kvalifiserte søkjarar, uavhengig 

av tal på studieplassar som innanfor ramma er tildelt faga under: 

 Bachelorprogram i gresk 

 Bachelorprogram i latin 

 Bachelorprogram i språkvitskap 

 Bachelorprogram og årsstudium i tysk 

 Bachelorprogram og årsstudium i fransk 

 Bachelorprogram i italiensk 

 Bachelorprogram i arabisk 

 Bachelorprogram i russisk 

 Bachelorprogram og årsstudium i nordisk 
 

Rapportering 

I samband med rapporteringa til DBH ser vi behov for å få eit klårare bilete av norskkursa og 

etter- og vidareutdanningskursa, aktivitetar som normalt ikkje vert rekna med som del av den 

ordinære verksemda. 

 

Positive røynsler 

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og arbeidet med læringsutbyteomtalar medførte eit 

stort arbeid for dei vitskapleg tilsette og administrasjonen. Vi vil trekkje fram alt det gode 

arbeidet som er utført og seier oss særs nøgde med positive effektar av dette arbeidet. Vi får 

tilbakemeldingar både frå fagmiljø og enkeltpersonar om gode diskusjonar i fagmiljøa med 

nyttige og resultatorienterte framlegg til endringar. Det vert òg vist til høgre medvit om 

undervisninga, større fokus på studentane sitt utbyte av studia, samt betre kontakt med 

arbeidsliv og samfunn. Ein har tenkt nytt og organisert undervisning og vurdering på ein god 

og konstruktiv måte, truleg til nytte for både studentar og fagmiljø.  

HF har arbeidd målretta for at undervisninga ikkje skulle lide under dei budsjettkutta som 

måtte gjennomførast. Likevel har fleire fag/institutt sett seg nøydde til å tilpasse 

undervisningstilbodet til dei økonomiske rammene. Dette har, i nokre tilfelle, ført til uheldige 

konsekvensar, t.d. i samband med omfang av seminargrupper, undervisning og 

vurderingsordningane. Situasjonen har betra seg, men nokre fagmiljø melder framleis om 

problem og utfordringar for dei vitskapleg tilsette. Fakultetet har tru på ei positiv utvikling av 

dei økonomiske tilhøva slik at fagmiljøa igjen kan gje det undervisningstilbodet dei meiner er 

best for faga. Trass den økonomiske situasjonen er det difor gledeleg at t.d. AHKR kan 

melde at ein har klart å unngå kutt i undervisningstilbodet i 2010 og at dei økonomiske 

vilkåra ikkje har gått ut over studiekvaliteten, men at den faktisk også er betra på nokre felt. 
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Utdanningsmelding Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

(AHKR) 2010  

I Generell omtale av studietilbudet ved AHKR. 

AHKR har en programportefølje på bachelor- og masternivå innen de fire fagene arkeologi, 

historie, kultur- og religionsvitenskap. I tillegg kommer de tilrettelagte bachelorprogrammene 

Antikke studium, Europastudium, Middelalderstudium og Midtaustenkunnskap som er vedtatt 

nedlagt, men som fremdeles har studenter. AHKR har også ansvaret for det tverrfakultære 

masterprogrammet Region og Regionalisering. Videre deltar instituttet i det fellesnordiske 

masterprogrammet Religious Roots of Europe og tilbyr en rekke emner innenfor dette 

programmet. Emnetilbudet ellers ved instituttet er omfattende og består både av ettfaglige og 

flerfaglige emner. Flere emner er delt tematisk for å sikre fleksibilitet og dynamikk i studiene. 

Det totale undervisningstilbudet kan følgelig variere noe fra semester til semester. Historie og 

religionsvitenskap tar opp studenter til ettårig praktisk-pedagogisk utdanning, og deltar 

dessuten som fag II i Integrert lektorutdanning. AHKR tilbyr også emner for etter- og 

videreutdanning, og har faglig ansvar for emner i regi av SEVU.  

II Kvalitativ omtale av studie- og studentstatistikk. 

III Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og prioriteringer. 

1. Ressurser og rekruttering 

1.1 Ressurstilgang 

AHKR har arbeidet målrettet for at undervisningen ikke skulle forringes i budsjettkuttåret 

2010. I stedet for å tynges av situasjonen har historiefaget tvert imot brukt 2010 til gjennom 

systematiske faglige grep å få ned den veldig høye strykprosenten på HIS101 som i 2007-

2009 lå på gjennomsnittlig 35. Faget har langt på vei lykkes i dette, og i 2010 var 

strykprosenten nede i 19. På sikt ønsker instituttet imidlertid i større grad å kunne tilby 

lærerstyrte kollokvier, noe dagens situasjon ikke har tillatt.  

På AHKR er undervisningen i all hovedsak gjennomført av fast ansatte. Didaktikk-

undervisningen i de to undervisningsfagene religion og historie har imidlertid vært preget av 

en vanskelig bemanningssituasjon. En av historiedidaktikerne har gått av ved aldersgrensen, 

hvilket har gjort det nødvendig å leie inn eksterne undervisningskrefter. På religionsvitenskap 

er ikke bemanningen tilpasset den økende etterspørselen etter religionsdidaktikk, og i tillegg 

har en opphopning av permisjoner og sykemeldinger satt undervisningstilbudet i en sårbar 

posisjon. Fra 2011 er bemanningen imidlertid økt med 20 prosent. 

Også i 2010 har bronsealderstillingen på arkeologi stått ubesatt og ført til at en god del av 

undervisningen på 100-nivå har måttet overlates til hjelpelærere. Det er svært positivt at 

denne sentrale posten blir besatt 1. august 2011 og at stillingen i klassisk arkeologi også er 

lyst ut – dette er helt nødvendig for at arkeologifaget skal kunne driftes med dagens høye 

antall bachelor-, master- og doktorgradsstudenter.  

1.2 Studentrekruttering 

I 2010 hadde vi det første opptaket på disiplinbaserte bachelorprogram i arkeologi, historie, 

kulturvitenskap og religionsvitenskap. Søkertallene var gode – særlig på arkeologi (84 søkere 

på 30 plasser) og historie (145 på 88 plasser). Religionsvitenskap og kulturvitenskap hadde 

også flere søkere enn plasser (kulturvitenskap: 24 søkere på 20 plasser, religionsvitenskap: 35 
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søkere på 30 plasser). Vi tolker dette til at synliggjøringseffekten ved utlysning av 

disiplinbaserte program har hatt betydning.  

På fag- og emnenivå viser tall fra 2010 at trenden med nedgang i studenttilstrømning til en del 

av AHKRs fag har snudd. Spesielt positivt er økningen i studenttallene på kulturvitenskap, 

som i de siste årene har hatt alvorlige rekrutteringsproblemer. Det ser ut til kulturvitenskaps 

revidering av en rekke 100-emner, samt den økte valgfriheten i bacheloroppgavemuligheter, 

har hatt en god effekt.  

Det temabaserte tilbudet på historie og religionsvitenskap, der emneinnholdet varierer fra 

semester til semester, gir rom for å ta opp aktuelle problemstillinger og belyse disse på en 

vitenskapelig måte.  

Religionsvitenskap har opplevd en markant økning i studenttallet på 200-nivå fra 2009 til 

2010. Her antar vi at synliggjøringen av tematilbudet ved å opprette et eget emne for hvert 

tema har spilt en viktig rolle, i likhet med innføringen av en mentorordning for BA-studenter. 

Denne ordningen ble innført høsten 2010 og innebærer at hver nye bachelorstudent får tildelt 

en kontaktperson på faget. Fagmiljøet har også diskutert muligheten for å opprette et 100-

emne som kan fange interessen til studenter som er opptatt av dagsaktuelle temaer.  

Arkeologi ligger stabilt på høye tall på 100-nivå og delvis også på 200-nivå. På 300-nivå har 

faget opplevd økning i antall oppmeldte studenter i 2010 og er nå på linje med de solide 

tallene i 2007. 

Historie er instituttets og fakultetets største fag med en betydelig studentmasse. Etter en 

økning på 100- og 200-nivå i 2009, er tallene for 2010 tilbake til slik de var i 2007/2008. 

Tilbakemeldinger viser en orientering i studentenes interesse mot europeisk og ikke-europeisk 

historie. Fagmiljøet er villig til å ta denne utfordringen, men det må ses i sammenheng med at 

undervisningen skal være forskningsbasert.  

2.0 Arbeid med studiekvalitet 

2.1 Akademisk redelighet 

Spørsmål knyttet til forskningsetikk, tekstproduksjon og metode tas opp i egne emner ved 

flere av fagene både på bachelor- og masternivå. I tillegg arrangerte AHKR i vår- og 

høstsemesteret 2010 et todagers seminar i forskningsetikk for alle masterstudenter ved 

instituttet. Seminaret, som var ledet av instituttets forskningsetiske komité, var ikke 

obligatorisk, men fikk stor oppslutning begge gangene og vil fortsette fast hvert semester. 

UBs kurs i kildebruk er også lagt inn som et obligatorisk krav i enkelte av instituttets emner.   

2.2 Studentaktiv forskning 

Professor Christopher Henshilwoods ERC-prosjekt Tracsymbols har knyttet til seg fire 

masterstudenter ved arkeologi som får delta i utgravninger i Sør-Afrika. For disse studentene 

vil dette arbeidet fra 2011 kunne utgjøre en del av kursdelen i mastergraden, i tillegg til å 

fungere som feltarbeid i forbindelse med masteroppgaven.  

 

2.3 Tiltak for å få ned høy frafalls- og strykprosent 

De store innføringsemnene i historie, HIS101 og HIS102 har lenge slitt med en høy 

strykprosent. På HIS102 har man imidlertid fått til en nedgang fra 27 til 16 prosent stryk i 
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perioden 2007-2009. HIS101 har imidlertid hatt høye stryktall også i denne perioden 

(gjennomsnittlig 35 prosent i 2007-2009). Det er svært positivt at tallene for 2010 viser at 

man på HIS101 har klart å få tallet ned i 19 prosent, samtidig som HIS102 fortsetter den gode 

trenden og nå er nede i en strykprosent på 11. Tiltakene for å begrense strykandelen har 

konkret vært å redusere antallet forelesere, samt gjennom undervisningen og Mi side 

forberede studentene på eksamen ved å tydeliggjøre krav til kunnskap og krav til analyse.  

Det har også vært mye stryk på RELV103 og RELV202 (henholdsvis 24 og 34 prosent). 

Strykprosenten på RELV103 kan ha sammenheng med mangel på obligatoriske aktiviteter, 

noe som kan føre til at emnet nedprioriteres av studentene. Emnet har også et høyt krav til 

empirisk kunnskap på et område som er nytt for de fleste studentene.  Et tiltak for å forbedre 

situasjon kan være å introdusere en kort obligatorisk oppgave, som vil få studentene til å lese 

tidligere i semesteret og som vil gi dem en viss skrivetrening. RELV202 endrer normalt tema 

hvert semester. Våren 2010 var det svært mange oppmeldte til egyptologi-temaet, som gjerne 

opplevdes mer arbeidskrevende enn forventet, særlig språkdelen av temaet (egyptisk/ 

hieroglyfer).  

 
2.4 Tverrfakultære og internasjonale samarbeid 

Det andre kullet med studenter på det tverrfakultære masterprogrammet Region og 

regionalisering ble uteksaminert i 2010. Programmet er fornøyde med gjennomføringen. 

Samarbeidsavtalene med de andre fakultetene som deltar i programmet vil bli fornyet og 

oppdaterte i begynnelsen av 2011. 

Programmets administrativt ansatte ble syk i juni 2009, og sluttet kort tid etterpå. Fakultetet 

videreførte da ikke finansieringen av denne stillingen, og den øvrige administrasjonen ved 

AHKR måtte ta over de administrative oppgavene tilknyttet programmet fra høsten 2009 til 

utpå høsten 2010. Fra 1. oktober 2010 ble stillingen igjen finansiert (30 prosent), og i 

perioden uten egen administrativt ansatt på programmet var behovet for dette tydelig - 

koordinering av flere involverte fakultet krever en solid administrasjon. 

Religious Roots of Europe har tatt opp sitt andre kull studenter. Studentene på programmet er 

stort sett fornøyde med faginnholdet og med reisevirksomheten programmet legger opp til. 

Men både fakultetet, instituttet og studentene lider under mangelen på rutiner for denne typen 

fellesprogram. Programmets oppbygging og struktur er ikke klart definert og det mangler 

prosedyrer for utveksling av informasjon og karakterer mellom de ulike universitetene. Når 

det første kullet uteksamineres våren 2011, vil utfordringene rundt vitnemålsutstedelse melde 

seg for fullt. Administrative møtepunkter for de involverte universitetene ville kunne bedre 

denne situasjonen. 

Fagene ved AHKR har i 2010 arbeidet målrettet med å utarbeide et mer oversiktlig og faglig 

fundert utvekslingstilbud for studentene. Fagene har tatt for seg sine respektive 

utvekslingsavtaler og valgt ut noen universitet som de vil videreutvikle og utvide samarbeidet 

med (blant annet gjennom økt lærerutveksling). Det vil også bli opprettet nye 

samarbeidsavtaler som følge av denne gjennomgangen. Instituttets øvrige avtaler vil bestå, og 

studentenes valgfrihet vil være like stor som før både blant instituttets og fakultetets generelle 

avtaler. Men når det gis visshet om at fagtilbudet ved disse utvalgte universitetene kan 

fungere som erstatning for eller støtte oppunder deler av graden, vil denne ordningen skape 

gode utvekslingsmuligheter også for studenter som foretrekker ferdigpreparerte 

utvekslingsopphold, og slik forhåpentlig øke andelen AHKR-studenter som reiser ut. 
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Arkeologis avtaler med universitetet i Bordeaux (Erasmus) og Witwaterstrand i Johannesburg 

står i sammenheng med det tette forskningssamarbeidet mellom AHKR og disse 

institusjonene (blant annet med ERC-prosjektet, ledet av Christopher Henshilwood). 

Arkeologi er også med i Nordplusnettverket Nordplus Pan Nordic and Baltic Archaeology 

network sammen med 20 andre nordiske utdanningsinstitusjoner. 

 

Historie har svært mange utvekslingsavtaler knyttet til faget, og det er visse uklarheter rundt 

tilhørigheten for noen av dem, siden språkstudenter også velger å studere historie når de reiser 

ut. I forbindelse med arbeidet med å anbefale avtaler for studentene, har fagmiljøet imidlertid 

gått systematisk gjennom avtaleporteføljen i 2010 for å redusere antall avtaler og fokusere 

mer på kvalitet og relevans for avtalene som gjenstår. 

Kulturvitenskap deltar i et utvekslingsprogram for lærere og studenter i regi av Nordplus. 

Avtalen administreres fra Åbo Akademi, og deltakeruniversiteter/-høyskoler er Göteborg, 

Lund, Stockholm, Uppsala, Umeå, Gotland, Åbo, Reykjavik, Oslo. I 2010 har tre 

gjesteforelesere undervist gjennom dette programmet. Studentmobiliteten er ikke god nok på 

denne avtalen, noe som vil kunne bedres dersom den gjøres bedre kjent. Dessuten deltar to 

ansatte fra kulturvitenskap jevnlig i PhD-undervisning ved Universitetet i Zagreb.  

I tillegg til å ha fått øremerket flere Erasmusavtaler innen Humanities, er religionsvitenskap 

også inne i et Nordplus-program, som involverer universitetene i Bergen, Helsingfors, 

København, Umeå, Uppsala og Aarhus. Religionsvitenskap er videre som nevnt partner i det 

nordiske masterprogrammet Religious Roots of Europe (RRE). 

AHKRs undervisningstilbud på engelsk ekspanderer. Arkeologi tilbyr emnet ARK305 

Archaeological Methods. Historie har tre faste tilbud: EUR103 - Europe after 1945: 

Resources, Demography, Economy, HIS111 - History of the United States og SAS13 - 

Norwegian Culture and History - Scandinavian Area Studies (et samarbeid mellom historie og 

kulturvitenskap). Enkelte semestre tilbys i tillegg temaer på engelsk innenfor 

fordypningsemnene i historie. Kulturvitenskap er i tillegg til SAS13 også involvert i SAS14, 

som er et samarbeid mellom kulturvitenskap, kunsthistorie og teatervitenskap. 

Religionsvitenskap gir undervisning på engelsk i RELV208 - Sami Religion. Faget har i løpet 

av 2010 utviklet flere engelskspråklige emner som vil undervises i 2011: RELV228 Religion 

and politics I, RELV229 Religion and politics II, RELV310 Assisted reading I og RELV311 

Assisted reading II. De to sistnevnte er spesielt tiltenkt innkommende utvekslingsstudenter og 

kan tilpasses den enkelte students faglige behov. De kan også tilbys på andre språk enn 

engelsk avhengig av ressurser ved instituttet. 

Instituttets arkeologer viderefører det gode samarbeidet med naturvitenskapelige miljøer, og 

dette er nå styrket gjennom at Christopher Henshilwoods ERC-prosjekt Tracsymbols er 

knyttet til instituttet. Faget har i 2010 tatt opp to nye kvotestudenter fra Afrika under professor 

Randi Hålands veiledning. 

Til tross for den positive utviklingen i 2010, vil en videre utfordring for instituttet være å 

utvikle ytterligere engelskspråklige emner, særlig innenfor kulturvitenskap og arkeologi. I 

tillegg vil instituttet arbeide for å myke opp kravet til obligatoriske emner på masternivå, slik 

at utveksling også muliggjøres her. 

 

2.5 Programsensor - hvordan følges programsensorrapporter opp 
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Arkeologi er i et avtalefestet programsensorforhold til og med vår 2013, kulturvitenskap til og 

med høst 2013. Historie får på plass programsensor i løpet av våren 2011, mens 

religionsvitenskap i 2010 avsluttet en vellykket programsensorperiode og arbeider med å 

inngå en ny avtale. Midtøstenprogrammet har programsensor til våren 2012. 

Programsensorene ved AHKR har kontraktsfestet at de skal levere rapporter om lag en gang i 

året. Når rapportene leveres, leses de av fagmiljøene og instituttledelsen og sendes også til 

fakultetet. Oppfølging av punkter i rapportene fører ofte til endring i emnebeskrivelser på 

faget. Fra 2011 har instituttet bestemt at programsensorrapporter skal tas opp som 

orienteringssaker i instituttets Utvalg for undervisning og internasjonalisering, slik at alle 

instituttets fagmiljøer gjøres kjent med innholdet i dem.   

 

2.6 Utarbeidelse av læringsutbyttebeskrivelser i tråd med det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket 

AHKR har utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser for alle emner på bachelornivå og for en del 

på masternivå. Arbeidet med emnene på masternivå planlegges ferdigstilt i 2011. De 

disiplinbaserte bachelorprogrammene har alle læringsutbyttebeskrivelser, mens 

masterprogrammene får det i løpet av 2011.  

 

2.7 Tilgang til relevant litteratur og undervisningsrom 

Stort sett fungerer tildelte undervisningsrom godt. Imidlertid er tilgangen til Jekteviksbakken 

31 (Juss 2) problematisk, da både faglærere og studenter må oppgradere nøkkelkort som 

fungerer i bygget. Der er også en del klager på Studentsenterets lokaler, som for eksempel 

dårlig luft og mangel på bord/stoler, samt at undervisningsrommene generelt er for små.  

Det har for noen fag vært problemer med tilgang til litteratur, som for eksempel større 

forsinkelser, mangler og feil i kompendiene, samt at nyere bøker tidlig er blitt utsolgt fra 

forlag. Ofte er kommunikasjonen med forlagene for dårlig. På flere av 

kulturvitenskapsemnene klager studentene over å måtte lese svensk litteratur og foretrekker 

engelsk. Men den svenske faglitteraturen er svært sentral i kulturvitenskap og det er vanskelig 

å sette opp en tilfredsstillende pensumliste uten denne.  

 

2.8 Studentevalueringer 

Historie evaluerer alle emner hvert år, mens de andre tre fagene evaluerer utvalgte emner. 

Evalueringene blir som oftest gjennomført på siste forelesing. På forelesningene treffes 

imidlertid sannsynligvis kun de ivrigste studentene, men det er gjerne også disse som har fulgt 

undervisningen og er de beste til å evaluere den.  

Evalueringsresultatene innlemmes i den obligatoriske emnerapporten som emneansvarlig 

skriver etter hver undervisningsperiode. Historie har også rutine for å utarbeide en samlet 

analyse av alle evalueringsresultat på faget. Evalueringene er et viktig grunnlag for en 

kontinuerlig vurdering og forbedring av undervisningstilbudet.  
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2.9 Ekskursjoner 

Gjennomføringen av ekskursjoner ble vanskeliggjort på grunn av budsjettsituasjonen. Det ble 

imidlertid tildelt 43.000 kroner til ekskursjoner, til henholdsvis historie (Syria), 

midtøstenkunnskap (Syria), arkeologi (Lygra), arkeologi (Polen) og kulturvitenskap (Oslo). 

 

3.0 Resultater 

 

3.1 Strykprosent og frafall 

Frafallet på lavere grad som kommer frem av DBH-tallene er høyt på alle de tilrettelagte 

programmene. Dette er i imidlertid naturlig, siden mange har søkt overgang til de nye, 

disiplinbaserte programmene.  

 

Samtidig rapporterer DBH om et stort frafall på masternivå – særlig på Region og 

regionalisering, historie, kultur- og religionsvitenskap. Instituttet får imidlertid ikke det høye 

frafallstallet til å stemme med den virkelige situasjonen på masterprogrammene, og 

konkluderer med at tallene også må omfatte studenter i permisjon. På masternivå har 

instituttet i 2010 opplevd en tendens til flere søknader om et femte semester, men ikke at 

studenter faller fra i nevneverdig grad.  

Når det gjelder stryk ved AHKR, har vi allerede omtalt HIS101 som i 2010 fortsatt hadde en 

nokså høy strykandel (19 prosent). Også HIS115 hadde en del stryk (20 prosent). Samtlige 

emner på historie lavere grad hadde i 2010 kandidater som ble vurdert til karakteren F, med 

ett unntak det er verdt å merke seg: Det relativt store emnet HIM201 hadde ingen F-

kandidater i 2010.  

 

Arkeologi hadde i 2010 relativt lite stryk, og tre emner på lavere grad var uten F-kandidater – 

det største var ARK202. ARK-emnet med mest stryk var ARK102 med 16 prosent. 

Kulturvitenskap opplevde også lite stryk, høyest var andelen på KUVI101-A (14 prosent). 

Kulturvitenskap hadde flere laveregradsemner der ingen ble vurdert til F – også emner på 

100-nivå som KUVI105 og KUVI107. Religionsvitenskap opplevde stryk på alle emner på 

100-nivå i 2010. Flere store emner på 200-nivå var imidlertid uten F-kandidater, for eksempel 

RELV202 og RELV202SEM.   

Emner der ingen ble vurdert til karakteren F bør også undersøkes av programsensor, blant 

annet for å se karakterbruken i sammenheng med bruk av ekstern sensor på eksamen. Bruken 

av obligatoriske oppgaver, veiledninger og obligatorisk oppmøte kan imidlertid forklare at 

potensielle F-kandidater lukes ut før de kommer til eksamen. Dette er i så fall en positiv og 

tilsiktet effekt. 

På masternivå var det i 2010 svært lite stryk, noe som er helt naturlig for studier på dette 

nivået. 

3.2 Karakterfordeling 
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Andelen som får A er høy på masterprogrammene i historie (17 prosent), kulturvitenskap (21 

prosent) og religionsvitenskap (26 prosent). Dette er tall for alle emner, ikke bare 

masteroppgaven. Andelen er lavere på arkeologi, men både arkeologi og kulturvitenskap har 

en del emner på master med karakterskalaen bestått/ikke bestått, noe som gjør dette bildet noe 

uklart.  

Tabellen under viser karakterfordelingen på masteroppgavene (350-emnene) ved AHKR i 

2010.  

Emne (antall kand. i 

parentes) 

A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) 

ARK350 (10) 10 20 70 0 0 

HIS350 (31) 16 37 34 13 0 

KUVI350 (5) 20 20 40 20 0 

RELV350 (10) 40 40 20 0 0 

REG350AHKR (2) 0 50 50 0 0 

 

Avsluttende eksamen på masterprogrammene har en relativt høy snittkarakter. I perioden 

2007-2010 ligger arkeologi, historie og religionsvitenskap på et gjennomsnitt på B, 

kulturvitenskap på C. UHR har tatt opp bruken av Gauss-kurven også på disse emnene. 

Instituttet anser i utgangspunktet en slik praksis som lite hensiktsmessig, blant annet fordi 

antallet kandidater på noen av disse emnene er for lav. Det lave antallet kandidater på disse 

emnene gjør at tabellen over i seg selv ikke kan anses som et fornuftig utgangspunkt for 

videre arbeid med karaktersetting. Instituttet vil imidlertid utvide denne statistikken til hele 

perioden fra 2007 -2010 og diskutere karakterbruken på 350-emnene videre med alle fagmiljø 

ved AHKR.  

 

Vi ser imidlertid at klagefrekvensen på 350-emnene er økende. I 2010 mottok alle fire fag 

klager på bedømmelsen av masteroppgavene – til sammen ni klager, hvorav tre førte til 

endring av karakter til søkers gunst. Til sammenligning mottok instituttet mellom én og tre 

klager årlig i perioden 2007-2009, og i løpet av hele perioden var det bare to som fikk bedret 

karakteren som følge av klagen. Årsaken til økningen i antall klager på 350-emnene er ikke 

klar, men det kan delvis skyldes at veileder for masteroppgaven ikke lenger er medlem i 

kommisjonen. 

 

Den økte tendensen for klage på karakteren viser seg i enda større grad på lavere nivå: AHKR 

mottok ca 45 klager per år i perioden 2007-2009, mens antallet var 69 i 2010. Årsaken til 

dette antas å ligge i skoleverket der elevene i økende grad er vant til å klage og argumentere 

for sine prestasjoner. Medieomtale av studenter som har gått fra D til B etter en klage kan 

også være en sannsynlig årsak til at flere velger å klage. Arbeidet med klager og de 

forutgående karakterbegrunnelsene utgjør etter hvert en betydelig del av eksamensarbeidet 

ved instituttet, noe som krever ressurser. 

På lavere grad så karakterene for 2010 ut til å fordele seg ganske jevnt, men noen emner 

merket seg ut. Noen emner hadde så få kandidater at karakterfordelingen ikke kan tas med i 

vurderingen av instituttets generelle karaktersetting – emner med under seks kandidater er 
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derfor ikke regnet med i følgende oppsummering.  

 

På arkeologi hadde emnene ARK204 og ARK250 som høyest andel A (11 prosent). Dette er 

lavt sammenlignet med instituttet som helhet: På historie utmerket HIS250 (veiledet 

bacheloroppgave) seg med en høy andel A (29 prosent). På kulturvitenskap hadde KUVI101, 

KUVI104, KUVI105, KUVI106, KUVI202, KUVI204 alle en A-andel på over 19 prosent – 

høyest var KUVI202 og KUVI204 med 30 prosent A. Religionsvitenskap hadde 19 prosent A 

på RELV105 og RELV207. Ellers hadde programemnet MKU250 en høy A-andel på 33 

prosent.  

Programsensorene ved instituttet bør gjennomgå karakterbruken på emner med en A-andel 

over 20 prosent.  

 

3.3 Gjennomføring på mastergrad 

I 2009 uteksaminerte AHKR 81 masterstudenter fordelt på instituttets fem masterprogram (for 

Region og regionalisering er bare de med veiledning ved AHKR regnet med). I 2010 hadde 

antallet sunket til 58, noe som ga en nedgang på nesten 30 prosent. Nærmere gjennomgang av 

tallene viser imidlertid at nedgangen speiler antallet studenter som begynte på 

masterprogrammene våren i 2008 i forhold til i 2007 – en reduksjon som delvis skyldes at det 

tas opp historiestudenter på mastersamarbeidet med HiB kun annethvert år. Det er også 

positivt å se at antallet som fullfører på normert tid ligger rimelig høyt og stabilt på rundt 70 

prosent (70 prosent i 2009 og 74 prosent i 2010). Masterseminarene ser ut til å ha en positiv 

innvirkning på antallet oppgaver innlevert på normert tid. 

4.0 Programportefølje 

De tilrettelagte studieprogrammene ved AHKR er vedtatt nedlagt, sammen med de aller fleste 

slike program ved HF. Middelalderstudier hadde siste opptak høsten 2009, mens Antikke 

studier, Midtøstenstudier og Europastudier hadde siste opptak høsten 2010. Det 

samfunnsvitenskapelige fakultetet har opprettet et nytt bachelorprogram i Europastudier med 

første opptak høsten 2011) der de tidligere programemner EUR101 (samarbeid historie og 

sammenliknende politikk) og EUR103 (historie) videreføres og historie inngår som en av to 

spesialiseringsmuligheter. 

Selv om de tilrettelagte programmene legges ned, er det AHKRs intensjon langt på vei å 

videreføre en del emner som ble utviklet for programmene. Dette fordi de også har tiltrukket 

seg mange studenter fra fagene (utenfor de tilrettelagte programmene).  Det har vært diskutert 

flere måter å organisere programemnenes plassering og betydning i de disiplinbaserte 

programmene på, og emnepakker og studieretning har vært oppe som mulige løsninger. 

Instituttets tilbud er altså ikke vesentlig forringet av programnedleggelsene, og i påvente av en 

eventuell opprettelse av et formelt pakketilbud innen programområdene, vil en i første rekke 

sørge for god informasjon på egne nettsider i forkant av søknadsfristen våren 2011, særlig om 

det godt utviklede tilbudet innen Midtøstenkunnskap.  

4.1. Masterprogrammet Region og regionalisering 

Programmet vil fra høsten 2011 gjennomgå forandringer: Det vil innføres et nytt 

programemne og programstyret vil fjerne muligheten for å ta 30-stp masteroppgave da dette 

ikke har vekket interesse blant studentene. Det nye programemnet opprettes ved AHKR som 

følge av endring i tilbudet ved geografi. Det er positivt at programmet på denne måten får en 
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tydeligere AHKR-forankring, men årsaken til at emnet måtte opprettes er uheldig.  I lys av at 

dette skal være et flerfaglig og flerfakultært program er det beklagelig at geografi ikke har 

prioritert å ta programstyret med på høring i forbindelse med omleggingen av emnetilbudet. 

 

Synliggjøring av masterprogrammet Region og regionalisering er en utfordring, siden det 

faller litt utenfor de deltakende instituttenes ordinære programtilbud. AHKR vil derfor i 2011 

fokusere på publisitet rundt programmet i form av nyhetssaker, presentasjoner og 

programmets kontakt med omverden.  AHKR ser programmet som et viktig redskap for UiBs 

samfunnskontakt. 

4.2. Årsstudium 

AHKR tilbyr årsstudium i historie og religionsvitenskap som består av 100-nivået i fagenes 

BA-program. Begge er store undervisningsfag som er obligatoriske i grunn- og videregående 

skole, og tilbudet rettes derfor først og fremst mot lærere som vil etterutdanne seg innen disse 

fagene eller personer med en ferdig grad som ønsker å kvalifisere seg til PPU-opptak. Begge 

årsstudiene har høye søknadstall – for høye i forhold til den målgruppen studiene egentlig er 

ment for – noe som gir uforholdsmessig høyt karakterkrav for opptak. Vi ser også at begge 

årsstudiene rekrutterer studenter til bachelorprogrammene. Dette er selvfølgelig positivt, men 

viser at årsstudiene bør presenteres på en annen måte for å oppfylle sitt egentlige mål.  

4.3. PPU og Integrert lektorutdanning 

Historie og religionsvitenskap er store PPU-fag og viktige fag II i Integrert lektorutdanning 

(IL). Etter store oppstartsproblemer og modellbytter på IL ser vi nå at tilbudet fungerer 

relativt bra både faglig og administrativt. Det krever imidlertid mye ressurser for relativt få 

studenter. De knappe didaktikkressursene ved instituttet har i 2010 vært en ekstra utfordring 

og førte blant annet til at opptaket på religionsvitenskap måtte begrenses. Dette fikk følger for 

PPU-søkere med religionsvitenskap som ett av søkerfagene, og også for andre PPU-fag som 

mistet studenter på grunn av dette. Vi anser imidlertid utdannelse av dyktige lærere innen 

historie/samfunnsfag og RLE/Religion og etikk som en viktig oppgave, og jobber for å kunne 

styrke tilbudet vårt i tiden som kommer – for eksempel i form av ytterligere én full stilling i 

religionsdidaktikk. 

Historie slo i 2010 sammen undervisningen på HIDID112 (IL) og DIDAHIS2 (PPU) for å 

begrense ressursbruken. Emnene har ulikt omfang og ulik vurderingsform, men opplegget 

fungerte selv om det bør på visse utfordringer. 

4.4. Etter- og videreutdanning 

AHKR er involvert i flere etter- og videreutdanningskurs i regi av SEVU. Historie tilbyr kurs 

i arbeidslivsstudier. Kulturvitenskap er faglig ansvarlig for kurs i matkultur (MAKU). Det 

synes å være behov for et mer omfattende og systematisk etterutdanningstilbud til 

religionslærere, noe som kan ha sammenheng med spesielle utfordringer i de nye fagene RLE 

og Religion og etikk. Fagene er også involvert i Faglig-pedagogisk dag. 

 

5.0. Instituttets samlete vurdering 

Instituttets emneportefølje er tilpasset ressursene, og det har ikke vært store problemer på 

utdanningssiden i 2010, med unntak av situasjonen på arkeologifaget der det i 2011 skjer to 
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ansettelser, og i historie- og religionsdidaktikk der det i 2011 er tilsatt en historiedidaktiker 

(1.1.2011) og en førsteamanuensis II i religionsdidaktikk.  

Rekrutteringssituasjonen har bedret seg, spesielt på lavere grad. En ser dette i sammenheng 

med den synliggjøring av fagene som disiplinbaserte bachelorgrader har ført med seg, men 

også som en konsekvens av omleggingen av emnestrukturen på noen fag. 

Internasjonaliseringsarbeidet er kommet videre, og fagmiljøene er blitt sterkere involvert. 

Instituttets fagmiljøer har kontroll med eksisterende utvekslingsavtaler og har påbegynt 

arbeidet med klare anbefalinger om utenlandske studiesteder.  

Til tross for en vanskelig økonomisk situasjon ved Det humanistiske fakultet i året som har 

gått, har AHKR unngått kutt i undervisningstilbudet i 2010. Instituttet er tilfreds med at 

økonomiske begrensninger ikke har gått ut over studiekvaliteten, og at den faktisk også er 

bedret på noen felt. AHKR opplever at de ansatte er levende engasjerte i instituttets 

undervisningstilbud, og kan i oppsummeringen av 2010 se tilbake på et år med god 

studentrekruttering og gode resultater. 
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Utdanningsmelding 2010 fra IF 

I. Generell omtale  

IF har åtte disiplinbaserte bachelorprogram og sju masterprogram. I tillegg ligger fire 

tilrettelagte bachelorprogram og det åpne bachelorprogrammet i språk ved instituttet. Vi har 

også faglig ansvar for lektorutdanningen i fremmedspråk (MAHF-LÆFR), og tilbyr to emner i 

mandarin-kinesisk i samarbeid med Bergen Konfutseinstitutt. Gjennom Senter for etter- og 

videreutdanning hadde vi i 2010 tilbud innen engelsk, spansk, tysk og mandarin. 

 

De fire tilrettelagte bachelorprogrammene ved instituttet er Latin-Amerikastudier, SPIK, 

SPINF og USA-studium. Alle, med unntak av SPIK-programmet, ble i 2010 vedlagt nedlagt 

f.o.m. studieåret 2011/2012, og de hadde da siste opptak gjennom SO høsten 2010. (Se 

også nærmere omtale under „Omtale av bachelorprogram og fag ved IF ”.) 

 

Videre hadde et nytt masterprogram ved instituttet oppstart høsten 2010; Erfaringsbasert 

master i undervisning med fordypning i engelsk (etter- og videreutdanningstilbud).   

II. Kvalitativ omtale av studie- og studentstatistikk 

Det er gledelig å se at IF prosentvis har stadig større andel av utvekslingsstudentene på HF: 

I 2010 var drøye 60 % (60,9 %) av alle utvekslingsstudenter knyttet til IF-program. Dette er 

en økning fra en prosentandel på hhv. 54,5 og 50,8 i 2009 og 2008. Men bak den 

prosentvise økningen viser tallene at antall studenter er relativt stabilt (73 i 2010, 60 i 2009, 

74 i 2008). 

 

Det er for tidlig å si noe om statistikken på programnivå for de disiplinbaserte 

bachelorprogrammene, da disse programmene hadde første opptak høsten 2010. 

 

Ellers viser vi til diskusjonene nedenfor. 

Referanse Dato 

2011/1408-SIF 10.03.2011 
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III. Generell kvalitativ presentasjon  

a) Generell diskusjon 

Også 2010 var preget av innsparinger på undervisningssiden, om enn i mindre grad enn i 

2009. 

 

Under begrepet harmonisering har det vært jobbet med å utvikle normer for 

undervisningsmengde ved IF. Arbeidet har „avdekket“ store forskjeller mellom språkene 

(forskjeller finnes det også med hensyn til pensummengde, og også på dette punktet trengs 

det harmonisering, men dette vil være et svært komplekst og omfattende arbeid). Viktig i 

denne sammenhengen er fakultetets normer for undervisningsomfang. Skal denne modellen 

gjennomføres konsekvent, går mange av IF-emnene mot en kraftig reduksjon i tilbudet, mens 

mange emner ved andre HF-institutter vil måtte utvides. Fakultetets regneeksempel er et 

godt eksempel på at det ikke uten videre er uproblematisk å operere med regnestykker. Man 

kan spørre seg hvor lang tid det vil ta før det faglig forsvarlige minimum defineres på nytt for 

å få økonomien til å henge sammen. 

Flere fag ved IF rapporterer om et økende overskudd i de ansattes arbeidstidsregnskap. 

 

Flere fag rapporterer om overgang ”tilbake til” skoleeksamen og dessuten reduksjon i 

undervisningstilbudet for å spare ressurser. Begge deler er en uheldig utvikling, og 

fakultetet bør utarbeide retningslinjer og faste, ”ufravikelige” standarder for 

undervisningsomfang som kan hindre at eksamensform og undervisningstilbud blir utsatt for 

kortsiktige sparetiltak. 

 

En viktig endring i IFs undervisningstilbud er at alle 200-emner f.o.m. 2011 tilbys bare i 

vårsemesteret, m.a.o. var høsten 2010 siste gang 200-emnene i engelsk, spansk og tysk ble 

tilbudt i høstsemesteret.  

 

Når det gjelder bruk av ekstern sensor på skriftlige eksamener, ser praksis ut til å være ulik 

fra fag til fag. F.eks. brukes ekstern sensor på alle nivåer på tysk, og på engelsk brukes det 

på 200- og 300-nivå, mens det på fransk er forbeholdt muntlige eksamener og 

masteroppgaver.  

 

Samarbeidet med programsensorer har kommet godt i gang, og alle fag og programmer 

(med unntak av USA-studier som vedtok å la være å engasjere programsensor da 

programmet ble vedtatt nedlagt) har mottatt en eller flere programsensorrapporter. 

 

Det er grunn til å spørre hva fakultetet vil bruke programsensorsystemet til. Systemets 

framtid og eksistensberettigelse problematiseres ved at fakultetet har bestemt at hvert språk 

bare skal ha én programsensor, dvs. en person som skal ta seg av både litteraturvitenskap, 

språkvitenskap, kulturvitenskap og historie på alle nivåer. En slik ordning – som er tvunget til 

å bli overflatisk og preget av tilfeldigheter – står i fare for å gjøre seg betydningsløs og 

dermed overflødig. 

  

Det meste av misnøyen knyttet til fysiske rammevilkår for læringsmiljøet fra forrige 

utdanningsmelding ser ut til å ha forsvunnet, men for japansk sin del ytres det ønske om å 

kunne ha undervisningen på ett eller to steder som er nærmere „basen“ på HF-bygget enn 

de undervisningslokalene som har vært tildelt den siste tiden. For russisk sin del var det 

problematisk å få til en regelmessig undervisning på det nye grunnkurset (RUS100) siden 

undervisningen i de to andre førstesemesteremnene i stor grad var blokkbasert. På et annet 
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emne (RUS103) vekslet undervisningen mellom to lokaler; Det ene (seminarrom F, 

Sydneshaugen skole) er et dårlig undervisningsrom med liten og „feilplassert“ tavle som gjør 

undervisningen vanskelig når lokalet fylles opp. Også arabisk rapporterer om rom som ikke 

er tilpasset studentmengden. 

 

Nytt videokonferanseutstyr er på plass, og alle tilbakemeldinger tyder på at det er fullt ut 

brukelig til avvikling av muntlig eksamen. For IF sin del har innføringen av videokonferanse 

på muntlige eksamener så å si gått parallelt med kravet om obligatorisk ekstern sensor på 

muntlige eksamener på alle nivåer. 

 

Når det gjelder overføring av emnebeskrivelser og studieplaner til ny mal, og arbeidet med 

læringsutbyttebeskrivelser, så mangler dette kun på emnene ved instituttet som inngår i 

PPU-studiet. 

b) Utfordringer framover  

En stor utfordring for instituttet framover, er rekruttering. En del av arbeidet med rekruttering 

(til IF, og videre forstand, til HF) var arbeidet i 2009/2010 med opprettelse av disiplinbaserte 

program, også som opptakskategori i Samordna opptak (SO). Målet var å synliggjøre 

enkeltfagene allerede ved søknadstidspunktet. Beklageligvis fikk fakultetet sommeren 2010 

alt for liten frihet til å overbooke ved opptak, og dette slo meget uheldig ut for mange av 

fagene ved IF (flere av fagene hadde en (fiktiv) venteliste, samtidig som man i realiteten 

kunne ta opp samtlige av de kvalifiserte søkerne!).  

For de aller fleste fag ved instituttet er opptaksrammene som er satt, fiktive: Det lave antall 

plasser ved et program speiler langt fra den reelle kapasiteten ved faget. Videre vet vi at 

frafallet på program er relativt stort fra opptak i SO til oppstart av 2./3. semester i studieløpet.  

Vi håper og tror at flere av fagene ved instituttet får mulighet til å ta opp samtlige kvalifiserte 

søkere ved opptaket 2011. Som instituttleder, undervisningsleder og administrasjonssjef 

skrev i et leserbrev i På Høyden 10.09.10: ”Desse faga treng rekruttering, og nasjonen Noreg 

treng folk med kompetanse på desse områda.” 

 

Disse forholdene gjør at det er viktig for IF igjen å diskutere spørsmålet om 

opptakskategorier i SO. Opptaket til enkeltprogram er positivt med tanke på synliggjøring av 

fag og disipliner, men vi er usikre på om det er positivt for rekrutteringen til IF, til HF, og til 

UiB. Det er et sårbart system, utsatt for politiske svingninger når det gjelder beslutninger om 

for eksempel overbooking, og sårbart når det gjelder prioriteringer i SO. Til det siste gjelder 

det at vi lett mister potensielle studenter til andre universiteter fordi vi har (uriktig) lav kvote 

på et gitt program. Det gjelder også at søkerne spekulerer i å søke seg inn på program med 

lav rekruttering for så å bytte til det programmet de egentlig ønsker seg inn på så fort de har 

fått studieplass ved UiB. Det siste punktet slår bl.a. uheldig ut på frafallsstatistikken for 

programmene som brukes som veier inn på andre HF-program. 

 

Når det gjelder det integrerte lektorprogrammet, synes det urimelig at spansk ikke skal 

kunne tilbys som 1. språk. Det er ingen andre enn historiske grunner til at tysk og fransk skal 

tilbys som 1. språk, mens spansk holdes utenfor.  

 

Mens studenttilgangen på betalingskursene for Nettspansk har vært jevn, ser konseptet 

med betalingskurs ut til å stoppe et fjernundervisningskurs på 200-nivå for franske sin del. 

Både i 2009 og 2010 ble planer om å starte opp et tilbud, skrinlagt pga. manglende 

studenttilgang. Det er synd – og prinsipielt uheldig – dersom et lite/mindre undervisningsfags 

muligheter til å bli tilbudt som fjernundervisningskurs blir begrenset av dets evne til å tiltrekke 

seg en tilstrekkelig mengde betalingsvillige studenter. 
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I diskusjon i UUI var de aller fleste fagene i utgangspunktet positive til muligheten for å 

opprette forberedende fagspesifikke emner i første semester for bachelorstudenter i 

fremmedspråk, men også her står man foran en problematisk ressurssituasjon, og ingen av 

fagene er lokket av tanken på å skulle opprette førstesemesteremner uten ekstra tilførsel av 

ressurser, altså dersom er førstesemester skulle drives ved hjelp av ressurser som tas fra de 

ordinære emnene på 100-nivå. Det er i det hele tatt svært mange usikre momenter her, og 

spørsmålet må ses i sammenheng med den forestående diskusjonen om emnestørrelse 

generelt og førstesemesterets utforming spesielt. 

 

Også her skal den vanskelige undervisningssituasjonen på japansk nevnes. Japansk har 

over flere år hatt mange studenter, men bare én ansatt. Skal tilbudet i japansk kunne 

opprettholdes og forbedres, er faget avhengig av nyansettelser.  

 

Et viktig moment med henblikk på framtiden ved IF er universitets- og fakultetsledelsens syn 

på hvilken type undervisning som skal være IFs hovedfokus. I utkastet til UiBs 

handlingsplan for internasjonalisering 2011-2013 står følgende: „UiB har som mål at det skal 

utvikles språkkurs i aktuelle språk for de av våre studenter som reiser på utveksling til land 

hvor engelsk ikke er hovedspråk.“  

 

Det er ingen ting i veien med språkkurs i seg selv, men det er her mulig å skimte en utvikling 

der språkfagene i stadig større grad blir pålagt en rolle som instrument- eller hjelpefag for 

andre fag og i mindre grad blir sett på som en verdi i seg selv, altså at de tradisjonelle 

fagstudiene med sitt fokus på språklig, litterær og kulturell fordypning – og alltid med den 

praktiske språkbeherskelsen som et viktig moment – må vike til fordel for rene språkkurs på 

et helt basalt nivå. 

