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Møteinnkalling 
  
 

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

 
22.11.2011, kl. 12:15 – Bibliotek for humaniora, Haakon Sheteligs plass 7. 
 
 
 
 

Innkalling er sendt til: 

Gjert Kristoffersen, Lillian Jorunn Helle, Jan Oldervoll, Gisle Selnes, Anne Granberg, Randi 

Koppen, Jan Heiret, Randi Rolvsjord, Svenn-Arve Myklebost, Anne Hestnes, Audun 

Kjørstad, Iren Legøy, Christoffer K. Hordnes 

 

 

Saksliste og sakspapirer følger vedlagt.  

 

 

Eventuelle forfall bes meldt snarest til personlig varamedlem og sekretariatet,  

tlf. 55589380, evt. per e-post til post@hf.uib.no. 

  

  

  

   

 

 

 

 

Bergen, 11.11.2011 

 

Gjert Kristoffersen   

dekan  Trine Moe 

  fakultetsdirektør 

 

 



 

Saksliste 
 
 
Styresak Saker til behandling U.off. 

FS 59/11 Ph.d.-graden - Anne Blanchard - oppnevning av komité  

FS 60/11 Ph.d.-graden - Knut Michael Nygaard - oppnevning av 
komité 

 

FS 61/11 Ph.d.-graden - Per Kristian Sebak - oppnevning av komité  

FS 62/11 Ph.d.-graden - Eli Heldaas Seland - oppnevning av komité  

FS 63/11 Ph.d.-graden - Nicholas Ssempijja - oppnevning av komité  

FS 64/11 Ph.d.-graden - Ole Kristian Våge - oppnevning av komité  

FS 65/11 Ph.d.-graden - Ingmar Meland - innstilling  

FS 66/11 Ph.d.-graden - Knut Michael Nygaard - innstilling X 

FS 67/11 Dr.philos.-graden - Martha Thunes - innstilling X 

FS 68/11 Ph.d.-graden - Jardar Nuland Østbø - innstilling X 

FS 69/11 Tilsetting av vitskaplege assistentar knytt til prosjektet 
ISLEX ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske 
studium 

X 

FS 70/11 Tilsetting i forskarstilling knytt til biografi om W. F. K. 
Christie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 
religionsvitskap 

X 

FS 71/11 Tilsetting av postdoktor i NFR-prosjekt ved Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

X 

FS 72/11 Tilsetting i stipendiatstilling knytt til forskningsprosjektet 
Merchants and Missionaries ved Institutt for arkeologi, 
historie, kultur- og religionsvitenskap 

X 

FS 73/11 Tilsetting i treårig forskarstilling knytt til Meteorologiens 
historie i Norge ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- 
og religionsvitenskap 

X 

RS 62/11 Protokoll fra instituttrådsmøte 01.09.11 - Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

 

RS 63/11 Protokoll fra instituttrådsmøte 27.10.11 - Institutt for filosofi 
og førstesemesterstudier 

 

RS 64/11 Referat fra stabsmøte 17.10.11 - Senter for 
vitenskapsteori 

 

RS 65/11 Referat fra styremøte 28.09.11 - Senter for kvinne- og  



 

kjønnsforskning 

S 60/11 Økonomirapport tredje kvartal 2011  

S 61/11 Strategi for Det humanistiske fakultet 2012-2015  

S 62/11 Tilsetting som universitetslektor i 2 årig vikariat X 

S 63/11 Personlig opprykk til professor X 

S 64/11 Oppsigelse av stilling som forsker X 
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Det humanistiske fakultet/Faculty of Humanities

OPPLYSNINGER OM KOMITE FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
Fra inatitutt/From the De artment of: Senter for vitskapsteori
dr.art q PhD FX dr.philos. q

Kandidatens nava/ Candidate 's name : Anne Blanchard
Født / Date of birth : 11.01.1985
E-post adresse / E-mail address: anne.blanchard@svt.uib.no
Avhandlingens titteVritie of thesis: "Regxive interdisciplinarity . Supporting dialogue on the