 

Denne utviklingen med et først og fremst praktisk siktemål vil kunne være til skade for alle 

deler av de nåværende fagstudiene, men vil i særlig grad kunne gå utover litteraturdelen som 

i et slikt faglig klima vil bli møtt med spørsmål som „Hva skal vi med kunnskap om Elfriede 

Jelinek?“, nettopp fordi kunnskap om en østerriksk nobelprisvinner i litteratur har liten 

nytteverdi for en statsviter som vil lære tysk for å kunne studere statsvitenskap i Tyskland. 

 

Et viktig moment i denne sammenhengen er også hvordan man skal finne ressurser til å 

utvikle nye emner når flere av fagene ved IF står foran en vanskelig bemanningssituasjon i 

de kommende årene. 

 

Til slutt i denne sammenhengen skal det nevnes at det er vanskelig å se for seg noen faglig 

(les: språkpraktisk) merverdi i å ta et kurs i f.eks. grunnleggende tysk ved et norsk universitet 

når det finnes spesialiserte språksentre ved så å si hvert eneste tyske universitet som kan 

tilby skreddersydde opplegg på ulike nivåer. Den eneste merverdien ved en slik satsing vil 

være at UiB kunne produsere noen flere studiepoeng. 

 

Fellesemnet LITTEHF ble også i forrige utdanningsmelding omtalt som viktig for 

masterstudentene på bl.a. russisk, italiensk og arabisk; disse fagene har, pga. 

bemanningssituasjonen, mangel på masteremner. Siden det ikke har kommet noe initiativ i 

saken fra LLE eller fakultetet, ønsker fagkoordinator for italiensk å ta initiativ til et felles 

masteremne for litteraturstudentene ved IF (i første omgang som et samarbeid mellom fransk 

og italiensk), gjerne med en idéhistorisk vinkling. 
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Masterprogrammet TOMT, tenkt som en påbygningsmulighet for studentene på 

bachelorprogrammet SPIK, er fremdeles ikke opprettet, noe som er betenkelig siden det har 

blitt forespeilet SPIK-studentene fra starten. Siden SPIK-programmet er det eneste som ikke 

er besluttet nedlagt, kunne man kanskje forvente at noe skjer i denne saken. 

  

Til slutt skal det nevnes at mange fag ved IF opplever bemanningssituasjonen som 

vanskelig, både den aktuelle, men også den framtidige. 

 

c) Omtale av bachelorprogram og fag ved IF  

 

i) Disiplinbaserte program / nettstudier 

 

Arabisk  

Arabisk har fått noen nye emner (ARA105, ARA201, ARA252) og lagt ned noen (ARA104, 

ARA202). 

Spesialiseringsnivået som oppnås i ARA201 etter kvalitetsreformen kan ikke svekkes videre, 

og det er derfor ønskelig med økt samordning/samarbeid mellom ARA103 og ARA105 for å 

forberede studentene for ARA201.  

Det rapporteres om manglende kontroll over hva utvekslingsstudenter på 100-nivået gjør. 

Arabisk har to faste ansatte og i tillegg timelærere; ny professor er ansatt, og man håper at 

dette kan gjøre masterstudiet mer attraktivt. 

I tillegg til utveksling tar flere studenter kurs i arabisk i Midtøsten. 

Karakterene på faget kanskje noe lavere enn årene før. 

Flyttingen av bacheloroppgaven fra 2. (ARA104) til 3. semester (ARA252) har ikke fungert 

etter forhåpningene, og faget ser det som ønskelig med dispensasjon fra bacheloroppgaven 

eller økt studietid. 

Studentevalueringene er jevnt over positive, men viser generelt et ønske om å få flere timer 

med praktisk arabisk.  

Programsensoren har levert en positiv evaluering.  

Det er viktig for faget å kunne holde boksamlingen à jour. 

 

Engelsk  

En nyhet for 2010 var et undervisningstilbud for studenter som tar erfaringsbasert master i 

undervisning (med spesialisering i engelsk). 

Eksamensresultatene på 100-emnene i engelsk er svært varierende (ENG101: 36% stryk, 

ENG106: 44% stryk), og fagmiljøet diskuterer hva som kan gjøres med dette. 

Prestasjonene på 200- og 300-nivå har vært mindre iøynefallende. 

Masterprogrammet i engelsk (med oppstart august 2010) hadde svært mange søkere. 

Programsensorenes arbeid har kommet i faste former. 

  

Fransk  

Franskfaget har fått nye emner i fagdidaktikk og reduserte emner for den integrerte 

lektorutdanningen på 200-nivå.  

Heller ikke i 2010 var det grunnlag for å tilby fjernundervisning på 200-nivå (se mer om dette 

ovenfor). 

Det tidligere forkurset i fransk er fortsatt savnet. 
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Det sju uker lange studieoppholdet ved Universitetet i Caen som del av 100-nivå fungerer 

godt og benyttes av nesten halvparten av studentene på FRAN114. Man vil se nærmere på 

muligheten for å utvide samarbeidet med Caen. 

Samarbeidet med Université de Yaoundé 1, Kamerun, fortsetter på beste måte og 

avstedkom i 2010 den første doktorgraden, med flere i anmarsj. 

Faget har fått evaluert alle de ordinære emnene de siste fire årene, og de nye 

lærerutdanningsemnene står for tur. 

 

Italiensk  

Faget har fått en førsteamanuensis i lingvistikk. 

Det foregår utstrakt ERASMUS-utveksling på 200-nivå.  

Programsensor (engasjert i 2010) har evaluert to av emnene på 100-nivå positivt. 

 

Japansk  

Faget tilbyr 8 emner à 15 studiepoeng på bachelornivå med nye emnesykluser annethvert 

vårsemester. Studieåret 2010 var viet 100-nivået, med noenlunde samme studentantall som 

tidligere, samt tilsvarende frafall i 2. semester. 

Etter endt høstsemester ble JAP103 og JAP104 evaluert med positivt resultat. 

Faget har fremdeles bare en (nå fast) ansatt, men situasjonen vil lettes noe av et planlagt 

undervisningssamarbeid med NHH. 

I august 2010 leverte programsensor første rapport med positiv omtale av det eksisterende 

tilbudet, men utfordringer finnes med henblikk på antall undervisningstimer (sammenlignet 

med f.eks. Oslo) og mangel på godt kvalifiserte fagfolk til timelærerundervisningen. 

Det rapporteres om godt studiemiljø og velfungerende utvekslingsavtaler med 8 japanske 

universiteter. 

Fagets videre utvikling er avhengig av at UiBs Øst-Asia satsing gir seg utslag i en bedre 

bemanningssituasjon. 

 

Nettspansk  

Nettspansk er et nettbasert årskurs (betalingsstudium) i Spansk språk og latinamerikastudier 

som administreres av SEVU og består av 5 100-nivåemner à 15 stp, i tillegg til 

Innføringskurset LibroELE (10 stp) som går hvert semester.  

Et emne i Fagdidaktikk skal legges ned pga. lav etterspørsel og erstattes av emnet Kultur og 

samfunn i Spania. Det er dessuten utviklet 3 nye emner på 200-nivå med planlagt oppstart 

høsten 2011. 

  

Russisk 

Russiskfaget fikk ny struktur høsten 2010 med begynnerkurs i høstsemesteret (10 stp) som 

del av førstesemesterstudiet, og bachelorstudium strekker seg nå over fire semestere, en 

endring fagmiljøet er svært fornøyd med. Det understrekes at det er viktig med god og 

tidsnok informasjon om det nye førstesemesteremnet i russisk.  

Strukturendringen krevde nye emner i 1., 2. og 3. semester. Det ble også satt som krav at 

russiskstudentene skal ta ex.fac.-emnet Språk og kommunikasjon, noe som har vist seg å 

være en vellykket strategi.  

I bachelorprogrammet i russisk er det innarbeidet to tilrettelagte utenlandsopphold. 

Våren 2010 deltok russisk på TRANSHF for første gang på mange år med stort hell. 

Ifølge tilbakemeldinger er det generelt stor trivsel blant studentene og godt samhold på faget. 

Faget diskuterer fremdeles en reform av strukturen og emnene på masternivå. 
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Spansk  

Spansk har en del Erasmusstudenter på 200-nivå og mange på masternivå, og har gode 
erfaringer med kvotestudenter på masternivå, men søkerne kommer nå fra flere 
latinamerikanske læresteder enn tidligere, muligens pga. manglende promotering, men 
kanskje også pga. kravet om engelskkunnskaper. 

Internasjonalisering, med ujevne besøk av gjesteforelesere, skjer gjerne gjennom LIAS og 

COLA og forskergruppene. 

Spansk har ikke programsensor, men jobber med saken og vil helst – gitt fagets tredeling – 

ha tre ulike. 

Gruppeundervisningstilbudet på faget er redusert til et minimum, og pga. ressurssituasjonen 

ser det ut til å bli vanskelig å nå målsetningen om et utvidet tilbud på masternivå. 

SPLA304 gjør det vanskelig å få til en jevnere fordeling av veiledningsoppgaver.  

Det rapporteres om at miljøet på faget er mer fragmentert enn tidligere.   

 

Tysk  

Det ble i 2010 bare levert én masteroppgave, i vårsemesteret. Seks masterstudenter hadde 

meldt seg opp i TYS350 i høstsemesteret, men ingen leverte. Faget vil prøve å finne ut om 

det har vært spesielle forhold som har ført til forsinkelsene i 2010. 

I 2010 har ordningen med veiledet bacheloroppgave blitt gjennomført for første gang. Både 

ordningen med selvvalgte problemstillinger og veiledningsprosessen fungerte svært bra. 

Det nettbaserte videreutdanningstilbudet (60 stp over 2 år) ble avsluttet i desember 2010 

med positive tilbakemeldinger. Dette er et tilbud som bør videreføres, og for å komme i takt 

med skoleåret, utsettes oppstart av nytt kurs til høstsemesteret 2011. 

Frafallet på den integrerte lektorutdanningen er bekymringsfullt. 

 

ii) Tilrettelagte program / andre program  

IF administrerer fire tilrettelagte bachelorprogram. Tre av disse (Latin-Amerikastudium, Språk 

og informasjon, USA-studier) er besluttet nedlagt og hadde siste opptak høsten 2010. Språk 

og interkulturell kommunikasjon fortsetter. Programmene som er besluttet nedlagt, fortsetter 

aktiviteten mer eller mindre som før til siste kull er uteksaminert våren 2013. 

Fra og med 2010 administrer instituttet også masterprogrammet Erfaringsbasert master i 

undervisning med fordypning i engelsk, i samarbeid med SEVU.  

 

Latin-Amerikastudium 

[…] 

  

Språk og interkulturell kommunikasjon (SPIK) 

 

SPIK er et tverrinstitusjonelt program som blir drevet i samarbeid mellom IF og Institutt for 

fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved NHH. Det gir spesialisering i interkulturell 

kommunikasjon, men kan også gi spesialisering i ett av fem språkfag dersom studenten 

velger inn et ekstra emne i fremmedspråket sitt.  

Arbeidet med å få inn et programemne i førstesemesterstudiet forsetter.  

Programsensor leverte sin tredje og siste rapport høsten 2010.  

6. desember 2010 forelå ”Rapport fra arbeidsgruppe som har sett på 

evaluering/omorganisering av SPIK-programmet”. I rapporten foreslås det endringer i 

programmets struktur og sammensetning, bl.a. flytting av TOLKHF til 5. semester.  
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Masterprogrammet TOMT, som er tenkt som en påbygning til SPIK, er fremdeles ikke 

opprettet.  

  

Språk og informasjon (SPINF)  

Programstyret har blitt redusert og består nå av tre vitenskapelig ansatte i tillegg til 

studiekonsulent og studentrepresentanter. 

Opptaksrammen for SPINF har blitt redusert, det ble tatt opp 19 studenter i 2010, noe som 

ser ut til å passe godt med at alle studieplassene ikke ble fylt opp ved forrige opptak. 

Programmet ble i 2010 vedtatt nedlagt, og programmet blir utfaset med normal undervisning 

fram til og med våren 2013. Målet framover er å sikre at studentene på programmet får et 

kvalitativt fullverdig studietilbud i resten av utfasingsperioden. 

Førstesemesterstudiet Språk og kommunikasjon har fortsatt en egen gruppe for SPINF-

studenter. 

Digital kultur har lagt til rette emne DIKULT105 som erstatning for det problematiske emnet 

HUIN102/DIKULT102. 

Programsensor legger fram en rapport i inneværende semester (har levert flere tidligere).  

Alt i alt fungerer programmet godt administrativt og faglig, tross nedleggingsvedtaket. Vi 

framhever spesielt at SPINF har et aktivt og engasjert fagutvalg. 

 

USA-studium    

Engelsk deltar i dette programmet sammen med historie, religionsvitenskap (begge AHKR) 

og sammenlignende politikk (SV).  

Antall studieplasser ble høsten 2010 redusert fra 50 til 25. Første studentkull fra 2007 

fullførte bachelorgraden våren 2010. Av 20 studenter som ble opptatt på programmet høsten 

2010, er 15 fortsatt registrert våren 2011.  

Studentevalueringer har tydet på at studentene stort sett er godt fornøyde med 

studieprogrammet og emner, men fagutvalget har poengtert sterkt at det burde innføres et 

førstesemesteremne og at fraværet av et slikt emne er hovedårsaken til stort frafall.  

Fordi programmet skulle nedlegges, ble det besluttet at det ikke skulle tilsettes 

programsensor. 

 

Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i engelsk 

Dette er et deltidsstudium, rettet mot lærere i skolen. For å bli tatt opp må søkerne ha min. 

60 stp i fordypningsfaget, samt minimum to års praksis som lærer. Det ble tatt opp 14 

studenter på engelsk høsten 2010, og denne høsten ble det undervist i ENGMAU642 

Engelskspråklig litteratur, et litterært særemne på 200-/300-nivå. Undervisningen på 

programmets emner er basert på seminarsamlinger og nettbasert undervisning. 

 

Instituttene involvert i programmet (IF, LLE, Matematisk og Pedagogikk) fikk meget dårlig tid 

til å forberede programstart; en arbeidsgruppe begynte å jobbe med emnebeskrivelser og 

undervisningsplanlegging i april 2010. Dette betyr at programmet nok blir noe revidert 

parallelt med at første kull gjennomfører studiene. 

  

Tilbakemeldingene fra studentene på slutten av høstsemesteret viser at de var svært 

fornøyde med både studiestruktur, samlinger, innhold og forelesere. Flere melder tilbake at 

det er vanskelig å kombinere med fast stilling. Vi merker oss at oppmøtet på den nettbaserte 

undervisningen var dårlig, dette skyldtes i hovedsak tekniske problemer. 
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På den administrative siden så vi få avklaringer i ansvarsfordeling mellom institutt, fakultet og 

SEVU fra april fram til jul. Dette førte til mye dobbeltarbeid, og mange ad hoc-løsninger, noe 

man håper å få rettet opp i når det administrative ansvaret for programmet etter hvert skal 

legges til én fast person ved fakultetet. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Leiv Egil Breivik 

instituttleder Kjetil Berg Henjum 

 undervisningsleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOU 15.03.11 

KJT 17.03.11etter behandling i instituttrådet. Oversendt fakultetet samme dato  

 

Utdanningsmelding for Griegakademiet – Institutt for musikk 2010  
 

 

Griegakademiets utdanningsprogrammer  har generelt gode søkertall, god 

studentgjennomstrømning og gode eksamensresultat.  

 

Musikkterapi. 

Høsten 2010 ble oppstart for nytt 5-årig integrert masterprogram i musikkterapi. 

Årsstudiet i musikkterapi har blitt lagt ned. Det var knyttet en del spenning til hvordan 

studentrekrutteringen ville bli til det nye programmet. Det var derfor veldig positivt at det 

var god søkning allerede ved oppstart av det nye studieprogrammet. I tillegg til 

førsteårsstudenter ble det tatt opp et ekstra innpasningskull for å sikre kontinuitet av 

kandidatproduksjon i overgangsperioden. Andreårs masterstudenter  har fulgt gammelt 

studieprogram.  

 

Det har vært krevende med undervisning i to studieprogram samtidig. Undervisningen 

har gått etter planen, men knappe undervisningsressurser har krevd ekstra innsats fra både 

studenter og ansatte.  

Det har vært lagt vekt på å utvikle gode sosiale og faglige fellesfora; delvis initiert av 

studentene. Med det har man oppnådd at studentene opplever tilhørighet til studiemiljøet 

på musikkterapi allerede fra første semester.  

 

Det meldes om vanskelige romforhold, manglende øvingsmuligheter og mye flytting av 

utstyr.  

 

Evalueringer viser at studentene er fornøyde med det faglige innholdet i studiet. Nytt 

emne, musikkterapeutisk samspill, fungerer godt. Noen delkurs oppleves som dårligere 

integrert i helheten. 

 

Det synes svært viktig å opprettholde fokus på studentrekruttering. Andre utfordringer i 

denne oppstartsfasen av det nye studieprogrammet er knyttet til utvikling av gode rutiner 

for innpasning, utvikling av praksisfeltet, samt oppstart av nye emner f. eks. MUTP 102 

og MUTP 204. 

 

Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon 

Programmet har tilfredsstillende søkertall, med ca. 250 søkere til omtrent 25 

studieplasser. Studentgjennomstrømningen er god, og programmet opplever ikke stort 

frafall. 

 

Instrumentfordelingen er fremdeles noe ujevn med få studenter på strykeinstrumenter og 

få organister sett i forhold til tilbudet om full kirkemusikkutdanning. Tilfredsstillende 

instrumentbalanse krever flere studieplasser, noe som ikke er mulig å realisere innenfor 

instituttets nåværende økonomi og romsituasjon. Arbeid med å utrede dimensjonering av 

utøvende studier er i gang og må ses i forhold til nasjonal arbeidsfordeling.  
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I 2010 har vi opprettet emnet MUG119 Examen Facultatum, Akademisk skriving for 

Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon. Emnet gjennomføres parallelt 

med skrivekursene på førstesemesterstudier på HF, men er utformet, dimensjonert og 

tilpasset for integrering i programmet, og ikke i eget førstesemesterstudium. 

Skriveopplæringen blir fulgt opp i emnene MUG117 Musikkhistorie klassisk og 

MUG118 Musikkhistorie jazz. Slik ivaretar vi en nær kontakt mellom fag- og tekstarbeid. 

I andre studieår skal studentene inn i det tverrfaglige emnet MUF101 Musikk, kultur og 

samfunn. Dette emnet gir refleksjonstrening samt tidlig innføring i forståelsen av 

kunstnerisk utviklingsarbeid som basis for utdanning.   

Det har skjedd store forbedringer i gjennomføringen av teoriemnene. Både informasjon, 

tydelighet og planarbeid gir større forutsigbarhet og mindre misforståelser og fravær 

blant studentene.  

 

Tilbudet innen samspill/kammermusikk har blitt styrket med innføring av samspillsuker 

(en uke pr semester) fra høsten 2010. Kammerorkesteret fungerer på prosjektbasis, men 

stram økonomi  i 2010 har begrenset virksomheten.  

 

Det er viktig at studentene får erfaring med profesjonell utøvende virksomhet, og det blir 

arbeidet kontinuerlig med samarbeidsavtaler med ulike kulturaktører i Bergen. I 

samarbeidsavtalen med Bergen Filharmoniske Orkester inngår et obligatorisk korprosjekt 

for alle første- og andreårsstudenter. Disse prosjektene har fått god vurdering når det 

gjelder selve opplevelsen, men anses i studentevalueringene som mindre relevante for 

studiene. Dette har gitt grunnlag for en revisjon av det samarbeidet. 

 

I 2010 startet arbeidet med full revisjon av studieplan og emneplaner på programmet. Det 

ble formulert læringsutbyttebeskrivelser samt gjennomført omfattende språklig 

forbedring og redigering til UiB studieplan- og emneplanmal. 

 

Utfordringer videre for programmet er oppstart av emnet MUF101 Musikk, kultur, 

samfunn. Vi vil vurdere størrelser på emnene, fellesemner for ulike studieprogram, og 

flere valgmuligheter for studentene. Det er viktig for studieprogrammet at det  er mulig å 

ha  ulike størrelser på emnene, (5 , 10, 15, 20, 25 og 30 st. poeng). Flere valgmuligheter 

for studentene må vurderes , men vil lett føre til økte kostnader.  

 

Masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon  
Programmet har gode søkertall og det kunstneriske nivået hos studentene vurderes som 

høyt. Høsten 2010 ble flere svært godt kvalifiserte søkere avvist. Alle søkerne som fikk 

studieplass var utenlandske. Flere norske søkere ble godkjent, men disse nådde ikke opp i 

konkurransen. Opptak til BA–programmet var avsluttet, og stram økonomi satte klare 

grenser for opptak. Det oppstod et behov for å se nærmere på sammenhengen mellom 

opptak til utøvende BA- og MA-program. Ved instituttet er det få studenter på masternivå 

i forhold til bachelornivå når vi sammenlignes med andre utøvende institusjoner. Det ble 

derfor bestemt at ved opptakene i 2011 ønsket man å se på opptak til master og bachelor 

under ett. 
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Studentevalueringer viser at studentene har gjennomgående positive holdninger til  

refleksjonsemnene i studiet.  Dette er en forbedring i forhold til evalueringer i 2009.  

 

I 2010 startet arbeidet med revisjon av studieplanen. Studiets hovedprofil forblir uendret, 

men kommuniseres bedre gjennom klarere formuleringer i studieplanen. Det ble 

formulert læringsutbyttebeskrivelser, og det har blitt gjennomført omfattende språklig 

forbedring og redigering i henhold til UiBs mal. I tillegg legges det opp til følgende 

endringer på programmet: Masteroppgaven MUV350 Masteroppgåve(60 stp) legges ned, 

og det opprettes to nye emner;  Hoveddisiplineksamen (40 stp) og fordypningsemne (20 

stp). Vurderingsutrykkene på disse to emnene vil være bestått/ikke bestått. Det er et uttalt 

ønske fra lærerne at studentene i tillegg får utdypende eksamensuttalelser fra sensorene. 

Dette er en kjent praksis fra sammenlignbare utdanningsinstitusjoner i utøvende musikk.   

Kravene til engelskkunnskaper hos utenlandske studenter skjerpes. 

 

Utfordringer videre blir å vurdere nærmere  rekruttering og  opptak av norske søkere i 

forhold til internasjonale. Det blir også viktig å følge nøye med på konsekvensene av 

innskjerping av engelsk-kunnskaper når vi nå forholder oss til UiBs språkkrav.  

 

Det knytter seg problemer i forhold til opptak, tilgjengeliggjøring og arkivering av 

eksamen i MUV350 Masteroppgåve med hensyn til lyd- og billedfestet materiale. Pr. i 

dag har vi ingen løsning på dette spørsmålet. Vi har ingen lydtekniker ved instituttet til å 

gjøre de nødvendige opptak, og   UiBs systemer  kan ikke håndtere lyd og bildefiler. 

Problemer med UIBs systemer  er meldt inn til Studiadministrativ avdeling, og det jobbes 

med løsninger. 

 

Masterprogram i etnomusikologi og musikkvitenskap 

Programmet er for tiden lagt på is. Kun en vitenskapelig ansatt er knyttet til programmet, 

og ingen nye studenter ble tatt opp høsten 2010. Etablering av musikkvitenskap var en 

viktig premiss for etableringen av Griegakademiet ved UiB. Instituttet ønsker at 

studieprogrammet skal startes opp igjen med studietilbud i musikkvitenskap også på BA-

nivå.  En  ny stilling er stilt til diposisjon, men  det diskuteres på instituttet om det er 

forsvarlig med ny oppstart med bare to vitenskapelige stillinger knyttet til programmet.  

Studiet planlegges med en ny breddeorientert profil. En ny komite er oppnevnt for å 

planlegge studiet og prøve å finne mulige løsninger på ressursproblemet ved å kombinere 

undervisningsressurser fra det nye Grieg Forskningssenter, Arne Bjørndal Samling, 

musikkterapi, musikkvitenskap og utøving.   

 

Internasjonalisering har vært et viktig satsingsområde for instituttet og vi har gode 

resultater både i forhold til innreisende og utreisende studenter. Mange utenlandske 

studenter på det utøvende masterstudiet  og International Diploma gir et positivt, 

internasjonalt studentmiljø. Ca 25% av de utøvende studentene ved instituttet søker 

utveksling i løpet av studiet.  Opptaksprøver ved utenlandske institusjoner  begrenser 

muligheten for å bli tatt opp som utvekslingsstudent ved de mest attraktive studiestedene 

i byer som f. eks. London og Berlin.  

I  tillegg til studentutveksling foregår det en del lærerutveksling  
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Stipendiater og forskerskole. 

Stipendprogrammet hadde 5 søkere til GA i 2010. 3 søkere ble anbefalt videre til det 

nasjonale styret. 2 kandidater ble godkjent, en med finansiering fra det nasjonale 

programmet, og en med finansiering fra Det humanistisk fakultet.  En 

komponiststipendiat er  ansatt for en  stipendperiode på 2 år gjennom et  rullerende 

arbeidsstipend  mellom norske konservatorier for dirigenter og komponister. I 2010 fikk 

vi tilsatt en ny stipendiat i musikkterapi, og en stipendiat ble innstilt for tilsetting i 2011 

Det er svært positivt for GA at ordningen med  stipendiater innen kunstnerisk 

utviklingsarbeid blir fastere etablert. Stipendiatene er viktige ressurspersoner både for 

studentene og for  kollegiet.  

 

I  desember 2010 ble den regionale forskerskolen Grieg Research School in 

Interdisciplinary Music Studies etablert, i regi av Musikknett Vest. Grieg Research 

School er åpen for kandidater som er tatt opp på relevante PhD- program innen fagfeltene 

musikkvitenskap, musikkpedagogikk og musikkterapi, og dessuten for kandidater som er 

tatt opp på det nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. I tillegg vil 

forskerskolen være relevant for kandidater i formaliserte førstelektorløp innen de samme 

fagfeltene. Instituttet ser på forskerskolen som et godt samarbeidsprosjekt, og en viktig 

nyetablering som svarer på  behovet for forskeropplæring i musikk i regionen. Det er 

registrert 13 stipendiater i forskerskolen.   

 

Stram økonomi i 2010 har  gitt små  muligheter for gjestelærere og  mesterklasser for 

studentene. I utøvende utdanninger er det vanlig og nødvendig å  knytte til seg utøvende 

kunstnere på høyt internasjonalt nivå til enkeltprosjekter og til  professor ll-stillinger. 

Dette spisser studietilbudet,  gir   inspirasjon og korrektiv  til utdanningsmiljøene og er  

svært viktig for rekruttering av dyktige studenter til utdanningsinstitusjonene. Det er 

nødvendig at det blir gitt økonomiske ressurser til slike tilbud også ved GA.   

 

Programsensor 

Alle programmer på GA har engasjert programsensorer i løpet av 2010. Det knytter seg 

forventninger til programsensorenes arbeid, og det oppleves som positivt at dette er på 

plass. 

 

Samarbeid med ulike kulturaktører i Bergen.  

GA har et utstrakt samarbeid med ulike kulturaktører i Bergen, og det arbeides 

kontinuerlig med ulike  samarbeidsavtaler. Vi er et lite utdanningsmiljø, og samarbeid 

med byens  ensembler, orkestre, opera, konsertarrangører, festivaler, kulturskoler og 

helseinstitusjoner er veldig viktig for vårt studietilbud.  I 2010 har vi intensivert 

samarbeidet med Kunsthøgskolen i Bergen. Vi har drøftet mulige fellesprosjekter på 

student- og lærersiden,  samt drøftet felles problemstillinger rundt kunstnerisk 

utviklingsarbeid, stipendiater, kunstutdanning og PPU for musikere/kunstnere. 

 

Ressurser  

I 2010 har en ekstern evalueringskomite vurdert Griegakademiet og konkluderer med at 

Griegakademiet drives på et ressursmessig minimumsnivå. De peker på UIBs 
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mangelfulle investeringer i  lokaler, utstyr, infrastruktur, drift og stillinger ved GA. Ved 

instituttet deler vi denne oppfatningen. 

 

Rom, utstyr, teknisk/administrativ støtte 

Det haster med å overta og oppgradere hele Nygård Skole. Instituttets lærere har i dag 

tidvis store problemer med å få gjennomført undervisning på adekvate rom med adekvat 

utstyr. Kvaliteten på rommene er samtidig under akseptabelt nivå. Problemer med uren 

luft, ujevn temperatur, slitt interiør og lydgjennomslag gir vanskelige arbeidsforhold. 

Dette skyldes en blanding av vanskelige transportforhold (ikke heis), få rom med stort 

nok volum og adekvat standard på instrumentariet. Mye unødvendig tid blir brukt til å 

gjøre rom og utstyr klar til undervisning. Det er også prekær mangel på øvingsrom. 

 

Personalet sliter med mangel på administrativ og teknisk støtte. Prosjekter,  konserter og 

konferanser ville ikke  kunne blitt gjennomført uten stor dugnadsinnsats fra lærere og 

studenter. Det er positivt at det nå er lyst ut stilling som produsent, og det knytter seg 

store forventninger til at den nyetablerte stillingen besettes. 

 Videre er det nødvendig å få på plass et lydstudio og  tilsatt lydtekniker. Arbeid med 

lydopptak er en nødvendig del av utøvende studier i dag. Eksamen på masternivå krever 

lydfestet materiale, og vi har ingen mulighet i dag for å gjøre de nødvendige opptak, 

arkivere og tilgjengeliggjøre materialet. Dette søkes løst i samarbeid med UBB via et 

tilgjengelig system for digitalisering og online distribusjon av lyd, noter og video. 

 

Vi trenger fremdeles store investeringer til oppjustering og vedlikehold av utstyr.  

 

Vitenskapelige stillinger. 

Store deler av undervisningen, spesielt innenfor utøvende utdanning, blir gitt av 

timelærere i små stillinger uten FOU. Den eksterne evalueringskomiteen peker på 

risikoen dette er for kvaliteten  på undervisningen og framholder at vi har få vitenskapelig 

tilsatte i forhold til antall studenter. Komiteen sammenligner GA med instituttet ved 

NTNU som har omtrent samme størrelse som GA, men 10 flere vitenskapelige stillinger. 

Vi trenger flere FOU-baserte stillinger, spesielt innenfor jazz og orkesterinstrumenter. 

Studieretningen jazz er godt etablert ved instituttet, men har ingen tilsatte i FOU-baserte 

stillinger. Både instrumentallærerne og jazzkoordinator er timelærere. Mange ansatte i 

timelærerstillinger påvirker også arbeidssituasjonen til hele kollegiet. Vitenskapelige 

ansatte i store stillinger får nødvendigvis mest helhetsansvar for utdanningene. Over tid 

med store krav til rapporteringer, mange verv og komiteer som skal besettes, og store 

krav til samarbeid både internt og eksternt, blir det store belastninger på et fåtall personer.  
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Utdanningsmelding for 2010 - FoF 

 

Vedlagt ligger FoF sin utdanningsmelding for 2010. 

 

Vi beklager at den ble noen dager forsinket. Dette skyldes en grov og tåpelig feil fra vår side 

som også har medført at fakultetet har fått de øvrige meldingene for sent. 

 

Meldingen ble drøftet og vedtatt i instituttrådet den 10. mars d.å. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigdis SongeMøller 

instituttleder Steinar Thunestvedt 

 administrasjonssjef 
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Utdanningsmelding for 2010 
Institutt for Filosofi og førstesemesterstudier, FoF 

Universitetet i Bergen 

 

I. Generell omtale av studietilbudet ved instituttet 

Fagtudiet 

FoF har i dag tre studieprogrammer:  

Masterprogram i filosofi, med studieretninger i filosofi og i idéhistorie (MAHF-FILO) 

Bachelorprogram i filosofi og idéhistorie (BAHF-FILO) 

Årsstudium i filosofi (ÅR-FILO) 

 

Bachelorprogrammet i idéfag (BAHF-IDE) ble nedlagt høsten 2007, men inngår i flere 

rapporter da det fortsatt er et par studenter igjen på programmet. Dette gir en del misvisende 

tall i statistikkene.  

 

Ex.phil. 

Examen philosophicum undervises i all hovedsak i høstsemesteret. Det tilbys på høsten 

forelesninger og seminargrupper ved alle seks fakulteter, samt en engelskvariant. 

(Forelesningene er også åpne for studentene ved skoleeksamen.) Seminarmodellen 

organiseres slik den har vært gjennom sine ti første år – hvor hovedfokuset er på 

studentenes utarbeidelse av individuelle seminaroppgaver med faglig-pedagogisk veiledning 

fra seminarleder, og hvor studentene for øvrig må oppfylle en rekke arbeidskrav for å få 

seminaroppgavene vurdert – med unntak av at vi høsten 2010 opererte med en justert 

veiledningsordning i andre emnedel. 

 

På våren undervises ex.phil. på utvalgte fakultetsvarianter. Våren 2010 ble det tilbudt én 

seminargruppe ved HF og én ved SV, med tilhørende forelesningsrekker. Inneværende 

vårsemester undervises det kun ved HF, mens det neste studieår vil bli undervist også ved 

MN for programstudentene i biologi. 

 

Akademisk skriving 

Førstesemesteremnet Akademisk skriving er obligatorisk og gir 10 studiepoeng. 

Undervisningen gis i form av fem samlinger ledet av en seminarleder. Studentene skriver i 

løpet av kurset en analyse av en akademisk tekst. To utkast kommenteres skriftlig av 

seminarleder på UiBs elektroniske innleveringssystem Kark før teksten til slutt leveres som 

eksamensbesvarelse. 

 

 

II. Kvalitativ omtale studie- og studentstatistikk 

 

Masternivå 

Vi har hatt et noe varierende søkertall til masterprogrammet. Antall møtte har gått opp og 

ned (2008: 11, 2009:17 og 2010: 7). I og med at vi nå har et eget bachelorprogram i filosofi, 

vil det være lettere å arbeide aktivt for å øke antall studenter som søker opptak til 

masterstudiet, noe vi vil satse sterkt på fremover. 
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Antall registrerte studenter viser en økning, noe som kan henge sammen med at vi hadde 

mange nye studenter i 2009. Samtidig har vi i perioder flere masterstudenter som studerer 

på deltid. I tillegg kommer permisjoner. Dette er faktorer som ikke kommer frem i 

statistikkene og som gjør tallene forholdsvis upresise. 

 

Karakterstatistikken viser at relativt mange filosofistudenter får A, særlig på selve 

masteroppgaven (7 av 8 studenter som leverte i 2010). Vi ser ikke bort fra at vi er for lite 

restriktive med å gi A på masteroppgaven og vil se nøyere på dette forholdet. 

 

FoF uteksaminerte 8 mastergradsstudenter i 2010.  

 

Bachelornivå 

Reduksjonen i antall emner skyldes at FoF primært ønsker egne emnekoder på filosofiemner 

som er rettet mot både egne og studenter fra andre programmer. 

 

Tema som trekker færre studenter, og som samtidig primært er rettet mot våre egne 

filosofistudenter, ønsker vi å tilby under våre åpne emnekoder (FIL211, FIL212, FIL213, 

FIL214, FIL301, FIL302 og FIL303). Dette for å ha et fleksibelt system som best mulig kan 

tilpasses lærernes forskningsområder og således sikre at den forskningsbaserte 

undervisningen blir ivaretatt. Dette er også noe som understrekes som positivt i 

programsensorrapporten. Hvilke tema som undervises det enkelte semester, blir lagt inn i 

emnebeskrivelsene i god tid før semesterstart for å gi studentene oversikt over hvilke tema 

de kan velge mellom. Noen tema tilbys bare på 200-nivå, noen bare på 300-nivå og noen på 

både 200- og 300-nivå.  

FoF har i tillegg egne emnekoder på emner som inngår som obligatoriske i andre 

studieprogrammer. Dette gjelder FIL105 Innføring i sinnsfilosofi, LOG101 Gyldigheit og 

konsistens i setnings- og predikatlogikk (som begge inngår i Ba-program i kognitiv vitenskap) 

og KVIK205 (som inngår i spesialiseringen i filosofi i Ba-program i kjønnsstudier).  

 

Vi har også noen emner hvor vi har en 10-studiepoengsvariant og en 15-

studiepoengsvariant, men hvor undervisningen for de to variantene er den samme. Dette for 

at både studenter som tar 10-studiepoengsemner og studenter som tar 15-

studipoengsemner skal kunne innpasse emnene i sine respektive studieløp. Variasjonen 

mellom 10- og 15- studiepoengsvariantene er knyttet til pensumomfang, obligatoriske 

aktiviteter og evt. vurderingsform. 

 

FoF tilbyr undervisning på engelsk. Denne undervisningen tilbys som åpne emner. 

Emnebeskrivelsene foreligger både på nynorsk og engelsk. Vi legger inn i 

emnebeskrivelsene hvilke tema som undervises i de ulike semestrene og angir hvilke av 

disse som blir undervist på engelsk. Dette er et viktig poeng som ikke fremgår av 

emneoversikten. 

 

Økningen i antall registrerte studenter henger sammen med innføringen av BAHF-FILO.  

 

Karakterstatistikken viser at karakterene på IDH-emnene er godt fordelt på karakterskalaen, 

med flest studenter på C. Dette gjelder langt på vei også filosofiemnene på 100- og 200-nivå, 

selv om nivået her ligger et lite hakk høyere enn på idéhistorie. Dette stemmer med godt 

overens med lærernes opplevelse av at studenter som tar spesialisering i filosofi, jevnt over 

er teoretisk sterke. 
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Et interessant poeng for FoFs del når det gjelder karakterstatistikken er å se hvilke 

programmer studentene som tar IDH-emner, er på (særlig siden det bare er et par studenter 

igjen på det nedlagte Idéfagsprogrammet som emnene er knyttet til i tabellen). Det kommer 

tydelig frem at IDH-emnene, og da særlig IDH201 Politisk idéhistorie, trekker til seg studenter 

fra forskjellige SV- men også HF-programmer. I inneværende semester har vi også studenter 

fra BAHF-FILO på idéhistorieemnene. 

 

Vi hadde 40 plasser på BAHF-FILO og 49 studenter som møtte høstsemesteret 2010.  

 

Videreutdanning 

To nye emner er opprettet siden 2009. Det ene er NOIN625, som ble opprettet i samarbeid 

med UDI Regionkontor Vest og Hero Norge. Det andre emnet er DIDAFIL2 i tilknytning til at 

filosofi nå er blitt et undervisningsfag i skolen og gir opptak til PPU ved UiB. 

 

Årsstudier 

Nedgangen i antall søkere til årsstudiet i filosofi regner vi med i all hovedsak skyldes at vi nå 

har fått et eget bachelorprogram i filosofi og idéhistorie. Ser vi søknaden til de to studiene 

under ett, underbygger det en slik tolkning.  

 

Årsstudentene som ble tatt opp gjennom Samordna opptak (SO) 2010, har oppstart først i 

inneværende semester (vårsemesteret 2011). Dette innebærer at antall møtte på studiet i 

2010 ikke er et reelt tall.  

 

Antall registrerte studenter på årsstudiet vil være misvisende av samme grunner som 

skissert over.  

 

Kommentarer som gjelder flere nivåer 

På bakgrunn av søkertallene til henholdsvis ÅR-FILO (20 plasser og 15 primærsøkere) og 

BA-FILO (40 plasser og 64 primærsøkere), er det ønskelig å øke kvoten til 

bachelorprogrammet og redusere kvoten til årsstudiet tilsvarende ved neste opptaksrunde i 

SO.  

 

Gjennomføring i henhold til utdanningsplan kommenterer vi ikke, da vi alle vet at dette er tall 

som kan manipuleres og som i like stor grad viser til diverse feil i utdanningsplanene til 

studentene. Årsakene til dette kan være mange.  

 

Studiepoeng per student er økende igjen etter et svært dårlig år i 2009. Ut fra 

tilbakemeldinger fra lærerne på 100-emnene i inneværende semester har vi håp om at 

økningen vil fortsette også i 2011.  

 

Når det gjelder internasjonalisering, har vi hatt en nedgang i antall utreisende studenter. Vi 

har ikke noen sikker forklaring på hvorfor, men ser at vi klart har et forbedringspotensiale 

både når det gjelder å synligggjøre utvekslingstilbudet og når det gjelder å oppfordre 

studentene til å reise ut. 
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Ex.phil. 

Siden de aller fleste studentene tar ex.phil. i høstsemesteret, konsentrerer vi oss om 

statistikken for høsten 2010. Dette semesteret var av økonomiske årsaker første gang vi ikke 

kunne tilby seminarmodellen til alle studentene som ønsket det (hvilket er beklagelig, siden 

det ikke ville vært snakk om store tilførsler av midler for å klare dette). Av ca. 2400 

oppmeldte var det 74% (mot normalt godt over 80%) som fulgte seminarmodellen, 26% 

skoleeksamen. Total snittkarakter er C, og slik er det også ved de fleste fakultetsvariantene, 

også innad i emnedelene (”alfa” og ”beta”). Det er ellers relativt god karakterspredning på 

skalaen. Samlet strykprosent ved ex.phil. høsten 2010 var 6 % (DBH); en svak oppgang fra 

2009, ikke uventet siden det var flere kandidater ved skoleeksamen enn tidligere. Når det for 

øvrig gjelder gjennomføring, kan vi se en positiv tendens til at det er færre studenter ved 

seminarmodellen som faller fra underveis. 

 

Akademisk skriving 

Akademisk skriving undervises både høst og vår. 95 % av studentmassen gjennomfører 

kurset i løpet av høstsemesteret.  

 

Det reelle antallet studenter på Akademisk skriving er alltid et definisjonsspørsmål. Antall 

påmeldte overstiger alltid det antallet som møter på samlingene. Det kan være naturlig å gå 

ut fra det antallet studenter som leverer 1. utkast, og høsten 2010 var det 529 studenter. Med 

andre ord har vi underveis hatt et frafall av 19 studenter. For 10 av disse er grunnen til at de 

ikke leverte eksamen at de ikke fikk godkjent utkast. For de resterende 9 studentene er det 

andre, ukjente grunner til frafallet. Av de 510 som gjennomførte fikk bare 2 studenter F 

(stryk). Dette er en strykprosent på 0,4%. 

 

Det er ingen vesentlige endringer i frafall og studiegjennomføring høsten 2010 i forhold til 

høsten 2009. 

 

 

III. Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og 
prioriteringer: 

 

a) Utarabeidelse av læringsutbyttebeskrivelser i tråd med det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket 

 

Fagstudiet 

Hele lærerstaben ved FoF har deltatt i revidering og forbedringer av 

læringsutbyttebeskrivelsene på emnene våre i 2010. Vi arbeider nå med revideringer av 

læringsutbyttebeskrivelsene på programnivå. Sentralt i dette arbeidet vil være å vise studiets 

relevans både for videre akademisk karriere og for arbeidslivet utenfor universitets og 

høyskolesektoren.  

 

Ex.phil. 

Arbeidet med revidering av emnebeskrivelsene startet i 2010 (bl.a. ved HF-varianten hvor 

koordinatorene har jobbet med samkjøring av beskrivelsene for de fire 

førstesemesteremnene), men begrenset seg da stort sett til å kartlegge og avklare hvordan 

de nye NOKUT-kravene skal forstås og anvendes. Alle 13 emnebeskrivelser ved ex.phil. vil 

bli revidert i løpet av 2011. Instituttet har oppnevnt emneansvarlige for de seks forskjellige 
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fakultetsvariantene, og en første viktig oppgave for disse vil være å levere faglig-

pedagogiske bidrag til emnebeskrivelsene. Det vil bli lagt vekt på å utarbeide beskrivelser 

som er informative overfor både studentene selv og fagmiljøene de skal videre til. 

 

Akademisk skriving 

Akademisk skriving samkjører utarbeidelsen av nye læringsubyttebeskrivelser med ex.phil. 

Faglig koordinator for Akademisk skriving har ansvaret for dette arbeidet, og fristen for å 

levere emnebeskrivelser er medio desember 2011. 

 

 

b) Læringsmiljø 

 

Fagstudiet 

Vi har i flere år arbeidet aktivt for å skape et best mulig læringsmiljø for våre studenter. At vi i 

2010 fikk læringsmiljøprisen tar vi som et tegn på at vi langt på vei har lyktes godt i dette 

arbeidet.  

 

Vi har i denne sammenheng stor tro på faglig-sosiale arrangementer. Dette får vi også gode 

tilbakemeldinger på fra våre studenter. Det at de har valgt å bruke mesteparten av 

prispengene på å starte filosofikaféen Hybris er ett av flere tegn på dette. Studentene 

arrangerer også faglig-sosiale samlinger hvor både bachelor- og masterstudenter inviteres til 

å holde innlegg og delta.  

 

Andre ting som bidrar til et godt læringsmiljø er vårt årlige Durham-seminar og Athen-kurset 

(omtalt i fjorårets melding). Våre kvinnelige filosofistudenter, både på bachelor- og 

masternivå, er invitert til å være med i Bergensnettverket for kvinner i filosofi. Nettverket har i 

dag 53 medlemmer. Dette bidrar også til at uteksaminerte kvinnelige masterstudenter 

opprettholder kontakten med fagmiljøet også etter avlagt eksamen. 

 

Vi har også planer om å etablere kontakt med tidligere uteksaminerte masterstudenter av 

begge kjønn. Vi vil blant annet be dem om å skrive noen ord om hva de gjør i dag og 

hvordan filosofistudiet har hatt betydning for deres nåværende virke. Vi har også planer om å 

lage en nettside hvor denne presentasjonen blir tilgjengelig for alle interesserte. Ideelt sett 

ønsker vi også å få til en møteplass for gamle og nye studenter, for eksempel gjennom årlige 

samlinger. Hva vi klarer å få til av dette, avhenger naturligvis av ressurssituasjonen på 

instituttet (både bemannings- og pengemessig sett). 

 

Instituttleder har jevnlige møter med fagutvalget i filosofi for å sikre en god kommunikasjon 

mellom lærere og studenter. I vår nyhetsavis, FoF-bulltinen, har studentene en egen fast 

spalte.  

 

Vi vil også peke på samlokalisering av masterstudenter og ansatte som et viktig bidrag til 

bedre læringsmiljø. Vi har allerede tatt initiativ til at også våre bachelorstudenter skal få plass 

på Sydnesplassen 12-13 for ytterligere å kunne forbedre integreringen. Det at 

masterstudentene har en egen kjøkkenkrok og sofaavdeling utenfor lesesalen, er også av 

stor betydning. De valgte da også å bruke noe av pengene fra læringsmiljøprisen på diverse 

utstyr til kjøkkenet. 
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Integreringen av studenter på bachelornivå er blitt langt lettere etter at vi fikk vårt eget 

bachelorprogram.  

 

Ex.phil. 

Som hovedregel plasseres studenter ved samme program i tilhørende seminargrupper. Dette 

gjøres både av hensyn til timeplanlegging ved fakultetene og for å skape ”kullfølelse” blant 

studentene.  

 

I fjor ble slik gruppeplassering bare delvis praktisert ved HF-varianten (for lektorstudenter, 

russiskstudenter, samt studenter på musikkterapi), men i større grad ved de andre 

fakultetsvariantene. At ikke HF plasserte sine studenter etter programtilhørighet, var først og 

fremst begrunnet i kuttet i antall seminargrupper. Av den grunn ble det bestemt at den mest 

rettferdige påmeldingen ville være søknad i StudenWeb, der studenten selv kunne føre opp 

tre prioriterte gruppevalg. Å knytte dette opp også mot programtilhørighet ble rett og slett for 

komplisert. Til høsten vil vi muligens kjøre gruppeplassering etter programtilhørighet igjen 

også ved HF-fakultetet, men da med en form for forhåndspåmelding slik vi gjorde det i 2009. 

 

Også av hensyn til effektiv utnytting av ressursene er det en del studenter som må plasseres 

i grupper som hovedsaklig består av studenter fra andre programmer enn deres eget. Dette 

synes i liten grad å oppleves som et problem fra studentenes side; i tillegg pekes det tidvis 

fra seminarledernes på at endel grupper ville nyte godt av å være mer heterogene enn 

programplasseringen gjør dem. 

  

Under denne overskriften kan det også nevnes at lagarbeid mellom seminarlederne er en 

viktig forutsetning for studentenes opplevelse av et uniformt opplegg. Lagarbeid er blitt en 

naturlig måte å organisere arbeidet ved seminarmodellen på. Likevel er det nok fremdeles 

behov for å styrke denne dimensjonen av arbeidet, slik at seminarlederne jevnt over har en 

felles oppfatning av hva og hvordan det skal undervises. Ett ledd i et slikt arbeid vil være 

opprettelsen av et faglig-pedagogisk forum; mer om dette under punkt c). 

  

Når det gjelder de fysiske rammevilkårene er det hovedsaklig to ting vi ønsker å anføre: Det 

er generelt sett for få undervisningsrom som egner seg godt (selv om her er variasjoner) til 

såpass store grupper (24 studenter) som vi opererer med ved seminarmodellen. Av hensyn 

til det faglig-pedagogiske tilbudet, har vi derfor liten mulighet til å ”overbooke” gruppene, 

særlig når frafallet også er lavere enn tidligere. 

 

På Studentsentret opplever vi stadig at skilledørene mellom rommene ikke er lukket igjen når 

vi skal ha undervisning der. Disse dørene er for store og tunge til at underviser selv kan 

lukke dem. Problemet er tatt opp overfor Driften gjentatte ganger. 

 

Akademisk skriving 

Undervisningslokaler: Om høsten har Akademisk skriving mellom 450 og 600 studenter, og 

seminarundervisningen foregår på Sydneshaugen skole. Noen av de undervisningsrommene 

vi bruker, er egnet, andre er ikke store nok til grupper på opptil 33 studenter. Standarden på 

IKT-utstyret er noe varierende. 

 

 

c) Kobling mellom undervisning og forskning 
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Fagstudiet 

Forskningsbasert undervisning står sentralt for oss, særlig på 200- og 300-nivå hvor vi så 

langt det lar seg gjøre, tilbyr undervisning innen tema/områder som de aktuelle lærere også 

driver forskning innen. Som tidligere nevnt er dette langt på vei muliggjort gjennom det vi 

omtaler som åpne emner. På 200-nivå har vi tidligere omtalt emnene som ”Særemne i 

filosofi”, men får fra høsten 2011 emnetittelen ”Valgemne i filosogi”. 

 

På våre årlige Durham-seminarer deltar våre masterstudenter sammen med PhD-studenter 

fra Durham. Tidvis har vi også med noen av våre egne PhD-kandidater. I forbindelse med 

reorganiseringen av forskningsgruppene som nå pågår, legges det stor vekt på bedre 

integrering av masterstudenter i gruppene. Motivet vårt er at studentene skal trekkes mer 

med i den aktive forskningen ved instituttet. 

 

Vi har også satt fokus på filosofifagets relevans for ulike samfunnsmessige problemstillinger, 

både nr det gjelder undervisning og forskning. Dette synliggjøres blant annet via NOIN-

emnene våre. Disse er samlet under overskriften ”Norge som innvandringsland”, og vi får 

gjennom dette vist filosofifagets relevans for noen av de mest sentrale problemstillingene i 

vår tid. Kriminalomsorgen region vest finansierer et dr.gradsprosjekt knyttet til filosofiske 

samtaler med fengselsinnsatte. Vedkommende som er tildelt prosjektet, arbeider 50% som 

filosof i et av våre fengsler og 50% som dr.gradsstipendiat. I tillegg har en ansatt innen 

pedagogikk gjennom et dr.gradsprosjekt vist hvordan filosofifaget kan anvendes i studiet av 

ulike faktorer som påvirker elevers skolehverdag. 

 

Ex.phil 

Ex.phil.s status som ”forskningsbasert” emne er uklar. Likevel er det åpenbart at det er 

behov for stadig videreutvikling både faglig og pedagogisk. Dette er en viktig motivasjon bak 

instituttets oppnevning av emneansvarlige ved de enkelte fakultetsvariantene. 

Konsentrasjonen av undervisning om høsten har ledet til at svært få er involvert ved ex.phil. i 

vårsemesteret, og dette har gjort det vanskelig å få til noe kontinuerlig utviklingsarbeid. 

Instituttets initiativ vil imidlertid sikre muligheten for at det kan arbeides med utvikling over 

hele året i større grad enn før. Slik går det an å si at ex.phil. er på vei over fra en 

”driftingsfase” til en ny ”utviklingsfase”. 

 

Fra undervisningsstaben har det også vært ytret ønske om å få istand et faglig-pedagogisk 

forum. For etpar år siden ble det tatt initiativ til et slikt for undervisningsstaben (da med fokus 

på de beta-delene som opererer med logikk-pensum). Dette resulterte i at det i 2010 ble 

utgitt en antologi i instituttets skriftserie med bidrag fra disse samlingene. Et slikt forum vil det 

inneværende år jobbes videre med, med tanke på å etablere et fast forum for diskusjon og 

erfaringsutveksling. En del av de involverte i det nevnte forumet er også involvert i 

planleggingen av en forskningsgruppe (jvf. omtale under Akademisk skriving). 

 

Akademisk skriving 

Miljøet rundt førstesemesteremnet Akademisk skriving har over flere år hatt en 

forskningsinteresse knyttet til praktisk argumentasjon og retorikk. Våren 2010 startet en 

lesegruppe i tilknytning til emnet, og høsten 2010 ble Forum for Akademisk skriving opprettet 

for å ha en paraply for all den delen av virksomheten som ikke er direkte knyttet til drifting av 

førstesemesteremnet Akademisk skriving. I forbindelse med reorganiseringen av 

forskergrupper på FOF går Forum for akademisk skriving nå sammen med blant annet 

Retorisk forum og søker om å opprette en forskergruppe i ”Retorikk og filosofi”. 
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I tillegg til å drive med forskning er Forum for Akademisk skriving tenkt å skulle være et sted 

som tilbyr skriveundervisning på alle nivåer av utdanningen både internt ved UiB og ved 

andre institusjoner. Lærerkrefter har over en årrekke tilbudt en rekke slike kurs. For mer 

informasjon se: http://www.uib.no/fof/ressurser/forum-for-akademisk-skriving 

 

I samarbeid med seksjon for utdanningsvitenskap arrangerte faglig koordinator for 

Akademisk skriving 7. og 8. oktober 2010 den internasjonale konferansen ”Academic writing 

from bachelor to PhD”. 

 

 

d) Oppfølging av evalueringer og utvikling av studiene 

 

Fagstudiet 

FoF arbeider kontinuerlig med å forbedre tilbudet på både på bachelor- og masternivå. Dette 

arbeidet er blitt enklere etter at vi fikk vårt eget bachelorprogram, i og med at vi nå har langt 

bedre oversikt over studentene våre. Ikke minst er det en stor forbedring at vi kan nå dem 

som gruppe via Mi side. I og med at inneværende semester er første semester BAHF-FILO-

studentene tar fagemner, er det vanskelig å si noe om studiegjennomføring ennå, men vi har 

planer om å gjøre evalueringer gjennom hele studieløpet til denne studentgruppen. Vi starter 

med midtveisevaluering av FIL111 og FIL112 i nærmeste fremtid.  

 

Fra før har vi gode evalueringsresultater på FIL111 og FIL112, som begge ser ut til å fungere 

svært bra. FIL113 har fungert langt dårligere. Vi har derfor bestemt oss for å legge ned 

FIL113 Innføring i samtidsfilosofi og gjeninnføre FIL103 Logikk, språk og vitenskapsfilosofi. 

De to første delkomponentene i FIL103 inngikk også i FIL113, som langt på vei var en 

sammenslåing av FIL103 og FIL104 Perspektiver i samtidsfilosofien. FIL113 bar nok derfor 

langt på vei preg av å være en kompromissløsning. Studentene ga da også tilbakemeldinger 

om at de opplevde emnet ganske usammenhengende og fragmentert. I og med at de fleste 

av våre 200-emner, inkludert temaene på de åpne emnene, er innen samtidsfilosofien, 

samtidig som flere har etterlyst større fokus på vitenskapsfilosofi, har vi altså besluttet å 

gjeninnføre FIL103.  

 

Vi har gode erfaringer med obligatoriske aktiviteter på FIL111 og FIL112, noe som sikrer at 

studentene arbeider med studiene gjennom hele semesteret. Det ser ut til at dette er særlig 

viktig på de første fagemnene studentene tar, mens behovet for obligatoriske aktiviteter avtar 

utover i studiet.  

 

I studieveiledningen er vi opptatt av å informere våre bachelorstudenter om ulike 

utdanningsveier. Masterutdanningen er nok fortsatt den viktigste, men vi ser også at det for 

mange kan være fornuftig å satse på større faglig bredde, for eksempel ved å ta en ekstra 

bachelorgrad. I og med at 90 studiepoeng kan være felles i to ba-grader, vil dette ofte 

innebære at studentene kan klare dette på halvannet i stedet for tre år. 

 

Vi har registrert en økende interesse for læreryrket blant våre studenter etter at filosofi har 

kommet sterkere inn i skolen. At filosofi kvalifiserer for opptak til PPU virker også 

motiverende. For studenter som satser på læreryrket, gjelder det å komme frem til relevant 

undervisingsfag ved siden av filosofi. Vi oppfordrer dem gjerne til å ta språkfag eller mat.nat.-

fag for å få en sterk undervisingskompetanse i skoleverket. Flere filosofistudenter tar da også 

mat.nat.-fag som de 60 ”frie” studiepoengene i graden.  

http://www.uib.no/fof/ressurser/forum-for-akademisk-skriving
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Vi har hatt flere skolebesøk fra elever som tar ”Historie og filosofi” på videregående. Et par 

av disse har vært i regi av noen av våre uteksaminerte studenter som nå tar PPU. Dette har 

vært inspirerende både for  elevene og for våre lærere som har deltatt. Det bidrar også til at 

instituttet får et bedre innblikk i hvordan videregående skole fungerer, noe vi tar med oss 

både i forbindelse med studentrekruttering og utforming av form og innhold i emnene våre.  

Instituttet ser et klart behov for å sette av ressurser til en videreutvikling av 

fagdidaktikkemnene våre DIDAFIL 1 og 2. 

 

Instituttet har også en representant i RLE-faggruppen i UH-nett Vest og vi jobber med å få 

filosofi sterkere representert både i RLE-faget i grunnskolen og i RE-faget på videregående. 

Ved UiO gir for øvrig 60 studiepoeng i filosofi opptak til PPU innen RLE-faget (det samme 

gjør 60 studiepoeng innen et av fagene kristendom, idéhistorie, teologi, livssynskunnskap, 

religionshistorie eller religionsvitenskap). Ved UiB er det bare religionsvitenskap som gir 

opptak til PPU i RLE-faget.  

 

FoF har to emner som bidrar til UiBs satsningsområde ”Demokrati og rettsstat”, IDH201 

Politisk idéhistorie og FIL225 Moderne politisk teori. Begge emnene annonseres for 

studenter på ulike fag og fakultet. Høsten 2010 avla 51 studenter eksamen i IDH201, en 

økning på 20 studenter fra høsten 2009. Dette er for tiden det emnet som trekker flest 

studenter av samtlige emner på bachelornivå. Oppmeldingstallene for FIL225 inneværende 

semester indikerer også en økning i studenttallet her. Dette regner vi med skyldes at vi har 

brukt flere ressurser på markedsføring av emnet enn tidligere. 

 

Vi har gjort en del arbeid i forbindelse med utvekslingsavtalene vi har innen 

Erasmusprogrammet. Vi har også opprettet et par nye avtaler for våre idéhistoriestudenter. I 

dette arbeidet anser vi det som viktig at avtalene omfatter både student- og lærerutveksling. 

Dette for best mulig å sikre at alle våre utvekslingsavtaler har basis i fagmiljøets kontakter 

ved andre universiteter.  

 

Vi jobber også for å få til utvekslingsavtaler med USA. Flere av våre vitenskapelig ansatte 

som har god kontakt med aktuelle universitet, er i ferd med å utforme en søknad om 

prosjektmidler via SiU innen fristen 6. april i år.  

 

Vi vil, som allerede nevnt, videre med å motivere våre studenter til å reise ut i løpet av 

studietiden, både gjennom en bedre synliggjøring av tilbudet vi har og gjennom at lærere i 

større grad oppfordrer studentene til å reise ut. Bl.a. vil vi vurdere et årlig halvdagsseminar 

om internasjonalisering spesifikt for våre studenter.   

  

Instituttet tilstreber å tilby minst to emner som undervises på engelsk per semester.  

 

Exphil 

Instituttet utfører årvisse evalueringer blant både studenter og undervisningsstab. Når det 

gjelder studentevalueringen av høsten 2010, er det verdt å merke seg at en klar overvekt av 

studentene er enten fornøyd eller meget godt fornøyd med seminarmodellen av ex.phil., 

mens det kanskje naturlig er færre ved skoleeksamen som melder dette. En klar 

tilbakemelding fra de skoleeksamensstudentene som ikke fikk plass ved seminarmodellen, er 

at de finner dette meget uheldig.  
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Som et resultat av budsjettet for 2010 satte instituttet ned en komité med mandat å foreslå 

en justert seminarmodell som skulle avkreve den enkelte ansatte å undervise seks istedenfor 

fem kurs. Dette ble hovedsaklig oppnådd ved en justering av veiledningsopplegget i andre 

emnedel: Man valgte å opprettholde en klokketimes tilbakemelding på skriftlig utkast i første 

emnedel, mens man i andre emnedel i stedet innførte en halvtimes ”spørretime” hvor 

studentene selv i større grad hadde ansvaret for å forberede spørsmål til veiledning. Slik ble 

samtidig selvstendighetsdimensjonen styrket. Alt i alt må vi kunne si oss godt fornøyd med 

denne ordningen. Riktignok var studentene selv mindre fornøyd med spørretimen enn de var 

med veiledningen i første emnedel (hvilket antagelig er en komparativ evaluering av de to 

veiledningsordningene), men i) karakternivået ble ikke vesentlig svekket, ii) seminarlederne 

melder at studentene må jobbe mer selvstendig enn før, og iii) studentene melder fremdeles 

at skrivingen av seminaroppgaven er det de lærer mest av. (Tendensen er at studentene er 

mer fornøyd med den individuelle dimensjonen enn med seminarene - som likevel får gode 

tilbakemeldinger - som igjen oppleves som mer lærerike enn forelesningene.) Det er derfor 

ingen grunn til at denne ordningen ikke kan videreføres. Vi vurderer likevel et nytt 

prøveprosjekt i form av gruppeveiledning ved en av fakultetvariantene, for å skaffe oss 

bredere erfaringsbakgrunn. 

 

Studentevalueringene peker også ut enkelte pensa som mindre vellykkede, og her vil 

instituttet følge opp ved at de respektive emneansvarlige bes fokusere på dette. Ved JU alfa 

vil vi arbeide for et nytt pensum, og også ved MO er et nytt pensum under utarbeidelse. Ved 

MO vil det dessuten til høsten bli prøvet ut et integrert opplegg i form av å slå sammen alfa 

og beta; man håper med dette å gi studentene med en klarere forståelse av de forskjellige 

temaenes relevans til faget de studerer. Ved MN vil vi det kommende studieår overføre deler 

av kursporteføljen til vårsemesteret, da primært for programstudentene i biologi; mer om 

dette under overskriften ”PEK-midler”. 

 

Evalueringsmøtene med staben har ellers pekt ut noen områder vi behøver å arbeide mer 

med. Det er enighet om at studentene får god oppfølging i form av seminarmodellen, men vi 

behøver å arbeide mer med å skape en balanse mellom oppfølging på den ene siden, og 

individuelt og selvstendig arbeid på den andre siden. Flere av arbeidskravene ved 

seminarmodellen vil derfor bli tatt opp til diskusjon med de emneansvarlige våren 2011, med 

sikte på å justere disse. I et nøtteskall kan man antakelig si at mens studentene legger god 

innsats i seminaroppgavene sine (arbeidet de gjør ”i dybden” av pensum), bør det arbeides 

mer med sikring av breddedimensjonen. 

 

Akademisk skriving 

Høsten 2010 ble det gjennomført to evalueringer av Akademisk skriving; en 

studentevaluering og en seminarlederevaluering. I tillegg ble det arrangert et 

evalueringsseminar for seminarlederne på Studentsenteret 22. oktober. Begge de skriftlige 

evalueringen ble gjennomført som elektronisk spørreundersøkelse på Mi side. 

 

Høsten 2011 vil vi forsøksvis gjøre en endring av undervisningsopplegget på Akademisk 

skriving. Tidligere har vi operert med blandede seminargrupper og har hatt som målsetting å 

legge vekt kun på generelle analytiske lese- og skrivekunnskaper. Høsten 2011 vil 

studentene samles i grupper basert på det studieprogrammet de er meldt opp på, og i tillegg 

vil de i større grad jobbe med faglig relevante tekster. Selve tilnærmingsmåten vil imidlertid 

fremdeles være generell. Målsettingen er blant annet å bidra til at studentene kommer i 

kontakt med faget og medstudenter på et tidligere stadium.  
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På bakgrunn av et ønske om å styrke skrivedimensjonen ved undervisningen som tilbys 

innen filsofi og idehistorie, er lærerkrefter fra Akademisk skriving blitt trukket inn som ekstra 

ressurs på emnet FIL304/350. Planen er at det også skal tilbys skriveundervisning på 

bachelornivå. For ytterligere å sette fart på dette arbeidet vil faglig koordinator frikjøpes for 

undervisning høsten 2011 for å jobbe med å plukke ut emner som spesielt egner seg for 

skriveundervisning og i tillegg å jobbe med studiedesignet slik at skriveundervisningen blir så 

effektig og hensiktsmessig som mulig. Som en del av PEK-prosjektene ”Academic writing 

and feedback from bachelor to Phd” og ”Etikk og studiekvalitet – integrering av akademiske 

verdier og normer i studieløpet” er de to fagområdene filosofi og historie plukket ut til å være 

piloter i arbeidet med å styrke skrivedimensjonen ved undervisningen på HF.    

 

 

e) PEK-prosjekter  

 

Instituttet er inne i sin tredje fase av PEK-prosjektet ”Etikk og studiekvalitet”. (Rapport for 

2010 er levert nylig.) Prosjektet har som overordnet mål å bidra til UiBs etikksatsing, 

herunder det å skape en ”rød tråd” i studentenes studieløp fra førstesemester og oppover i 

gradene. Den første fasen av prosjektet avdekket at det behøves mye arbeid, og man har 

derfor i prosjektets senere faser valgt å konsentrere seg om førstesemesteremnene i første 

omgang. Pr. idag består prosjektet av to undergrupper:  

 

HF-gruppen består av de faglige koordinatorene for førstesemesteremnene samt de to 

emneansvarlige for ex.phil.-HF. Det har vært gjort endel arbeid ift. å skape klarere 

forbindelser mellom de fire emnene, og i fasen gruppen nu er inne i, går man over til å 

fokusere på forbindelsen mellom førstesemesteret og fagstudiene. Som et ledd i dette, vil det 

i mai avholdes en konferanse hvor faglige koordinatorer fra førstesemesteret og 

undervisningskoordinatorene ved fagstudiene møtes, med hovedfokus på hvordan 

skrivedimensjonen kan og bør ivaretas. Slik er prosjektet samtidig en oppfølging av de to 

skriveinnstillingene som har vært utarbeidet ved HF-fakultetet. Begrepet om etikk må dermed 

forstås vidt: Skrivedimensjonen har nær tilknytning til studentenes evne til selvstendig og 

kritisk refleksjon, som i sin tur henger nært sammen med begrepene om akademisk integritet 

og dannelse. 

 

I 2010 ble det også opprettet en samarbeidsgruppe mellom FoF og Institutt for biologi. 

Biologi henvendte seg til oss våren ifjor om muligheten av å flytte ex.phil. til vårsemesteret, 

slik at studentene kan møte ”sitt fag” allerede i første semester. Gruppen har bestått av 

representanter fra både FoF og Biologi. Den leverte desember sin første delrapport, med 

anbefalinger om endringer i emnebeskrivelse og studieopplegg. På basis av denne søkte 

FoF fakultetet om endring i emnebeskrivelse slik at ex.phil. for programstudentene i biologi 

kan gå på våren studieåret 2011/12. Arbeidet i gruppen fortsetter våren 2011, slik at 

undervisningsopplegget er klart til våren 2012. 

 

PEK-prosjektet er imidlertid ikke ment å dreie seg kun om førstesemesteret, og det vil derfor 

arbeides videre med å knytte resultatene av arbeidet til nu med fagstudienivået. Noen 

initiativer er allerede tatt her, i form av skrivekurs for Master-studentene, samt at man drøfter 

muligheten av noe lignende på bachelor-nivå, samt utpeking av HKS-emne på 100-nivå (jvf. 

skriveinnstillingen fra ”Solheim-utvalget”). Ventelig blir disse initiativene innlemmet i PEK-

arbeidet i 2011. Verdifullt er det også å nevne at 2011 vil se sammenkoblingen av to PEK-

prosjekter: FoFs prosjekt og dets nuværende fokus på skrivedimensjonen vil i 2011 bli koblet 
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sammen med et prosjekt om akademisk skriving som bl.a. Olga Dysthe har stått bak, og vil 

innebære samarbeid mellom FoF og AHKR (nærmere bestemt historiefaget). 

 

 

f) Erfaringer med kvoteordningen  

Per i dag har vi én kvotestudent på masternivå som leverer masteroppgaven i inneværende 

semester. Han har da fullført masterstudiet på normert tid og søker nå opptak til PhD 

gjennom neste kvoteopptak. Vi har og har hatt flere kvotestudenter – både på master- og 

doktorgradsnivå - innen UiBs satsningsområde ”Utviklingsforskning”. Vi søker nå om å få 

minst to kvotestudenter på faget. Vi har flere velkvalifiserte søkere til årets kvoteplasser, på 

både master- og PhD-nivå. Blant disse er seks knyttet til universiteter UiB samarbeider med. 

Vi håper derfor å få utvidet antall kvoteplasser. 

 

Vår erfaring med kvoteordningen er generelt svært god.  

 

 

   

    

Vigdis Songe-Møller 

instituttleder  

                                        Rune Falch  

                                        undervisningkoordinator      

   

                                  Birger Solheim  

                                  undervisningskoordinator  

 

                       Vigdis Kvam 

                       studiekonsulent 



 

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

 

  

  

 

 

 

Forskerutdanningsmelding 2010  

 

 

Dokumenter i saken 

 Forskerutdanningsmelding for Det humanistiske fakultet for 2010 

 Forskerutdanningsmeldinger fra grunnenhetene 

 Brev med vedlegg fra Universitetsdirektøren, datert 20. januar 2011 
 

 

Bakgrunn 

I brev av 20. januar 2011 blir fakulteter og grunnenheter bedt om å utarbeide 
forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og utdanningsmeldinger etter gitte felles maler. 
Fakultetenes frist for å rapportere til universitetsdirektøren er 15. april. Meldingene skal 
danne grunnlaget for institusjonens meldinger, som skal behandles av Universitetsstyret i 

løpet av våren. 

 

Fakultetene blir blant annet bedt om å vurdere resultatene for 2010 samt sannsynligheten for 
å oppnå måltallene fastsatt av Universitetsdirektøren for 2011. Fakultetene skal videre gi en 
generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og prioriteringer.  

 

I brevet fra direktøren heter det også at det vil bli utarbeidet egen resultatrapport for 2010. 
Denne er på det nåværende tidspunkt ikke kommet fakultetet i hende. Tallmaterialet i 
fakultetets forskerutdanningsmelding bygger derfor på en kombinasjon av tall fra Database 
for statistikk om høyere utdanning (DBH), oversikter hentet fra ulike administrative systemer 
samt opplysninger fra fakultetets grunnenheter. 

 

Forskerutdanningsmelding 2010 

En slik melding ble utarbeidet for første gang i 2009. Tidligere ble resultater og planer for 
forskerutdanningen rapportert som del av fakultetets forskningsmelding. I brevet fra 
universitetsdirektøren vises det til Handlingsplan for forskerutdanning 2008-2015, vedtatt i 

møte 23.10.08 (sak 88/08). Utarbeiding av egne forskerutdanningsmeldinger er en 
oppfølging av denne. Forskerutdanningsmeldingen skal bidra til å synliggjøre 
forskerutdanningen som hovedsatsing ved UiB og skal videre kunne fungere som en 
egenevaluering for fakultetene. Fakultetets forskerutdanningsmelding er basert på 

forskerutdanningsmeldingene fra fakultetets grunnenheter. 

 

Forskerutdanningsmelding for 2010 legges herved fram for Fakultetsstyret til drøfting og 

godkjenning. 

 

Dato: 30.03.2011 

Arkivsaksnr: 2011/1408 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

22/11 

12.04.2011 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret godkjenner Forskerutdanningsmelding for 2010 med de forslag til endringer 
som kom fram under behandlingen. 
 
Dekanen får i fullmakt å foreta sluttredigeringen av meldingen. 

 
 
 
 
Gjert Kristoffersen 
dekan 
   

Trine Moe 
fakultetsdirektør 

 
 
 
 
 



Utkast til Fakultetstyret 12.04.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskerutdanningsmelding 2010 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Det humanistiske fakultet 
Universitetet i Bergen 
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1. RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER 
 
 
Resultatindikator 2010 2011 

 Ambisjoner Resultat Ambisjoner 

Antall disputaser 27 19+1**** 25 

Antall uteksaminerte ph.d.-kandidater pr. vitenskapelig 
årsverk (professor/førsteamanuensis)* 

0,15 0,12 0,15 

Antall aktive ph.d.-kandidater**  184  

Nye doktorgradsavtaler**  34  

Tilsatte i departementsfinansierte stillinger** 74 78,5 75 

Tilsatte i Forskningsråds- og andre eksternfinansierte 
stipendiatstillinger** 

6 10,7 11 

Gjennomstrømming for disputerte ph.d.-kandidater***  3,1  

 
*Basert på tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) pr. 01.10.10 – faste 1.am. og prof. over grunnbudsjett 

**DBH-tall for 2010 

***DBH-tall for 2010 - omfatter stipendiater med HF som arbeidsgiver samt kvotestudenter 
**** 19 doktorgrader pluss ett gjennomført stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 

 
 
2. KVALITATIVE VURDERINGER 
 
 
a) Kvalitativ omtale av hver resultatindikator 

 
Kommentarer til resultater 2010 

 
Etter et svært godt år i 2007 med hensyn til gjennomførte disputaser har fakultetet i de 
påfølgende årene ikke klart å nå måltallet. I 2010 ble det gjennomført kun 19 disputaser, 
hvorav 16 ph.d. og 3 dr.philos. I tillegg fullførte én kandidat stipendprogrammet for 
kunstnerisk utviklingsarbeid, som tilsvarer ph.d.-utdanning for utøvende fag. Dette var 7 
færre enn måltallet. Hele ti avhandlinger ble refusert, to til dr.philos.-graden og åtte til ph.d.-
graden. Begge som fikk refusert dr.philos.-avhandlingen, var kvinner, mens de refuserte 
ph.d.-avhandlingene fordelte seg med 50 % på hvert kjønn. Det er spesielt bekymringsfullt at 
så mange ph.d.-avhandlinger ble underkjent. Ifølge fakultetets oversikter for de siste 10 
årene er det en viss statistisk korrelasjon mellom underkjenning av ph.d.-avhandlinger og 
arbeidsplass utenfor fagmiljøene. Et annet fellestrekk har vært at kandidatene ikke er tilsatt i 
stipendiatstillinger, og derfor ikke har kunnet fokusere 100 % på avhandlingsarbeidet.  
 
Resultatet for 2010 avviker fra dette mønsteret ved at 50 % av de refuserte ph.d.-
avhandlingene er knyttet til kandidater med arbeidsplass i sine respektive fagmiljøer (3 
universitetsstipendiater og 1 kvotestudent). I 2010 var dessuten en av de eksterne 
kandidatene som fikk underkjent avhandlingen, tilsatt i stipendiatstilling ved en institusjon 
som har et sterkt fagmiljø innen det aktuelle fagområdet. Flere institutter melder også om et 
lavere antall innleverte avhandlinger og disputaser enn forventet i 2010, mens andre er i en 
mellomfase med hensyn til kandidater ved at de har mange som er midt i løpet, og få som 
nærmer seg avslutning. Det brukes også for lang tid til bedømmelsen. Gjennomsnittstiden fra 
innlevering til disputas for ph.d. i 2010 var 5,9 måneder. Kun to av kandidatene som leverte 
avhandlingen i andre halvår, fikk disputere innen utgangen av året. Begge leverte i løpet av 
juli. Gjennomsnittstid fra innlevering til bedømmelse for dr.philos. var 8,1 måned. Fakultetet 
vil sette i verk tiltak for å få ned tiden mellom innlevering og disputas. 
 

http://dbh.nsd.uib.no/
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Vi har flere unge som disputerer enn tidligere, og 50 % av kandidatene er kvinner. Mange er i 
en etableringsfase, og vi har registrert en god del fødselspermisjoner. Dette medfører ikke 
øking i nettotiden, men fører til utsatt innlevering i forhold til opprinnelig plan. Tendensen til at 
mannlige kandidater tar ut en større del av fødselspermisjonen enn tidligere, vedvarer. Alle 
de tre som disputerte for dr.philos.-graden var menn.  
 
I 2010 var gjennomsnittsalderen ved disputas for ph.d.-kandidater 38,4 år. Laveste alder var 
31,8 år og høyeste 65,2 år. Justerer vi for kandidater med ekstern arbeidsplass var 
gjennomsnittsalderen 34,9 år, med et aldersspenn fra 31,8 år til 44,6 år. I 2009 var 
gjennomsnittsalderen ved disputas for ph.d.-kandidater 37,8 år, mens den var 35,6 år for 
ph.d.-kandidater med arbeidsplass i fagmiljøene. 
 
Samlet sett vurderer fakultetet det slik at det er et rimelig forhold mellom ressursbruk til 
veiledning og gjennomføring. Siden måltallet for disputaser ikke blir nådd og antallet stillinger 
er konstant, er avlagte disputaser pr. vitenskapelig årsverk også lavere enn ambisjonene. 
Antall disputaser pr. ansatt har likevel holdt seg stabilt siden 2009 og er bedre enn i 2008. 
 
Ifølge DBH hadde fakultetet ved utgangen av 2010 184 registrerte kandidater i den 
organiserte forskerutdanningen. Ifølge Felles studentsystem (FS) hadde fakultetet 176 aktive 

ph.d.-kandidater, dvs. kandidater som jobber med og har til hensikt å levere avhandling. 
Avviket mellom DBH og FS skyldes at DBH opererer med antall gyldige avtaler, og inkludert i 
DBH-tallet er også kandidater som av ulike årsaker har fått status satt til ikke aktiv. Noen av 

disse vil bli skrevet ut av programmet i samråd med de aktuelle grunnenhetene. Antallet 
aktive ph.d.-kandidater omfatter også kandidater som har levert og venter på godkjenning og 
disputas, og kandidater som omarbeider avhandlingen etter underkjenning. 
 
Av de 176 aktive kandidatene var 121 stipendiater innenfor finansieringsperioden inkludert 
eventuelle forlengelser (81 HF, 10 NFR, 1 Bergen Museum, 5 kvote, 1 NUFU, 1 finansiert av 
hjemlandet, 22 høgskoler og andre institusjoner), mens 37 var tidligere stipendiater (19 HF, 5 
NFR, 2 Bergen Museum, 5 kvote, 1 EU, 5 høgskoler). I tillegg hadde fakultetet 16 ph.d.-
kandidater ansatt i faste stillinger ved ulike institusjoner, hvorav 2 ved fakultetet, som bruker 
forskningsdelen i stillingen sin til å arbeide med en doktoravhandling. Flere av disse er på 
overtid i forhold til normert tid. Fakultetet har dessuten 2 kandidater med egen finansiering. 
En av disse fikk avhandlingen underkjent i 2010 og er i ferd med å omarbeide den. 
 
For et par år siden var det relativt store avvik mellom tall innrapportert til DBH og FS-tall 
både med hensyn til nye ph.d.-avtaler og totalt antall aktive ph.d.-kandidater ved fakultetet. 
Tallene for 2010 viser stort samsvar mellom DBH og FS. Fakultetet har de siste to årene 
gjort en betydelig innsats for å kvalitetssikre dataene som rapporteres til DBH og vil fortsatt 
ha fokus på å eliminere avvik mellom reelle tall og innrapporterte tall. 
 
Ifølge DBH hadde fakultetet per 01.10.10 tilsatt i 78,5 egenfinansierte stipendiatstillinger og i 
10,7 stipendiatstillinger finansiert av NFR og andre eksterne kilder. Det er et lite avvik mellom 
DBH-tall og fakultetets egne tall pr. 31.12.10, men dette kan forklares med at DBH teller 
årsverk og fakultetet personer, og at det er ulikt telletidspunkt. 
 
Fakultetet har rullerende opptak til den organiserte forskerutdanningen og opererer derfor 
ikke med spesifikke ph.d.-kull. Gjennomsnittlig netto tidsbruk for de 16 som avla ph.d.-graden 
i 2010 var 3,40 år. Dette er 0,12 år mer enn gjennomsnittet for 2009. Kjønnsfordelingen var 8 
kvinner og 8 menn. 13 av disse (6 kvinner og 7 menn) hadde sin arbeidsplass i fagmiljøet 
ved fakultetet. Her var netto tidsbruk 3,10 år. Gjennomsnittlig netto tidsbruk for alle kvinnelige 
kandidater totalt var 3,44 år, mens mannlige kandidater brukte 3,32 år. For kandidater med 
arbeidsplass i fagmiljøene var gjennomsnittet 3,06 år for kvinner og 3,13 år for menn. Netto 
snittid nærmer seg nå normert for kandidater lokalisert i fagmiljøene, og vi erfarer at stadig 
flere leverer på normert tid korrigert for permisjoner av ulike slag. I 2010 leverte 8 ph.d.-
kandidater på normert tid. En av disse fikk avhandlingen underkjent. 
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Mye tyder på at det er sammenheng mellom tett oppfølging og gjennomføringsgrad. 
Fakultetet vil i årene som kommer legge større vekt på å integrere kandidatene i fagmiljøer. 
Dette skal oppnås ved å trekke dem aktivt inn i forskningsgruppene, samt ved å legge til rette 
for og støtte annen faglig og sosial aktivitet som inkluderer kandidatene og den øvrige 
staben. Eksterne kandidater har generelt svakere gjennomføring enn kandidater som er 
integrert i fagmiljøet. Fakultetet ser integrering av eksterne kandidater som en stor utfordring. 
 
Fakultetet har nå fire forskerskoler, og i tillegg fungerer Senter for middelalderstudier (CMS) 
som en forskerskole. Det finnes derved fakultære tilbud til de fleste som er tatt opp til den 
organiserte forskerutdanningen ved fakultetet. Den nyeste forskerskolen er en regional 
forskerskole i musikk i regi av Musikknett Vest, Grieg Research School, som ble åpnet 
01.12.10. Den koordineres av Griegakademiet – Institutt for musikk. Senter for kvinne- og 
kjønnsforskning (SKOK) deltar i den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning som ble 
opprettet i oktober 2010 med offisiell oppstart 01.01.11. Lederskapet er rullerende og ligger 
ved NTNU de første tre årene. Senter for vitenskapsteori (SVT) har som langsiktig mål å 
etablere en nasjonal eller internasjonal forskerskole i samarbeid med det nasjonale fagrådet i 
vitenskaps- og teknologistudier. 
 
 
Ambisjoner for 2011 

 
Gjennom tettere oppfølging av framdriftsrapportene og medarbeidersamtaler med 
stipendiatene tar grunnenhetene sikte på å fange opp problemer og derved forbedre 
progresjonen. Ettersom stipendiater med arbeidsplass i fagmiljøene nå nærmer seg normert 
tid, vil dette særlig gjelde de andre kandidatgruppene. Enhetene har god oversikt over hvem 
som med stor grad av sannsynlighet vil sluttføre i løpet av året, og prognosene tyder på at 
ambisjonene for 2011 vil bli nådd. 
 
Pr. 01.04.11 er to disputaser for ph.d.-graden gjennomført. I tillegg er to ph.d.-avhandlinger 
godkjent for disputas. 10 avhandlinger, hvorav 2 for dr.philos.-graden, er under bedømmelse, 
mens 3 avhandlinger, alle dr.philos., er underkjente. Ifølge gjeldende reglement må alle 
innleverte avhandlinger bedømmes. Fakultetet imøteser en varslet revisjon av dr.philos.-
reglementet som vil gjøre det mulig å avvise avhandlinger som helt åpenbart ikke 
tilfredsstiller kravene som stilles til vitenskapelighet. En revisjon av reglementet på dette 
punktet vil helt klart kunne bidra til å redusere antallet underkjente dr.philos.-avhandlinger. 
 
Fakultetet har 65 faste universitetsstipendiathjemler. I tillegg har fakultetet 9 midlertidige 
hjemler knyttet til ulike eksternfinansierte prosjekt. Måltallet for 2011 er tilsetting i 75 
stipendiatstillinger. Pr. 01.04.11 var det tilsatt i 74 universitetsstipendiatstillinger, men mange 
av stipendiatene nærmer seg utløpet av finansieringsperioden. Ledige hjemler fordeles etter 
en nøkkel til grunnenhetene som lyser dem ut. For tiden er flere stipendiatstillinger under 
utlysing og tilsetting. Fakultetet har videre som mål å tilsette i 11 stipendiatstillinger finansiert 
av NFR og andre eksterne finansieringskilder. Pr. 01.04.11 har fakultetet tilsatt i 9 stillinger. I 
tillegg har fakultetet tilsatt i 3 stillinger knyttet til stipendprogrammet for kunstnerisk 
utviklingsarbeid, hvorav én er finansiert over fakultetsbudsjettet. 
 
 
b) Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og prioriteringer 

 
Status for oppfølging av handlingsplan for forskerutdanning 
 
På fakultetskonferansen på Voss i september 2010 var forskerutdanningen eneste tema. På 
bakgrunn av innspillene på konferansen og universitetets handlingsplan har det i etterkant 
vært arbeidet med et forslag til revisjon av fakultetets forskerutdanning. Dette ble ferdigstilt i 
februar 2011 og er nå på høring hos grunnenhetene. Målet er å behandle forslaget i 
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fakultetsstyret i juni. Hovedstrukturen i forslaget innebærer at veilederfunksjonen fremdeles 
skal stå sentralt i forskerutdanningen. Samtidig må kravet i handlingsplanen om at alle ph.d.-
kandidater skal knyttes til gode fagmiljøer oppfylles på en bedre og mer gjennomført måte 
enn det er i dag. Dette ansvaret foreslås lagt til den forskergruppen som veilederen tilhører. 
Det overordnede ansvaret for opplæringsdelen legges til et forsknings- og 
forskerutdanningsutvalg ved hver grunnenhet, med unntak av den obligatoriske opplæringen 
i vitenskapsteori og etikk, hvor ansvaret ligger hos SVT. Dagens forskerskoler foreslås 
avviklet i som enheter direkte underlagt fakultetet, men kan videreføres i regi av 
grunnenhetene om det er ønskelig. På fakultetsnivå opprettes et overgripende forsknings- og 
forskerutdanningsutvalg som gis det overordnede ansvaret for forskerutdanningen ved 
fakultetet. 
 
Fakultetet har innført flere av tiltakene i handlingsplanen, som for eksempel tilsetting og 
opptak i én og samme prosess, og midtveisevaluering. Fakultetet ser den planlagte 
revisjonen av forskerutdanningen som en viktig forutsetning for å kunne implementere 
tiltakene i handlingsplanen på en best mulig måte. 
 
Ved Det humanistiske fakultet er individuelle prosjekt fortsatt det mest vanlige, mens det ved 
andre fakultet er vanligere med prosjekt som er tettere integrert i større forskningsprosjekter. 
Vi ser imidlertid at dette blir vanligere også ved vårt fakultet, særlig knyttet til eksternt 
finansierte prosjekter. Virkemidlene for å bedre gjennomstrømningen og få ned 
gjennomsnittsalderen må ut fra dette også kunne variere fra fakultet til fakultet. Vi vil i denne 
sammenhengen påpeke at stipendiatrekrutteringen er langt bedre innen humaniora enn for 
eksempel innen realfagene, og de prosjektene som blir finansiert, har ofte svært høy kvalitet 
på grunn av den store konkurransen. Grunnenhetene melder at de fortsatt ønsker å satse på 
de mest lovende rekruttene gjennom åpne utlysinger, samtidig som en søker å styrke 
rekrutteringen gjennom større, ofte eksternt finansierte forskningsprosjekt. 
 
Fakultetet har som nevnt startet prosessen med å vurdere de organisatoriske rammene rundt 
forskerutdanningen. Forskerutdanningen skjer ikke lenger bare i et en-til-en-forhold mellom 
kandidat og veileder, men også innenfor rammene av forskningsgrupper og forskerskoler. I 
tillegg er SVT involvert i utdanningsløpet til den enkelte kandidat. Diskusjoner om hva en 
ph.d. skal være og hva vi som institusjon vil med denne utdanningen, vil også måtte komme i 
kjølvannet av handlingsplanen. Implementeringsprosessen knyttet til det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket vil kunne være en god anledning til å ta opp de overordnede 
spørsmålene knyttet til overførbare ferdigheter. Kvalifikasjonsrammeverket muliggjør også en 
videre implementering av Dannelsesutvalgets anbefalinger. 
 
Stipendiatene ved fakultetet har på eget initiativ og med støtte fra fakultetet dannet STIP-HF, 
som er et fagpolitisk og faglig-sosialt utvalg for ph.d.-kandidater på tvers av fag- og 
instituttgrenser. Det er stor aktivitet i gruppen, som blant annet er høringsorgan for saker 
som gjelder forskerutdanningen. 
 
 
Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsinger 

 
Fakultetet har de siste årene utlyst både stipendiat- og postdoktorstillinger knyttet til 
eksternfinansierte prosjekter, men de fleste egenfinansierte stillingene har vært utlyst som 
åpne. Grunnenhetene har da rangert søkerne i forhold til kvaliteten på prosjektbeskrivelsen, 
grunnkvalifikasjoner og muligheten til å bli integrert i et godt forskningsmiljø. Fra og med 
2010 er imidlertid de ledige stipendiatstillingene fordelt til grunnenhetene, som selv avgjør 
innen hvilke områder stillingene skal utlyses ut fra egne prioriteringer og behov. Det blir da 
opp til grunnenhetene om de ønsker å ta hensyn til konkrete forskningssatsinger innen egne 
fagmiljøer. Til nå har grunnenhetene i stor grad valgt å lyse stillingene ut åpent innenfor egne 
fagområder. 
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Tiltak for å bedre gjennomstrømning og gjennomføring og hindre frafall og underkjenninger 

 
Gjennomsnittstallene for gjennomføring viser at fakultetet er på rett vei. Likevel er det for 
mange som ikke leverer avhandlingen innen finansieringsperiodens utløp. Som tidligere 
nevnt anses en enda bedre integrasjon av ph.d.-kandidatene i forskningsmiljøene, blant 
annet ved tilknytning til forskningsgrupper, som et viktig virkemiddel. Fagmiljøene har 
påbegynt dette arbeidet, men det er fremdeles en vei å gå, spesielt med hensyn til eksterne 
kandidater. Dette er en utfordring, og også i 2011 må det jobbes videre med denne 
problematikken med tanke på å finne bedre løsninger for dem det gjelder. Prosjekter som 
ikke fullføres, er et tap både for kandidaten selv og for fakultetet. Tiltak for å bedre 
gjennomstrømmingen og gjennomføringen må generelt settes inn på et tidlig stadium i 
forskerutdanningsløpet. Flere grunnenheter melder om at det er igangsatt ulike tiltak som 
forhåpentligvis vil gi effekt i årene framover. 
 
Fakultetet anser innføring av midtveisevaluering som et viktig virkemiddel for å avdekke 
flaskehalser underveis for den enkelte kandidat og regner med at dette tiltaket vil kunne bidra 
positivt til både gjennomføring og gjennomstrømming. Fakultetet har utarbeidet retningslinjer 
for midtveisevalueringen etter mønster fra søsterfakultetet ved NTNU, som gjennom flere år 
har erfaringer med et opplegg som anses som svært vellykket. Midtveisvalueringen skal 
iverksettes våren 2011 for alle ph.d.-kandidater som har startet på forskerutdanningen fra og 
med 01.01.09. Opplegget skal evalueres innen utgangen av 2012. Ansvar for gjennomføring 
er lagt til grunnenhetene. 
 
 
Fakultetet vil ellers påpeke at utfordringene knyttet til gjennomføring og gjennomstrømming 
ikke bør ses separat fra innføringen av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket spesielt og 
spørsmålet om hva UiB ønsker med forskerutdanningen sin generelt. Fakultetet regner også 
med at den foreslåtte revisjonen av forskerutdanningen og opplæringsdelen i 2011 kan ha 
positive følger for gjennomføringen. 
 
Fakultetet har ph.d.-kandidater ansatt i 3-årige og 4-årige stillinger, de første uten 
arbeidsplikt, de siste med arbeidsplikt tilsvarende ett årsverk. Fra 2010 er alle nye 
universitetsstipendiater ved fakultetet tilsatt for 4 år inkludert ett års pliktarbeid. 
Tilbakemeldinger tyder på at arbeidsperioden organiseres svært ulikt fra institutt til institutt. 
Fakultetet har derfor varslet en revisjon av retningslinjene for hvordan arbeidsperioden.kan 
brukes av grunnenhetene. 
 
 
Veilederopplæring 

 
Flere grunnenheter har opprettet egne møtepunkter for alle veiledere knyttet til 
forskerutdanningen der hensikten er å utveksle erfaringer og diskutere hvordan denne type 
veiledning kan videreutvikles. Erfaringene så langt er positive og har avdekket et behov for å 
kunne drøfte slike spørsmål på en åpen måte. I forbindelse med startseminaret for nye ph.d.-
kandidater i februar 2010 var det en egen sesjon for veiledere med godt oppmøte. Flere 
veiledere har dessuten deltatt på opplegg i regi av Program for universitetspedagogikk. 
Tilbakemeldingene fra grunnenhetene tyder også på at det foregår utstrakt kollegalæring 
knyttet til veiledning i fagmiljøene.  
 
 
Innføring av ph.d.-registrering og felles framdriftsrapportering for ph.d.-kandidater 

 
Fakultetets erfaringer med innføring av ph.d.-registrering to ganger i året er svært gode. 
Fakultetet har nå fått langt bedre oversikt enn tidligere over antallet aktive kandidater i ph.d.-
programmet, dvs. kandidater som jobber med og har til hensikt å levere en avhandling. 
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Registreringen fungerer i tillegg som et viktig redskap i kommunikasjonen mellom kandidater 
og fakultet. Også grunnenhetene melder at ph.d.-registreringen har vært til stor hjelp i 
arbeidet med å fastslå hvem som kan defineres som aktive i programmet, og derved i 
oppfølgingen av den enkelte kandidat. Felles framdriftsrapportering høsten 2010 synes også 
å ha fungert godt. Vi vil spesielt bemerke at tidligere skulle veileder godkjenne kandidatens 
framdriftsrapport. Ved innføring av elektronisk rapportering har ikke veileder lenger innsyn i 
kandidatens rapport, og dette har blant annet gitt seg utslag i interessante avvik på enkelte 
punkter mellom kandidatrapport og veilederrapport. Alt tyder på at innføring av elektronisk 
rapportering og større konfidensialitet medfører at både kandidat og veileder føler seg friere 
til å svare oppriktig. Kandidatenes framdriftsrapporter er et viktig utgangspunkt for 
medarbeidersamtaler på grunnenhetene. Fakultetet anser derfor felles elektronisk 
rapportering for å være et godt verktøy for forskerutdanningsansvarlige på grunnivå med 
tanke på å avdekke potensielle problemer så tidlig som mulig og sette inn relevante tiltak. 
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   Bergen 23. februar 2011 
  

  

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 
 
 

 1. Rapportering kvantitative indikatorer 

   
 Resultatindikator                  2010 2010            2011  
                                                Måltall          Resultat            Måltall          
Totalt antall disputaser                  10                    6                          10                       
Antall uteksaminerte  
ph.d-kandidater pr. 
vitenskapelig årsverk                       0,23                 0,065                 0,23 
(prof./førsteam.)  
Antall nye  
doktorgradsavtaler                           7                      10                         7 
Antall aktive 
ph.d-kandidater                              50                      53                       50 
Tilsatte i  
Departemantsfinansierte 
 stillinger                                         20                     27                        26    
Tilsatte i    
Forskningsrådsfinansierte stillinger  3                      2                          3    

Tilsatte i andre eksternfinansierte 
 stipendiatstillinger                            2                    1                            1 
Gjennomstrømming på  
disputerte ph.d-kandidater              
 

 

 
 
2 Kvalitativ omtale av hver resultatindikator  
 
Resultatoppnåelse 2010  
Tallet på avlagte disputaser i 2010 var lavere enn forventet, til sammen seks disputaser: 
tre dr. philos og tre PhD. Av disse var tre i historie – Torgeir Landro (CMS), Runar 
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Jordåen og Terje Emblem –, én i kulturvitenskap, Trude Fonneland, og to i arkeologi, 
Helge Sørheim og Ørjan Engedal. To innleverte dr.philos-avhandlinger ble refusert.   
 
Ressursbruk knyttet til gjennomføring av dr. gradsløpet  
Det legges generelt store veiledningsressurser i den enkelte doktorgradskandidat. Ved 
AHKR er det vanlig med én hovedveileder, og bruken av bilveileder er mindre vanlig. Av 
de tre PhD- kandidatene som disputerte i 2010, gjennomførte bare én på normert tid. 
Samlet har det vært normal ressursinnsats i 2010 med normal veiledningsinnsats. At det 
i noen tilfelle går uforholdsmessig lang tid fra innlevert avhandling til gjennomført 
disputas, kan by på problem. Dette skjedde i ett tilfelle i 2010 (11 mndr.), men skyldtes 
da ekstraordinære forhold knyttet til komitéarbeidet.  

 

Med 53 kandidater inne på programmet er AHKR det klart største instituttet ved Det 
humanistiske fakultet når det gjelder forskerutdanning. I dette tallet er også én stipendiat 
ved Bergen Museum og én stipendiat ved SKOK, siden de faglig sorterer under AHKR. 
Videre er 15 eksterne kandidater, knyttet til institusjoner utenfor UiB, regnet med. Fem 
av stipendiatene ved CMS sorterer også faglig under AHKR, men er ikke regnet med, 
siden de for 2010 ikke har rapportert til instituttet.  
 
I 2010 ble det ansatt seks nye stipendiater: tre etter åpen utlysing (arkeologi, historie og 
religionsvitenskap), én kvotestudent (arkeologi) og to øremerkede stipend (tidlig 
moderne historie og historie fagdidaktikk). I tillegg ble det tatt opp to eksterne kandidater, 
henholdsvis historie og kulturvitenskap.  For sju av de interne kandidatene som fortsatt 
er registrert på PhD-programmet, er stipendtiden utløpt.  Av de 15 eksterne kandidatene 
som er registrert på programmet, har to – begge i religionsvitenskap – levert inn sine 
avhandlinger i 2010 og er under bedømming.  Av de eksterne er fire kandidater på 
overtid.  
 
Når det gjelder fagfordelingen på hele gruppen samlet, er 22 knyttet til historie (herav sju 
eksterne), 11 til kulturvitenskap (hvorav seks eksterne), 11 til arkeologi (ingen eksterne) 
og ni til religionsvitenskap (hvorav to eksterne, men hvor en leverte i 2010). Når det 
gjelder kjønnsfordeling er det 32 (60 %) menn og 21 (40 %) kvinner, men med forskjeller 
innad i fagene, hvor kvinneandelen er lavest i historie med 27 %. Av de 30 interne 
stipendiater som fortsatt har finansiering, er det 12 stipendiater i historie, fem i 
religionsvitenskap, tre i kulturvitenskap og ti i arkeologi.  
 
Stipendiatene er i all hovedsak finansiert av fakultetet som universitetsstipend, men 
også gjennom program og prosjekt med annen finansiering, som Norges forskningsråd. 
Det er et problem at så mange ikke sluttfører innen stipendperioden.  
Til sammen 30 av instituttets fast ansatte fungerer som hovedveiledere, mens ti 
kandidater også har biveiledere, de fleste interne. En av II-stillingene ble i 2010 også 
brukt som biveileder.  Eksterne veiledere og biveiledere forekommer bare unntaksvis. 
Antall stipendiater per veileder varierer fra én til fire. Det er likevel forholdsvis sjelden 
med flere enn tre stipendiater per veileder. Å regne gjennomsnittstall i forhold til ansatte 
gir ut fra denne variasjonen et skjevt bilde av de reelle forhold.   
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Stipendiatene er også trukket aktivt inn i forskningsgruppene. Så godt som alle 
stipendiater har tilknytning til forskningsgrupper, mens de eksterne kandidatene faller 
ofte utenfor. Stipendiatene gir gode tilbakemeldinger på å bli innlemmet i større 
fagmiljøer.   

 

Det viser seg å være sammenfall mellom tett oppfølging og gjennomføringsgrad. 
Eksterne kandidater har generelt svakere gjennomføring enn stipendiater som er 
integrert i fagmiljøene. Dette skyldes ofte at de eksterne kandidatene ikke har 
tilstrekkelig tid til konsentrert arbeid med prosjektet, på grunn av arbeidsplikt ved 
høyskoler, museer eller andre institusjoner. Stipendiater på overtid får også ofte et 
problem i sluttfasen, noe som kan forlenge innleveringen betydelig. 

 

Instituttet har derfor satt fokus på problemer knyttet til forskerutdanning i 
handlingsplanen til AHKRs forskningsstrategi i inneværende periode med sikte på å 
styrke forskerutdanningen. Stipendiatene følges nå tettere opp gjennom 
medarbeidersamtaler for å fange opp eventuelle problemer og følge opp fremdriften. Det 
er også satt større fokus på veiledningen. I 2009 ble det opprettet et eget møtepunkt – 
Veilederforum – for alle veilederne knyttet til forskerutdanningen ved instituttet, for å 
utveksle erfaringer og diskutere hvordan denne type veiledning kan videreutvikles. 
Erfaringene så langt er positive og viser et behov for å kunne drøfte slike spørsmål på 
en åpen måte.       
     

Måltall for 2011  
AHKR utarbeider årlige oversikter over kandidatenes progresjon, og 
forskningskoordinator har også i 2010 gjennomført medarbeidersamtaler med alle 
stipendiatene, et arbeid som følges videre opp i 2011. Instituttet har således god 
oversikt over hvem som vil sluttføre i løpet av året. Siden måltallene referer til avlagte 
disputaser, er instituttet avhengig av at innleveringene skjer senest i løpet av 
vårsemesteret for å få til disputas samme år. Flere av kandidatene som etter 
prognosene skulle levere i vår, men som først leverer til høsten vil derfor ikke disputere 
før i 2012.  Måltallet for 2011 er satt til ti disputaser.  Det er tett dialog med veiledere for 
å følge progresjonen. 

 

 

3 Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og prioriteringer  

 

Oppfølging av handlingsplan for forskerutdanning.  

AHKR har tidligere i sin kommentar til universitetets handlingsplan understreket behovet 
for å vurdere forskerutdanningen ut fra faglige premisser og ikke ut fra mer generelle 
betraktninger knyttet til et mer kollektivt veilederansvar i forskningsgrupper. AHKR deler 
synspunktene om at gjennomstrømmingen må bedres og gjennomsnittsalderen 
reduseres. Virkemidlene trenger imidlertid ikke være de samme i humaniora som for 
eksempel i medisin, der prosjektene ofte er tettere integrert i forskningsprosjekter. I 
humaniora er det gjennomgående flere søkere og skarpere konkurranse om åpne 
stipend enn i realfagene. Søknader til åpne, individuelle prosjekt har ofte høyere kvalitet 
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enn søknader til øremerkede stipend der konkurransen er mindre, men uten at det er 
noen regel.  AHKR ønsker fortsatt å satse på de mest lovende rekruttene, samtidig som 
en søker å få fram flere rekrutter gjennom større forskningsprosjekt. I begge tilfelle 
kreves det fokus på progresjon og oppfølging med et tydelig forankret ansvarsforhold.    

 

I AHKRs forskningsstrategi legges det generell vekt på styrke forskerutdanningen 
 

•   øke antall stipendiater og postdok-stillinger i AHKR-fagene 
•  ha et forskerutdanningsperspektiv på mastergradsutdanningen 
•  bedre gjennomføringstiden for stipendiater og redusere frafall gjennom bedre 

oppfølging 
•  integrere stipendiatene i forskningsmiljøene ved instituttet, bl.a. gjennom 

forskningsgrupper 
•   inkludere stipendiater inn i internasjonale nettverk og miljøer 
•   vektlegge stipendiatenes rolle som forskningsressurs    
• videreutvikle innholdet i forskerutdanningen knyttet til Forskerskolen, bl.a. veilede 

stipendiatene om publiseringsstrategi  
• etablere et veleiderforum ved AHKR – et årlig seminar med informasjon- og 

erfaringsutveksling  
• skape likeverdige forhold for stipendiatene  
• beskytte forskningstiden til stipendiatene, bl.a. gjennom mer realistiske normtall 

knyttet til undervisning   
•  tilstrebe at alle stipendiater blir samlokalisert med de relevante forskingsmiljøene 

ved instituttet 
• finne rutiner for bedre oppfølging og tilrettelegging for stipendiater etter 

omsorgspermisjon 
 

Utfordringer med hensyn til vitenskapsteori og etikk  

Ved AHKR er det opprettet en forskningsetisk komité som også vurderer spørsmål 
knyttet til forskerutdanning, særlig forhold av fagspesifikk karakter. En stipendiat er også 
representert i komiteen, der Christian Bull i 2010 ble erstattet av Håkon Tandberg som 
ny stipendiatrepresentant.   

 

Når det gjelder vitenskapsteori får instituttet nå fått gode tilbakemeldinger på at denne 
delen nå er bedre tilrettelagt i forhold til humaniora.  

 

AHKR vil satse ytterligere på å integrere stipendiatene i forskningsgruppene og styrke 
arbeidet i disse. 

 

Tiltak for å bedre gjennomstrømming og gjennomføring i 2011  

Tiltak for å bedre gjennomstrømming må settes inn på et tidlig stadium i 
forskerutdanningen. Tiltak som alt er satt i gang, vil forhåpentlig få effekt i 2011 og 
senere. Ved AHKR vil en særlig satse på integrasjon, informasjon og kontaktskapende 
tiltak. Det er bl.a. etablert en egen stipendiatside på eksternwebben og som nevnt et 
eget veilederforum for vitenskapelig ansatte som veileder kandidater under 
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forskerutdanning. Stipendiattreff er et nytt tiltak i 2010, et sosialt møtepunkt for hele 
stipendiatgruppen, samt velkomstlunsj for nytilsatte stipendiater med presentasjon av 
basisinformasjon om den nye stipendiattilværelsen. 

 

Forskerskole som virkemiddel i forskerutdanningen  
Stipendiatene og kandidatene ved AHKR forholder seg til fire fagområder, arkeologi, 
historie, kultur- og religionsvitenskap, med vekslende tilbud når det gjelder nasjonale og 
internasjonale forskerskoler. Forskerskolen, Kultur og samfunn i regi av fakultet, retter 
seg særlig mot stipendiater ved AHKR, i tillegg til filosofi og kulturfagene knyttet til 
språkfagene. Fra høsten 2010 har Einar Thomassen overtatt vervet som 
forskerskoleleder etter Nils Gilje. Vårsemesteret 2010 fungerte Arild Utåker ved Institutt 
for filosofi og førstesemesterstudier som leder.    
 
Det er ennå for tidlig å trekke noen konklusjoner om betydningen av forskerskolen. I 
2010 var tilbudene færre enn i 2009 på grunn av lederskiftet. AHKR ser positivt på at det 
er kommet et slikt tilbud og at det er et tett forhold til instituttet gjennom 
forskningskoordinator og forskningsgruppeledere i styringsgruppen. Samtidig melder 
stipendiater at det er behov for mer fagspesifikke tilbud og at de fagovergripende 
kursene kan bli noe generelle. Mange søker også fagspesifikke kurs ved eksterne mer 
fagspesifikke forskerskoler eller andre fora der de kan legge fram arbeider under 
utvikling. Dette skjer også i forskningsgruppene ved AHKR.  
 



Forskerutdanningsmelding for 2010 

Institutt for fremmedspråk 

 
1. Kvalitative vurderinger 
 
IF arbeider målrettet med å følge opp sine Ph.D-kandidater og sørge for gode 
rammevilkår for både opplæringsdelen og arbeidet med avhandlingen. Instituttet hadde 8 
disputaser i 2010, tallet for 2011 vil nok bli noe mindre.  
 
Instituttet har for tiden 23 internfinansierte og 13 eksternfinansierte stipendiater 
(inkludert våre kvotestipendiater). Når det gjelder sistnevnte gruppe har vi 4 personer i 
doktorgradsprogrammet og 4 andre som er ute av finansieringsperioden, men fortsatte 
arbeidet med avhandlingene med sikte på innlevering. For de sistnevnte har instituttet 
strukket seg langt for å legge til rette for kandidater som ikke lenger får midler. Av disse 
8 har 3 levert avhandling før 31. desember 2010.. Instituttet har i perioden hatt 2 ikke-
godkjente avhandlinger. Begge kandidater er i gang med de anbefalte omarbeidelser med 
sikete på ny innlevering 
 
Fakultetet har i 2010/2011 kommet med nye retningslinjer når det gjelder krav til opptak 
av søkere med ekstern finansiering.  
PhD-stipendiatene ved IF er involvert i alle tre av HFs forskerskoler: Språkvitenskap og 
filologi, Tekst, bilde, lyd, rom (TBLR), og Kultur og samfunn. Instituttet oppfordrer alle 
nye stipendiater og dr. gradskandidater til å melde seg inn i den aktuelle forskerskolen 
 
 
                                                                            Statistikk 2010              Prognoser 2011 
 
Indikatorer 

 
Resultat 

                 
Ambisjoner 

Disputaser 8 7 
Disputerte pr. vitenskapelig årsverk   
Aktive Ph.D.-kandidater 38 35 
Nye dr.gradsavtaler 7 5 
Tilsatte i departementsfinansierte stillinger 22 x) 22 x) 
Tilsatte i NFR  og andre eksternfinansierte 12 10 
Gjennomstrømming for Ph.D.-kandidater   
   
x) I tillegg kommer tidligere UIB-stipendiater (som ikke lenger har finansiering) 
 
Av de disputerte er  4 ordinære stipendiater ved UiB  og 4 tilhører gruppen ”eksternt 
finansierte”, hvorav  2 er kvotestipendiater. 
 
 
Ellers er fordelingen slik når det gjelder kandidatkategorier ved utgangen av 2010: 
 



• UiB-stipendiater med finansiering: 22 
• Tidligere UiB stip. (uten finansiering): 4     
• Eksternt finansierte 12 , herav  7 kvotestipenditer  (3 av disse har ikke lenger 

finansiering) 
• Antall kandidater med avhandling under bedømming: 3 

 
 
b) Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og 
prioriteringer 
 
Gjennom nøye gjennomgang og oppfølging av fremdriftsrapporter og pågående 
medarbeidersamtaler, tar instituttet sikte på å fange opp eventuelle problemer som den 
enkelte kandidaten måtte ha. Den nye ordningen med registreringer 2 ganger pr. år er til 
stor hjelp for å kunne fastslå hvor mange ”aktive kandidater” vi har, i og med at 
definisjonen av dette er problematisk. Antall som leverer framdriftsrapport kan også være 
en god indikator, men hittil er begrepet ”aktive kandidater” ikke blitt helt presist definert.   
Gjennomgangen av årets fremdriftsrapporter har avdekket at noen av PhD-kandidatene 
behøver en oppfølging og vurdering av prosjektets status. Dette vil føre til en klargjøring 
av hvilke kandidater som fortsatt skal ha status som aktive. 
 
Implementeringen av midtveisevalueringen vurderes positivt. Instituttet setter pris på de 
forenklede rutinene HF har kommet frem til. Vi må samtidig være obs på merkostnadene 
ved at en større del av administreringen av forskerutdanningen pålegges instituttene.  
 
IF avventer fakultetsledelsens nye forslag til organisering av forskerutdanningen.  
IF vil neste år oppmuntre til at våre stipendiater innlemmes som medlemmer av 
forskergruppene på instituttet, for å sikre en bedre integrering av PhD-stipendiatene i 
forskermiljøet.   
 
 
Margareth Hagen 
forskningskoordinator      

Jan A. Johansen                                                                          
forsknings- og formidlingskonsulent 







 

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 

 

  

  

 

 

 

Forskerutdanningsmelding 2010 - FoF 

 

Vedlagt ligger forskerutdanningsmelding fofr Institutt for filosofi og førstesemesterstudier i 

2010 

 

Meldingen ble vedtatt, sammen med forskningsmelding, i instituttrådsmøte den 10. mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Steinar Thunestvedt 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2011/1408-STT 10.03.2011 
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FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010  

Institutt for Filosofi og førstesemesterstudier, FoF  

Universitetet i Bergen  

1. RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER  

Resultatindikator  Resultat  Ambisjoner  

 2010  2011  

Totalt antall disputaser  2  3  

Antall uteksaminerte ph.d-kandidater pr. 

vitenskapelig årsverk (prof./førsteam.)  
           0,10                0,15 

Antall nye doktorgradsavtaler  0  1  

Antall aktive ph.d-kandidater  11  9  

Tilsatte i departementsfinansierte stillinger  0  0  

Tilsatte i forskningsrådsfinansierte stillinger  1  1  

Tilsatte i andre eksternfinansierte 

stipendiatstillinger  
2  2  

Gjennomstrømming på disputerte ph.d-

kandidater  
2  2  

KVALITATIVE VUDERINGER  

a) Kvalitativ omtale av hver resultatindikator  

Antall disputaser  

FoF hadde to stipendiater til disputas i 2010. Vi regner med 2-3 disputaser i 2011.  

Uteksaminerte ph.d-kandidater pr. vitenskapelig årsverk  

Antall uteksaminerte ph.d. kandidater pr. vitenskapelig årsverk kunne gjerne vært noe høyere.  

Antall nye doktorgradsavtaler  

I fakultetsstyret høsten 2010 ble FOF tildelt 5 universitetsstipendiathjemler. FoF lyste ut i 

desember 2010 en stipendiatstilling. Det kom inn 17 søkere. Innstillingen fra den sakkyndige 

komiteen ventes å foreligge i begynnelsen av mars. Instituttet vil gjennomføre intervjuer med 

de øverst innstilte kandidatene og venter å ha stipendiaten på plass fra 1. august. 
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Antall aktive ph.d-kandidater  

FoF har nå (februar 2011) åtte ph.d-kandidater – alle aktive. Fire av disse er 

unversitetsstipendiater.   

Alle veiledere vurderer fremdriften som god eller tilfredsstillende. To av stipendiatene byttet 

veiledere, noe alle parter er tilfreds med.  

Tilsatte i forskningsrådsfinansierte stillinger  

Vi har hatt en NFR-stipendiat. Hennes stipendperiode utløp i mai 2010.  

Her må også nevnes at instituttet fikk sin første post-doc. høsten 2009, gjennom NFRs 

FRIHUM-midler. 

Tilsatte i andre eksternfinansierte stipendiatstillinger  

Vi har én stipendiat finansiert av kinesiske myndigheter og én som er finansiert av 

Kriminalomsorgen Vest. Sistnevnte startet i realiteten i 2009, mens den kinesiske stipendiaten 

er midtveis i sin 4-årige stipendperiode. I tillegg har vi en ph.d-kandidat som er ansatt ved 

Buskerud distriktshøyskole. 

Instituttet hadde ingen ph.d-stipendiater gjennom Yggdrasilprogrammet i 2010, men vil få 

flere i 2011, i første rekke i regi av Wittgensteinarkivet.  

Gjennomstrømming på disputerte ph.d-kandidater  

I 2010 disputerte to stipendiater ved FoF.  

Den ene var Eva Sunde som er ansatt ved psykologiske fakultet og som har tatt sin 

doktorutdanning ved siden av sitt engasjement der. Hun hadde professor Knut Venneslan som 

veileder.  

Den andre som disputerte ved FoF i 2010 var Christian Erbacher fra Tyskland. Han var 

tilknyttet Wittgensteinarkivet og hadde Alois Pichler som veileder.  

b) Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og prioriteringer 

Vi har i de siste to årene registert en klar bedring mht. tidspennet for gjennomføring av ph.d-

løpet. De to siste som har disputert, har begge gjort dette innenfor normert tid. Tidligere har 

dette heller vært en sjeldenhet. Det er vanskelig å peke på bestemte årsaker til dette, men det 

skal ikke benektes at en øket oppmerksomhet omkring ”gjennomføringstid” i seg selv kan ha 

virket gunstig samtidig med at selve kulturen rundt ph.d-graden derved også er blitt noe 

forandret. I denne sammenhengen må det undrestrekes at vi har to typer stipendiater og at det 

er bare dem som er finansiert slik at hele arbeidestiden forventes å gå med til ph.d-graden som 

dette kriteriet er relevant før. Mindretallet (pr. dags dato gjelder det bare to) har en ordning 

med sine institusjoner som innebærer at bare en del av arbeidstiden går med til ph.d-løpet.  

Når det gjelder det nærmere innhold i vår forskerutdanning er det her en rekke problemer. 

Noen av disse er strukturelle i den fortsand at de vanskelig lar seg løse. Vi er et lite institutt 

som har få stipendiater som i tillegg kan ha svært forskjelleige orienteringer. Dette betyr at det 

er vanskelig å få til gode opplegg som samler stipendiatene våre. Det må også understekers at 

oppleggene må knyttes til hvor den enkelte befinner seg i ”ph.d-løpet”. Med 5 
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stipendiathjemler og relativt få eksternt finansierte stipendiater er vi heldige om vi har vi to 

som starter i løpet av ett år. Det sier seg da selv at det er vanskelig å få til noe som er 

tilstrekkelig samlende.  

Forskerskolen vi er tilknyttet, fungerer ikke etter hensikten. Det har vist seg vanskelig å få til 

felles opplegg som samler kandidater fra begge instituttene. Da FoF arrangerte forskerkurs i 

juni 2010, var der ingen stipendiater med fra AHKR (som deltok med en foreleser). FoF er 

imidlertid et for lite institutt til å kunne danne en egen forskerskole. En mulighet er at våre 

kandidater kan velge hvilke av Fakultetets forskerskoler de vil delta innenfor. Men den beste 

løsningen er å finne på nasjonalt nivå ved at de filsofiske instituttene går sammen om å 

organiserer forskerskoler. NFR-evalueringen av norsk filosofisk forskning peker også på 

denne løsningen og vil bli fulgt opp av et utvalg som nylig er nedsatt av forskningsrådet.  

Et annet forhold som vil kunne løse noen av problemene våre, er at  instituttet nå kommer 

sterkere inn ved vurdering av søknader om stipend. Her vil  vi legge økt vekt på to forskjellige 

forhold, dels på den enkeltes egnethet til forskning i filosofi (egenskaper som f.eks. 

selvstendighet og problembehandling), dels på det miljøet den enkelte søker vil kunne 

integreres i. Vi vil i den sammenheng innkalle de fremst innstilte til intervju. Dette vil også 

kunne nøytralisere noe av den vekten som tillegges prosjektbeskrivelsen. Vi vet av erfaring at 

en svært god prosjektbeskrivelse ikke nødvendigvis er en god kandidat; at man kan gå på kurs 

for å skrive gode søknader er fra vårt synspunkt selvsagt et problem. 

Når det gjelder opplegget i vitenskapsteori og etikk er dette ikke tilfredsstillende. For det 

første er dette et opplegg som passer best for stipendiater utenfor FoF. Vitenskapstori og etikk 

inngår allerede i noe av grunnutdanningen for de fleste av våre stipendiater. For det andre har 

det vist seg at noen av stipendiatene allikevel har brukt uforholdsmessig lang tid på å avlegge 

det vitenskapteoretiske innlegget. Dette fungerer ikke etter hensikten hvis det går i retning av 

en ”mini-disputas”. Et mulig alternativ vil kunne være å knytte denne delen av 

forskerutdanningen til de respektive forskerskolene.  

 

 

 

 

Bergen, 4. mars  

  

Vigdis Songe-Møller 

instituttleder 

Arild Utaker 

Forsknigsleder 

  Kirsten Bang 

  forskningskonsulent 
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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 

Harald Hårfagresgt. 1 

Bergen 

Saksbehandler 

Kjerstin Tønseth 

55 58 94 22 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Forskerutdanningsmelding fra Griegakademiet - Institutt for musikk 

 

Instituttrådet på Griegakademiet – Institutt for musikk har behandlet sak 06_2011; 

Forskningsmelding og forskerutdanningsmelding for 2010 på sirkulasjon og har gjort 

følgende vedtak: 

 

Instituttrådet godkjenner instituttets forskningsmelding og 

forskerutdanningsmelding for 2010. 

 

Vedlagt instituttets forskerutdanningsmelding for 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Frode Thorsen 

instituttleder Kjerstin Tønseth 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2011/1408-KJT 15.03.2011 
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UNIVERSITETET I BERGEN  

Griegakademiet – Institutt for musikk 

 Bergen, 01.3.2011 

  

  

 

 

 Postadresse: Det humanistiske fakultet Besøksadresse:  Lars Hillesgt. 3 

                        Postboks 7805, 5020 Bergen                              5015 Bergen 

 e-post:            grieg@hffa.uib.no Telefon: 55586950 / Telefaks: 55586960 

 

 

FORSKARUTDANNINGSMELDING 2010 

Griegakademiet – Institutt for musikk 

I. Generell omtale av forskarutdanning ved GA 

Forskarutdanning ved Griegakademiet – Institutt for musikk omfattar PhD-tilbod innan fag 

som musikkvitskap, musikkpedagogikk og musikkvitskap og tilbod innan det nasjonale 

stipendprogrammet for kunstnarisk utviklingsarbeid. Det er ein del av Griegakademiet sin 

profil å søkje å utvikle begge desse formene for kunnskapsutvikling og utforske rommet for 

kontakt og samarbeid på tvers av dei to aktuelle kulturane.  

 

11 kandidatar i tredje syklus var til instituttet i 2010: 3 innan kunstnarisk utviklingsarbeid, 4 

innan musikkterapi, 2 innan musikkvitskap og 2 innan musikkpedagogikk. Fram til 

1.desember 2010 fanst der ikkje noko samlande tilbod i tredje syklus for instituttet. I og med 

etableringa av Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies er denne situasjonen 

no radikalt endra. Vi vil difor kort kome inn på det opplegget som no er etablert.  

II. Hovudsatsing: Oppbygging av ein regional forskarskule i musikk 

Som ein konsekvens av UH-nett Vest si satsing på musikkfaglege aktivitetar i perioden 2009- 

2012, nedsette Musikknett Vest i mars 2009 ei gruppe som skulle sjå nærare på spørsmålet 

om det kunne dannast ein regional forskarskule i regi av institusjonane i nettverket.  Gruppa 

var samansett av professor Brynjulf Stige, UiB, professor Magne Espeland, HSH og 

førsteamanuensis Tiri Bergesen Schei, HiB. Gruppa la fram sin rapport 1. mai 2010 og 

utarbeidde i same renna ein SAK-søknad som fekk tilslag. Forskarskulen vart opna 1. 
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desember 2010, i samband med Holbergdagene og det nasjonale forskarutdanningskurset 

”Musikkens virkning – musikkens mening.” 

 

Følgjande institusjonar er per dags dato involverte i forskarskulesamarbeidet: Høgskulen 

Stord/Haugesund, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Volda og Universitetet i Bergen. 

Sistnemnde institusjon er koordinerande instans.  

 

I ei utgreiing utarbeidd av interimsstyret 1. mai 2010, er mål for forskarskulen skissert slik:  

 

Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies skal fremme akademisk forsking og 
kunstnarisk utviklingsarbeid på eit høgt internasjonalt nivå, gjennom arbeidsmåtar som gjer det 

mogeleg for kandidatane å vere aktive i både regionale, nasjonale og internasjonale nettverk, 

innan sitt eige spesialområde og innan meir tverrfaglege og fagintegrerte samarbeidsformer.  
 

Forskarskulen skal sikre solid rekruttering av fagpersonar med førstekompetanse innan høgare 

utdanning, forsking, forvaltning og samfunnet elles. Forskarskulen skal også leggjast til rette 
for kandidatar i førstelektorløp. Forskarskulen skal ha ei regional forankring, men legg 

samstundes opp til å utvikle ein solid internasjonal profil, både i høve til nivå, orientering og 

rekruttering.  

 

Forskarskulen skal integrere musikkfaglege og tverrfaglege perspektiv. I første omgang ligg 

fokuset på disiplinane musikkpedagogikk, musikkterapi, musikkvitskap og utøvande musikk. 

Dette er fagområde som har ulik profil og orientering, men som like fullt deler nokre viktige 
problemområde og metodiske utfordringar. Forskarskulen ønskjer å utfordre tendensar til at 

akademisk forsking og kunstnarisk utviklingsarbeid vert utvikla innan kvar sine sfærar og til at 

dei ulike akademiske disiplinar innan musikkfaget isolerer seg på ulike arenaer.  

 

Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies skal gje tilbod til PhD-kandidatar i 

disiplinar som musikkpedagogikk, musikkterapi og musikkvitskap og skal også utvikle kurs 

som kan vere interessante og relevante for tredjesykluskandidatar i utøvande disiplinar. 

Forskarskulen skal såleis omfatte ulike institusjonar og fagtradisjonar. Kandidatar i utøvande 

disiplinar vil, slik det fungerer i dag, vanlegvis vere knytt til det nasjonale stipendprogrammet 

for kunstnarisk utviklingsarbeid, som har eigne obligatoriske samlingar. For desse 

kandidatane vil deltakarane på samlingane til Grieg Research School vere eit fagleg tilskot. 

 

Følgjande hovudprinsipp for rollefordeling er etablert: 

- Forskarskulen er hovudansvarleg for utforming av opplæringsdelen (30 stp) 

- Forskingsgrupper ved dei aktuelle institusjonane er ansvarlege for oppfølging av 

avhandlingsdelen/kunstnarisk utviklingsarbeid.  
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PhD-kandidatar knytt til Grieg Research School for tilbod om følgjande kurs- og 

opplæringsopplegg: 

- Philosophy of Science (Vitskapsteori, 10 stp i samarbeid med Senter for vitskapsteori) 

- Interdisciplinary Music Studies (Tverrfaglege musikkstudiar, 10 stp for alle kandidatar 

ved Grieg Research School) 

- Specialization (Spesialisering, 10 stp tilpassa kandidatens prosjekt og faglege 

bakgrunn). 

 

Kommentar til komponenten “Philosophy of Science”: Vitskapsteori er ein viktig komponent 

for kandidatar i vitskaplege disiplinar. Forskarskulen er i forhandling med SVT om utforming 

av eit optimalt opplegg for tverrfaglege musikkstudiar. Ein tar sikte på å utvikle eit slikt 

opplegg i løpet av 2011, med von om å kunne annonsere kurs internasjonalt for våren 2012. 

 

Kommentar til komponenten ”Interdisciplinary Music Studies”: Forskarskulen byggjer på det 

premiss at det skapar meining å byggje ein felles plattform for kandidatar i disiplinar som 

utøvande musikk, musikkpedagogikk, musikkterapi og musikkvitskap. Namnet på 

forskarskulen identifiserer plattforma som ”interdisciplinary music studies”. Fire ”hjørne” i 

ein slik felles plattform vil vere 1) The study of musical texts and artifacts, 2) The study of 

musical performance, 3) The study of musical appropriation , 4) The study of musical creation 

and acquisition. Dei ulike forskingsgruppene ved instituttet vil ha spesialkompetanse i høve til 

fleire av desse tema.  

 

Organisering av samlingar, opplæring og rettleiing: Hovudmodellen vert samlingsbasert, for å 

leggje til rette for kandidatar frå heile regionen, resten av landet og utlandet. Den modellen 

som er etablert er: 

- Kvart haustsemester: 4 dagars fellessamling med kurs i Interdisciplinary Music 

Studies 

- Kvart vårsemester i parttalsår: Kurs i vitskapsteori (for dei det er aktuelt for)  

- Kvart vårsemester i oddetalsår: Spesialiserte kurs 

- Ad hoc: Andre arbeidsformer i forskarskulen og spesialiserte kurs som kandidatane 

sjølve oppsøkjer utanfor forskarskulen. 
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Andre arbeidsformer vert tatt i bruk i og mellom kurssamlingane, i den grad det er behov for 

det. Det kan t.d. vere naturleg å leggje slik arbeidsformer til ”ad hoc”-seminar i forkant eller 

forlenginga av disputasar eller andre møtepunkt i forskarskulemiljøet.  

 

Offisiell opning av forskarskulen var altså 1. desember 2010.  

 

Eit styre vart etablert 29. januar 2011: Sonja Dyrkorn (UiB), Aud Folkestad (Høgskulen i 

Volda), Liv Reidun Grimstvedt (Høgskulen Stord/Haugesund) og Eiliv Olsen (Høgsskolen i 

Bergen). Gimstvedt er vald til styreleiar, Dyrkorn til nestleiar.  

 

Engasjement av forskarskule leiar og administrativ koordinator er ikkje på plass i det denne 

forskarutdanningsmeldinga vert skriven, men vi vonar at det kjem på plass i byrjinga av mars.  

 

Eit fagutval er etablert, etter følgjande prinsipp: Alle fire fagdisiplinar og minimum tre 

institusjonar skal vere skal vere representerte. Utvalet har følgjande medlemmar: Magne 

espeland (musikkpedagogikk, HSH), Jill Halstead (musikkvitskap, UiB), Tiri Bergesen Schei 

(musikkpedagogikk, HiB), Brynjulf Stige (musikkterapi, UiB) og Frode Thorsen (utøvande 

disiplinar, UiB). 

 

III. Vidare planar og strategiar 

Etableringa av forskarskulen er særs viktig for instituttet. Ein hadde sett seg som mål at 

forskarskulen skulle kunne makte å starte med ca. 10 kandidatar. Dette målet er nådd, ved at 

det allereie er registrert 13 kandidatar. Målet er  å byggje opp aktiviteten til å omfatte 20 

kandidatar eller meir. Dette både for å sikre økonomi og rasjonell drift og for å gje fagleg 

breidde og tyngde i nasjonal og internasjonal samanheng. Denne målsetjinga kan truleg 

realiserast i løpet av ein periode på 3-5 år. Veksten vil kunne skje gjennom: 

- Utlysing av stipendiatstillingar ved dei samarbeidande institusjonar 

- Kandidatar knytt til eksternt finansierte forskingsprosjekt 

- Andre ekstern finansierte kandidatar (t.d. finansierte av arbeidsgjevar) 

- Kandidatar i førstelektorløp 

- Nasjonal og internasjonal rekruttering 

- Samarbeid med (det nasjonale) Stipendprogrammet for kunstnarisk utviklingsarbeid. 
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Nokre kandidatar vil vere knytte til UiBs doktorgradsprogram, medan andre vert knytte til 

program ved andre institusjonar. Ein slik allsidig strategi føreset fleksibilitet i høve til 

tilknytingsformer. Det vil m.a. vere aktuelt med cotutelle-avtalar i ein del tilfelle. Det er 

sannsynleg at Grieg Research School vil rekruttere internasjonalt, dersom det vert arbeidd i 

dei internasjonale faglege nettverka som fleire av dei samarbeidande fagmiljøa har. All fagleg 

aktivitet i forskarskulen vil difor gå på engelsk.  

 

A sikre trygge og langsiktige økonomiske rammer for forskarskulen vil vere heilt avgjerande 

for vidare utvikling av forsking og kunstnarisk utviklingsarbeid ved Griegakademiet. 

 

 

 

 

 

Frode Thorsen 

Instituttleiar  

 

 

Brynjulf Stige (s) 

Forskingskoordinator 

 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
 

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

Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

Telefon  

Telefaks  

skok@hffa.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Allegt. 34 

Bergen 

Saksbehandler 

Signe Solberg 

55582847 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

Forskerutdanningsmelding fra SKOK 2010 

 
1. KVALITATIVE VURDERINGER 

 

Rapportering av kvantitative indikatorer 

 

Resultatindikatorer 2010 2011 

 Resultat Ambisjoner 

Antall disputaser 0 1 

Antall uteksaminerte ph.d-

kandidater pr. vitenskapelig 

årsverk 

0 0,6*) 

Antall aktive ph.d-kandidater 4 5 

Nye doktorgradsavtaler* 0 1 

Tilsatte i 

departementsfinansierte 

stillinger 

3 4 

Tilsatte i Forskningsråds- og 

andre eksternfinansierte 

stipendiatstillinger 

1 1 

Gjennomstrømming for 

disputerte ph.d-kandidater 

  

* Viser for øvrig til egen oppfølging for kvalitetssikring av data 

 

*)Her er det regnet med 1,5 faste stillingshjemler ved SKOK: 1) 100% leder/åremålsstilling, 

professor; 50% førsteamanuensisstilling SKOK 

 

 

 

 

 

a) KVALITATIV OMTALE AV RESULTATINDIKATORER 

Referanse Dato 

2011/1408-SISO 02.03.2011 
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Vurdering av resultatoppnåelse  

På grunn av de respektive oppstartsdatoer (og justerte sluttdatoer) for våre stipendiater, 

hadde vi ikke forventet innleveringer eller disputaser i 2010, men det er ventet én innlevering 

i 2011.  

 

I 2010 fikk SKOK tilsagn om en stipendiatstilling fra SV-fakultetet. Denne er under 

bedømmelse, og med planlagt tiltredelse første halvår 2011.  

 

Status for oppfølging av inneværende års målsettinger og prioriteringer 

SKOK arbeider kontinuerlig med å skape gode vilkår for trivsel og produktivitet, både faglig 

og sosialt, og forsøker å være lydhør overfor de signaler stipendiatene gir. 

 

Ambisjoner for 2011 og planlagte virkemidler 

SKOK vil arbeide for å holde alle fem kandidater aktive og produktive ved å legge vekt på 
både faglige og sosiale virkemidler. Det arrangeres internseminar der 
doktorgradskandidatene legger frem sine prosjekter og delkapitler. De kan også legge frem 
deler av sine prosjekter på felles, tverrfakultære ph.d.-stafetter i regi av SKOK. Senterets 
semestervise program blir også delvis lagt opp etter stipendiatenes faglige interesser og  
behov. På denne måten håper vi å kunne tilføre stipendiatene viktig faglig input gjennom 
inviterte gjesteforelesere, seminarer og debatter. 

 

Vi har ikke justert opp måltallet for 2011 fordi vi vet at SKOK ikke vil få noen ny 

stipendiatstilling i 2011 gjennom det nye fordelingssystemet ved Det humanistiske fakultet.  

 

 

b) GENERELL KVALITATIV PRESENTASJON AV RESULTAT, PLANER, 
UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER 

 

Oppfølging av handlingsplan 

Integrering i forskergrupper er et vesentlig punkt i handlingsplanen for forskerutdanning, 
sammen med forskerskoler, gjennomføring av vitenskapsteoretisk innlegg og 
utenlandsopphold. Flere av SKOKs stipendiater er tilknyttet forskergrupper, enten gjennom 
større prosjekt, eller andre grupperinger med felles forskningsinteresser. Alle stipendiater 
ved SKOK får mulighet til å oppholde seg ved Rutgers University i USA, som følge av vår 
avtale med dette universitetet. 
 
SKOK er dessuten medlem av den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning som ble vedtatt 
opprettet i oktober 2010 og startet offisielt opp fra og med 01.01.2011. Det er nedsatt et styre 
der SKOK er representert. Lederskapet skal rullere, men skal ligge ved NTNU de første tre 
årene. Forskerskolen arrangerer nasjonale og internasjonale forskerkurs.  

 

 

Utfordringer i forskerutdanningen med hensyn til vitenskapsteori og etikk 

SKOK sine stipendiater tar del i den vitenskapsteoretiske undervisningen som gis i regi av 

SVT både for Det humanistiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og ser dette 

som et positivt bidrag til ph.d.-utdanningen. Våre stipendiater får anledning til å legge frem 

sine vitenskapsteoretiske innlegg i internseminar før de går videre med dem. Dette gir 

stipendiatene verdifulle tilbakemeldinger, og tilfører også fagmiljøet viktige diskusjoner.  
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Ønskede tiltak for å bedre gjennomstrømming og gjennomføring 

SKOK er en liten enhet uten ordinære undervisningstilbud på BA- eller MA-nivå, og derfor 

kan vi heller ikke tilby arbeidsperiode til våre stipendiater. Følgelig må våre ph.d.-kandidaters 

arbeidsperiode ”kjøpes” av et annet institutt, som regel det instituttet kandidaten har sin 

mastergrad fra.  

Dette fører i noen tilfeller til at våre kandidater stiller bakerst i køen fordi instituttene 

prioriterer sine egne kandidater, og det er derfor grunn til å frykte at det blir mindre attraktivt 

å være ph.d.-stipendiat ved et senter enn ved et institutt. 

 

Som et tverrfaglig senter er vi også i en unik posisjon til å observere hvordan 

arbeidsperiodene organiseres ved de ulike instituttene. Der noen institutter er mer rause i 

beregningen av arbeidets omfang, ser vi også hvordan andre fagmiljøer legger svært store 

arbeidsbyrder på ph.d.-studentene. Vi kan dokumentere at også veiledere fra disse 

fagmiljøene er bekymret for hvordan dette påvirker avhandlingsarbeidet for ph.d.-studentene, 

for eksempel ved at de får ansvar for undervisningsemner med tunge veiledningsbyrder og 

mange studenthenvendelser som ikke godskrives i arbeidstidsregnskapet. Vi imøteser med 

glede den gjennomgangen av rutiner som foretas i forbindelse med pliktarbeid ved UiB.  

 

 

Ønskede tiltak for å hindre frafall og underkjenninger 

Vi mener at det er viktig å utrede årsakene til at antall underkjenninger har økt betydelig den 

siste tiden. Det er helt nødvendig å forstå årsakssammenhengene for å kunne sette inn ev. 

tiltak. I denne forbindelse ser vi positivt på det initiativet som UHR har tatt når det gjelder nye 

retningslinjer for ph.d.-graden. Før det iverksettes konkrete tiltak for å hindre frafall og sikre 

gjennomstrømming, bør man også få et bedre kvalitativt kunnskapsgrunnlag tilpasset hvert 

fakultet.   

SKOK ser positivt på innføringen av tiltak som for eksempel midtveisevaluering. 

 

 

Forholdet mellom forskerutdanningen og forskningssatsninger 

For SKOK er det viktig at vi utdanner kandidater fra de ulike disiplinene i kjønnsforskning, 

som er en spesialkompetanse de ellers sjeldent får på instituttene. Dette er SKOKs bidrag til 

forskerutdanningen, og det er i prinsippet ikke noe motsetningsforhold mellom dette og ulike 

former for forskningssatsninger.  

 

 

Forskerskolene som virkemiddel i forskerutdanningen og i forhold til fakultetets 

forskningssatsninger 

For forskerutdanningen ved SKOK har HFs forskerskoler til nå spilt en mindre rolle. Som 

tidligere nevnt har senteret nå bidratt til oppstart av en egen nasjonal forskerskole for 

kjønnsforskning. 
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Vennlig hilsen 

 

Ellen Mortensen 

Senterleder Marianne Eskeland  

 Seniorkonsulent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

  

  

 

 

 

Forskerutdanningsmelding 2010 fra SVT 

 
1. KVALITATIVE VURDERINGER 

 

Rapportering av kvantitative indikatorer 

 

Resultatindikatorer 2010 2011 

 Resultat Ambisjoner 

Antall disputaser 1 3 

Antall uteksaminerte ph.d-

kandidater pr. vitenskapelig 

årsverk 

0,2*) 0,6*) 

Antall aktive ph.d-kandidater 5**) 3  

Nye doktorgradsavtaler* 0 1 

Tilsatte i 

departementsfinansierte 

stillinger 

5**) 3 

Tilsatte i Forskningsråds- og 
andre eksternfinansierte 
stipendiatstillinger 

0 0 ***) 

Gjennomstrømming for 

disputerte ph.d-kandidater 

  

* Viser for øvrig til egen oppfølging for kvalitetssikring av data 

 

*) Her er det regnet med 5 faste stillingshjemler ved SVT: 1) leder/åremålsstilling, professor; 

2) professor MN-fak./SVT; 3) førstemanuensisstilling SV-fak./SVT;  

4) førstemanuensisstilling HF-fak./SVT; 5) Professorstilling tilknyttet VNN-FU 

 

 **) Det var 5 aktive ph.d.-kandidater første del av 2010, 4 siste del av 2010. 

 

Referanse Dato 

2011/1408-SISO 02.03.2011 
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***) Det er fra SVT sendt en rekke søknader om eksternfinansierte prosjekter, men ingen av 

dem inkluderer ph.d.-stillinger, derfor er ambisjonstallet satt til 0 for 2011. For EU-søknadene 

henger dette sammen med at rammen for de utlyste prosjektene det er søkt innunder, tilsier 

at det er vanskelig å finansiere en ph.d.-stillinger, både med tanke på den økonomiske 

rammen som er gitt og forventet produktivitet. For NFR-prosjektene er den påkrevde 

rundsummen for en ph.d.-stilling så høy at en 3-årig ph.d.-stilling vil koste 2,5 mill. NOK av 

en økonomisk ramme for et prosjekt på 5-7 mill. NOK.  

 

 

a) KVALITATIV OMTALE AV RESULTATINDIKATORER 

 

Vurdering av resultatoppnåelse  

På grunn av de respektive oppstartsdatoer (og justerte sluttdatoer) for våre stipendiater, 

hadde SVT én disputas i 2010. 

 

Status for oppfølging av inneværende års målsettinger og prioriteringer 

Senteret jobber kontinuerlig med å skape gode arbeidsvilkår for stipendiatgruppen. Av 

spesielle tiltak kan nevnes sosiale og faglige ph.d.-arrangementer med 

prosjektpresentasjoner og respons fra den vitenskapelige staben ved senteret. I tillegg 

legges det alltid vekt på å skape gode veiledningsvilkår, og å inkludere stipendiatene i all 

annen aktivitet, ikke minst senterets internseminarer, der alle har anledning til å delta i 

faglige diskusjoner, både om egne og andres prosjekter.  

 

Ambisjoner for 2011 og planlagte virkemidler 

For 2011 kan senteret vente innlevering av 3 ph.d.-avhandlinger, men disse er ventet så 

seint på året at vi muligens ikke får disputaser før i 2012, evt. én disputas i 2011 hvis 

komiteen er hurtigarbeidende.  

 

b) GENERELL KVALITATIV PRESENTASJON AV RESULTAT, PLANER, 
UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER 

 

Oppfølging av handlingsplan 

SVT er ikke bare objekt for og brukere av handlingsplanen, men har ansvar ved hele UiB 

for en sentral del av opplæringsdelen i ph.d.-studiet (opplæring i vitenskapsteori og etikk). 

Følgelig er SVT den eneste faglige enhet som gjennom sin undervisning møter så godt 

som alle ph.d.-studenter ved UiB. På denne bakgrunnen skrev SVT en fyldig 

høringsuttalelse om handlingsplanen (2007/10922, datert 07.09.08). Denne uttalelsen er 

fremdeles representativ for SVTs syn, der vi berømmet enkelte foreslåtte tiltak, samtidig 

som vi påpekte en rekke svakheter og mangler i analysen så vel som i tiltakene. 

 

SVT anbefaler at man arbeider for større moment i de kvalitetsforbedrende prosesser i 

forskerutdanningen ved de enkelte fakultetene. Vår anbefaling er framfor alt at man 

griper fatt i implementeringsprosessen for det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket som 

en gylden anledning til å ta opp de overordnede spørsmålene om innhold og form i 

forskerutdanningen. Kvalifikasjonsrammeverket muliggjør også en videre implementering 

av Dannelsesutvalgets anbefalinger. SVT stiller seg som alltid til tjeneste i arbeidet med å 

forbedre forskerutdanningens kvalitet ved UiB. 
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Utfordringer i forskerutdanningen med hensyn til vitenskapsteori og etikk 

Også på dette punkt rapporterer SVT både som grunnenhet (“institutt”) med egen 

forskerutdanning, og som sentral leverandør (infrastruktur) inn i forskerutdanningen. 

 

Som grunnenhet har vi intet spesielt å bemerke. 

 

Som leverandør inn i forskerutdanningen, står vi i kontinuerlig dialog med UiB som 

observatør i Forskningsutvalget. Status er fortsatt at det er stor ulikhet mellom fakultetene 

ift graden av innføring av opplæring i vitenskapsteori og etikk i forskerutdanningen. Dette 

gjenspeiler seg også i de store forskjeller i hvordan fakultetene finansierer SVT. SVT 

opplever imidlertid at vi står i konstruktiv dialog med de involverte. 

 

 

Ønskede tiltak for å bedre gjennomstrømming og gjennomføring 

SVT ser positivt på innføringen av tiltak som for eksempel midtveisevaluering. Vi vil 

imidlertid igjen vise til den nevnte høringsuttalelsen til ”Handlingsplan for 

forskerutdanning”. Utfordringene ift bedre gjennomføring og gjennomstrømming bør ikke 

ses separat fra innføringen av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverk spesielt og 

spørsmålet om hva UiB ønsker med sin forskerutdanning generelt. SVT har foreslått 

konkrete tiltak i denne retning, jf tidligere nevnte korrespondanse. 

 

 

Ønskede tiltak for å hindre frafall og underkjenninger 

Bakgrunnen for det økende antallet av underkjente avhandlinger må utredes; uten en 

større forståelse av utviklingen, er det heller ikke mulig å sette inn tiltak. En mulig 

hypotese er at dette kan ses på som en (uorganisert) motreaksjon i de vitenskapelige 

miljøene etter hvert som det legges større vekt på at avhandlinger skal kunne leveres på 

normert tid (og derfor også ha et omfang som ikke overstiger to og et halvt årsverk). 

Dersom dette har noe for seg, vil ett mulig tiltak av viktighet være å arbeide for en 

oppdatering av de nasjonale retningslinjene for bedømmelse av doktoravhandlinger, 

samt også å sette søkelyset på problematikken i fagmiljøene. 

 

 

Forholdet mellom forskerutdanningen og forskningssatsninger 

SVT ser det som viktig at det er en sammenheng på de ulike nivå mellom 

forskerutdanning og øvrig forskningsstrategi. Som grunnenhet legger SVT vekt på en slik 

sammenheng, innenfor vår begrensede handlefrihet. 

 

 

Forskerskolene som virkemiddel i forskerutdanningen og i forhold til fakultetets 

forskningssatsninger 

For forskerutdanningen ved SVT har HFs forskerskoler til nå spilt en mindre rolle. SVTs 

langsiktige mål er å etablere en nasjonal eller internasjonal forskerskole, i samarbeid 

med vårt nasjonale fagråd i vitenskaps- og teknologistudier. 

 

Mer prinsipielt er det slik at forskerskolebegrepet er blitt så mangfoldig (eller utvannet) at 

man på nivå av UiB ikke kan si noe entydig om hvordan forskerskolene fungerer som 



 side 4 av 4 

 

 

 

   

virkemiddel i forskerutdanningen. Også på dette punkt vil et mer kvalitativt 

utredningsarbeid være viktig for å få et bedre kunnskapsgrunnlag for veien videre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Matthias Kaiser 

Senterleder Marianne Eskeland  

 Seniorkonsulent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

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

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

Universitetsdirektørens kontor 

Telefon 55 58 20 01 
Telefaks 55 58 96 43 

Postadresse 

Postboks 7800 

5020  Bergen 
 

Besøksadresse 

Muséplass 1 
Bergen 

Sakshandsamar 

Tore Tungodden 
55582068 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Det medisinsk- odontologiske fakultet 
Bergen Museum 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Det juridiske fakultet 
Det psykologiske fakultet 
Det humanistiske fakultet 
 
 
 
 
Referanse Dato 
2011/317-TOT 20.01.2011 
   

    
Opplegg for Forskningsmelding, Forskerutdanningsmelding og 
Utdanningsmelding 2010 

 
Som del av arbeidet med institusjonens forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og 
utdanningsmelding, skal det utarbeides egne meldinger fra fakulteter og institutter. 
Institusjonens meldinger skal behandles i Universitetsstyret i første halvår.  
 
I 2010 har det pågått et arbeid med å fornye universitetets strategiske plan. I den 
forbindelsen bes fakultetene om særlig å kommentere hvordan strategiplanen vil bli fulgt opp 
på fakultetsnivå. Innspillene vil danne grunnlaget for en egen sak til Universitetsstyret om 
oppfølgingen av universitetet strategiske plan, jf vedtak i sak 70/10. 
 
Malene for fakultetenes og instituttenes ordinære meldinger er samordnet, slik at det sendes 
ut et felles brev med beskrivelse av krav til meldingene. I meldingene skal det gis en 
vurdering av fakultetets resultater i 2010 og sannsynligheten for å oppnå ambisjonene for 
2011. Det vises også til brev til fakultetene, datert 10.01.11 der fakultetene bes om vurdering 
av resultater og ambisjoner. Ambisjoner og prioriteringer fra meldingene bør også inngå i 
fakultetenes arbeid med budsjett og planer for 2012. Meldingene skal ikke overstige 10 sider, 
og det bes om at det vektlegges å drøfte og analysere oppnådde resultater og utfordringer.  
 
Forskningsmelding 2010  

Universitetsstyret har vedtatt at det skal benyttes en mal for årlige forskningsmeldinger fra 
fakulteter og institutter (sak 50/2007). Strukturen i malen er endret noe fra 2007, basert på de 
erfaringene som er gjort. Endringene fra 2009 til 2010 er små. I tillegg vil det bli utarbeidet 
resultatrapport for 2010 til fakultetene som det framgår av vedlegget. Instituttene bes 
rapportere til fakultetet etter samme mal. For 2010 skal publisering og forskningsaktivitet for 
første gang registreres i databasen Cristin. Cristin er en videreutvikling av den tidligere 
ForsDok- og Frida- databasen. Informasjon finnes på følgende nettsted: www.cristin.no. 
 
Forskerutdanningsmelding 2010  
Som oppfølging av arbeidet med Handlingsplan for forskerutdanning 2008-2015, skal det 
utarbeides årlige forskerutdanningsmeldinger. En slik melding ble utarbeidet for første gang i 
2009. Hovedstrukturen er den samme som ved forrige melding. 

 

www.cristin.no
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Utdanningsmelding 2010  

I Utdanningsmeldingen skal det gis en samlet vurdering av studieporteføljen, fakultetets 
arbeid med studiekvalitet og universitetsstyrets prioriterte områder. Forslag til intern 
allokering av studieplasser skal meldes inn i egen tabell. I omtalen av statistikkene bes det 
om kommentarer til utviklingstrekk.  
 
 
Frist for fakultetene til å rapportere etter vedlagte maler er 15. april 2011. Meldingene vil bli 

drøftet i Utdanningsutvalget og Forskningsutvalget før endelig behandling i universitetsstyret. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kari Tove Elvbakken 
universitetsdirektør Tore Tungodden 
  underdirektør 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Maler for meldinger 
 
 
 
Kopi 
Studieadministrativ avdeling 
Universitetsbiblioteket 
Forskningsadministrativ avdeling 

 





 

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

 

 

 

  

 

 

Forskingsmelding 2010 for Det humanistiske fakultet  

 
 
Dokument i saka 

 Forskingsmelding for Det humanistiske fakultet for 2010 
 Forskingsmeldingar frå grunneiningane 
 Oversendingsbrev til grunneiningane frå fakultetet, av 26.januar 2011. 
 Brev med vedlegg frå universitetsdirektøren, av 20.januar 2011 

 
 
Om forskingsmeldinga 2010 
 
I brev av 20. januar 2011 frå universitetsdirektøren blir fakultet og institutt bedne om å 
utarbeide meldingar for 2010 etter gitte fellesmalar som omtalar krav til meldingane. 
Fakultetas frist for å rapportere til Universitetsdirektøren er 15. april.  
 
Meldingane skal gje ei vurdering av fakultetet sine resultat i 2010 og ei vurdering av 
ambisjonane som er sett for 2011. Ambisjonar og prioriteringar frå meldingane bør også 
inngå i fakultetet sitt arbeid med budsjett og planar for 2012. Meldingane skal ikkje vere på 
meir enn 10 sider, og skal drøfte og analysere oppnådde resultat og utfordringar. 
 
Universitetsstyret har vedteke at det skal brukast ein felles mal for årlege forskingsmeldingar 
frå fakultet og institutt (sak 50/2007). Strukturen i malen er endra noko frå 2007, basert på 
dei erfaringane som er gjort. Endringane frå 2009 til 2010 er små.  
 
Forskingsmeldinga for Det humanistiske fakultet for 2010 følgjer som vedlegg i saka saman 
med relevante bakgrunnsdokument. Saka vert lagt fram til drøfting og godkjenning. 
 
 
Framlegg til vedtak 
Fakultetsstyret godkjenner forskingsmeldinga for 2010 i samsvar med dei endringane som  
kom fram i møtet.  
 
Dekanen får fullmakt til å sluttredigere meldinga i lys av styrediskusjonen før den vert sendt 
over til universitetsdirektøren. 
 
 
   
Gjert Kristoffersen 
dekan   

Trine Moe 
fakultetsdirektør 

 
 
 

Dato: 30.03.2011 

Arkivsaksnr: 2011/4478 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

23/11 
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I. Generell omtale 
 
Eit viktig mål for den faglege reorganiseringa i 2007 var å styrke forskinga og forskingsleiinga 
ved fakultetet. Det vart oppnemnt forskingskoordinator ved kvart institutt med delegert 
ansvar for verksemda, og aktive forskingsutval vart institusjonalisert ved einingane. Ved alle 
institutta er det etablert fleire forskingsgrupper, som har bidrege til auka fokus på samarbeid 
og tverrfaglege aktivitetar og også auka merksemd omkring forskinga. I fleire av 
grunneiningane sine meldingar vert det understreka at aktiviteten i forskingsgruppene har 
vore viktig, ikkje minst når det gjeld arbeidet med å skaffe eksterne midlar til 
forskingsaktiviteten ved fakultetet. Vi ser med andre ord at reorganiseringa i 2007 har gitt 
positive resultat. Samstundes er det viktig å ha i mente at det er kompetansen, ambisjonane 
og arbeidet til dei fagleg tilsette ved fakultetet som har hovudæra for dei gode resultata 
fakultetet legg fram i denne meldinga. 
 
Resultata på forskingssida er gode for fakultetet i 2010. Ambisjonane er nådde og vel så det. 
Særleg gledeleg er auken i publikasjonar på nivå 2 og dei gode resultata på 
eksternfinansieringssida i året som har gått. I 2010 utgjorde dei samla BOA-inntektene om 
lag 15 % av det økonomiske ressursgrunnlaget ved fakultetet. Også resultata innafor nye 
område som ERC og HERA er fakultetet svært nøgd med. I 2009 stod BOA-inntektene for om 
lag 8 % av fakultetet sine inntekter og i 2008 7 %. 
 
Fakultetsleiinga har arbeidd målretta med tanke på å auke den eksternfinansierte 
verksemda, ikkje minst fordi dette vil utgjere eit viktig og naudsynt ressursgrunnlag for 
fakultetet i åra som kjem. Dette arbeidet vil halde fram i 2011. Område som vil få særleg 
prioritet i 2011 er kompetansebygging i samband med forskingsaktiviteten. På fagleg side 
har fakultetet teke initiativet til eit samarbeid med Det samfunnsvitskaplege fakultet og Det  
juridiske fakultet om å utvikle eit forskingsleiarprogram for yngre forskarar og arbeidet med 
dette starta seint i 2010. På administrativ side vil arbeidet med kompetanseheving for det 
forskingsadministrative personale halde fram i tråd med den vedtekne kompetanseplanen 
ved fakultetet. Den betra driftssituasjonen ved fakultetet i 2011 gjer det òg mogleg for 
institutta å støtte forskingsverksemda meir aktivt ein det som var mogleg i 2009 og 2010. 
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II. Kvalitativ omtale av kvar resultatindikator 

Publikasjonar 

 

Tabell 1. Publikasjonspoeng per fakultet 2005-2010  

  MN HF JUS PSYFA SV MOF 

 
BM 
  

Totalt 
UiB 

2005 447 222 51 116 188 368 38 1441 

2006 530 284 75 109 174 390 14 1580 

2007 516 346 81 136 192 358 32 1674 

2008 501 383 73 146 204 403 18 1741 

2009 524 429 65 163 211 414 43 1863 

2010* 500 461 78 203 278 394 47 1975 

*Førebelse tal 
 

Tabell 2. Relativ utvikling i poeng samanlikna med føregåande år, 2005-2010.  

  MN HF JUS PSYFA SV MOF 
Totalt, 
UiB 

Gj. snitt  

 UiO, UiT, 
NTNU  

2006 +18,5 % +27,8 % +44,9 % - 6,7 % - 7,2 % + 5,8 % + 9,6 % +6,5 %  

2007 -2,8 % +21,8 % +8,3 % +25,5 % +9,9 % -8,1 % + 6,0 % +9,4 %  

2008 - 2,8 % +10,6 % -9,2 %  +7,3 % +6,2 % +12,7 % + 4,0 % + 11,7 %  

2009 + 4,5 % + 12,0 % - 10,8 % + 11,8 % + 3,8% + 2,7 % + 7,0 % + 5,5 %  

Totalt 
(05-09) 

+ 17,1 % + 92,9 % + 27,2 % + 40,5 % + 12,5 % + 12,6 % + 29,3 % + 37,2% 
 

2010** -5 % 7 % 20 % 25 % 32 % -5 % 6 %    

 

Tabell 3: Publikasjonar per grunneining 2008-2010 

Eining 2008 2009 2010** 

AHKR (Institutt for arkeologi, 
historie, kultur- og religionsvitskap) 

137 140 137 

LLE (Institutt for lingvistiske, 
litterære og estetiske studium) 

101 92 148 

IF (Institutt for framandspråk) 53 95 61 

FoF (Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudier) 

23 27 22 

SKOK (Senter for kvinne- og 
kjønnsforsking) 

26 4 17 

SVT (Senter for vitskapsteori) 17 15 16 

CMS (Senter for 
mellomalderstudium) 

18 47 56 

GA (Griegakademiet – Institutt for 
musikk) 

9 10 3 

TOTALT 383 429 461 
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Tabell 4: Gjennomsnitt, publikasjonspoeng  

  AHKR LLE IF 
Totalt 
fakultet 

Per førstestilling / 
postdoktorstilling 

2,71 1,69 1,64 1,85 

Per undervisnings-, 
forsknings- og 
formidlingsstilling 

1,76 0,96 0,95 1,04 

 
 
Den gode utviklinga på publikasjonssida held fram ved fakultetet. Vi er det nest størst ved 
UiB når det gjeld publiseringsaktivitet og har hatt ei relativ utvikling på publikasjonspoeng på 
nærare 93 % i perioden 2005-2009. Talet på publikasjonar i nivå 2 har vore relativ stabilt dei 
siste fem åra, med eit absolutt høgdepunkt på 30 % av alle publikasjonar i 2009. 
 
Om ein ser nærare på utviklinga, har vi òg hatt ei positiv utvikling i talet på 
publikasjonspoeng per førstestilling og postdoktorstilling i perioden 2005-2009; frå 1,05 til 
1,94 publikasjonspoeng. Utviklinga per forskar-, undervisings- og formidlingsstilling i 
perioden går frå 0,6 til 1,1. Samanlikna med dei andre humanistiske fakulteta i Noreg er 
dette gode resultat, særleg knytt til nivå 2, men vi har framleis noko att før vi er på nivå med 
HF ved UiO. 
 
Om ein ser på publikasjonsaktiviteten på grunneiningane dei siste åra var AHKR klart størst i 
2008 og 2009. I 2010 ligg LLE an til 148 publikasjonspoeng, ei auke på over 35 % frå 2009. 
Ved dei andre institutta er det nedgang i publikasjonspoeng, medan det er ei auke ved alle 
sentra, særleg ved SKOK. Publikasjonsaktiviteten per stilling er klart størst ved AHKR, både i 
høve til førstestilling/postdoktorstilling (2,71) og per undervisnings-, forskings- og 
formidlingsstilling (1,76). Dette er langt over fakultetssnittet på høvesvis 1,85 og 1,04. 
Andelen på nivå 2 er også størst ved AHKR om ein samanliknar institutta. Dei andre 
storinstitutta ligg under fakultetssnittet. 
 
Det er framleis slik at ein del av aktiviteten ved fakultetet ikkje gir utteljing i den 
resultatbaserte omfordelinga. Den største ufordringa er det kunstnarlege utviklingsarbeidet. 
Denne aktiviteten vert registrert, men både for instituttet og fakultetet er det lite 
tilfredsstillande og lite motiverande at han ikkje vert økonomisk likestilt med anna 
forskingsaktivitet. Ei fakultær omfordeling av resultatmidlar kan sjølvsagt diskuterast, men 
det vil då gjere at resultattildelinga til dei andre fagmiljøa ved fakultetet vert mindre. UiB bør 
arbeide for ei nasjonal samordning og felles nasjonale rutinar for registrering av kunstnarleg 
utviklingsarbeid og for at verksemda skal gje utteljing i den resultatbaserte omfordelings-
modulen (RBO), i tråd med tilrådingane frå Universitets- og høgskulerådet frå 2007. 
 
Fakultetet har 400 publikasjonspoeng som ambisjonsmål for 2011. Gitt utviklinga i 
publikasjonspoeng dei siste åra burde dette vere ei realistisk målsetjing. Budsjettsituasjonen 
for fakultetet har betra seg i 2011, så det er grunn til å håpe at dei auka budsjettrammene 
som institutta og sentra har fått i inneverande år, kan verke positivt og stimulerande på 
forskinga generelt og også publikasjonane. 
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Tabell 5:  Statistikk over registrerte formidlingsbidrag 2005-2009 
Kategori 2005 2006 2007 2008 2009 TOTALT 

Populærvitenskapelig bidrag 
(artikkel/foredrag/bok/kapittel) 

248 272 190 225 209 1144 

Kronikk/leder/anmeldelse/leserinnlegg/ 
intervju 

173 180 169 164 197 883 

Leksikon/leksikalsk innførsel/oppslagsverk 79 15 11 14 11 130 

Mediebidrag/programledelse, 
programdeltagelse 

265 265 242 242 196 1210 

Lærebøker / digitale læremidler 10 24 16 21 4 75 

TOTALT 775 756 628 666 617 3442 

 
Tabellen over viser dei registrerte formidlingsaktivitetane ved fakultetet i perioden 2005-
2009, henta frå Cristin. Kvaliteten på desse dataa er noko usikker, då dette ikkje er ein del av 
resultatindikatorane knytt til forsking. Det viser likevel at omfanget av formidlingsverksemda 
ved fakultetet er omfattande og den største ved heile Universitetet i Bergen (33%). Det er 
likevel bekymringsfullt at vi ser ein klart negativ trend frå 2005 til 2009. Vi kan ikkje sjå bort 
frå at dette kjem av at formidling ikkje er del av dei resultatbaserte komponentane i 
finansieringsmodellen. 
 

Internasjonalisering 

Vurdering av utvekslingsaktiviteten ved fakultetet er vanskeleg. Det er det fleire grunnar til: 
Grensa for rapportering av utveksling er på fire veker. Dette medfører at mykje av 
utvekslinga i fagmiljøa våre ikkje tel med i registreringane. Det er vidare slik at mykje av 
denne aktiviteten skjer utan tilknyting til formelle avtalar – utveksling skjer på bakgrunn av 
kontakt mellom enkeltforskarar. Når det er sagt viser registreringane at det føregår mykje 
også med basis i avtalar. I meldingane frå institutt og senter har SVT, AHKR, FOF og SKOK 
oppgitt tal på utveksling gjennom avtalar. Totalt dreier det seg om 58 registrerte 
utvekslingar i 2010 for desse einingane. 
 
Meldingane frå grunneiningane viser at fokus på og omfanget av internasjonalisering er 
aukande i alle grupper; frå stipendiatar og postdoktorar til dei fast vitskapleg tilsette. Ei 
rekkje forskingsgrupper har fått gjesteforskarar til Bergen på kortare og lengre opphald, m.a. 
til seminar og workshops, og i ein periode med stramme økonomiske rammer ved fakultetet 
har UiBs gjesteforskarprogram vore ei særs god støtte. Å vere vertskap for utanlandske 
gjesteforskarar krev ein del ekstraarbeid og UiB har mykje å tene på å betre rutinane sine og 
inngå samordningsavtalar med andre offentlege etatar slik at sakshandsaming knytt til 
opphaldet kan gjerast mest mogleg raskt unna. 
 

Eksternfinansiert verksemd 

Tabell 6: BOA-resultat 2010 (oppgitt i kroner) 
 Resultat 2010 Ambisjonsmål 2010 

Oppdragsaktivitet 102 374  

NFR – bidragsaktivitet 30 872 907 18 millionar 

EU – bidragsaktivitet 4 322 182 4 millionar 

Annan bidragsaktivitet 15 344 490 (årsresultatet var 10 millionar i 2009) 

SUM 50 641 953  
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Tabell 7: BOA-resultat institutt og senter 2010 (oppitt i kroner) 
Institutt / senter Resultat  EU NFR Anna 

LLE 14 440 746 952 342 9 352 162 4 136 241 

IF 4 925 569  3 797 986 994 218 

AHKR 8 765 591 1 308 579 4 759 430 2 697 582 

FOF 1 184 835  200 866 1 164 622 

GA 1 408 199   1 408 199 

SVT 3 828 029 2 108 550 1 365 792 353 687 
SKOK 1 898 970  1 613 000 285 970 

CMS 12 686 868  8 678 778 3 905 716 

Uspesifisert 1 503146    

SUM 50 641 953 

 
 
Fakultetet hadde eit ambisjonsmål på 30 millionar for BOA-verksemda i 2010. Resultata viser 
at HF i 2010 genererte BOA-inntekter på 50,6 millionar. Dette inkluderer Senter for 
mellomalderstudium (CMS), som blei lagt inn i fakultetsøkonomien i 2010, og som står for 
12,7 millionar av desse inntektene. På leiingsnivå og frå administrativ side har det vorte gjort 
ein god del i 2010 for å betre den administrative støttefunksjonen i høve til BOA-verksemda. 
Det har vorte utarbeidd nye BOA-rutinar ved fakultetet og det har vorte lagt ned mykje 
arbeid i samarbeidet mellom fakultet og institutt for å betre kontrollrutinar, særleg med 
tanke på økonomioppfølging i forkant og undervegs i prosjekta. 
 
Rekneskapstala viser at dei aller fleste institutt og senter har auka BOA-verksemda i 2010 
samanlikna med 2009, slik at det er eit kollektivt HF som har bidrege til dei gode resultata i 
2010. Av institutta er forskingsrådsaktiviteten størst ved LLE, følgt av AHKR. Ser ein på EU-
finansieringa er resultata for 2010 gledelege både i høve til omfang, tilsegn og 
finansieringskjelder. Prosentvis er auken innafor EU-prosjekt større enn innafor 
forskingsrådsfinansierte prosjekt, og årsresultatet for 2010 er dobbelt så stort som 
ambisjonsmålet var sett til. SVT er den eininga ved fakultetet som har flest EU-prosjekt, dei 
er partnarar i to prosjekt og koordinator for to andre. Også LLE er aktive på EU-fronten og 
dette gjeld i særleg grad tilsette knytt til datalingvistikk. EU-prosjekta våre omfattar 
finansiering frå Science in Society (Capacities), Humanities in the European Research Area 
(HERA), Competitiveness and innovation framework programme (CIP) og Marie Curie. I 
særstilling står tildelinga av eit ERC Advanced Grant til Christopher Henshilwood ved AHKR, 
som hadde oppstart i 2010. 
 
Tabell 8: Større nye NFR- og EU-prosjekt i 2010) 
Institutt/senter NFR EU 

AHKR - Merchants and Missionaries 
- Individuelt postdoktor-stipend 

 

LLE - INESS (Infrastructure for the Exploration of 
Syntax and Semantics) 
- MENOTEC (Medeival Norwegian Text Archive) 

- ELMCIP (Electronic Literature as a 
Model of Creativity and Innovation 
in Practice) 
- PhotoClerc 

IF  - Web Wars 
FOF  - AGORA 

 

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Prosjekt&cid=1253964550732&pagename=ForskningsradetNorsk/Hovedsidemal&p=1181730334233
http://iness.uib.no/velkommen-til-iness-1?set_language=nn
http://www.uib.no/fg/forse/prosjekter/prosjektoversikt/menotec
http://elmcip.net/
http://www.web-wars.org/Home
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Anna eksternfinansiert verksemd utgjer ein tredel av den totale BOA-verksemda ved 
fakultetet. Dette er ein betydeleg del av eksternfinansieringa og femnar om alt frå m.a. 
smådriftsmidlar, Meltzertildelingar, NUFU (Nasjonalt program for utvikling, forsking og 
utdanning), NORAD (Direktoratet for utviklingssamarbeid), SIU (Senter for 
internasjonalisering av høgre utdanning) og BFS (Bergen forskningsstiftelse) for å nemne 
nokre. Fakultetet fekk eitt nytt BFS-prosjekt i 2010. Fagområdet dette prosjektet er knytt til, 
engelsk kulturkunnskap, er eit prioritert fag i Institutt for framandspråk sin bemanningsplan 
for komande femårsperiode. 
 
Fakultetet har 46 årsverk i vitskapleg stillingar løna over BOA-tildeling og 3 administrative 
årsverk finansiert av BOA-verksemda. 
 
Ambisjonane for 2011 er å auke EU-tildelinga til fem millionar. Målet for finansiering frå 
Forskingsrådet er sett til 30 millionar, som er det same som resultatet for 2010. 
 

Likestilling 

 
Tabell 9: Oversikt over tilsette i undervisings- og forskarstillingar og rekrutteringsstillingar (DBH-rapport) 
 2008 prosent kvinner 2009 prosent kvinner 2010 prosent kvinner 

AMANUENSIS 7,5 40 % 6,1 33 % 5 20 % 

FORSKAR 6,4 47 % 11,7 15 % 12,3 49 % 

FØRSTEAMANUENSIS 97 45 % 96,3 47 % 94,3 44 % 

FØRSTELEKTOR 19,6 34 % 15,8 40 % 12,2 34 % 

HØGSKOLELÆRER 3,1 90 % 3,7 89 % 4,2 95 % 

INSTITUTTLEIAR 5 20 % 5 20 % 7 28 % 

POSTDOKTOR 16,6 68 % 23,2 60 % 28,1 52 % 

PROFESSOR 84 31 % 84,3 32 % 84,3 33 % 

PROFESSOR II 1,6 38 % 1,2 33 % 0,7 57 % 

PROSJEKTLEIAR 1 100 % 1 100 % 1 100 % 

STIPENDIAT 87,7 46 % 80,3 49 % 89,2 48 % 

UNIVERSITETSLEKTOR 70,4 47 % 63,9 46 % 55,3 51 % 

 399,9  392,5  393,6  

 

 
Talet på kvinner i rekrutteringsstillingar må kunne seiast å vere tilfredsstillande, sjølv om det 
har vore ein prosentvis nedgang i talet på kvinnelege postdoktorar. Oversikta over tilsette og 
prosentdel kvinner i undervisnings- og forskarstillingar gir eit litt anna bilete. Kvinneandelen i 
professorstillingar er 33 % og 44 % for førsteamanuensar. Fakultetet har gjennom fleire år 
gitt og oppmuntra kvinner til å søkje kvalifiseringsstipend. I 2010 var eitt slikt stipend tildelt 
og to av kvinnelege førsteamanuensar fekk professoropprykk. Alle har tidlegare hatt 
kvalifiseringsstipend. 
 
Sjølv om den totale andelen kvinner er akseptabel ved fakultetet, er det store skilnader 
mellom miljøa. AHKR nemner spesielt skeivfordelinga i blant doktorkandidatane i historie, 
som vil kunne vere ei utfordring i rekrutteringssamanheng i framtida. Ved filosofi vart 
Bergensnettverket for kvinner i filosofi etablert i 2009 nettopp med bakgrunn i den låge 
kvinneandelen ved faget, og nettverket arrangerte eit seminar i 2010. Publikasjonar frå 
seminaret er venta i 2011. 
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III. Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planar, utfordringar 
og prioriteringar 
 

Status i høve til fakultetet sin forskingsstrategi 

Arbeidet med revisjon av fakultetsstrategien fram til 2015 vil bli sluttført sommaren 2011. 
Hovudmålet i den gjeldande forskingsstrategien har vore å ha høg forskingsmessig kvalitet 
og høg aktivitet. Om ein ser på resultata oppnådd i 2010 må dette hovudmålet seiast å vere 
oppfylt 
 
Den nye budsjettmodellen ved fakultetet (innført i 2011), der resultatmidlar til forsking vert 
fordelt vidare til institutt og senter, vil føre til at institutta får større råderom til å følgje opp 
og støtte opp under prosjekt og søknader lokalt. Saman med at grunneiningane no rår over 
stipendiatstillingane vil dette gje dei større handlefridom i høve til forskingsaktiviteten og 
planlegging av denne. Det er fire forskingsmiljø knytt til fire ulike grunneiningar som arbeider 
med SFF-søknader i 2011. Saman med institutt og senter har fakultetet gitt økonomisk 
bistand i førebuingsfasen. 
 
I 2010 har fakultetet teke stilling til korleis mellomalderforskinga og miljøet som er bygt opp 
gjennom CMS skal ivaretakast etter senterets SFF-status går ut i 2012. Fakultetsstyret har 
vedteke at senteret skal vidareførast i namnet og organiserast som ei stor tverrfagleg 
forskingsgruppe ved AHKR. Det vert arbeidd med å greie ut kva det vil koste UiB å vidareføre 
satsinga på dagens nivå. 
 
Eit anna verkemiddel for å nå dei overordna måla i strategien har vore å arbeide for god 
kontakt mellom fakultet og grunneiningane og sikre god infrastruktur for forsking. Det er 
godt utvikla nettverk både på fagleg og administrativ side knytt til forsking, og det har vore 
arbeidd med kompetanseheving av det forskingsadministrative personale ved fakultetet i 
fleire år, både gjennom deltaking i UiBs KoFap-tilbod (kompetansehevingsprogram for 
forskingsadministrativt personale) og i nettverket lokalt ved fakultetet Det er også etablert 
meir systematiske møteplassar med sentrale avdelingar knytt til forskingsadministrasjon.  
 
Fakultetet har tilsett ein eigen prosjektøkonom i 2010 med eit særskilt ansvar for oppfølging 
av større eksternfinansierte prosjekt. Trass i dette opplever fleire einingar at den 
forskingsadministrative bistanden lokalt er for liten. Det vil såleis vere viktig framover å 
vurdere om fakultetet skal prioritere eventuelle erstatting av ledige administrative stillingar 
til forskingsadministrasjon. Samstundes blir det viktig å ha ei fortløpande vurdering av 
omfordeling av oppgåver ved dei einskilde einingane slik at det blir rom for å ha større fokus 
på forskingsadministrative oppgåver i instituttadministrasjonane. Ei betre rolleavklaring 
mellom fakultets- og instituttnivå når det gjeld ansvar og oppgåver skal det arbeidast meir 
med i 2011. 
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Prioritert samarbeid med andre forskingsinstitusjonar og samfunn og 
næringsliv 

 
Fagmiljøa har gode samarbeidsrelasjonar til forskingsinstitusjonar i inn- og utland og til ulike 
delar av samfunns- og næringslivet. Det er tradisjon for nært samarbeid med ulike delar av 
Uni Research ved fleire av institutta og med kultursektoren, i bergensregionen representert 
ved museum, teater og ulike aktørar innafor musikkbransjen. Kontaktnettet mot 
forskingsinstitusjonar er over heile verda og fleire av desse kontaktane har blitt formaliserte i 
2010. For dei einingane som har EU-prosjekt er det god kontakt med EU-kommisjonen. SVT 
er til dømes aktive i høve til DG Research (Directorate General Research i EU-kommisjonen) i 
Brussel og er aktiv i deltaking på relevante messer i byen (IKT-messe september 2010). 
 
For Griegakademiet – Institutt for musikk spelar kontakt med omverda ein heilt sentral rolle i 
den daglege verksemda ved instituttet. Dei har nær kontakt med Kunsthøgskulen i Bergen, 
særleg når det gjeld kunstnarleg utviklingsarbeid og ulike program knytt til dette. Elles utgjer 
kontakt med plateselskap, ulike ensemble og konsertarrangørar ein naturleg del av dei 
utøvande miljøa ved instituttet. Utviklinga av Nygård skule til eit Musikkens hus med rom for 
samhandling mellom instituttet og omverda er svært viktig for heile instituttet framover. I 
2010 starta også planane om å etablere eit senter for Grieg-forsking, m.a. i samarbeid med 
Bergen kommune og andre eksterne aktørar.  
 

Styrking av forskingsleiing, organisasjon og strategiplanlegging 

 
Forskingsleiinga ved fakultetet har vorte styrka dei siste åra. Tilsette instituttleiarar, 
oppnemning av forskingskoordinatorar ved kvart institutt og etablering av forskingsgrupper 
har vore nokre av verkemidla. Eit større administrativt apparat enn tidlegare er etablert. Tre 
år etter reorganiseringa meiner vi at desse grepa har verka stimulerande på forskinga. 
Samstundes er det viktig å understreke at det meste av æra for framgangen dei siste åra til 
sjuande og sist må tilskrivast kompetansen, ambisjonane og arbeidet i forskarmiljøa og blant 
einskildforskarane ved fakultetet 
 
Resultata er oppnådde på tross av at det har vore lite såkornsmidlar og strategiske 
forskingsmidlar frå fakultetet dei siste åra grunna vanskelege økonomiske rammer. Med den 
resultatbaserte omfordelinga på forskingssida fekk fakultetet i 2011 ei stor positiv utteljing 
basert på forskingsresultata i 2009. I 2011 har fakultetet også fått ny 
budsjettfordelingsmodell, der mykje av resultatmidla vert kanaliserte direkte til 
grunneiningane.  
 
I forskingsmeldinga frå 2009 varsla fakultetet eit spesielt fokus på å auke kompetansen i alle 
ledd på prosjektadministrasjon i 2010. Særleg viktig vart gode prosessar knytt til 
prosjektbudsjettering. I juni 2010 vedtok fakultetsstyret nye retningsliner for BOA-
verksemda. Dette har ført til at institutta og sentra har fått betre økonomiske rammer, men 
også eit større ansvar for prioritering av strategiske midlar kombinert med større risiko. Frå 
tidlegare av har institutta fått delegert det meste av midlane og myndigheita knytt til 
forskingsaktiviteten, til dømes gjennom tildeling av forskingsterminar og støtte til 
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publikasjonar m.m. Alt dette gir større rom for meir langsiktig planlegging også på 
forskingsfronten. 
 
I 2010 har dekanen, ein instituttleiar og ein senterleiar delteke på UHRs dekanskule. 
 

Tverrfaglege og fleirfaglege initiativ og satsingar 

 

Alle einingane ved fakultetet er i ulik grad involverte i tverr- og fleirfagleg aktivitet, der våre 
miljø anten har teke initiativ til eller er deltakarar. I tillegg til forskingsprosjekta føregår det 
mykje samarbeid gjennom styrearbeid i samband med undervisings- og forskingssatsingar 
ved universitetet og undervising på alle nivå. 
 
Fire miljø ved fakultetet starta i 2010 førebuingane med SFF-søknader. Alle desse er tverr- og 
fleirfaglege. Fakultetet hadde i året som gjekk også fleire ERC-søknader inne, men nådde 
ikkje opp i Advanced Grant-runden. Vårt eine Advanced Grant-prosjekt, som er tverrfagleg, 
starta opp for fullt i 2010. 
 
Senter for kvinne- og kjønnsforsking har arbeidd med å styrke relasjonane til dei andre 
fakulteta internt på UiB. I 2010 har kontakt med Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet 
vore prioritert, og fakultetet har lova ein øyremerkt postdoktor-stilling til ”kjønn og biologi” . 
I 2011 står Det samfunnsvitskaplege fakultetet for tur. 
 

Tiltak for å fremje publisering 

 

Av publikasjonane i 2010 var 30 % på nivå 2. Gitt at ikkje meir enn 20 % av dei 
poenggjevande publikasjonskanalane ligg på nivå 2, er dette eit resultat fakultetet er godt 
nøgd med. Fleire av institutta nemner at arbeidet i forskingsgrupper stimulerer 
publikasjonsaktiviteten. I tillegg har fleire arbeidd aktivt med nominering av 
publikasjonskanalar gjennom dei nasjonale fagråda. Det enkeltelementet som flest likevel 
nemner i samband med publikasjonsfremjande tiltak, er tid til forsking, særleg for små og 
undervisningsintensive fagmiljø. Her vil kvalifiseringsordningar for kvinner vere viktige i 
dobbel forstand framover.  
 
Gode, nasjonale registrerings- og utteljingsløysingar for kunstnarleg utviklingsarbeid er enno 
ikkje på plass. Dette er eit stort problem for Griegakademiet – Institutt for musikk og for 
fakultetet.  
 

Faglege prioriteringar og planar for eksternfinansiering 

 

Eit viktig forskingsstrategisk prinsipp for HF er at satsingar skal springe ut av kompetansen i 
fagmiljøa våre. Fakultetet er svært skeptisk til strategiske satsingar definert ovanfrå som 
ikkje kan forankrast i eksisterande spisskompetanse i fagmiljøa, eller i miljø med potensial 
for utvikling. 
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Forskingsrådet er den største eksterne finansieringskjelda ved fakultetet. EU-forsking har 
auka dei siste åra og fakultetet har ambisjonar om at denne veksten skal halde fram. Så 
mykje som ein tredel av eksternfinansieringa kjem likevel frå andre kjelder, noko som viser 
at desse mindre og mangfaldige finansieringskjeldene er viktige for fakultetet. Ordninga med 
smådriftsmidlar er særs viktige for forskarane våre og fakultetet er nøgd med at denne 
ordninga no er vidareført som ei direkte tildeling til institusjonane. Meltzer-tildelingane er 
kjærkomne såkornsmidlar og viktige når det gjeld internasjonalisering og nettverksbygging. 
Fakultetet har vedteke ein bemanningsplan for ein femårsperiode, og det er viktig å bruke 
m.a. rekrutteringsprogrammet til BFS for å tiltrekkje seg dei beste forskarane og byggje opp 
solide fagmiljø der behova er. 
 
Ved HF vil grunnforskinga alltid stå heilt sentralt. Det treng likevel  ikkje vere noka 
motsetning mellom det å gje gode vilkår for grunnforskinga og det å vere open for at 
humaniora kan ha muligheiter på nye arenaer. Det blir viktig å skape møteplassar for å 
stimulere til dette framover. Fakultetet og grunneiningane har her ei viktig rolle som 
tilretteleggjarar, men det er initiativ og godt arbeid frå forskarane sjølve som er 
hovudvilkåret for vidare framgang for fakultetet. 
 



 

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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Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

Institutt for fremmedspråk 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Senter for middelalderstudier 

Griegakademiet - Institutt for musikk 

Senter for vitenskapsteori 

 

  

  

 

 

 

Meldinger 2010 

Fakultetets forsknings-, forskerutdanning og utdanningsmelding skal behandles i 

Fakultetsstyret 12.april 2011. Som en del av arbeidet med fakultetets meldinger, skal 

grunnenhetene utarbeide egne meldinger og dette notatet med vedlegg tar for seg maler og 

krav til innhold for meldingene. Fakultetet skal i sine meldinger gi en vurdering av resultatene 

for 2010 og vurdere sannsynligheten for å oppnå ambisjonene for 2011. I tillegg vil 

fakultetets meldinger vektlegge drøfting og analyser av resultater og utfordringer for 

fakultetet samlet. 

 

Forskningsmeldingen 

Det er foretatt få endringer i forhold til malen for 2009. Instituttvise oversikter over BOA-

resultater for 2010 er lagt ved saken. Det vises for øvrig til UiBs omtale om 

forskningsmeldingen og mal for melding. Griegakademiet – Institutt for musikk bes 

rapportere inn resultater for kunstnerisk utviklingsarbeid basert på de registreringer instituttet 

har foretatt gjennom året og som ellers fremkommer av registreringer i CRISTIN. 

 

Forskerutdanningsmeldingen 

Hovedstrukturen er den samme som ved meldingen for 2009. Oppsummeringsrapportene i 

forbindelse med fremdriftsrapporteringen for 2010 skal benyttes i 

forskerutdanningsmeldingen. Nærmere omtale av meldingen finnes i brevet fra UiB, samt 

malen for meldingen, som vedlegg til dette notatet. 

 

Utdanningsmeldingen 

Mal for meldingen følger er om lag som i 2009. Oversikt over resultater for 2010 ettersendes 

så snart det er klargjort fra Studieadministrativ avdeling. Utdanningsmeldingene vil i 

Referanse Dato 

2011/1408-SOD 26.01.2011 

 



 side 2 av 3 

 

 

 

   

hovedsak gjelde for instituttene. De sentrene som har undervisning i første og andre syklus 

kan gi skrive en forenklet utdanningsmelding knyttet til de punkter som er relevante for 

tilbudet. 

 

Under gis utfyllende kommentarer til noen av punktene i meldingen: 

 

I. Generell omtale av 

studietilbudet 

Fakultetets utdanningsmelding vil gi en vurdering av det samlede 

tilbudet. Eventuelle planer om forslag til endring i 

programporteføljen ved grunnenhetene må omtales i de 

instituttvise meldingene. Forslag til allokering av studieplasser skal 

videre omtales av instituttene og en samlet vurdering omtales i 

forbindelse med fakultetets melding. 

II. Kvalitativ omtale av 

vedlagt studie- og 

studentstatisikk 

Det vises til kommentarer i UiBs mal. Tallmateriale vil bli oversendt 

fakultetet etter DBH-rapporteringen er gjennomført 15.februar. Vil bli 

videresendt til instituttene snarest mulig. 

III. Generell kvalitativ 

presentasjon av 

resultater, planer, 

utfordringer og 

prioriteringer 

a) Instituttene bes om å gi tilbakemeldinger på status i arbeidet 

med utarbeidelse av læringsutbyttebeskrivelser i tråd med det 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. 

 

b) Fakultetet ber om at instituttene gir konkrete vurderinger i forhold 

til punktet ”læringsmiljøet; fysiske rammevilkår, akademisk og/ eller 

sosial integrering, studentmedvirkning. Har det vært gjennomført, 

eller planlegges det gjennomført tiltak for bedret faglig/sosial 

integrasjon? Spesielle utfordringer i undervisningslokaler og –

utstyr” i UiBs mal. 

 

c) Hvilke tiltak har vært gjennomført eller er planlagt gjennomført 

for en tettere kobling mellom utdanning og forskning. 

 

d) Beskrivelse av hovedfunn i gjennomførte evalueringer (program- 

og/eller emneevalueringer) og hvilke tiltak som er blitt gjort i 

forbindelse med oppfølging av evalueringene. 

 

e) Ferdigstilte og pågående PEK-prosjekter skal omtales spesielt. 

 

f) Erfaringer med kvoteordningen og andre programmer som 

NOMA og NUFU skal omtales i instituttenes meldinger. 

 

 

Frist for Forskerutdanningsmelding og Forskningsmelding settes til 1.mars 2010. 

 

Frist for Utdanningsmelding er 10.mars 2010. 
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Brev fra UiB sentralt samt maler for meldingene finnes som vedlegg til denne saken. I tillegg 

er fakultetets foreløpige vurdering av målene i 2010 og ambisjoner for 2011 lagt ved. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Gjert Kristoffersen 

dekan Sonja Irene Dyrkorn 

 assisterende fakultetsdirektør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

Universitetsdirektørens kontor 

Telefon 55 58 20 01 
Telefaks 55 58 96 43 

Postadresse 

Postboks 7800 

5020  Bergen 
 

Besøksadresse 

Muséplass 1 
Bergen 

Sakshandsamar 

Tore Tungodden 
55582068 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Det medisinsk- odontologiske fakultet 
Bergen Museum 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Det juridiske fakultet 
Det psykologiske fakultet 
Det humanistiske fakultet 
 
 
 
 
Referanse Dato 
2011/317-TOT 20.01.2011 
   

    
Opplegg for Forskningsmelding, Forskerutdanningsmelding og 
Utdanningsmelding 2010 

 
Som del av arbeidet med institusjonens forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og 
utdanningsmelding, skal det utarbeides egne meldinger fra fakulteter og institutter. 
Institusjonens meldinger skal behandles i Universitetsstyret i første halvår.  
 
I 2010 har det pågått et arbeid med å fornye universitetets strategiske plan. I den 
forbindelsen bes fakultetene om særlig å kommentere hvordan strategiplanen vil bli fulgt opp 
på fakultetsnivå. Innspillene vil danne grunnlaget for en egen sak til Universitetsstyret om 
oppfølgingen av universitetet strategiske plan, jf vedtak i sak 70/10. 
 
Malene for fakultetenes og instituttenes ordinære meldinger er samordnet, slik at det sendes 
ut et felles brev med beskrivelse av krav til meldingene. I meldingene skal det gis en 
vurdering av fakultetets resultater i 2010 og sannsynligheten for å oppnå ambisjonene for 
2011. Det vises også til brev til fakultetene, datert 10.01.11 der fakultetene bes om vurdering 
av resultater og ambisjoner. Ambisjoner og prioriteringer fra meldingene bør også inngå i 
fakultetenes arbeid med budsjett og planer for 2012. Meldingene skal ikke overstige 10 sider, 
og det bes om at det vektlegges å drøfte og analysere oppnådde resultater og utfordringer.  
 
Forskningsmelding 2010  

Universitetsstyret har vedtatt at det skal benyttes en mal for årlige forskningsmeldinger fra 
fakulteter og institutter (sak 50/2007). Strukturen i malen er endret noe fra 2007, basert på de 
erfaringene som er gjort. Endringene fra 2009 til 2010 er små. I tillegg vil det bli utarbeidet 
resultatrapport for 2010 til fakultetene som det framgår av vedlegget. Instituttene bes 
rapportere til fakultetet etter samme mal. For 2010 skal publisering og forskningsaktivitet for 
første gang registreres i databasen Cristin. Cristin er en videreutvikling av den tidligere 
ForsDok- og Frida- databasen. Informasjon finnes på følgende nettsted: www.cristin.no. 
 
Forskerutdanningsmelding 2010  
Som oppfølging av arbeidet med Handlingsplan for forskerutdanning 2008-2015, skal det 
utarbeides årlige forskerutdanningsmeldinger. En slik melding ble utarbeidet for første gang i 
2009. Hovedstrukturen er den samme som ved forrige melding. 

 

www.cristin.no
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Utdanningsmelding 2010  

I Utdanningsmeldingen skal det gis en samlet vurdering av studieporteføljen, fakultetets 
arbeid med studiekvalitet og universitetsstyrets prioriterte områder. Forslag til intern 
allokering av studieplasser skal meldes inn i egen tabell. I omtalen av statistikkene bes det 
om kommentarer til utviklingstrekk.  
 
 
Frist for fakultetene til å rapportere etter vedlagte maler er 15. april 2011. Meldingene vil bli 

drøftet i Utdanningsutvalget og Forskningsutvalget før endelig behandling i universitetsstyret. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kari Tove Elvbakken 
universitetsdirektør Tore Tungodden 
  underdirektør 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Maler for meldinger 
 
 
 
Kopi 
Studieadministrativ avdeling 
Universitetsbiblioteket 
Forskningsadministrativ avdeling 

 



Mal for utdanningsmelding 2010 
 
Utdanningsmeldingen skal gi en samlende og overordnet vurdering av kvaliteten i 
studietilbudet ved institusjonen og oversikt over opplegg, tiltak og videre satsinger i 
kvalitetsarbeidet på utdanningsfeltet. Fakultetenes utdanningsmeldinger skal kunne fungere 
som en selvevaluering for fakultetene, der nødvendige planer og justeringer for 2010 
presenteres ut fra til de resultatene som er oppnådd. Meldingen skal ikke overstige 10 sider. 
Mal og statistikkgrunnlag vil gjennomgås i eget seminar for fakultetene i februar.  
 

I. Generell omtale av studietilbudet ved fakultetet 

Det bes om at det gis en vurdering av det samlede program- og fagtilbudet, inkludert 

videreutdanning. Det ønskes videre en oppsummering av fakultetets arbeid med tilbudet av 

studieprogrammer, med vekt på samlet vurdering av områder som har hatt eller skal gis 

særlig prioritet. Forslag til endringer i studieprogramporteføljen1 for 2012 må også omtales, 

sammen med eventuelle planlagte tverrfaglige satsninger og nasjonale og internasjonale 

fellesgrader. Forslag til allokering av interne studieplasser for 2012/2013 bes fylt ut i vedlagt 

tabell. 

 

II. Kvalitativ omtale av vedlagt studie- og studentstatistikk: 

Vurdering av resultatoppnåelse fra året før, ut fra studentstatistikk for 2010. Fakultetene bes 

trekke fram utviklingstrekk av særlig betydning, og oppfordres til å kommentere større avvik.  

 

Som grunnlag for vurderingene vil relevant statistikkgrunnlag bli utarbeidet av 

Studieadministrativ avdeling. Det vil bli utarbeidet en samlerapport over institutt- og 

fakultetstall, samt regneark med grunnlagsdata for videre analyse.  

 

III. Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og prioriteringer: 

 Status for oppfølging av universitetsstyrets mål og prioriteringer inneværende år, som 
vedtatt i styresak tilknyttet universitetets utdanningsmelding for 2009: 

o Dimensjonering, herunder arbeidet med kostnadsberegninger, jf UU-sakene 
63/10, 64/10, 65/10.  

o Lektorutdanningene (HF, MN, SV, PS).  
o Lavere grad: Bachelorutdanningen – studiegjennomføring, profil og 

kompetanse. Se bl.a. UU-sak 42/10 og 53/10. Årsstudier - gjennomføring, 
frafall, rekrutteringsgrunnlag til bachelorstudier. 

o Utarbeidelse av læringsutbyttebeskrivelser i tråd med det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket.  

o Fakultetets vurdering av læringsmiljøet; fysiske rammevilkår, akademisk og/ 
eller sosial integrering, studentmedvirkning. Har det vært gjennomført, eller 
planlegges det gjennomført tiltak for bedret faglig/sosial integrasjon? Spesielle 
utfordringer i undervisningslokaler og -utstyr?  

o Frafall og studiegjennomføring.  
 

 Gjennomført eller planlagt aktivitet for studentaktiv forskning eller andre tiltak for 
tettere kobling mellom utdanning og forskning. 
 

 Hovedfunn og oppfølging av gjennomførte program- og/eller emneevalueringer,  
programsensorrapporter. Hvilke planer har fakultetet for kommende 
evalueringsperiode? Har det vært gjennomført endringer i opplegg/ metode i 
evalueringsvirksomheten?  

 

                                                
1 Se Kvalitetsikringshandboka for informasjon som må medfølge eventuelle forslag til oppretting/ nedlegging av studietilbud.  



 Øvrige studiekvalitetstiltak på fakultets- og instituttnivå som er gjennomført eller under 
planlegging. Fakultetene bes spesielt omtale pågående eller ferdigstilte PEK-
prosjekter for 2010. 
 

 Internasjonalisering: 
o I hvilken grad har hvert studieprogram innarbeidet et tilrettelagt 

utenlandsopphold?  
o Eventuelle planer for en tettere kobling mellom forskning og utdanning i 

forhold til både utvekslingsopphold og øvrige aktiviteter innen det 
internasjonale utdanningsfeltet 

o Erfaringer med kvoteordningen og kobling med andre program som NOMA og 
NUFU 

 
IV. Oppsummering 
Hva er hovedutfordringene for utdanningsvirksomheten basert på erfaringene fra 2010, og 
hva ønsker fakultetet å prioritere spesielt framover? 
 
 
Lenker til aktuelle dokumenter: 

Frafall ved den integrerte lektor- og adjunktutdanningen ved UiB, rapport fra Uni 
Rokkansenteret 
Utdanningsmelding 2009, Styresak 39/10  
Bachelorutdanningens profil, UU-sak 53/10 
Karakterfordelinger i et nasjonalt perspektiv. UU-sak 40/10 
Dannelse og akademisk redelighet, U-sak 44/10 og 71/10  
Rekrutteringsmelding 2010, UU-sak 62/10 
Rapport om internasjonalisering 2010, UU-sak 34/10 
Dimensjonering, UU-sak 64/10    
Studentaktiv forskning, UU-sak 16/10,  rapport fra UHR 
 
 
Vedlegg: 

 

Tabell for forslag til studieplassfordeling, 2012/2013 

 

Studie- og studentstatistikker (tabeller for dette blir ettersendt i februar):                                                                                                                                    
 
Oversikt over antall emner og program, fordelt på nivå 
Søknadstall, opptak og studenttal (søknad/studieplass/møtt) 
Gjennomføring og frafall 
Utvikling i vurderingsformene 
Resultat 2010: utvikling i studenttallet, gjennomføring i master- og bachelorprogrammene, 
kandidattall, studiepoeng per student, årsenheter, internasjonalisering.  
Karakterfordelinger 
Videreutdanning 
 
 

https://uib.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewVE&VE_DOKID_DB=401660&VE_VERSJON=1&VE_VARIANT_VF=P
https://uib.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewVE&VE_DOKID_DB=401660&VE_VERSJON=1&VE_VARIANT_VF=P
http://www.uib.no/filearchive/2010-039.pdf
https://uib.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/locator/?SHOW=JP&JP_ID=265598&database=UIBPROD
https://uib.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/locator/?SHOW=JP&JP_ID=257762&database=UIBPROD
https://uib.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/locator/?SHOW=JP&JP_ID=257837&database=UIBPROD
https://uib.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/locator/?SHOW=JP&JP_ID=271905&database=UIBPROD
https://uib.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/locator/?SHOW=JP&JP_ID=271753&database=UIBPROD
https://uib.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/locator/?SHOW=JP&JP_ID=242229&database=UIBPROD
https://uib.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/locator/?SHOW=JP&JP_ID=271886&database=UIBPROD
https://uib.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/locator/?SHOW=JP&JP_ID=231019&database=UIBPROD
http://www.uhr.no/documents/utdanningogfou_ferdigrapport_260810.pdf


 
Mal for Forskningsmelding for 2010  
 
Malen gjelder for rapportering fra fakulteter og institutter. Instituttene rapporterer til fakultetene, som 
så rapporterer til universitetsledelsen.  
 
Forskningsmeldingen bør være på maks 10 sider. Den skal innholde følgende:  
I. Tabell over kvantitative resultatindikatorer, ettersendes  

II. Kvalitative vurderinger av disse samt overordnede kvalitative vurderinger basert på oppsettet 
nedenfor.  
 
KVALITATIVE VURDERINGER  
I. Generell omtale  

Det ønskes en oppsummering av fakultetets forskningsaktivitet, med vekt på samlet vurdering av 
resultater og områder som skal gis særlig prioritet.  
 
II. Kvalitativ omtale av hver resultatindikator:  

For hver indikator ønskes følgende:  
Vurdering av resultatoppnåelse fra året før  

Status for oppfølging av inneværende års ambisjoner og prioriteringer:  
o Er det spesielle utfordringer knyttet til å nå ambisjonene?  

o Hvilke virkemidler er tatt i bruk for å nå ambisjonene og reduseres risiki?  

Ambisjoner for 2011 og planlagte virkemidler for å nå disse ambisjonene og redusere risiki.  

Større forskningssatsinger (inkludert interfakultære) som har vært vellykkede eller som planlegges, 
og virkemidler som har vært brukt eller planlegges for slike, bør beskrives  
 
III. Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og prioriteringer:  

I tillegg bes det om følgende:  

 Status for fakultetets strategiplan og eventuelle justeringer av strategiplanen bør omtales, 

sammen med nye forskningssatsinger som er igangsatt, eller som planlegges.  

 Omtale av prioritert samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og samfunns- og 
næringsliv.  

 Kort omtale av arbeidet med å styrke forskningsledelse, organisering og strategisk 
planlegging.  

 Omtale av tverrfaglige og flerfaglige initiativer og satsinger (pågående og planlagte).  

 Omtale av tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II  

 Universitetet i Bergen arbeider for en fornuftig balanse mellom tildelinger av frie 
grunnforskningsmidler og midler fra tematiske satsninger kanalisert gjennom Forskningsrådet, 
departementene og EU-systemet. Fakultetene bes om å gi en kortfattet omtale av hvilke 
faglige prioriteringer og planer som er knyttet til ekstern finansiert forskning, hvilke eksterne 
finansieringskilder som er de viktigste og hvilke ressurser som settes inn for å styrke ekstern 
finansiering 

 
Kvantitative data hentes fra sentrale databaser (DBH, Oracle, EU-prosjekter). For noen av 
indikatorene Kunnskapsdepartementet har bedt om data om, finnes det ennå ikke sentrale databaser 
(utveksling). Rapport med autoritative data oversendes fakultetene ca. 10. mars. 
  
  



 
Mal for Forskerutdanningsmelding 2010  
 
Forskerutdanningsmeldingen skal bygge på rapporter fra fakultetene og gi en samlende og 
overordnet vurdering av kvaliteten i forskerutdanningen ved institusjonen og oversikt over opplegg, 
tiltak og videre satsinger i kvalitetsarbeidet med forskerutdanningen. Fakultetenes 
forskerutdanningsmeldinger skal kunne fungere som en selvevaluering for fakultetene, der 
nødvendige planer og justeringer for 2011 presenteres med utgangspunkt i resultater som oppnås. 
Meldingen bør være på maks 10 sider. Den skal innholde følgende:  
 
1. KVALITATIVE VURDERINGER  

Det ønskes en oppsummering av fakultetets arbeid med forskerutdanning, med vekt på samlet 
vurdering av resultater og områder som skal gis særlig prioritet.  
 
a) Kvalitativ omtale av hver resultatindikator (tabeller for dette blir ettersendt i februar) 
For hver indikator ønskes følgende:  
 
Vurdering av resultatoppnåelse fra året før i forhold til:  
Ressursbruk knyttet til gjennomføring av doktorgradsløpet.  
Status for oppfølging av inneværende års ambisjoner og prioriteringer: Er det spesielle utfordringer 

knyttet til å nå ambisjonene og hvilke virkemidler er tatt i bruk for å nå disse?  

Ambisjoner for 2011 og planlagte virkemidler for å nå disse målene og redusere risiki.   
 
Rapportering av kvantitative indikatorer 

Tabellen under bes fylt ut med fakultetsspesifikke data. Selv om noen opplysninger allerede klare, 
som antallet disputaser, ettersendes samlede autoritative data fra DBH i februar: 
 
Resultatindikator 2010 2011 

 Resultat Ambisjoner 

Antall disputaser   

Antall uteksaminerte ph.d-kandidater pr. 
vitenskapelig årsverk 

  

Antall aktive ph.d-kandidater   

Nye doktorgradsavtaler*   

Tilsatte i departementsfinansierte stillinger   

Tilsatte i Forskningsråds- og andre 
eksternfinansierte stipendiatstillinger 

  

Gjennomstrømming for disputerte ph.d-kandidater   

* Viser for øvrig til egen oppfølging for kvalitetssikring av data 

 
b) Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og prioriteringer  

Fakultetet bes kommentere status for oppfølging av handlingsplan for forskerutdanning. 

 Hvordan vurderes forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsinger ved fakultetet?  

 Hvordan vurderes gjennomstrømmingen og gjennomføringen i forskerutdanningen og 
eventuelt hvilke tiltak ønsker fakultetet å prioritere i 2011 for å bedre gjennomstrømming og 

gjennomføring ønsker fakultet?  

 Hvordan vurderes omfanget av underkjenninger og eventuelt hvilke tiltak for å hindre frafall og 

underkjenninger vil fakultetet prioritere i 2011?  

 Hvordan vurderes implementeringen av midtveisevaluering og eventuelt hvilke tiltak for å 
gjennomføre midtveisevalueringen vil fakultetet prioritere i 2011?  

 Hvilke erfaringer har fakultetet med veilederopplæring og eventuelt hvilke behov for 
veilederopplæring vurderes som viktig å fylle for å styrke veiledernes veiledningskompetanse?  

 Hvordan vurderes innføringen av ph.d.- registrering og felles fremdriftsrapportering for ph.d.-
kandidatene og hvilke eventuelle resultater har dette gitt i forhold til fakultetets helhetlige 
oppfølging av ph.d.-kandidatene? 



 

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 

Trine Moe 

55589309 

side 1 av 3 

 

Økonomiavdelingen 

 

  

 

 

 

 

Kommentarer til rapport 2010 og planer 2011, vurdering av 
resultater – Det humanistiske fakultet 

 

Det vises til brev av 10.01.2011.  

Resultattallene for 2010, særlig på studiesiden er ennå ikke klare. Fakultetene har fått frist 

31. januar fra Studieadministrativ avdeling for å få alle resultatene for høsten 2010 registrert 

og kvalitetssikret. Det er derfor vanskelig å kommentere endelig resultat samt vurdere riktig 

ambisjonsnivå før vi har disse tallene klare. Vi legger derfor til grunn foreløpige tall for den 

totale studiepoengsproduksjonen, og velger å ikke anslå studiepoeng pr student. Bortsett fra 

studiepoeng pr student og publikasjonspoeng for 2010 har HF følgende vurdering av 

resultater for 2010 og ambisjoner for 2011:  

 

Utdanning 

 
 

Resultat 2009 Resultatmål 
2009 

Ambisjon 
2010 

Resultat 
2010 

Ambisjon 
2011 

Studiepoeng 2024 2203 2234 2020 2200 

Studiepoeng pr 
student 

39 43 43  43 

Grader 187 230 230 173 200 

Utvekslingsstudenter 236 315 315 296 315 

 

Forskning 

 
 

Resultat 
2009 

Resultatmål 
2009 

Ambisjon 
2010 

Resultat 
2010 

Ambisjon 
2011 

Disputaser 21 30 32 19
1
 25 

Eksterne stipendiater 10,2 10 6 9 11 

Eksterne postdoktorer 15 6 12 11 14 

Interne stipendiater 70,1 75 74 78 75
2
 

Interne postdoktorer 9 5 10 10 10 

Publikasjoner 429 380 390  400 

EU-inntekter 1 850 2 000 4 000 4 000 5 000 

NFR-inntekter 17 900 16 000 18 000 28 000
3
 30 000 

                                                
1
 I tillegg er 10 avhandlinger underkjent, hvorav 8 ph.d og 2 dr. philos 

2
 Inkludert 2 nye stipendiater knyttet til Grieg-forskningssenter 

3
 Fra 2010 er CMS inkludert i HFs BOA-økonomi 

Referanse Dato 

2010/6455-TRM 20.01.2011 
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Risikovurdering 

 

Vi kommenterer tallene der det er en middels til stor risiko for at ambisjonene ikke vil bli nådd 

i 2011. 

 

Studiepoeng – totalt (stor risiko) 

Ved opptak høsten 2010 ble det gjort en regulering av tilbudstallene slik at HF fikk gi tilbud 

om studieplass til færre studenter enn tidligere. Konsekvensen av dette var at det allerede 

ved registreringsfristen høsten 2010 var færre studenter enn fakultetets fastsatte 

opptaksramme. Dette kan få uheldige følger for studiepoengsutviklingen ved fakultetet, og 

kan bety at ambisjonsnivået for avlagte studiepoeng ikke nås i 2011. 

Studiepoengsproduksjonen ved HF har vært synkende de siste 5 årene, og samlet sett har 

fakultetet hatt en nedgang i studiepoengsinntekter på til sammen 14. millioner i denne 

perioden. Som tiltak har fakultetet foreslått en alternativ opptaksmodell for vårt fakultet 

overfor universitetsledelsen. Fakultetet har også endret studiestrukturen og gjort 

studietilbudet mer fleksibelt. Vi håper at dette vil ha en positiv betydning, og at frafallet av 

studenter blir lavere. 

 

Studiepoeng pr student (middels risiko) 

Selv om tallene for 2010 ikke er klare, er det lite sannsynlig at ambisjonsnivået for 2010 blir 

nådd. Det er også risiko for at fakultetet ikke når målet i 2011. Fakultetet håper at endring i 

studiestrukturen også vil ha betydning for studiepoengsproduksjonen pr student. 

 

Utvekslingsstudenter (middels risiko) 

Antall utvekslingsstudenter er økende og HF ønsker å opprettholde ambisjonsnivået for 2011 

selv om vi ikke regner med å nå målet for 2010. For å stimulere til økt utveksling har 

fakultetet gjennom ny budsjettfordelingsmodell valgt å gi god økonomisk uttelling for 

utvekslingsstudenter i resultatbudsjettene til instituttene. 

 

Disputaser (middels risiko) 

Det store antallet underkjente avhandlinger i 2010 regner vi med er et forbigående fenomen. 

Fra 2010 er alle nye universitetsstipendiater ved HF tilsatt for 4 år inkludert ett års 

arbeidsplikt. Tidligere var hovedregelen at stipendiater ble tilsatt for 3 år. En lengre 

tilsettingsperiode vil sannsynligvis bety at det blir færre disputaser hvert år. Samtidig har 

fakultetet et særlig fokus på forskerutdanningen og opplæringsdelen i 2011, noe som kan ha 

positiv betydning for gjennomføring. 

 

Interne postdoktorer (middels risiko 2012) 

I budsjettbehandlingen i universitetsstyret er to postdoktorstillinger ved SKOK omgjort til 

førsteamanuensisstillinger. Dette vil aktualiseres i 2012. Dersom ambisjonen om 10 interne 

postdoktorer skal opprettholdes i 2012, må 2 av fakultetets 75 stipendiatstillinger gjøres om 

til postdoktorstillinger i 2012.   

 

Vennlig hilsen 

 

Trine Moe 

fakultetsdirektør 
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Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) – 
resultat per desember 2010. 
 

Årsbudsjett Budsjett 
hittil i år

Regnskap 
hittil i år

Avvik hittil i 
år

Avvik % Samme tid i 
fjor

Endring

Innt. 1. Oppdragsaktivitet 0 0 -102 374 102 374 0
2. NFR - bidragsaktivitet -17 990 400 -17 990 400 -30 872 907 12 882 507 71,6% -17 868 391 73 %
3. EU - bidragsaktivitet -2 000 000 -2 000 000 -4 322 182 2 322 182 116,1% -1 850 637 134 %
4. Annen bidragsaktivitet -10 009 600 -10 009 600 -15 344 490 5 334 890 53,3% -8 024 981 91 %
Sum -30 000 000 -30 000 000 -50 641 954 20 641 954 68,8% -27 744 009 83 %

Kostn. 1. Oppdragsaktivitet 0 0 102 374 -102 374 0
2. NFR - bidragsaktivitet 18 765 130 18 765 130 31 389 735 -12 624 605 -67,3% 19 166 721 64 %
3. EU - bidragsaktivitet 2 000 000 2 000 000 4 322 182 -2 322 182 -116,1% 1 850 637 134 %
4. Annen bidragsaktivitet 10 009 600 10 009 600 15 344 490 -5 334 890 -53,3% 8 024 981 91 %
Sum 30 774 730 30 774 730 51 158 781 -20 384 052 -66,2% 29 042 339 76 %

Overf. 2. NFR - bidragsaktivitet -774 730 -774 730 -516 828 -257 902 -33,3% -1 298 330 -60 %
Sum -774 730 -774 730 -516 828 -257 902 -33,3% -1 298 330 -60 %

Sum 0 0 0 0 0

BIDRAGS- OG 
OPPDRAGSFINANSIERT 

AKTIVITET (BOA)

  
 
 
Aktiviteten (kostnadene) er 76 % høyere enn i fjor. Inntektene har økt med 82% 
sammenlignet med fjoråret. Økningen i EU prosjekter er størst (sammenlignet med i 
fjor).  
 
I 2010 var fakultetets budsjettmål for BOA-inntekter på 30 mill, mens siste prognose 
for året var 35 millioner i BOA-inntekter (uten CMS). Totalt genererte HF BOA-
inntekter på 50,5 millioner, hvor CMS står for 12,7 millioner og HF ellers for 38 
millioner av inntektene. Et NFR-bidrag på netto 0,5 millioner vil bli overført til 2011.  

BIDRAGS- OG 
OPPDRAGSFINANSIERT 

AKTIVITET (BOA) - 
INNTEKTER

Års-
budsjett

Budsjett 
hittil i år

Regnskap 
hittil i år

Avvik hittil i 
år

Avvik % Samme tid i 
fjor

Endring

110000 humanistiske fak. 2 084 600 2 084 600 0 2 084 600 100,0% 46 963 -100,0%
110001 hum.fak.fellesfunk 733 000 733 000 -1 503 148 2 236 148 305,1% -1 640 667 -8,4%
110100 HF-Fak.Sekr. -53 807 -100,0%
112000 IF -3 309 000 -3 309 000 -4 925 569 1 616 569 48,9% -5 019 982 -1,9%
112100 LLE -15 559 000 -15 559 000 -14 440 746 -1 118 254 -7,2% -9 901 004 45,9%
112200 AHKR -7 916 000 -7 916 000 -8 765 591 849 591 10,7% -5 353 206 63,7%
116200 FOF -418 000 -418 000 -1 184 835 766 835 183,5% -1 631 406 -27,4%
116400 Griegakademiet -663 600 -663 600 -1 408 199 744 599 112,2% -777 262 81,2%
117400 SKOK -1 561 000 -1 561 000 -1 898 970 337 970 21,7% -601 561 215,7%
117500 SVT -3 391 000 -3 391 000 -3 828 029 437 029 12,9% -2 812 077 36,1%
118200 CMS 0 0 -12 686 868 12 686 868
Sum Total -30 000 000 -30 000 000 -50 641 955 20 641 95 5 68,8% -27 744 009 82,5%   
 



Fra: Sonja Irene Dyrkorn
Sendt: 28. januar 2011 15:25
Til: 'stip-hf@uib.no'; 'hsu@uib.no'
Kopi: Gjert Kristoffersen; Trine Moe
Emne: Meldinger 2010

Vedlegg: Meldinger 2010.DOC; Brev fra UiB.PDF; Mal
utdanningsmelding.PDF; mal forskning-forskerutd.PDF; Vurdering resultat
2010 og ambisjoner 2011.PDF; BOA-resultat 2010.PDF

Til STIP-HF og HSU,

Vedlagt følger notat om og vedlegg til utdannings-, forskerutdannings- og
forskningsmelding for 2010 (saken har gått i ePhorte til instituttene).
Dersom dere ønsker å komme med innspill til fakultetets meldinger, er fristen
for dere de samme som for instituttene. Dere kan sende innspillene til
post@hf.uib.no

Med vennlig hilsen

Sonja Dyrkorn
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Det humanistiske fakultet 
 
 
                                 

 

          Bergen 21.februar 2011 
 
 
 
FORSKNINGSMELDING 2010 
 

Vi viser til brev av 26. januar 2011 om opplegget for årets meldinger knyttet til forskning 
og forskerutdanning. 
 
I Kvantitative indikatorer 
 
Tabellen under gir en kvantitativ oversikt over oppnådde resultater ved AHKR i 2009-
2010 og forventede resultater i 2011: 

 

 Resultatindikator           Resultat                            Måltall 
                 2009           2010              2011 
Publikasjoner:                                               
Totalt antall publikasjonspoeng                     139,9          131,54               140 
% andel publikasjoner på nivå II                      41,7           50,88                 50 
Utveksling av tilsette gjennom  
avtaler:  
Totalt antall utvekslinger                                  25                23                     30 
 
Forskningsrådsfinansiert  
virksomhet (FFV):  
Omfang av forskning  
finansiert av forskningsrådet  
(i tusen kr).                                                 5 113            6 294                    6 667                  
            

  
 
Omfang forskning finansiert av EU                                 1 308                    2 300 
Annen finansiering                                     2 092            2 697                    3 042  

Bidrags- og oppdragsfinansiering  
totalt                                                          7 206            10 300                 11 969 
 

Likestilling:  

% andel kvinner i  
vitenskapelige stillinger                                  41,04               43,75              43  
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II. Kvalitative vurderinger 
 
1 Generell omtale 
 
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) er det nest største 
institutt ved Det humanistiske fakultet, med i alt 45,5 årsverk (NSD) i faste 
vitenskapelige stillinger, samt 30 interne stipendiater og seks postdoktorer. 
Rekrutteringsstillingene utgjør dermed 37,5 prosent av den samlede faglige staben 
(årsverk, DBH-tall for 2010).  AHKR hadde i 2010 faglig ansvar for i alt 53 PhD-
kandidater under fakultetets forskerutdanningsprogram, hvorav 15 eksterne knyttet til 
institusjoner utenfor UiB. Også interne registrerte kandidater med utgått stipendiatstatus 
teller med. En kandidat knyttet til Bergen Museum og en fra SKOK med faglig tilhørighet 
til instituttet, er også regnet med, mens derimot fem stipendiater innen AHKRs 
fagområder ved Senter for Middelalderstudier (CMS) ikke er regnet med i 2010, siden 
det ikke er mottatt rapporter.  
 
Forholdet mellom fagområdene fordeler seg ulikt. Historie har 23 ansatte i faste 
vitenskapelige stillinger, religionsvitenskap og kulturvitenskap har begge åtte og 
arkeologi seks faste vitenskapelige stillinger. II-stillinger og KARK-ansatte og RegReg-
ansatte er ikke medregnet her. Det har ikke vært store endringer i stillingsstrukturen 
siden 2009. Antall rekrutteringsstillinger avspeiler til dels også størrelsesforholdet 
mellom fagene: Av instituttets 30 stipendiater i 2010 var det 12 stipendiater i historie, 
fem  i religionsvitenskap, tre i kulturvitenskap og ti stipendiater i arkeologi. Av de seks 
postdoktorene ved AHKR i 2010 er to arkeologi, to i historie, én i religionsvitenskap og  
én i kulturvitenskap. Mens de aller fleste stipendiatene er finansiert av fakultetet som 
universitetsstipend, eller gjennom program og prosjekt med annen finansiering, som 
Norges forskningsråd, er fem av postdoktorstillingene eksternfinansierte (jf. pkt. 2.3).  
 
Instituttets administrative stab har i 2010 omfattet 12 medarbeidere (fordelt på 11,4 
årsverk). Det representerer en reduksjon på 0,65 stilling (0,5 arkivarstilling ved Etno-
folkloristisk arkiv medregnet).  Det er bekymringsfullt at bare én av stillingene har 
forskningsadministrasjon som arbeidsfelt, til tross for at dette er et stadig 
ekspanderende arbeidsområde.  Denne stillingen dekker både forsknings- og 
forskerutdanningsadministrasjon, samt formidling og webredaksjon.   
Det arbeides med å få styrket ressurser på dette området, og administrasjonen går 
gjennom arbeidsfordeling med sikte på forbedret arbeidsdeling og ressursutnyttelse. 
  
Alle de fire fagene representerer sterke forskningstradisjoner, som det samtidig er viktig 
å fornye og utvikle videre. De tverrfaglige storinstituttene innbyr til nettopp dette, 
samtidig som fagenes særegne profiler må ivaretas og styrkes. Ved etableringen av 
forskningsgrupper ble det lagt vekt på denne doble utfordringen, ved å organisere 
forskningen i faglige tyngdepunkt som samtidig utnytter det tverrfaglige potensialet. I 
tillegg var det behov for å dimensjonere gruppene slik at de har en tilstrekkelig kritisk 
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masse: Ut fra disse overveielsene er det etablert seks tverrfaglige forskningsgrupper ved 
AHKR: 

 Antikkens historie, kultur og religioner 

 Helse-, velferd og vitenskapshistorie 

 Midtøsten og Afrika 

 Sted – region – identitet  

 Demokrati, styring, rett og arbeidsliv 

 Internasjonaliseringsprosesser i kulturelt og historisk perspektiv 
 
Lederne av forskningsgruppene er samtidig medlemmer av forskningsutvalget, sammen 
med representanter fra student- og stipendiatgruppen. Dette gir god intern 
kommunikasjon omkring forskning og forskningsorganisering. Det er samtidig en del 
forskjeller i måten de forskjellige gruppene organiserer arbeidet og hva det samarbeides 
om. De fleste vitenskapelige ansatte er knyttet til én eller flere forskningsgrupper. 
Gruppene varierer noe i størrelse. Vanlig deltakelse er mellom ca. sju og ti deltakere.  
For å få en bedre oversikt over hvordan gruppene arbeider og for å undersøke om det er 
behov for eventuelle justeringer blir forskningsgruppene evaluert våren 2011.   
 
AHKR har faglig ansvar for ett av UiBs strategiske forskningsprogram Region og 
regionalisering – et program som ligger tett opp til arbeidet i en av forskningsgruppene, 
Sted – region – identitet. I 2010 ble Randi Barndon ansatt som førsteamanuensis med 
ansvar for masterutdanningsprogrammet under dette programmet. Siden høsten 2009 
har programmet ikke hatt egen forskningsledelse, og det er nå lagt opp til et nærmere 
samarbeid med forskningsgruppen Sted – region – identitet. Leder for denne 
forskningsgruppen er nå medlem av styringsgruppen for programmet.  
  .     
AHKR har også faglig og organisatorisk ansvar for UiBs fireårige forskningsprosjekt 
Vitenskapshistorie, 2009–2012. Foruten prosjektlederen, Svein Atle Skålevåg, er to 
stipendiater i historie knyttet til prosjektet. Forskningsgruppen Helse og velferd er som 
følge av prosjektet utvidet til også å omfatte vitenskapshistorie. Med utspring i denne 
forskningsgruppen er det i 2010 utviklet et nytt prosjekt, Metereorologiens historie, med 
Meteorologisk institutt som oppdragsgiver. Prosjektet har oppstart i 2011. 
 
Instituttets forskningsstrategi for perioden 2008–2011 har vært viktig for å styrke og gi 
forskningen tydeligere retning, også når det gjelder forskerutdanningen. Stipendiatene 
følges nå tettere opp gjennom medarbeidersamtaler både for å fange opp eventuelle 
problemer og følge fremdriften. Det er også satt større fokus på veiledningen. Siden 
2009 har de om lag 30 ansatte med veilederansvar i forskerutdanningen møttes til et 
felles fag- og diskusjonsforum – Veilederforum – for å utveksle erfaringer og diskutere 
hvordan denne type veiledning kan videreutvikles. Erfaringene er positive og er godt 
mottatt i fagmiljøet.       
 
Ved et flerfaglig institutt som AHKR, med fire beslektede fagområder, er det en spesiell 
utfordring knyttet til forholdet disiplinbasert forskning versus tverrfaglighet. I årene som 
er gått siden opprettelsen av storinstituttet, er det et erkjent behov for også å styrke den 
disiplinbaserte forskningen. Betydningen av dette kom også tydelig fram av Norges 
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forskningsråds evaluering av historiefaget. Et resultat av evalueringen er opprettelsen av 
to nye prosjekt knyttet til utviklingen av historiefaget: Metodologiske tilnærminger til 
internasjonal idé- og kunnskapsutvikling og Mangfold, fragmentering, enhet: 
Historieskrivning etter 1970 (jf. pkt. 2.3). 
 
 For å imøtekomme også de andre fagenes behov for å styrke fagdisiplinær forskning 
har instituttet avsatt en pott der fagmiljøene kan søke om midler til slike tiltak. Dette er 
blitt positivt mottatt og alle de fire fagene benyttet seg av tilbudet i 2010.   
 
Fagdimensjonering har vært et annet viktig tema i 2010, i og med at det vil være mange 
aldersavganger ved instituttet i de kommende år. Det krever en avveiing av behovet for 
vedlikehold av sentrale fagområder og utvikling av nye felt. Forholdet mellom fag av ulik 
størrelse er også en utfordring både for forskning og undervisning. Det 
fakultetsoppnevnte utvalget som har utredet spørsmålet på fakultetsnivå, har levert en 
meget grundig analyse av det fremtidige stillingsbehovet ut fra ulike parametre knyttet til 
forskning og undervisning. Instituttet er meget tilfreds med at dette blir vurdert ut fra 
objektive og målbare kriterier og at det alt nå er gitt prognoser for en bemanningsplan 
fram til 2015.   
 
 
2 Omtale av de enkelte resultatindikatorer: resultatoppnåelse 
 
2.1 Publikasjoner 

AHKR omfatter meget aktive forskningsmiljøer i de fire fagene. Siden opprettelsen av 
storinstitutter i 2007 er AHKR den grunnenheten som har produsert flest 
publiseringspoeng ved Universitetet i Bergen. Når en i tillegg tar i betraktning at mange 
av forskerne i de fire fagområdene har en sterk tradisjon for omfattende nasjonal og 
lokal publisering som ikke alltid gir uttelling i publikasjonspoeng, men som likevel spiller 
en viktig samfunnsrolle, gir publikasjonspoengene ikke et fulldekkende uttrykk for 
forskningsvirksomheten ved instituttet.  
 
Siden 2002 da CMS ble opprettet har forskerne der hatt dobbel tilknytning ved senteret 
og sine respektive institutt for registrerte publikasjoner i FRIDA, nå Cristin. For årene 
2007–2008 har således publikasjonsresultatene (50 %) fra fagområdene arkeologi og 
historie vært registrert under AHKR. CMS har fra 2009 endret denne praksisen og ikke 
lenger ønsket å registrere under AHKR. Dette gjør at forskningsresultatene innen 
historie og arkeologi ikke er helt komplett. Den poenggivende publiseringen i 2010 er 
imidlertid sammenlignbar med tallene fra 2009, som da utgjorde 139,9 poeng. Også i 
2010 er tallene høye og utgjør ut fra foreløpige beregninger 131,54 publikasjonspoeng. 
Som i 2009 utmerker også religionsvitenskap seg når det gjelder poenggivende 
publisering, med nærmere 73 poeng. I 2010 utgjorde publikasjonspoeng oppnådd på 
nivå II i alt 66,92 poeng, og av den totale andel publikasjoner; 50,88 %. Med instituttets 
tydelige fokus på forskning forventes det at denne trenden vil fortsette i 2011. Det vil 
likevel alltid være svingninger fra år til annet, og AHKR har særlig blikk for de langsiktige 
trender innen forskningsmiljøene og vil ikke fokusere for sterkt på individnivå i et kort 
tidsperspektiv.   
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2.2 Utveksling av tilsatte gjennom avtaler  

Antall forskerutvekslinger av tilsatte har økt betydelig de siste årene. I 2009 var det 25 
utvekslinger og i 2010 er det registrert 23 ulike utvekslinger. Dette omfatter forskere som 
kommer til instituttet som gjesteforskere av kortere eller lengre varighet, utreise av 
forskere fra Bergen til universitet, samt forskningsopphold i utlandet 
 
Arbeidet i forskningsgrupper har generelt virket stimulerende på forskerutveksling og har 
tiltrukket flere gjesteforskere med både kortere og lengre opphold. To gjesteforskere har 
vært knyttet til forskningsgruppene Midtøsten og Afrika og Helse, velferd og vitenskap.  
En gjesteforsker har vært knyttet til fagmiljøet i religionsvitenskap. Forskningsgruppene 
har også hentet inn forskere fra inn- og utland som innledere til seminarer og workshops. 
Samlet har dette vært meget positive erfaringer og ordninger som har latt seg realisere 
gjennom å utnytte universitetets gjesteforskerprogram.  Det er derfor sterkt beklagelig at 
dette programmet nå er opphørt.  
 
Erfaringene har imidlertid også vist at det er en del praktiske spørsmål og byråkrati med 
mottak av utenlandske statsborgere. Her ligger det en utfordring i få bedre rutiner på 
AHKR/UiB, men også arbeide for en bedre samordning av offentlige etater: I Oslo, 
Kirkenes og Stavanger er det opprettet offentlige servicekontor der offentlige kontorer 
samarbeider og der utenlandske statsborgere kan få ordnet de nødvendige papirer raskt. 
 
Flere av de vitenskapelige ansatte har hatt forskningsopphold ved andre universitet, 
særlig knyttet til deres forskningsterminer. Forskningsopphold ute gjelder også i stor 
grad stipendiater og postdoktorer, for eksempel feltopphold på Reunion og i Palmyra.  
 
 
2.3  Forskningsrådsfinansiert  virksomhet (FFV): 

Flere av forskerne ved AHKR har vært og er knyttet til forskningsrådsfinansierte 
prosjekter. Forskningsrådet har også innvilget flere større forskningsprosjekt til forskere 
ved AHKR, hvorav ett nytt i 2010, som også finansierer flere stipendiater, postdoktorer 
og frikjøp av fast ansatte: NFR-prosjektet Merchants and Missionaries. Norwegian 
encounters with China in a transnational perspectives, ledet av Camilla Brautaset.  Dette 
ble utviklet I forskningsgruppen Internasjonaliseringsprosesser i kulturelt og historisk 
perspektiv, som Brautaset også leder. Prosjektet starter opp i 2011. 
 
I tillegg innvilget forskningsrådet også et postdoktorprosjekt i historie til Elena Vezzadini.  

Flere NFR-prosjekter er nå knyttet til AHKR: Det tverrfaglige NFR-prosjektet, Palmyrena. 
City Hinterland and Caravan Trade between the Orient and Occident, ledet av Christian 
Meyer, med oppstart i 2009. Her ble Nils Anfinset ansatt i stilling som forsker, Eivind 
Seland som postdoktor og Torbjørn Schou som stipendiat. Prosjektet har også 
internasjonal deltakelse 

Under Forskningsrådets program "Institusjonsforankrede strategiske prosjekter i 
historie” som følge av evalueringen av historiefaget i Norge i 2008, har AHKR som nevnt  
fått innvilget to prosjekt Metodiske tilnærminger til internasjonal idé- og 
kunnskapsutvikling, med Astri Andresen som prosjektleder, samt Mangfold, 
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fragmentering, enhet: Historieskrivning etter 1970, med Christhard Hoffmann som 
prosjektleder. I samarbeid med Rokkansenteret og CMS er det som følge av 
evalueringen nå tatt initiativ til et nytt historiefaglig forum, Bergen historisk forum, som 
tar sikte på å samle miljøene til faglig refleksjon om historisk teori og metode samt 
historiefagets historie. 

Det treårige tverrfaglige forskningsprosjektet The Norwegian Millstone landscape, som 
fikk tildeling fra Norges forskningsråd for 2009-2011, har også deltakelse fra AHKR. 
Norges geologiske undersøkelser (NGU) i Trondheim leder arbeidet, med flere 
tverrfaglige samarbeidspartnere innenfor geologi, arkeologi, historie og 
landskapsstudier. Fra AHKR er arkeologene Ingvild Øye sammen med stipendiat Irene 
Baug representert. Prosjektet har også internasjonal deltakelse.  

Av tidligere NFR-tildelinger kan nevnes NRF-prosjektet Da det personlige ble politisk. 

Kvinnebevegelsen på 1970-tallet, ledet av Tone Hellesund (II-stilling ved AHKR), der det 
er knyttet til en stipendiat i kulturvitenskap ved AHKR, Ingrid Muftuoglu.  

Av NFR-finansierte individuelle postdoktorprosjekt, er Sissel Roslands prosjekt i historie: 
Lov og demokrati mellom tryggleik og fridom: Debattar om britisk terrorisme lovgjeving 
1972-2005, knyttet til AHKR. Dette prosjektet ble avsluttet i desember 2010.   

Gina Dahls prosjekt i religionsvitenskap,  Opplysning i Norge – Religiøs toleranse 
formidlet til norske lesere gjennom bøker om andre verdener, ble satt i gang i 2009. 

Frode Iversens postdoktorprosjekt i arkeologi, Rike og provins – En komparativ analyse 
av kongsgårder og gods i tidlig i tidlig nordeuropeisk middelalder ca. 500–1100,  ble 
avsluttet i mars 2010.  

Elena Vezzadinis prosjekt, Making racism: Racial Relationsships, Identity, and the State 
in Colonial Sudan, 1898-1956, har planlagt oppstart  desember 2010.  

 

2.4 EU-tildeling 
Christopher Henshilwoods prosjekt TRACSYMBOLS, tildelt under det europeiske 
forskningsrådets (ERC) Advanced Grant, startet opp 2010. Det skal undersøke hvordan 
miljøendringer har påvirket de viktigste atferdstrekkene hos Homo sapiens og 
neandertalere i sørlige deler av Afrika og Europa. Prosjektet har fått rundt tjue millioner 
kroner, fordelt over fem år, supplert med finansiering fra Norges forskningsråd og UiB. 
Dette gjør det mulig å utvikle et internasjonalt afrikansk-arkeologisk forskningsmiljø ved 
instituttet og et langtids forskningsprogram i sørlige Afrika, Europa og den nære Østen. 
Målet er å bygge opp et tverrfaglig forskerteam som skal kombinere arkeologi med 
klimafunn fra de tidligste tider. Prosjektet vil ha stor betydning for forskningsmiljøet i 
arkeologi ved AHKR med planer om å etablere en ny forskningsgruppe innen dette feltet. 
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Tidligere har Tone Hellesund fått innvilget et større EU-prosjekt, Femcit: Gendered 
Citizenship in Mulicultural Europe. The Impact of Contemporary Women’s Movements. 
En av stipendiatene ved AHKR, Synnøve Lindtner, får finansiering gjennom dette 
prosjektet. Hellesunds erfaring fra EU-samarbeid har vært en viktig ressurs for å få 
etablert flere av denne type forskningsprosjekter ved AHKR. 
 
2.5 Annen finansiering 

Flere forskere/forskningsgrupper har mottatt nordiske forskningsmidler. Astri Andresen 
og forskningsgruppen Helse, velferd og vitenskapshistorie har mottatt nettverksmidler fra 
Nordforsk og Knut A. Jacobsen prosjektmidler fra Nordcorp (NOS-HS). Jacobsen er 
partner i prosjektet Sikh Identity Formation: Generational Transfer of Traditions in the 
Nordic Countries som skal se på hvordan verdier og tradisjoner overføres fra 
1.generasjons innvandrere til 2.generasjons innvandrere blant sikher i Norden.  
Andre forskere har mottatt støtte til frikjøp for å utføre oppdragsfinansiert forskning.   

UiB koordinerer arbeidet med Norges fiskeri- og kysthistorie, et forskningsprosjekt i 
samarbeid med høyskolene i Volda og Bodø og Universitetet i Tromsø. Prosjektet blir 
ledet av Nils Kolle ved AHKR. Målet er å gi en velfundert fremstilling av fiskerinæringens 
betydning i norsk historie som skal ferdigstilles 2014. En representant fra AHKR er nå 
medlem av styringsgruppen.  

2.6 Bidrags- og oppdragsfinansiering totalt 

Det er vanskelig å gi en fulldekkende oversikt over den totale eksterne 
forskningsfinansieringen ved instituttet. Mens den i AHKRs to første driftsår, 2007 og 
2008, utgjorde en relativt beskjeden del av instituttets totale finansiering, økte den i 2009 
til i alt 7,206 millioner kr. (medregnet bidrag fra Meltzer- og universitetsfondene). I 2010 
utgjorde den 10,300 millioner kr. Arbeidet i forskningsgruppene har her virket 
stimulerende på prosjektutvikling. 
 
2.7 Likestilling  

Av de i alt 80 årsverk (DBH) i vitenskapelige stillinger ved AHKR, medregnet 
instituttleder og en vitenskapelig assistent, utgjør kvinneandelen i vitenskapelige 
stillinger 35 årsverk, eller 43,75 %. Kvinneandelen blant professorer er 41,8% og  
31,3 % blant førsteamanuenser. Blant stipendiater er  kvinneandelen 49,7 % (prosentdel 
av årsverk innen hver enkelt stillingskategori, DBH). I de kommende år vil flere av de 
kvinnelige professorene gå av for aldersgrensen. Det er særlig skjev kjønnsfordeling 
blant stipendiatene i historie. Samlet innebærer dette en risiko for at kvinneandelen vil 
synke i årene fremover. Det er derfor viktig å ha et blikk for dette i 
rekrutteringssammenheng. 
 
Samlet er AHKR fornøyd med de oppnådde resultat for forskning i perioden 2007–2010 
og har høstet mange positive erfaringer når det gjelder forskningsorganisering, 
publisering og prosjektfinansiering. For 2011 vil en satse på å styrke de tiltak som alt er 
satt i gang, særlig når det gjelder prosjektutvikling med sikte på å få flere 
eksternfinansierte forskningsprosjekter.  
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 III. Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og 
prioriteringer  
  
AHKR har som mål å bli et enda sterkere forskningsinstitutt. Strategiplanen (2009–2011) 
er et viktig ledd i denne bestrebelsen.  Hovedmålsettingene har vært å  
 

 Medvirke aktivt til at forskere, forskningsgrupper og fagmiljø når et høyt 
internasjonalt nivå 

 Skaffe økte midler til forsking 

 Sikre tid til forsking 

 Styrke infrastrukturen for forskning 

 Internasjonalisere forskningen 
 
Forskerutdanning er i tillegg meget viktig og blir omtalt nærmere i 
forskerutdanningsrapporten. 
 
Disse målsettingene faller i stor grad sammen med fakultetets mål. For AHKR er det 
som nevnt viktig å få tilstrekkelig administrativt apparat til å støtte opp under disse 
ambisjonene. Det er også viktig at det tilføres ekstra administrative ressurser knyttet til 
eksternfinansierte prosjekt, både i forhold til prosjektøkonomi og til generell 
prosjektadministrasjon. Mange av punktene som fakultetets strategiplan omhandler, 
gjelder egentlig instituttnivået og kan bare realiseres på instituttplanet. Det er derfor 
viktig å avveie og klargjøre hva som er fakultetets ansvar og oppgaver i forhold til 
instituttnivået.       

 
AHKR har tradisjonelt hatt et godt samarbeid med UiBs randsoner, som Rokkan-
senetert og UIiB global, samt sentre, som Senter for Midtøsten og islamske studier 
(SMI), Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og CMS og i tillegg også Bergen 
Museum og Bymuseet i Bergen/Bryggens Museum. Dette vil AHKR også satse på i det 
videre, men ser også behov for å se nærmere på samarbeidet i lys av tverrfagligheten 
som er oppnådd innen eget institutt, særlig fordi de til dels overlapper faglig og kan bidra 
til å fragmentere fagmiljøene ved eget institutt. Når det gjelder faglig samarbeid med 
Rokkan-senteret, er det som nevnt over alt satt i gang tiltak for å styrke samarbeidet 
gjennom Bergen historisk forum. Med hensyn til SMI har forholdene endret seg etter at 
hovedtyngden av den faglige virksomheten nå er knyttet til instituttet og 
forskningsgruppen Midtøsten og Afrika. Også når det gjelder arkeologifaget, som 
tidligere organiserte noen av sine forskningsprosjekter gjennom tidligere Uni global, vil 
nå ha utspring i instituttmiljøet. Når det gjelder forholdet til museumssektoren er det nå 
gjort forsøk på å innlede til nærmere samarbeid. Som et første skritt til fornyet 
samarbeid ble det i 2010 gjort avtale om felles redaksjon for utgivelsen av bokserien 
UBAS, Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Når det gjelder CMS, som nå er inne 
i sin andre og avsluttende periode, ser AHKR fram til at fagmiljøet innen middelalder 
igjen blir integrert i instituttet i 2012, med plan om å etablere en tverrfaglig 
forskningsgruppe for middelalderstudier.   
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AHKR vil i 2011 i enda større grad satse på og styrke instituttets egne 
forskningsområder og utvikle prosjekt med basis i instituttets kompetanse. Det tar tid å 
bygge opp fagområder. Satsinger må tuftes på reelle forskningsbehov og solid 
forskningskompetanse for å bli vellykkede prosjekter. AHKR ønsker å drive forskning ut 
fra slike langsiktige perspektiver og ser det som viktig at de ulike fagmiljøene får 
videreutvikle og fornye seg ut fra sine egne kulturer og tradisjoner, samtidig som de 
utnytter potensialet i den større faglige bredden ved instituttet representerer. Alt nå ser vi 
at dette har virket faglig stimulerende. 
 

AHKR vil ut fra dette fortsette arbeidet med å styrke de seks forskningsgruppene som er 
etablert. Planen om å splitte den forholdsvis store forskningsgruppen Midtøsten og 
Afrika i to for å etablere en syvende gruppe, knyttet til Afrika og også tilpasset 
Henshilwoods prosjekt, er ennå ikke iverksatt i påvente av at prosjektet finner sin form. 
Alle gruppene er basert på i faglige tyngdepunkt i miljøet og har en tilstrekkelig kritisk 
masse av forskere. De fleste gruppene har en samlet vitenskaplig produksjon på høyt 
nivå som gir gode muligheter for å skaffe ekstern finansiering. Alle har et utstrakt 
nasjonalt og internasjonalt samarbeid, hvor det foreligger tverrfaglig/tverrfakultært 
samarbeid. De seks områdene har også god tilgang på og utdanning av bachelor- og 
masterstudenter, ph.d-kandidater og postdoktorer. Det kan også hevdes at forskningen 
er nyskapende. Det som savnes er en bedre utbygd forskningsadministrativ infrastruktur.  

 
Fire av de seks etablerte forskningsgruppene tar utgangspunkt I satsningsområder ved 
UiB sentralt eller ved fakultetet. Det gjelder: Midtøsten og Afrika, Helse-, velferd og 
vitenskapshistorie, Sted – region – identitet (Region- og regionalisering) og Demokrati, 
styring, rett og arbeidsliv. 
 
Med et økende fokus på internasjonalisering vil også forskningsfeltet og 
forskningsgruppen Internasjonaliseringsprosesser i kulturelt og historisk perspektiv 
kunne rubriseres som et fremtidig satsingsområde. Også den sjette gruppen Antikkens 
historie, kultur og religioner burde kunne utvikles til et satsingsområde ved fakultetet, 
ettersom antikkstudier i Bergen nå er det faglig ledende nasjonale tyngdepunkt.  
 
AHKR vil ellers fremholde at det er viktig å bevare en viss åpenhet når det gjelder 
forskning, og ser det ikke som formålstjenlig at forskningen som helhet er knyttet til 
sentralt initierte satsingsområder. Flere av prosjektene som har nådd høyt i 
internasjonale evalueringer og søknadsrunder, har for eksempel ikke sprunget ut av 
slike satsinger, men av nyorientert forskning på grunnplanet. Det er derfor viktig å 
ivareta en balanse mellom etablerte langsiktige forskningsområder og nye forskningsfelt 
som er tuftet på forskeres egne innsatsområder og kontaktnett.   
 
 
 
 
 Christhard Hoffmann 
       Instituttleder      Ingvild Øye 

         Forskningskoordinator                       



 

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 
 

side 1 av 1 

 

 

Det humanistiske fakultet 

 

 

   

  

 

 

 

Forskingsmelding for IF 2010 

 

Vi sender med dette over forskingsmeldinga for Institutt for framandspråk for året 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiv Egil Breivik, 

instituttleiar Arve Kjell Uthaug 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2011/1408-ARUT 01.03.2011 



Det humanistiske fakultet 
 
 
 
 
 
           

 
FORSKINGSMELDING 2010 

 
Institutt for fremmedspråk 

 
 
Vi viser til brev fra Humanistisk fakultet av 26. januar 2011 som redegjør for hvordan 
årets forskings- og forskerutdanningsmelding skal utformes. Denne meldingen har vært 
behandlet av instituttledelsen og av instituttrådet.  
 
 
I. Kvantitative resultatindikatorer.  
 
Tabellen under gir en kvalitativ oversikt over oppnådde resultater ved IF i 2010. 
 
Resultatindikator 2009 2010 2011 
 Resultat Resultat Måltall 
Antall 
publikasjonspoeng 
Hvorav nivå 2 

95,9 
 
49 % 

70,4 
 
41 % 

100 
 
45 % 

Omfang av 
forskning finansiert 
av forskningsrådet 

 
4 729 000 

 
3 798 000 

 
  5 998 000 

Annen finansiering 291 000 
 
 

EU 133 000 
 
Annen 994 000 

EU  417 000 
 
Annen 4 265 000 

BOA totalt 
 

5 020 000 4 925 000  10 680 000 
 

Likestilling: % 
andel kvinner i 
vitenskapelige 
stillinger 

48 ansatte 
63% kvinner 
hvorav professorer: 
37% 

51 ansatte 
62,7 
 
42 % 

52 
 
 
45 % 

 
 
 
II. Kvalitative vurderinger 
 
1. Generell omtale 
Institutt for fremmedspråk (IF) er det tredje største instituttet ved HF, med 54 fast 
tilsette i vitenskapelige stillinger i februar 2011 (ca 52 årsverk). IF har en kvote på 15 
UiB-finansierte stipendiater, og hadde totalt 31 aktive PhD-stipendiater i 2010. 
Instituttet har en postdoktor.  



 
IF kjennetegnes av å ha mange småfag – instituttet omfatter 8 moderne fremmedspråk 
som har ulik størrelse, historikk og oppbygning. Engelsk er det største faget med 14 
faste vitenskapelige stillinger. De 8 språkfagene er i sin tur delt inn i ulike fagområder: 
litteratur, lingvistikk, didaktikk og kultur.  
 
Fagdimensjoneringsprosessen og den forventede aldersavgangen vil føre til endringer i 
stillingsstrukturen ved instituttet, dette vil slå sterkest ut ved fagene tysk og fransk. 
Antall rekrutteringsstillinger avspeiler til en viss grad størrelsesforholdet mellom 
språkene. Spanskfaget utmerker seg med det klart største antallet PhD-stipendiater, 
mens engelskfaget har forholdsmessig få aktive stipendiater, selv om antallet vil stige de 
neste årene siden 2 stipender er satt av til BFS-prosjektet ”Modernism and Christinaity”. 
Franskfaget har et godt antall PhD-er, også på grunn av at faget har fått tildelt 
kvotestudenter.  
 
Instituttets administrative stab bestod i 2010 av 11 medarbeidere. Det er 
bekymringsfullt at bare én av stillingene har forskningsadministrasjon som arbeidsfelt.  
 
Lederne av forskergruppene og en representant for stipendiatgruppen er medlemmer 
av forskningsutvalget. Forskningskoordinator leder forskningsutvalget. Arbeidet med 
instituttets neste strategiplan vil vise om det er behov for en sterkere formalisering av 
forskergruppene.  
IFs faglige mangfold innbyr til forskningssamarbeid mellom de ulike språkområdene. 
Etableringen av forskergruppene ved IF har hovedsakelig vært en forskerstyrt prosess. 
De aller fleste av instituttets vitenskapelig ansatte har en tilknytning til en 
forskergruppe eller et prosjekt. 2010 var et trangt økonomisk år for 
forskningsfinansiering på IF, noe som førte til mindre aktivitet i forskergruppene. Det er 
viktig å fremheve at forskningen på IF er svært internasjonal - mange av forskerne ved 
instituttet publiserer internasjonalt og har et internasjonalt nettverk.  
Tverrfagligheten og det rike internasjonale nettverket til forskerne og forskergruppene 
representerer en styrke som IF vil utvikle og synliggjøre sterkere de neste årene.  
 
Instituttet huser flere store eksternfinansierte prosjekt, som:  
The Future of Russian  (NFR) Ingunn Lunde 
Linguistic Identity and Attitudes in Spanish-Speaking Latin America (LIAS)  (NFR) Ana 
Beatriz Chiquito og Miguel Angel Qusada Pacheco 
Modernism and Christianity (BFS) Erik Tonning 
Literary Transculturation (NordForsk) Lene Johannesen 
Ugandian Folklores as Repository of Traditional Wisdom  (NUFU) Stuart Sillars 
NOMA-prosjekt, Etablering av masterstudium i Bolivia, Ana Beatriz Chiquito 
 
   
 
2. Omtale av de enkelte resultatindikatorer: resultatoppnåelse 
 
2.1  Publikasjoner 
 
Den poenggivende publiseringen ved IF ble svekket i 2010 om man sammenligner med 
året før. Slike svinginger er naturlige og ikke nødvendigvis bekymringsfulle, men vi vil 



likevel følge opp dette arbeidet, forsøke å finne årsakene til at publikasjonstallene er 
gått ned, og oppmuntre til økt publikasjonsaktivitet. Instituttet har manko på ressurser 
til undervisning, det er derfor en stor utfordring for IFs vitenskapelig ansatte å få 
sammenhengende tid til forskning. Det kan også synes som om en del av publikasjonen 
fra IF-forskere har skjedd i ikke-poenggivende kanaler. Siden IF er et institutt med 
mange småfag som fordeler seg på mange ulike nasjonale fagråd, er det kanskje ikke 
alltid enkelt å få innsikt i og påvirke nominasjonene til nivå 2.  Vi vil derfor stimulere til 
at de ansatte får registrert nye publikasjonskanaler som poenggivende.  
 
 
2.2 Utveksling av tilsatte gjennom avtaler 
 
Som nevnt, har IFs vitenskapelige ansatte et sterkt og stort internasjonalt nettverk. Mye 
av forskningen som blir gjort ved instituttet kommer som følge av initiativ og kontakt 
mellom enkeltforskere, uten tilknytning til formelle avtaler. Omfanget av slike 
forskningsopphold/utvekslinger er stort. UiB har ikke tilfredsstillende kvalitetssikring 
for den typen data det her er snakk om, og tallene er derfor så usikre at vi ikke finner det 
formålstjenelig å kvantifisere utvekslingene.  Flere av de vitenskapelige ansatte har hatt 
forskningsopphold ved andre universitet. Forskningsopphold i utlandet gjelder også i 
stor grad stipendiater. Utveksling gjennom Erasmus blir også brukt av IFs ansatte.  
 
 
2.3  Forskningsrådsfinansiert virksomhet, EU-tildeling, bidrags- og 

oppdragsfinansiering 
 
Ledelsen ved IF har som mål å få instituttets forskere til å søke andre finansieringskilder 
enn Meltzerfondet og NFR om støtte til større prosjekt. For å få dette til trengs det en 
systematisk innsats for å videreutvikle samarbeids- og informasjonsrutiner mellom 
institutt og fakultet og mellom institutt/fakultet og UiB si forskningsavdeling.  
 
 
Større prosjekt som fikk eksterne midler i 2010 
IF fikk tildelt et BFS-prosjekt i 2010: ”Modernism and Christianity”, ledet av Erik 
Tonning. Prosjektet startet opp i januar 2011.  HERA-prosjektet ”Web Wars”, ledet av 
Ellen Rutten fikk en tildeling på en million kroner.  
 
 
Løyvinger fra Meltzerfondet og  Bergen Universitetsfond 
Flere av IFs ansatte fikk støtte fra Meltzerfondet og Bergen Universitetsfond. Den største 
tildelingen på kr. 400.000 tilkom Kjersti Fløttum "Klimadebattens stemmer: en 
lingvistisk studie..". 
 
Søknader som eksterne midler som det blir arbeidet med ved IF 
Stuart Sillars søker NUFU/SIU om støtte til videreutvikling og utvidelse av prosjektet 
”Ugandian Folklores as Repository of Traditional Wisdom”. Kjersti Fløttums tverrfaglige 
prosjektgruppe om klimadiskurser arbeider med  en SFF-søknad. Flere av IFs 
forskergrupper arbeider med søknader til NFR.  
 
 



2. 4  Likestilling 
 
IF har 54 vitenskapelig tilsatte i fast stilling. Av disse er 62 % kvinner.  Av professorene 
er 41 % kvinner. Samlet er IF fornøyd med resultatoppnåelsen for de siste årene. Det er 
også positivt at instituttets kvinnelige vitenskapelig ansatte er like aktive i 
forskningsledelse som mennene.   
Språkfagene er undervisningsintensive, det er derfor en særlig utfordring å legge til 
rette for sammenhengende og tilfredsstillende tid til forskning.  
Strategiplanen for IF har en egen bolk som tar for seg likestilling mellom kjønnene. Det 
er fortsatt en prioritert oppgave legge til rette for at førsteamanuensene vil kunne søke 
opprykk.  
 
 
 
III.  Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og 

prioriteringer 
 
IFs strategiske plan 2008-2010 er blitt forlenget i påvente at en ny fireårig strategiplan 
som skal utarbeides i 2011.  
 
Året 2010 var preget av fagdimensjoneringsprosessen som resulterte i at flere av våre 
fag vil få redusert antall stillinger. Dette vil særlig ramme tysk- og franskfaget. 
Dimensjoneringen har vært og vil bli en krevende prosess - det vil være en prioritert 
oppgave å dempe belastningen på de faglige ansatte så langt det lar seg gjøre, bl.a. 
gjennom å se sammensetningen av de ansatte nøye i sammenheng med de mange 
aldersavgangene på fagene, og sørge for at stillingene lyses ut i god tid. I denne 
overgangstiden vil det også være en ekstra utfordring å skape gode rammer og tid for 
forskningen.   
Instituttet har en bedre budsjett i 2011 enn i 2010. Særlig positivt er videreføringen av 
små driftsmidler som vil føre til økt aktivitet i forskergruppene.  
 
Mye av forskningen som blir gjort ved instituttet er individbasert og ofte kommer den 
som følge av initiativ og kontakt mellom enkeltforskere ved IF og andre 
forskningsinstitusjoner. Det tar tid å bygge opp fagområder og forskningskompetanse. 
Den viktigste forskningsfinansieringen ved UiB er at alle vitenskapelig ansatte har 
hjemlet tid til forskning. Det er viktig å også verne om den individuelle 
grunnforskningen og forskning som ikke nødvendigvis følger strategiske 
satsingsområder, men som derimot et resultat av forskerens spesialiserte kompetanse.  
Samtidig vil vi holde fram med å styrke instituttets forskergrupper, og oppmuntre til at 
stipendiatene i større grad enn tidligere innlemmes i gruppene.  
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Forskningsmelding 2010 fra Griegakademiet - Institutt for musikk 

 

Instituttrådet på Griegakademiet – Institutt for musikk har behandlet sak 06_2011; 

Forskningsmelding og forskerutdanningsmelding for 2010 på sirkulasjon og har gjort 

følgende vedtak: 

 

Instituttrådet godkjenner instituttets forskningsmelding og 

forskerutdanningsmelding for 2010. 

 

Vedlagt instituttets forskningsmelding for 2010. 
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FORSKNINGSMELDING 2010 

Griegakademiet – Institutt for musikk 

 

I. Generell omtale av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved GA 

Forskningsmelding for Griegakademiet – Institutt for musikk omfatter akademisk forskning og 

kunstnerisk utviklingsarbeid. Fag som musikkvitenskap og musikkterapi er hovedsakelig orientert 

mot akademisk forskning, mens de utøvende fagmiljøene i hovedsak er orientert mot kunstnerisk 

utviklingsarbeid. Det er en del av Griegakademiets profil å søke å utvikle begge disse former for 

kunnskapsutvikling og utforske muligheter for kontakt og samarbeid på tvers av de to aktuelle 

kulturer. Når vi i denne forskningsmeldingen bruker ordet forskning, viser vi vanligvis til 

akademisk forskning, men betegnelsen forskningsgruppe er brukt som en samlebetegnelse med 

referanse til begge former for kunnskapsutvikling  

 

De ulike virksomhetsområder på instituttet er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innen 

musikkterapi og musikkvitenskap, inklusivt fagområdene musikkteori og musikkpedagogikk. 

 

Innen det utøvende feltet ble det i 2009 etablert tre nye forskningsgrupper: 1) HIP-GA, 

Historically Informed Performance; 2) Griegs sanger og språk, og 3) GADIMUS 

(Griegakademiets Digitale Musikkarkiv). I 2010 ble arbeidet i disse gruppene videreført. Videre 
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satsning på forskningsgrupper bør avklares i 2011, da aktiviteten varierer fra gruppe til gruppe og 

da det er behov for å se på: 

- Hva er rammer og behov for de mest aktive gruppene? 

- Hvordan kan mindre aktive gruppe vitaliseres? 

- Er det behov for/plass til flere grupper på instituttet? 

- Hvordan kombinere satsning på forskningsgrupper med ivaretaking av enkeltforskere som 

ikke finner en naturlig tilhørighet i noen av gruppene? 

 

Forskning innen musikkterapifeltet viser en god utvikling også i 2010, med blant annet to bøker 

publisert på internasjonale forlag og stabil ekstern inntjening (litt over fire millioner). GAMUT er 

en vital drivkraft i dette arbeidet (se senterets årsmelding www.gamut.no). I og med at UiB har 

etablert en femårig integrert masterprogram i 2010, er det en prioritert oppgave å videreføre 

arbeidet med å bygge opp musikkterapi som forskningsfelt ved UiB. Dette vil bli gjennomført i 

tett samarbeid med Uni helse. Tilknytningen til Uni helse første til at GAMUT i 2010 ble 

innlemmet i NFR sin evaluering av forskning innen biologi, medisin og helseforskning. 

Resultatene fra evalueringen vil bli kjent i første halvdel av 2011. De to internasjonale 

tidsskriftene som GAMUT er ansvarlig for - Nordic Journal of Music Therapy (nivå 2, utgis i 

samarbeid med Routledge) og Voices: A World Forum for Music Therapy (nivå 1. Open Access) 

- gjør det fortsatt godt. NJMT øker publikasjonsfrekvensen fra 2 til 3 nummer i 2011. 

 

Innen musikkvitenskap står forskningsaktiviteten i forhold til størrelsen på fagmiljøet, men denne 

er dessverre redusert til et uholdbart minimum, ved at det for tiden kun er en operativ fagstilling 

ved Griegakademiet. Det er en prioritert oppgave å gjenoppbygge dette feltet og å etablere en 

eller flere forskningsgrupper. Instituttet har utarbeidet et notat som skisserer hvordan dette kan 

gjøres. Planer for utvikling av et Senter for Griegstudier ble videreutviklet i 2010 og 

forhåpentligvis etablert i 2011, noe som vil kunne styrke det totale musikkvitenskaplige miljøet 

ved UiB. I musikkteori og musikkpedagogikk foregår forskningsaktivitet og 

kompetanseoppbygging i forhold til størrelsen på fagmiljøene. Begge fagpersonene knyttet til 

musikkpedagogikkfeltet er inne i doktorgradsløp, noe som på sikt vil bidra til å skape 

rammevilkår for forskning.  

 

 

 

http://www.gamut.no
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II. Vurdering av resultater og planer 

Status i forhold til instituttets strategiplan 

Instituttets mål for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) er nedfelt i “Strategisk plan 

2008–11”. På den bakgrunn har vi i 2010 blant annet: 

- Videreført arbeidet med digitalisering av Arne Bjørndals samling 

- Oppmuntret til videre utvikling av de tre forskningsgruppene som ble etablert innen feltet 

kunstnerisk utviklingsarbeid i 2009 (HIP-GA, GADIMUS og Griegs sanger og språk) 

Videreutviklet musikkterapi som tverrfaglig disiplin ved UiB, derunder videreutviklet 

GAMUT som forskningsgruppe ved UiB og forskningsenhet ved Uni helse 

- Arbeidet for videre utvikling av feltet kunstnerisk utviklingsarbeid, bl.a. gjennom 

regelmessige samarbeidssamtaler og opplegg sammen med Kunsthøgskolen i Bergen. 

- Arrangert instituttseminarer og flere faglige seminarer o.l. (bl.a. Holbergdagene, med et 

tverrfaglig nasjonalt seminar om “Musikkens virkning”) 

- Kartlagt individuelle planer for forskning og KU og videreført prosesser for styrke 

rammevilkår for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Griegakademiet. 

- Arbeidet videre med planer for et Senter for Griegstudier 

- Videreført arbeidet for utvikling av et konsept om Nygård skole som et Musikkens hus i 

Bergen, med rom for samhandling mellom instituttets virksomhet og eksternt initierte og 

finansierte kultur-, undervisnings- og forskningsaktiviteter. 

Prioritert samarbeid med andre forskningsinstitusjoner 

Innen kunstnerisk utviklingsarbeid har Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) blitt en sentral 

samarbeidspartner i løpet av 2010. Et tema i diskusjonene med KHiB har vært mulige 

fellesprosjekter rettet mot det nye nasjonale prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingarbeid, 

se http://www.kunststipendiat.no/index.php/stipendprogram/prosjektprogrammet  

 

De ansatte ved GA presenterer ellers sitt kunstneriske utviklingsarbeid i samarbeid med en rekke 

plateselskaper, ensembler, festivaler og andre konsertarrangører lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt.  

 

Innen musikkterapifaget er det etablert en lang rekke samarbeidsrelasjoner innen forskning. 

Lokalt omfatter dette bl.a. samarbeid med Haukeland universitetssykehus, Senter for 

omsorgsforskning ved HiB og ulike forskningsgrupper ved Uni helse. Nasjonalt omfatter dette 
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bl.a. Senter for musikk og helse ved Norges musikkhøgskole. Internasjonalt omfatter dette ca, 10 

ulike universitet fra tre verdensdeler (se GAMUTs nettside/årsmelding). 

 

Innen felt som musikkpedagogikk og kirkemusikk deltar forskere ved instituttet i regionale eller 

nasjonale forskningsprosjekter og forskningsgrupper.  

  

Tiltak som kan styrke akademisk publisering og produksjon av kunstneriske resultater 

En utfordring ved Griegakademiet er hvordan man skal få tid til forskning/kunstnerisk 

utviklingsarbeid innenfor undervisningssemesteret. På grunn av romsituasjonen er det vanskelig å 

få planlagt undervisningen i bolker, som kunne gjøre at ansatte i perioder kunne konsentrere seg 

mer om forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid. Arbeid med romsituasjonen (se nedenfor) er 

derfor av vital betydning for hele instituttets virksomhet. 

 

Andre tiltak som kan styrke publisering og andre resultater inkluderer: 

- Videreføre arbeidet med å utvikle vitale forskningsgrupper 

- Styrke rekruttering til og skolering innen tredje syklus. 

- Utvikling av bedre rutiner for registrering av kunstnerisk utviklingsarbeid. 

 

Første strekpunkt er diskutert andre steder i denne forskningsmeldingen. Andre strekpunkt er 

diskutert i forskningsutdanningsmeldingen. Tredje strekpunkt ble diskutert i fjorårets 

forskningsmelding, men noe  hovedtrekk kan repeteres her: 

 

I loven om universiteter og høgskoler er forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid 

likestilte begreper. UiB har likevel ingen rutiner for registrering og vurdering av kunstnerisk 

utviklingsarbeid, utover det instituttet selv har etablert. Griegakademiet støtter 

hovedkonklusjonene fra UHR-utredningen i 2007 og ber som tidligere om at de tilrådingene 

arbeidsgruppen har gitt blir fulgt opp av UiB internt og i forhold til departementet.  

 

III.  Særlig viktige utfordringer og prioriteringer 

Infrastruktur, rom og utstyr 

Som påpekt i en årrekke: Griegakademiet har en svært vanskelig situasjon når det gjelder lokaler, 

siden fagmiljøene er spredt på tre ulike steder, der musikkterapi i tillegg har undervisning på fire 
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andre adresser. Dette er slett ikke gunstig med tanke på instituttets målsetning om å skape 

møtepunkter mellom forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. For liten plass, dårlig standard på 

rom og utstyr og manglende heis i Nygård skole er dessuten et meget stort og daglig problem. 

Universitetet har nå tatt over Nygård skole. Arbeidet med å realisere planen om tjenlige lokaler 

for instituttet må derfor ha høyeste prioritet, inklusivt arbeidet med å realisere en visjon for et 

Musikkens hus, som et spenstig og inkluderende musikk- og kulturhus i Bergen. 

Kunstnerisk utviklingsarbeid 

Hovedutfordring her er å sikre dokumentasjonsrutiner ved UiB, styre det videre arbeidet med 

forskningsgrupper og samarbeidet med KHIB og andre regionale aktører.  

Videre utvikling av musikkterapi som forskningsfelt 

Som nevnt over, har forskningsgruppen GAMUT utarbeidet en egen årsmelding, tilgjengelig fra 

www.gamut.no. Styrking av GAMUT er en hovedstrategi for å sikre utvikling av musikkterapi 

som universitetsfag,  

Gjenoppbygging av musikkvitenskap 

Innen musikkvitenskap er det for tiden to vakante stillinger, noe som skaper en uholdbar situasjon 

for dette faget. Musikkvitenskapen er avgjørende for realiseringen av visjonen for 

Griegakademiet. Musikkvitenskap vil også være en viktig del av en regional/internasjonal 

satsting på forskerutdanning innen musikkfaget. Instituttet mener derfor at det er svært viktig med 

en raskest mulig utlysing av de to vakante stillingene i musikkvitenskap og oppbygging av en 

bachelorgrad i musikkvitenskap. Dette må ses i lys av en helhetlig satsing som også inkluderer 

samarbeidsrelasjoner mellom fag som musikkvitenskap, utøvende musikk, musikkpedagogikk og 

musikkterapi og med instanser som Arne Bjørndals samling, Ole Bull Akademiet og det nye 

Grieg forskningssenter. Samtidig må musikkvitenskapen integreres i et langsiktig strategisk 

arbeid for utprøving av nye samarbeidsrelasjoner innen Musikknett Vest. 

 

 

Hilsen 

 

Frode Thorsen 

Instituttleder 

http://www.gamut.no/
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Forskningsmedling for 2010 - FoF 

Vedlagt ligger forskningsmelding for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier for 2010. 
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FORSKNINGSMELDING 2010  

Institutt for Filosofi og førstesemesterstudier, FoF  

Universitetet i Bergen  

RAPPORTERING MHT KVANTITATIVE INDIKATORER: RESULTATER OG 

MÅLTALL  

Resultatindikator  Resultat  Ambisjoner  

 2010  2011  

Publikasjoner:    

Totalt antall publikasjonspoeng  29.225   

% andel publikasjoner på nivå II  0.18   

Utveksling av tilsette gjennom avtaler:    

Totalt antall utvekslinger  18   

Forskningsrådsfinansiert virksomhet (FFV):    

Omfang av forskning finansiert av NFR.  
                     

0 
 

EU-tildeling:    

Omfang forskning finansiert av EU  
                     

0         
 

Bidrags- og oppdragsfinansiering totalt        1 184 835   

Bidrags- og oppdragsvirksomhet som ikke er 

regnskapsført ved UiB eller Unifob  
0   

Likestilling:    

% andel kvinner i vitenskapelige stillinger               16 %  
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KVALITATIVE VURDERINGER  

I. Generell omtale  

Det har i 2010 vært høy forskningsaktivitet ved instituttet. Dette gjelder publisering, 

deltakelse i forskningsprosjekter, deltakelse på og arrangering av en rekke internasjonale 

konferanser og seminarer, både i inn- og utland, mottak av gjesteforskere og gjesteforelesere, 

samt arrangering av mindre forskningsseminarer og lesegrupper i regi av forskningsgruppene. 

Forskningsgruppene og individuelle forskere har et bredt internasjonalt nettverk. Både 

forskningsgrupper og individuelle forskere har vært involvert i å søke forskningsmidler fra 

EU og NFR. FoF fikk i 2010 ingen midler fra NFR, mens Wittgensteinsarkivet, som ved 

årsskiftet 2010-2011 ble innlemmet i FoF, har fått EU-midler.   

Den høye forskningsaktiviteten er til dels knyttet til initiativer fra forskningsgruppene, men 

også forskernes individuelle prosjekter er svært viktige for instituttets samlede forskning. 

Forskningsgruppene har bidradd ikke bare til forskningssamarbeid og felles 

forskningsprosjekter, men også til at instituttets ansatte generelt har fått bedre kjennskap til 

sine kollegers forskning.  

Det må også nevnes at såkalte ”små driftsmidler” er blant de viktigste midler for forskerne og 

forskergruppene ved FoF. Disse midlene gir oss muligheter til å delta på konferanser både 

internasjonalt, nasjonalt og lokalt, men også til selv å arrangere konferanser. Små driftsmidler 

bidrar således i høy grad til utvikling av et bredere nettverssamarbeid på kryss av fagområder 

og forskningskulturer.  

 

II. Kvalitativ omtale av hver resultatindikator  

 

Publikasjoner  

 

Ifølge DBH-registreringen for 2009 hadde FoF 21 registrerte publikasjoner, som tilsammen 
utgjorde 26.16 publikasjonspoeng. I 2010 har antallet gått ned til 19 (foreløpig pr.25. februar) 
poenggivende registreringer, men publikasjonspoengsummen har økt til 29,225.  Det betyr at 
andelen av publikasjoner på nivå 2 har økt betraktelig. Det nasjonale fagrådet for filosofi og 
idéhistorie foretok i 2010 en grundig revisjon av publiseringskanalen. I hvilken grad dette vil 
gi seg utslag i flere publiseringspoeng, er imidlertid usikkert.  

De vitenskapelig ansatte ved FoF, både ved fagstudiet og førstesemesterstudiet, publiserer 

jevnlig, men ikke alle publikasjonene gir uttelling i form av publikasjonspoeng. Dette gjelder 

lærebøker, publisering i rapporter og publisering på forlag og i tidsskrift som faller utenfor 

registreringssystemet. Instituttet har de siste par årene arbeidet for å synliggjøre instituttets 

publikasjoner for våre ansatte (blant annet gjennom vårt nyhetsbrev, FoF-bulletinen), noe som 

antakelig har ført til en høyere grad av rapportering enn tidligere. Instituttledelsen har 

imidlertid ikke gjort noe for å styre publiseringen mot publiseringskanaler på nivå 2, men 

muligens har den økende synliggjøringen av instituttets publikasjoner i seg selv bidratt til en 

sterkere satsing på nivå 2-publikasjoner.  

Instituttet har fremdeles en utfordring når det gjelder å øke publisering i poenggivende 

publiseringskanaler.  
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Utveksling av tilsatte gjennom avtaler  

Vi har hatt flere utenlandske gjesteforskere ved instituttet i 2010, i tillegg til én lærer tilknyttet 

en utvekslingsavtale. Våre egne utreisende lærere har vær tilknyttet undervisnings- og sensor-

avtaler (lærerutveksling ved University of Warwick og programsensor ved Makerere 

University). Vi vil fortsette å søke om midler til gjesteforskere, som bidrar til et levende og 

inspirerende forskningsmiljø på instituttet.  

Forskningsrådsfinansiert virksomhet  

Til tross for søknader til ulike utlysninger fra NFR, har FoF ikke mottatt noen finansiering fra 

forskningsrådet i 2010.  

Fra Nordforsk har derimot to prosjekter fått større bevilgninger. Det gjelder ”The Nordic 

Network for philosopohical anthropology” ved Kevin Cahill og ”Interculturalism and 

Diversities: Developing intercultural models and thinking in in the Nordic countries” ved 

Paola de Cuzzani. 

 

EU-tildeling   

Wittgensteinarkivet har fått EU midler til et større europeisk samarbeids prosjekt, AGORA. 

Prosjektet går over tre år, med totaler bevilgninger er på ca. 18 millioner kr. Over en tre-

årsperiode utgjør dette for FoF vel 3 millioner. Bevilgningen begynner imidlertid å løpe først 

fra 1. januar 2011.  

Bidrags- og oppdragsfinansiering  

Instituttet har prosjekter definert som bidragsfinansiert på i alt kr. 1 184 835. 

Likestilling  

Instituttet har fremdeles en skjev kjønnsfordeling blant sine vitenskapelig ansatte. For å få en 

noenlunde jevn kjønnsbalanse trenger vi en sterk rekruttering av kvinner i vitenskapelig 

stillinger. En rekke av FoFs vitenskapelig ansatte vil i løpet av de neste årene gå av med 

pensjon, og det er å håpe at vi da vil få muligheten til å tilsette flere kvinner. Ett tiltak vil være 

å arbeide aktivt for å gjøre utlysninger kjent i miljøer med høyt kvalifiserte kvinnelige 

filosofer, både innenlands og utenlands. I FoFs Instituttstrategi for 2009-2013 heter det at 

instituttet vil vurdere å benytte seg av den muligheten som UiB åpner for i Handlingsplan for 

bedre kjønnsbalanse, nemlig å tilsette spesielt godt kvalifiserte kvinner uten utlysning i 

fagmiljøer med svak rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger.  

Instituttet ble i 2009 tildelt midler fra Universitets- og høgskolerådet og fra 

Personalavdelingen ved UiB (ved Likestillingsrådgiver) til opprettelse av nettverk for kvinner 

i filosofi. Nettverket, som har fått navnet Bergensnettverket for kvinner i filosofi, ble etablert i 

desember 2009. Nettverket arrangerte i 2010 en seminarrekke med deltakelse av forskere, 

lærere, phd-kandidater og viderekomne studenter. Innleggene på seminarene vil bli publisert i 

løpet av våren 2011.  
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III Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og prioriteringer  

Forskningssatsninger  

Instituttet har de siste årene satset på sine fem forskningsgrupper (analytisk filosofi, 

antikkens filosofi, fenomenologi og eksistensfilosofi, sosialfilosofi og politisk teori, 

Wittgensteinrelaterte studier), noe som helt åpenbart har gitt instituttet et forskningsmessig 

løft. Forskningen er blitt mer samordnet og forskningssamarbeidet innad på instituttet er blitt 

bedre, det internasjonale samarbeidet er blitt styrket, arbeidet med søknader om eksterne 

midler er blitt intensivert, bevisstheten om viktigheten av publisering og 

publiseringsrapportering er blitt større, og sist men ikke minst: forskningsmiljøet for 

stipendiatene er blitt langt bedre. Vi vil fortsette å satse på forskningsgrupper, men vil i år 

foreta en reorganisering av disse, ved blant annet å åpne for nye forskningsgrupper. Ett av 

målene er at dette vil medføre en tydeligere fokusering på felles forskningsprosjekter. I vår 

forskningsstrategi har vi ikke pekt ut satsninger i form av spesifikke emneområder, men 

satser i stedet bevisst på å utvikle sterkere forskningsmiljøer og på utvikling av 

forskningsprosjekter, både individuelle og fellesprosjekter, både innad på instituttet og i 

samarbeid med forskere ved andre institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt. 

Forskningssamarbeid  

Instituttet har et utstrakt samarbeid med Senter for fransk-norsk forskningssamarbeid innen 
samfunnsvitenskap og humaniora i Paris, hvor professor Paola de Cuzzani var direktør 2008 - 
2009. Vi har også i noen grad samarbeid med de norske instituttene i Athen og Roma.  I 
tillegg har ulike Erasmus-avtaler ført til forskningssamarbeid, f.eks. avtalene med University 
of Warrick og University of Durham. Vi har hatt forskningssamarbeid med Makerere 
University i Kampala, Uganda, og arbeider nå med å etablere et større samarbeidsprosjekt 
mellom forskere fra FoF og Makerere. Det er også utstrakt internasjonal forskningssamarbeid 
ved enkeltforskere og forskningsgruppene ved FoF. 

 

Fakultetet ba nylig instituttene foreta en vurdering av aktivitetene i forskergruppene de siste 3 
årene. Rapporten under har tatt utgangspunkt i dette arbeidet.  

 

 

Forskningsgruppe for antikk filosofi 

 

Prosjektportefølje 

Antikkgruppen har siden 2006 arbeidet med det felles forskningsprosjektet Poetry and 
Philosophy. Det meste av vår aktivitet har vært knyttet til dette prosjektet. 

 

Søknader 

Gruppen har tre ganger (2007, 2008 og 2010) søkt NFR om prosjektmidler, uten å få 
tilslag. Søknaden i 2010 fikk meget god vurdering, med fire ”excellent” (6) og fire 
”very good” (5), men dessverre med ”very good” som samlet vurdering. Gruppen søkte 
Universitetsfondet i 2009 og fikk tildelt 70 000 kroner for å arrangere en internasjonal 
konferanse, som vil finne sted våren 2011. Gruppen har jevnlig søkt Små driftsmidler, 
som har finansiert det aller meste av virksomheten.  

 

Aktiviteter 

I 2008 og 2009 arrangerte gruppen internasjonale konferanser, med foredragsholdere fra 
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Norge (Bergen og Oslo), Danmark og USA. Gruppen har arrangert to workshops i 
Athen, delvis ved Det norske instituttet i Athen (2009), delvis ved Athens Centre 
(2010). De har også arrangert intensivt ukesseminar (2008) som forberedelse til en av de 
internasjonale konferansene. For øvrig har de holdt mer eller mindre jevnlige interne 
møter. 

 

Publikasjoner  

Aktiviteten i gruppens felles forskningsprosjekt har resultert i 9 artikler i to nummer av Norsk 

filosofisk tidskrift og 5 artikler i Symbolae Osloenses (2009). Begge tidsskriftene har 

refereeordning, NFT på nivå 1 og SO på nivå 2. 

 

Regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid  

Gjennom prosjektet Poetry and Philosophy har vi skapt et bredt faglig samarbeid. 

Regionalt: Ved UiB har prosjektet hatt deltakere fra SKOK, IF og LLE. 

Nasjonalt: Prosjektet har knyttet til seg forskere fra Tromsø og Oslo. Disse har til dels hatt 

innlegg på gruppens konferanser. 

Internasjonalt: Prosjektet har i første rekke hatt en internasjonal profil. Blant prosjektdeltakerne 

er forskere fra Danmark, England og (først og fremst) fra USA. Blant gruppens amerikanske 

samarbeidspartnere er flere internasjonalt svært anerkjente Platon-forskere. 

 

Gruppens PhD-stipendiat, Erlend Breidal, har tilbrakt et år i Bosten og har gjennom dette 

oppholdet fått et bredt internasjonal nettverk, som forskergruppen har nytt godt av, blant annet 

ved gjesteforelesninger ved FoF. 

 

Sammensetning av forskergruppen  

Forskergruppen består av 3 seniorforskere, 1 PhD-stipendiat, 1 universitetslektor og 2 personer 

uten fast stilling som søker PhD-stipend. 

 

 

Forskningsgruppe for analytisk filosofi  

 

Prosjektportefølje 

Gruppens erklærte mål har vært å være et felles forum for filosofer med en bakgrunn i 

analytisk filosofi. Samlet sett har medlemmene forskjellige forskerinteresser, selv om det har 

vært overlapping innenfor større eller mindre undergrupper. Underveis har en undergruppe 

samlet seg om et prosjekt som har nasjonale og internasjonale forgreininger i filosofi og andre 

fag. Prosjektets tittel er ”Wine between Science and Aesthtetics”. Dette prosjektet har fått 

gode evalueringer på sine søknader på NFRs FriHum. Prosjektet har avholdt to konferanser i 

Bergen, våren 2009 og våren 2010, og tre workshops ved Centre de Cooperation Franco-

Norvegienne en Sciences Sociales et Humains. Samarbeidet har allerede resultert i flere 

publikasjoner fra samarbeidende parter. 

 

Et prosjekt i persepsjonsfilosofi knyttet til forskergruppen er også under planlegging. Noen av 

medlemmene har også tilknytning til andre alt eksisterende grupper forskergrupper på 

instituttet. 

 

Selv om de filosofiske interessene til medlemmene som nevnt er noe forskjellige, har det vært 

enighet om at forskergruppen har en eksistensberettigelse som en paraplyorganisasjon. Som 



 side 7 av 14 

 

 

 

   

filosofer med en bakgrunn i analytisk filosofi deles det en begrepshorisont og et syn på 

filosofisk argumentasjon som gjør at de relativt lett kan respondere på hverandres 

forskningsarbeider, selv om de ikke nødvendigvis er spesialister på hverandres felt. 

Hovedaktiviteten til gruppen som sådan har vært å diskutere artikler og utkast som 

medlemmer har hatt under utarbeidelse. Samlinger med dette formålet har kontinuerlig funnet 

sted hvert semester.                 

 

Forskergruppen i analytisk filosofi har også fungert som ressursgruppe for de seminarer/ 

konferanser/workshops som noen av medlemmene har arrangert i samarbeid med folk utenfra 

instituttet.  

 

Forskergruppen har vært involvert i følgende internasjonale aktiviteter i Bergen: 

- Conference on Percetion and Cognition, mai 2010 

 

I Paris har også prosjektet „Wine between Science and Aesthetics‟ arrangert workshops i 

2008, 2008 og 2010 med deltakere fra Norge, Storbritannia og Frankrike. 

 

Som det fremgår over, har gruppen forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt 

allerede, og de ønsker å videreføre og utvikle dette fremover. For fremtiden bør vi søke 

å utvikle et nærmere samarbeid med Center for Studies of Mind in Nature (CSMN) i 

Oslo. 

 

Til nå har det ikke vært rekruttert mastergradsstudenter til gruppen, men at det gjennom 

nye prosjekter og flere utadrettete tiltak vil trekke til seg flere masterstudenter i tiden 

fremover. 

 

Sammensetning av forskergruppen  

Forskergruppen ble startet opp høsten 2007 og har helt fra starten hatt medlemmer både blant 

fast ansatte ved institutt for filosofi og førstesemesterstudier og stipendiater ved instituttet. 

Tallet på aktive deltakere har hele tiden ligget rundt 10 personer. 

 

 

Forskningsgruppe for fenomenologi og eksistensfilosofi  

 

Prosjektportefølje 

Gruppen har ingen felles klart definert overordnet forskningsplan for sin virksomhet, men 

medlemmenes kompetanse- og interesseområder er klart beslektede og griper inn i hverandre 

og gruppen har planer om at dette skal opparbeides til en overordnet plan. Slik situasjonen har 

vært har filosofer som Husserl, Heidegger og Merleau-Ponty vært de mest sentrale – altså 

klassikerene innen dette området. Men når disse har stått sentralt, har det likevel vært fordi de 

gir rom for applikasjon av filosofiske innsikter også overfor utenomfilosofiske saksfelter slik 

som for eksempel det økologiske, internasjonal/global rettighetstenkning. 

 

  

  Søknader 

Gruppen mottatt midler over posten for Små driftsmidler og det er disse som har 
muliggjort vårt internasjonale engasjement; på individuell basis har gruppens 
medlemmer mottatt midler fra Meltzer.  
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Regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid  

10.- 13. august 2010 ble The 60th International Congress of Phenomenology huset av 
Forskningsgruppen for fenomenologi og eksistensfilosofi og Fof ved UiB.  Tema for 
kongressen var “Reviving Antiquity” og rundt 45 innleggsholdere fra nesten like 
mange land deltok på det vellykkede arrangementet på Dragefjellet. Kongressen er en 
årlig begivenhet i regi av The World Institute for Advanced Phenomenological 
Research and Learning som ledes av Anna-Teresa Tymieniecka, den første æresdoktor 
i filosofi ved UiB.  

6 av forskergruppens medlemmer presenterte paper. En samling av innleggene i 
artikkelform vil publiseres i Analecta Husserliana som utgis av Springer. Gruppen er 
derfor nå godt innvevd i det internasjonale fenomenologi miljøet og nevnes må også i 
denne sammenhengen at et av gruppens medlemmer har vært styremedlem i The 
Nordic Society for Phenomenology samt at gruppens medlemmer har deltatt med 
paper i deres arrangementer. 

Medlemmer av forskergruppe var også delaktige i uviklingen og opprettelsen av det 
nye faget i miljøfilosofi som FoF nå tilbyr. Generelt kan det sies at vår gruppe har en 
sterk internasjonal orientering.  

I tillegg til konferansen allerede nevnt arrangerte forskergruppen en som hadde tittelen 
”The Genesis of Phenomenology – From Husserl to Merleau-Ponty” med deltagelse 
av bl.a. professor Ronald Bruzina (USA) som er en fremstående forsker på Husserl og 
Fink (kanskje den fremste i verden på Fink). Men fremfor alt står det internasjonale 
samarbeidet gruppens medlemmer har med The World Institute for Phenomenology 
(WIP) der gruppens medlemmer de 3 siste årene har deltatt på konferanser med meget 
god representasjon. I 2008 deltok 5 av gruppens medlemmer på WIPs internasjonale 
Kongress i Krakow – og alle med paper som seinere er blitt publisert i Analecta 
Husserliana på Springer. I 2009 var det hele 7 medlemmer på tilsvarende kongress i 
Antwerpen og 6 presenterte paper som utgis på samme måte.  

 

Sammensetning av forskergruppen  

Forskningsgruppen har/har hatt 10-12 medlemmer som i noe varierende grad har vært 
aktive i gruppen. Den har hatt et sted mellom 10 og 15 møter. Phd-stipendiater og 
masterstudenter er inkludert i gruppen og vi har samarbeid utover instituttet, 
forskningsreiser etc. 

 

 

Forskningsgruppe for sosialfilosofi og politisk teori  

 

Prosjektportefølje 

01.10.2010 - 01.10.2013, "Interculturalism and Diversities: Developing intercultural 
models and thinking in the Nordic countries”(IDIN), Paola de Cuzzani, 872.499, 
NOK, Nordforsk  

01.05.2010 - 31.03.2011, “Arbeidsmiljøet for innvandre på flerkulturelle 
arbeidsplasser”, Paola de Cuzzani, 361.000 DKK , Nordisk Ministerråd  

01.09.2008 - 30.04.2010, Cultural Diversities and intercultural thinking in Europe, 
Paola de Cuzzani, 100.000 NOK, Nordforsk. 

01.01.2007 - 01.04.2008, ”Myten om det postindustrielle Norge”, Hans Christian 
Farsethås, 850.000 NOK, Norsk Industri.  
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Aktiviteter 

Workshops knyttet til forskningsprosjektene:  

- Workshop i Paris 23. mar 2010 "Interculturalism and diversities".  

Her planla gruppen bl.a. videre samarbeid med det internasjonale nettverket 
omkring et tverrfaglig, komparativt forskningsprosjekt som har som mål å 
overkomme den manglende teoretiske karakterisering av modellene / 
kategorier (universalisme og multikulturalisme og de tilkoblede teorier slik 
liberalisme og pluralisme) som brukes til å forklare forståelse og misforståelse 
prosesser mellom ulike kulturer i samme samfunn.  

- Workshop i Bergen 20.-21. mars 2010, med svenske og danske partnere. Her 

har de planlagt samarbeid i form av et større nordisk prosjekt på 

interculturalism. Prosjektet ble grunnlaget for en ny søknad for 

nettverksressurser og forskerkurs til NordForsk.  
 

Boklansering 23. mars 2010 Fondation Maison de Science de l‟homme, Paris  

 

 

Konferanser/Seminarer:  

Hvert semester fra vår 2008 til og med høsten 2009 har gruppen holdt en 
sosialfilosofiseminarrekke hvor forskningsgruppene medlem presenterte sine 

arbeid.  

 

Vår 2010:  

Fra start av 2010 har gruppen restrukturert sin aktivitet som gjelder seminarer: vi 
besluttet å dele aktivitet mellom en ”interne forum” hvor gruppemedlemmene får 
anledning å presentere og diskutere ”work in progress” og å organisere hvert semester 
to heldags seminar/ konferanse.  

 

I løpet av 2010 organiserte gruppen følgende aktiviteter:  

2.februar 2010: Heldags seminar: ”Den franske epistemologiske tradisjonen”. Med 
innlegg fra forsker i vår gruppe og inviterte gjesteforeleser fra andre UiB-instituttene.  

29. april: "Governing by numbers in the interwar period” Organisert av Hans Christian 
Farsethås UiB, i Paris med deltaker fra Norge, Frankrike, Canada og  Tyskland.  

4-5 mai 2010: Konferanse: ”Science and Environmental Politics”, med innlegg fra 
forsker i vår gruppe og inviterte gjesteforeleser: Espen Gamlund (UiO),  Roger Strand 
(SVT, UiB), Ragnar Fjelland (SVT, UiB) Kjersti Fjørtoft (UiT).  

19.10.2010: Heldags seminar om Hegel med innlegg fra forsker i vår gruppe og 
inviterte gjesteforeleser.  

4.-5- November 2010: Konferanse “The construction of democracy and public space 
between rationalities and emotions./ Konstruksjonen av demokrati og  offentlighet 
mellom rasjonalitet og emosjoner.  

 

            Søknader:  

”Filosofiske undersøkelser av styringsrasjonalitet. En studie av diskurser relatert til 
Folketrygden.” (Prosjektleder: Hans Marius Hansteen) ble sendt til Norges 
forskningsråd 1.juni 2010.  
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"Multiculturalism and Universalism facing Violence: Understanding and 
misunderstanding in inter-cultural Processes" (prosjektleder: Paola de Cuzzani) ble 
sendt til ESF EUROCORES i April 2010. 

"Interculturalism and Diversities: Developing inter-cultural models and thinking in the 
Nordic Countries" (IDIN), (prosjektleder Paola de Cuzzani) ble sendt til Nordforsk i 
slutt av mars 2010. Søknaden ble innvilget. “Arbeidsmiljøet for innvandre på 
flerkulturelle arbeidsplasser” (prosjektleder: Paola de Cuzzani, prosjekt medarbeider: 
Hans Christian Farsethås)ble sendt til Nordisk Ministerråd i midt av mars 2010: 
Søknaden ble innvilget.  

”Multiculturalism and Universalism facing Violence: Understanding and Developing 
Intercultural Thinking and Strategies in the Enlarged Europe” (prosjekt leder Paola de 
Cuzzani ) Til EU 7. Rammeprogram.  

 

Gruppen har senere søkt og fått støtte fra Meltzerfond (290.000) for et forprosjekt, 
som ble gjennomført av Paola de Cuzzani (faglig ansvarlig), førstelektor Hans Marius 
Hansteen og universitetslektor Gro Rørstadbotten, i nært samarbeid med de øvrige 
deltakerne i Bergen.  

 

Regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid  

I forbindelse med forskningsprosjektet, ”Multiculturalism and Universalism  facing 
Violence: Understanding and Developing Intercultural Thinking and Strategies  in the 
Enlarged Europe” (prosjekt leder Paola de Cuzzani ) Til EU 7. Rammeprogram ble det 
utviklet og etablert et europeisk forskningsnettverk. Dette består av forskere fra Universitetet i 
Bergen: forskerne fra Università degli studi di Genova (Italia; Università degli Studi di; 
Université Marc Bloch, Strasbourg (Frankrike) og forskerne fra Center for Equality 
Advancement, GAP (Lithuania) og andre skandinaviske land. Gruppen planlegger å fortsette 
samarbeidmed sine internasjonale partnere. Prosjekte ble ikke innvilget, men fikk en veldig 
høy evaluering fra EU- kommisjonen, budsjettet var stramt og konkurranse var veldig stor. 
Derfor ble søknaden plassert på første plass på reserveliste. 

 

Internasjonalt nettverk  

Gruppens prosjekter involverer partnere institusjoner i flere land – Norge, Sverige, Danmark, 
Frankrike, Italia, Canada, Tyskland og Lituania: 1) HF-fakultetet, Universitetet i Bergen. 2) 
Seksjon for politisk filosofi, Universitetet i Genova. 3) Centre de Sociologie des Religions et 
d‟Ethique Sociale, Strasbourg. 4) Uppsala University and REMESO at Linköping University , 
5) Göteborg Universitet, 6) Aalborg University, 7) University of Aarhus, 8) Centre for 
Equality Advancement, Lituania. 9) EHSS, (École des Hautes Études en Science 
Sociale),Paris, France;10)  Département de science politique de l‟Univerité du Québec, 
Montreal, Canada); 11)Fakultät für Sozialwissenschaften, Universität der Bundeswehr, 
München, Deutschland.  

 

Sammensetning av forskergruppen  

Forskningsgruppen har/har hatt 10-15 medlemmer: både fast ansatte, stipendiater,  

masterstudenter ved FOF. En del forskere fra andre institutter har også mer eller 
mindre fast tilknytning til gruppen og som i noe varierende grad har vært aktive i 
gruppen.  

 

Gruppens mål er å fremme studier og forskning innen sosialfilosofi og politisk teori, 
som oppfattes både som et emneområde (samfunnsteori, politisk filosofi osv), som et 
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perspektiv (der filosofien studeres med henblikk på dens sosiale og politiske aspekter) 
og som en virksomhet (filosofisk dialog med andre samfunnsfelt).  

 

Forskningsgruppe for Wittgensteinrelaterte studier 

 

Prosjektportefølje 

Søknader 

NordForsk funded: Joint Nordic Use of WAB Bergen and VWA Helsinki  

Agora Prosjekt (Cahill, Säätelä, Falch, Huitfeldt, Smith, Krüger, Pichler)  

NordForsk Researcher Network: The Nordic Network for Philosophical Anthropology  

(Utaker, Cahill, Lillebø)  

AGORA prosjekt (EU)  

Joint Nordic Use of WAB Bergen and VWA Helsinki (NordForsk)  

Researcher Network: The Nordic Network for Philosophical Anthropology (NordForsk)  

Bengtsson, NFR Postdoktor stipend. Prosjekt: “Frege and the Distinction between  

Science, Literature and Philosophy”  

Pichler, Smith, and Nyvold 2009, februar – april, NFR Infrastruktur prosjektsøknad  

 Filosofi Portalen (Philosophy Open access – Research, Teaching And Learning 
Environment, Norway)  

Søknad til Universitetsfondet om NOK 150.000 for konferansen “Wittgenstein and the  

Philosophical Present: The Challenge of Naturalism”. (Wittusen, Cahill, og Sørli)  

Søknaden er under behandling.  

Søknad til Universitetsfondet om NOK 75000 for konferansen “The relation between  

Wittgenstein's conception of philosophy and aesthetics” (Säätelä og K.S. Johannessen)  

Søknaden er under behandling.  

  

Mottatte midler  

AGORA prosjekt (EU)  

Joint Nordic Use of WAB Bergen and VWA Helsinki (NordForsk)  

Researcher Network: The Nordic Network for Philosophical Anthropology (NordForsk)  

Bengtsson, NFR Postdoktor stipend. Prosjekt: “Frege and the Distinction between  

Science, Literature and Philosophy”  

Cahill, for Workshop “The Imagined Individual”, Desember, 2009 (EU 
posisjoneringsmdiler)  

Cahill, for Workshop “The Imagined Individual 2”, Desember, 2010 (Smådriftsmidler)  

Pichler, Universitetsfondet for publications from the Wittgenstein Archives at the  

University of Bergen" (ISSN-0803-3137)”, most recent: Hans Biesenbach:  

Anspielungen und Zitate im Werk Ludwig Wittgensteins (forthc. 2011)  

Reber: 2009-2010: Visiting Professor Fellowship by Leiv Eirikssons mobilitets-  

programm for visit at the University of British Columbia, Vancouver, Canada  

Reber: 2009:Grant from Basic Research Funds (Norwegian Research Council,  

University and Faculty of Psychology) for research on mathematical intuition  

Pichler and Smith, 2008, januar – februar, EU FP7-INFRASTRUCTURES  

prosjektsøknad PleiADes (Philosophy of Science Archives and Data Sets)  

posisjoneringsmidler fra Forskningsavdelingen, UiB, Bergen, Norge.  
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Sørli har fått et gjesteforskerstipend til Von Wright-arkivet i Helsinki; 6 uker. Prosjektet  

angår forholdet mellom semantikk og pragmatikk  

Säätelä fikk støtte fra Universitetsfondet for å arrangere konferansen ”Interpreting  

Wittgenstein” 6. og 7. juni 2008. Den ble offisielt arrangert av WFG sammen med  

NNWR og FoF.  

Flere medlemmer ved WFG har fått individuelle reisestipend fra Meltzerfondet. Disse  

listes ikke her.  

 

Regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid  

Ativiteter som konferanser, seminarer og/eller workshops  

Det fransk-norske Wittgenstein-nettverket arrangerte symposium i Paris 28-30 
oktober: ”Philosophy and culture: The non-philosophical background of 
Wittgenstein‟s thinking” ved Antonia Soulez og Arild Utaker 

2010, 10. desember: Wfg seminar på Hotel Norge, innlegg (med kommentar): "The  

missing Wittgenstein" - Wilhelm Krüger (Alois Pichler), "Wittgenstein, language and  

ethics: some possibilities" - Deirdre Smith (Helle Nyvold), "(The New) Wittgenstein 
and Kant" - Alois Pichler (Kevin Cahill), "Sjangerkunnskap i musikkutøving: 
Wittgenstein, estetikk og et storband" - Tom Eide Osa (Deirdre Smith), "Porous 
Selves" - Kevin Cahill (Richard Sørli)  

2010, 30. oktober-1. november: Norsk-fransk-østerriksk Wittgensteinseminar i Paris  

2010, 3. juni: Seminar gjesteforsker Garry Hagberg "The Thinker and the  

Draughtsman: Wittgenstein, Architecture, Autobiography",  

2010, 1. juni: Seminar gjesteforsker Garry Hagberg "Forgiveness and Constitution of  

Selfhood",  

2010, 31. mai: Seminar gjesteforsker Géza Kállay, School of English and American  

Studies, Loránd Eötvös University, Budapest, "Nonsense and the Ineffable: a  

Contribution to the Re-Reading of Wittgenstein's Tractatus",  

2010, 19. mai: Seminar gjesteforsker Christoffer Gewfert "Wittgenstein and Kanzi",  

2010, 24. februar: Seminar gjesteforsker Peter Westergaard "Some preliminary  

remarks on the late Wittgenstein.s use of the phrase "the atmosphere of a word",  

 

Samarbeid utover instituttet (HF, UiB, nasjonalt, internasjonalt)  

Wittgenstein research group at University of East Anglia (contact: Oskari Kuusela)  

Wittgenstein research group at the University of Helsinki (contact: Thomas Wallgren)  

Wittgenstein research group at the University of Southern Denmark (contact: Anne-
Marie S. Christensen)  

Wittgenstein research group at Åbo Akademi (contact: Lars Hertzberg)  

Wittgenstein research group at Uppsala University (contact: Sören Stenlund)  

Nordic Wittgenstein Society (etterfølgeren til NNWR)  

www.nordicwittgensteinsociety.org/ 

 

Department of Philosophy, University of Paris, 8 og Institute of Philosophy, 
University of Vienna gjennom Sentret for Fransk-Norsk forskningssamarbeid  

 

 

 

http://www.nordicwittgensteinsociety.org/
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Sammensetning av forskergruppen  

Forskningsgruppen for Wittgensteinrelaterte Studier (WFG) ble grunlagt i 2003. 
Gruppen har for tiden 21 medlemmer, hvorav 10 har vitenskapelige stillinger av ulike 
art ved UiB. Gruppen har i dag en stipendiat (Bingzhou Li) og en Postdoktor (Gisela 
Bengtsson).  

 

Erfaringer med endringer i forholdet mellom UiB og Unifob  

Wittgensteinsarkivet flyttet januar 2011 til FoFs lokaliteter på Sydnesplassen 12/13 og ble fra 

da faglig og administrativt integrert i instituttet. På grunn av Wittgensteinarkivets høye 

deltakelse i internasjonale forskningsprosjekter, innhenting av eksterne forskningsmidler og 

omfattende besøk av utenlandske forskere, regner vi med at FoFs forskningsaktivitet vil øke 

med ca. 20 %, dvs. ca. 2 årsverk.  

Styrket forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging  

Med ny ledelsesstruktur har instituttet fått en sterkere ledelse, derav også en styrket 

forskningsledelse. Langsiktig forskningsstrategisk planlegging, kartlegging og koordinering 

av forskningsaktiviteter, vurdering og rangering av søknader om forskningsmidler, 

organisering av fellesarrangementer på instituttet etc., foretas av Utvalg for forskning og 

formidling, som ledes av forskningskoordinator, som igjen rapporterer til instituttleder. Denne 

organiseringen fungerer nå meget bra. Gjennom Utvalg for forskning og formidling har 

instituttledelsen både god oversikt over og nær kontakt med forskningen som foregår på 

instituttet. Dette gir høy grad av legitimitet, for eksempel ved fordeling av ressurser og 

prioritering mellom ulike forskningsprosjekter.  

 

 

Bergen, 04. mars 2010 

 

 

 

Vigdis Songe-Møller 

instituttleder  

 

              Arild Utaker 

              Forskningsleder 

                            Kirsten Bang 

                            forskningskonsulent
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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 kvinne- og kjønnsforskning 
 

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

Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

Telefon  

Telefaks  

skok@hffa.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Allegt. 34 

Bergen 

Saksbehandler 

Signe Solberg 

55582847 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Forskningsmelding 2010 fra SKOK 

RAPPORTERING MHT KVANTITATIVE INDIKATORER: RESULTATER OG MÅLTALL 

 Resultatindikator  
 

Resultat Resultat Ambisjon 

2009 2010 2011 

Publikasjoner:     

Totalt antall publikasjonspoeng  4 16,2 20 

% andel publikasjoner på nivå II  75% 89,5%  

Utveksling av tilsette gjennom avtaler:     

Totalt antall utvekslinger  -* 3 4 

Forskningsrådsfinansiert virksomhet (FFV):     

Omfang av forskning finansiert av forskningsrådet.  627 310 1 390 328  

EU-tildeling:     

Omfang forskning finansiert av EU  0 0  

Bidrags- og oppdragsfinansiering totalt  797805 1 898 970 1 900 000 

1Bidrags- og oppdragsvirksomhet som ikke er 

regnskapsført ved UiB eller Unifob  

   

Likestilling:     

% andel kvinner i vitenskapelige stillinger  66,65 66,65  

* Tall basert på rapporteringspliktige utvekslinger av vitenskaplig ansatte, dvs. 

forskningsopphold på minimum fire uker. Bare utreisende ph.d-kandidaters opphold 

regnes med, ikke innreisende 

 

KVALITATIVE VURDERINGER 

 

I. Generell omtale 
[Fakultetet skriver] 

 

II. Kvalitativ vurdering av hver resultatindikator 
 

Publikasjonspoeng: 

Referanse Dato 

2011/1408-SISO 02.03.2011 
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Den faglige staben ved SKOK publiserer jevnlig artikler i fagfellevurderte tidsskrifter, 

kapitler og i nasjonale og internasjonale populærvitenskapelige publikasjoner, og vi er stolte 

av at vi har en så høy andel av publikasjoner på nivå II. Vi er også opptatt av at 

publikasjonspoengene må sees i sammenheng med at staben kun består av 

rekrutteringsstillinger foruten 1 lederstilling (professor), 0,5 førsteamanuensis og 1 

prosjektansatt forsker.  

 

Mens 2009 var et ”mellomår” med tanke på publikasjoner, ser vi at vi i 2010 igjen var oppe 

på et høyt nivå, også høyere enn 2008, da vi scorte mange poeng for bokutgivelsen 

”Kjønnsteori”, som mange i staben var involvert i.  

 

Én av våre postdoktorer publiserte i 2010 en bok på internasjonalt forlag, og en annen av våre 

postdoktorer ventes å publisere en bok i 2011, også denne på et internasjonalt forlag. En stor 

del av staben ved SKOK er også knyttet til det NFR-finansierte forskningsprosjektet 

”Thought as Action. Gender, Democracy, Freedom” som hadde oppstart i 2009. Prosjektet vil 

etter hvert resultere i flere poenggivende tidsskriftsartikler, antologier og monografier.  

 

Utveksling 
SKOK har satset sterkt på internasjonal nettverksbygging og mobilitet. Utvekslingsavtalen 
mellom SKOK og Centre for Women’s and Gender Studies, Rutgers University har i stor grad 
bidratt til et vellykket internasjonaliseringsarbeid ved enheten. I tillegg til de rapporterte 
utvekslingsoppholdene har to ph.d-kandidater fra Rutgers hatt kortere opphold ved SKOK i 
2010, og to vitenskaplig ansatte har vært her på kortere opphold enn det som framgår av de 
rapporterbare tallene. De fleste av våre stipendiater og postdoktorer har hatt eller skal ha 
lengre opphold ved Rutgers University. I tillegg har flere av de ansatte ved SKOK hatt lengre 
opphold ved andre universitet gjennom individbaserte avtaler (USA, Tyrkia, Frankrike). 
SKOK får også mange henvendelser fra forskere som ønsker opphold her. I 2011 venter vi en 
rekke innreisende gjesteforskere på kortere og lengre opphold både gjennom 
institusjonsbaserte avtaler (i hovedsak Rutgersavtalen) og individbaserte avtaler. SKOK 
arbeider også fram en samarbeidsavtale med Dept. of Gender and Women’s Studies, 
University of Wisconsin-Madison, USA under WUN-paraplyen. Wisconsin-Madison er et 
sentralt kjønnsforskningsmiljø i USA der SKOK allerede har etablerte kontakter.  

 

 
Bidrags- og oppdragsfinansiering  

SKOK har for tiden ett større eksternfinansiert prosjekt finansiert av forskningsrådets 

Program for kjønnsforskning. Det fireårige prosjektet kalt “Thought as Action. Gender, 

Democracy, Freedom” finansierer én stipendiat og én toårig forskerstilling, samt flere 

utenlandsstipend, konferanser og workshops. I oktober 2010 arrangerte SKOK en 

internasjonal konferanse ”Affective Tendencies”, knyttet til dette prosjektet ved Rutgers 

University. Prosjektet er tverrfaglig og har en rekke samarbeidspartnere både nasjonalt og 

internasjonalt. Prosjektet faller inn under UiBs satsing Demokrati og rettstat.  

 

I 2010 søkte også SKOK om SIU-midler for å opprette en fellesnordisk engelskspråklig 

mastergrad innen kjønnsforskning, i samarbeid med Linköpings Universitet og Helsinki 

Universitet. Vi var med til siste vurderingsrunde, men nådde dessverre ikke helt opp.  

 

I tillegg søker de ansatte aktivt tilleggsfinansiering og har fått ulike former for 

finansieringsstøtte til publisering, reiser, feltarbeid og lignende gjennom andre 
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finansieringskilder som Meltzerfondet, Friforsk, NFR, med flere.  

 
 

Likestilling 
Kvinneandelen i vitenskapelig stillinger ved SKOK er 100%. Postdoktorer og stipendiater er 
ikke medregnet. Når SKOK i enkelte statistiker føres opp med 66,65 %, er det fordi Kjell 
Soleim er tatt med i regnskapet. Han er fysisk lokalisert ved SKOK, men er ikke ansatt ved 
senteret.  

 

 

III. Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og 

prioriteringer 
Med bare en halv fast stilling og en lederstilling på åremål er det utfordrende for senteret å få 

til en strategisk langsiktig planlegging. Ved SKOK er vi derfor fornøyd med å ha fått styrket 

staben med fire postdoktorstillinger og seks stipendiatstillinger de siste fire årene gjennom 

ressurser fra sentralt hold, eksterne midler og i konkurranse om frie stipendmidler ved Det 

humanistiske fakultet. Vi har derfor prioritert å konsolidere miljøet for å sikre gode resultater 

fra staben framfor å satse på nye, store søknader om eksternmidler, og har derfor ingen større 

søknader under arbeid. På sikt vil vi satse på nye prosjektsøknader både til NFR og muligens 

EU. En av våre postdoktorer har i deler av 2010 arbeidet med en større prosjektsøknad til 

NFR, en søknad som vil ferdigstilles og sendes i 2011. 

 

Status i forhold til fakultetets forskningsstrategi 

SKOK inngikk i 2010 avtale med de andre kjønnsforskningsmiljøene i Norge om oppretting 

av en nasjonal forskerskole i kjønnsstudier med oppstart 01.01.2011. Det er nedsatt et styre 

som har hånd om planleggingen, oppstart og gjennomføring av forskerskolen, der SKOK er 

representert ved professor Ellen Mortensen. Lederskapet av forskerskolen går på rundgang og 

ligger de tre første årene ved NTNU. 

 

Jf. strategiens pkt 3 om økning av forskermobiliteten og pkt. 8 om internasjonalisering av 

forskningen er det verdt å igjen nevne SKOKs samarbeid med Rutgers University som har 

ført til en lang rekke utvekslingsopphold, både inn- og utgående. Dette har vært muliggjort av 

en bevilgning på kr. 200.000 pr år i perioden 2007-2010 fra Forskningsavdelingen. Midlene 

har muliggjort mange reiser og har initiert mange fruktbare faglige kontakter, på tross av et 

relativt beskjedent beløp. 

 

SKOKs professor II, Elizabeth Grosz, tilbyr årlig kurs ved SKOK som tiltrekker seg 

studenter, forskerrekrutter og forskere fra en rekke ulike miljøer, både nasjonalt og 

internasjonalt, så også i 2010.  

 

Vår forskningsaktivitet har flere tematiske sammenfall med UiBs forskningssatsninger, da 

særlig vårt tidligere omtalte NFR-prosjekt ”Thought as Action”, som faller inn under 

satsingen Demokrati og rettstat. Ansatte ved SKOK deltar også i det tverrfaglige nettverket 

GenderViolence (CMI, Juridisk fakultet, Senter for internasjonal helse, GAD og SKOK) som 

søker om finansiering av en seminarrekke.  

 

Vi vil også nevne at flere ansatte ved SKOK også er medlem av det tverrfaglige og 

flerfakultære nettverket Gender Global som i 2010 arrangerte en større internasjonal 
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konferanse – ”Transnational/Global Feminism” -  i samarbeid med FOKK, GAD og SKOK. 

Konferansen ble delfinansiert gjennom NFR, og hadde 120 deltakere fra alle kontinenter. 

 

 

Prioritert samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og samfunns- og næringsliv 

Vi viser her til det vi ellers har skrevet om samarbeidsavtalen med Rutgers University i USA, 

vår planlagte samarbeidsavtale med Madison University i USA, samt samarbeidet om den 

nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning. SKOK er dessuten i aktiv dialog med Linköpings 

universitet og Helsinki universitet for å videreutvikle planene om en ”joint degree” på 

masternivå, som vil legge til rette for utvekslingsopphold for studenter og forskere fra alle tre 

institusjoner. Vi har forventninger om at dette fremtidige samarbeidet omkring studier også 

vil kunne bære frukter på forskningssiden.     

 

Av kontakt med næringslivet vil vi trekke frem et mindre enkeltarrangement i 2010 i 

samarbeid med Studia. Samarbeidet, som ble etablert i 2009, har vært svært vellykket og vil 

med sikkerhet bli gjentatt.  

 

 

Styrking av forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging. 

SKOKs faglige leder har selv ønsket å styrke sin kompetanse som leder i universitetssektoren, 

og gjennomførte i 2010 UHRs lederutviklingskurs.  

 

 

Tverrfaglige og flerfaglige initiativer og satsninger 

SKOK driver også et kontinuerlig strategisk arbeid overfor de ulike fagmiljøene ved UiB. 

Senterets status som tverrfaglig enhet er viktig, og det er derfor et pågående arbeid å skape 

og/eller opprettholde gode forbindelser til alle fagmiljøer ved universitetet, også de miljøene 

som tradisjonelt ikke har en tydelig kjønnsfaglig orientering. I 2010 har forholdet til MatNat-

fakultetet vært priortiert, noe som har resultert i løfte om avsetninger til en postdoktorstilling 

viet ”kjønn og biologi”.  

 

SKOK har allerede to rekrutteringsstillinger med samfunnsfaglig profil, og i 2011 ønsker vi å 

styrke samarbeidet med SV-fakultetet ytterligere. Senterledelsen har nylig vært i kontakt med 

fakultetsledelsen ved SV om mulighetene for å knytte oss sterkere til forskningssatsninger ved 

dette fakultetet. SKOKs målsetting er å styrke staben med en samfunnsvitenskapelig 

postdoktorstilling, og ser ellers mange muligheter for faglige møtepunkter med SV-fakultetets 

forskningssatsninger. 

 

SKOK har, som tidligere omtalt, et utstrakt samarbeid både med andre fagmiljø ved UiB og 

andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Avtalen med ett av de ledende 

kjønnsforskningsmiljøene i USA, WGS, Rutgers University er allerede nevnt flere ganger, og 

likedan planene om å opprette en utvekslingsavtale med University of Wisconsin-Madison i 

2010. 

 

SKOK arrangerer en rekke internasjonale ph.d-kurs, ofte i samarbeid med andre nordiske 

institusjoner, og vi er også partner i den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning, som ble 

opprettet i 2009. 
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I løpet av 2010 er det besluttet at bachelorprogrammet i kjønnsstudier skal videreføres. SKOK 

overtar det faglige ansvaret for to av de sentrale emnene, samt koordineringen av de andre 

kjønnsemnene ved UiB. I den forbindelse har senteret fått opprettet to nye vitenskapelige 

stillinger i hhv humanistisk og samfunnsvitenskapelige kjønnsforskning. På sikt vil 

forskningsdelen av disse stillingene kunne bidra til å styrke senterets forskning generelt, og 

derigjennom også tverrfaglig og tverrfakultært samarbeid.  

 

Vi viser ellers til den allerede nevnte planen om å bidra til å opprette en engelskspråklig 

master i kjønnsstudier. En satsning på kjønnsstudier og kjønnsforskning er ensbetydende med 

å satse tverrfaglig, fordi dette feltet må basere seg på kunnskaper og perspektiver fra en rekke 

disipliner. 

 

Tiltak som kan styrke publiseringen 

SKOK erfarer jevnlig at forlag krever medfinansiering i forbindelse med publisering, også 

store, velrenommerte forlag. Uten en bedre publiseringsstøtteordning vil vi komme til kort i 

møtet med slike krav, og det er ikke vanskelig å oppfatte det paradoksale i at vi risikerer å 

måtte takke nei til publisering fordi vi ikke makter å bidra finansielt med egenandeler. Slike 

problemstillinger gjør det maktpåliggende å få avklart SKOKs budsjettmodell for framtida, i 

og med at det p.t. er uklart hvordan slik publiseringsstøtte skal kunne finansieres for sentrene. 

Vi er nå i en situasjon der vi tydelig ser hvordan finansielle premissene er avgjørende for 

forskning og publisering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Ellen Mortensen 

Senterleder         Signe Solberg 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi 

Knut Helland 

Lise Gundersen 



 side 6 av 6 

 

 

 

   

Anne Lise Fimreite 

 



 

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 4 

 

 

Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Oppdatert forskningsmelding fra SVT 

 

RAPPORTERING MHT KVANTITATIVE INDIKATORER: 
RESULTATER OG MÅLTALL 
 

 Resultatindikator  
 

Resultat 
**) 

Resultat Ambisjon 

2009 2010 2011 

Publikasjoner:     

Totalt antall publikasjonspoeng  16,17 17,11 19 

% andel publikasjoner på nivå II  58,8% 17% 40% 

Utveksling av tilsette gjennom avtaler:     

Totalt antall utvekslinger  3 4 4 

Forskningsrådsfinansiert virksomhet (FFV):     

Omfang av forskning finansiert av 
forskningsrådet.  

1 450 667 1 365 792 1 400 000 

EU-tildeling:     

Omfang forskning finansiert av EU  5 992 357 2 108 550 3 000 000 

Bidrags- og oppdragsfinansiering totalt  7 443 024 3 828 029*) 4 500 000 

1Bidrags- og oppdragsvirksomhet som ikke 
er regnskapsført ved UiB eller Unifob  

   

Likestilling:     

% andel kvinner i vitenskapelige stillinger  3,5 0  

*)  Denne summen inkluderer også ”Annen bidragsaktivitet”, kr. 353 687 
**) Begrepet ”resultat” kan føre til forvirring her, i og med at tallene som etterspørres er 
tildelinger (?), ikke regnskapsresultater. Hvilke Boa-tall som etterspørres kan med fordel 
presiseres for å sikre materiale fakultetet mottar. 
 
 
 
 
 

Referanse Dato 

2011/1408-SISO 16.03.2011 
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KVALITATIVE VURDERINGER  
  

I. Generell omtale  
 
 
SVT forstår det dithen at fakultetet kun ønsker en kort omtale under dette punkt. SVTs  
gjeldende forskningsstrategi ligger fast, samtidig som det har vært en markant forbedring av  
vår eksternfinansiering innen ELSA-feltet (etiske, juridiske og samfunnsmessige aspekter 
ved moderne vitenskap og teknologi). I samråd med Forskningsavdelingen og fakultetet 
arbeider SVT nå med en SFF-søknad i 2011 innen dette feltet.  
 
 
II. Kvalitativ vurdering av hver resultatindikator  
 
Publikasjonspoeng  

 
SVT har en betydelig prosjektportefølje (se over), og i 2010 har 4 FP7-prosjekter og 1 NFR- 
prosjekt vært i drift, etter oppstartsåret 2009. Det publiseres jevnt både innenfor prosjektene,  
og av enkeltforskere ved senteret. Ikke minst vil vi berømme produktiviteten til stipendiat- 
gruppen ved senteret. I november 2011 vil to av FP7-prosjektene avsluttes, og vi regner i 
den forbindelse med noen publikasjoner i løpet av dette året, men med en hovedtyngde i 
2012, siden publikasjonsprosessen tar tid.  
 
Det grunn til å framheve at SVTs publikasjonsnivå har holdt seg jevnt og høyt over flere år.  
For eksempel var SVT UiBs beste enhet på DBHs statistikk for 2007, og en oversikt fra  
fakultetet viste nylig at SVT sto for hele 24 % av fakultetets forskningsresultater, på tross av  
at senteret er en av fakultetets minste enheter målt i antall ansatte.  
 
Alle publiseringstall bør også ses på bakgrunn av at undervisnings- og veiledningsbyrden for  
senteret er stor.  
 
  

Utveksling  
 
SVT har et stort internasjonalt kontaktnett som i løpet av 2009 har ført til rekke utvekslinger,  
både inn- og utgående. Siden grensen for rapporterbare utvekslinger ligger på reiser av  
minimum 4 ukers varighet, vil det være en rekke utvekslingsopphold, både inn- og utgående,  
som ikke registreres her.  
 
Under temaet utveksling bør det også nevnes at vi nettopp har inngått en cotutelle-avtale 
med Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines (UVSQ), samt at ytterligere én 
cotutelle-avtale er på trappene med det samme universitetet. Det er også mulig at en tredje 
cotutelle-avtale vil komme på plass i 2011, da med et spansk universitet.  
  
 

Bidrags- og oppdragsfinansiering  
 
Som tabellen viser, har SVT en betydelig portefølje av både NFR- og EU-finansierte  
prosjekter. Dette er resultat av en langsiktig satsning på søknadsskriving og prosjektutvikling.  
I 2010 disputerte en av våre stipendiater inne feltet NANO-etikk; dette har vært én av de fire  
pillarene i UiBs NANO-satsing. NANO-etikkgruppen ved SVT, som besto av denne  
stipendiaten og en post doktor-stilling som løp ut i 2009, har vært svært produktiv, og det er i  
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så måte verdt å merke seg at denne forskningen har ekstern finansiering som forutsetning, 
da UiBs finansiering på dette punktet bare har utgjort en liten andel av de samlede 
ressursene. På dette feltet kan UiB høste stor produksjon med en liten innsats - og dét på et 
av universitetets satsningsområder.  
 
2010 var et år der alle SVTs fire prosjekter i EUs 7. rammeprogram var i full drift, dvs. to  
prosjekter hvor SVT er partner (Seat og Pegasus), og to prosjekter som koordineres herfra  
(Technolife og Value Isobars). Dette har ført til en økning i staben på hele 6 personer, hvorav  
5 har arbeidet deltid og én fulltid. De to sistnevnte prosjektene skal begge avslutte si 2011,  
slik at senteret nå går inn i en intensiv fase, som vil nedføre økte stillingsprosenter på de  
aktuelle prosjektene, og en rekke ventede publikasjoner.  
 
I 2010 har også prosjektet Reflexive Systems Biology vært i drift (finansiert av NFR/FUGE,  
oppstart 2009), med én forskerstilling og én post doktor-stilling.  
 
Selv om senteret har en solid portefølje av eksternfinansierte prosjektavtaler, er det også  
viktig å nevne at søknadsaktiviteten likevel er svært stor, og at det jevnlig sendes søknader 
der  
SVT er involvert, ofte som partner i større internasjonale samarbeidsprosjekter.  
 
 

Likestilling  
 
SVT har en kvinneandel tilnærmet lik null i faste vitenskapelige stillinger, og er selvsagt klar  
over forbedringspotensialet. Imidlertid består den faste staben av kun fem stillinger, slik at  
hver stilling skaper stort utslag i prosent, samtidig som utskiftningsfrekvensen blir lav og  
endringsmulighetene tilsvarende små på kort sikt. Når dette er sagt, er det desto viktigere å  
fremheve at kvinneandelen på våre midlertidige stillinger er langt større og at vi i 2010 har  
ansatt to kvinner (hhv. post doktor- og forskerstilling, begge tilknyttet NFR-prosjektet  
Reflexive Systems Biology). I tillegg hadde vi én kvinne som disputerte i 2010, og ytterligere  
én aktiv ph.d.-student.  
 

III. Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og  
prioriteringer  

 
Status i forhold til fakultetets forskningsstrategi  

 
I lys av Det humanistiske fakultets forskningsstrategi vil vi gjerne fremheve at SVT i 2010  
har gjort forberedelser til arbeid med SFF-søknad i 2011. Vi ser at en slik søknad vil utgjøre  
et omfattende arbeid, og imøteser den støtten fakultetet kan gi i en slik prosess.  
 
Pkt 3 og 8 i den samme strategien (om hhv. forskermobilitet og internasjonalisering av  
forskningen) gjør det verdt å fremheve det omfattende internasjonale nettverket SVT har  
bygget opp over tid. Nettverket muliggjør en rekke utvekslingsreiser (både inn- og utgående),  
og det er samtidig en viktig forutsetning for senterets suksess innen ekstern finansiering.  
 
Prioritert samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og samfunns- og næringsliv  

 
SVT har et omfattende faglig nettverk internasjonalt gjennom internasjonale  
forskningsprosjekter. Videre prioriterer SVT å videreutvikle Fagrådet i vitenskaps- og  
teknologistudier. Hva samarbeid med samfunns- og næringslivet angår, er det slik at  
forskningspolitiske myndigheter er en naturlig bruker av vår forskning og ekspertise. SVT har  
intensivert sine bidrag inn mot NFR og DG Research (EU). FP7-prosjektene SEAT,  
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Technolife og Value Isobars skjer alle i nært samarbeid med de relevante deler av EU- 
kommisjonen og i noen grad næringsliv. Våre koordinatorer og PI (Matthias Kaiser, Roger  
Strand og Kjetil Rommetveit) deltar derfor jevnlig på møter og ekspert-workshops i regi av  
EU-kommisjonens DG Research and Innovation. Et spesielt eksempel på kontakt med  
næringslivet er Technolife-prosjektets stand "Ethics Laboratory" under den store IKT-messen  
"ICT 2010" i Brussel i september 2010, som hadde mer enn 5000 deltakere.  
 
I den grad ressursene tillater det, har SVT også høy formidlingsaktivitet rettet mot norsk  
offentlighet.  
 
 

Styrking av forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging.  

 
Fra og med 1. mars 2011 får SVT ny leder, Matthias Kaiser. Han er en allerede involvert i tre  
av FP7-programmene ved SVT, og vi ser fram til å videreutvikle senteret sammen med ham.  
Tidligere leder, Roger Strand, fortsetter ved senteret i sin faste professorstilling, og vi ser 
også fram til at formalitetene omkring lønnsmidler og arbeidsoppgaver faller på plass for 
hans stilling. Både Kaiser og Strand vil være viktige med tanke på SVTs forskning og  
forskningsstrategi i tida som kommer.  
 
  

Tverrfaglige og flerfaglige initiativer og satsninger  
 
SVT er deltaker og initiativtaker til en rekke tverr- og flerfaglige forskningsprosjekter,  
seminarer og andre aktiviteter, og samarbeider faktisk inn i svært mange slike arenaer ved  
UiB gjennom deltakelse i styrer for ernæring, nanovitenskap, integrert lærerutdanning,  
funksjonell genomikkforskning osv, og også gjennom undervisningsbidrag i en rekke av disse  
satsingene. Det er også slik at en god del av vår forskning i seg selv er av tverrfaglig 
karakter.  
 
 

Tiltak som kan styrke publiseringen  
 
Tid til forskning er den ene viktigste enkeltfaktor, se også over. 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

 

Matthias Kaiser 

Professor, senterleder Signe Solberg 

 administrasjonssjef 
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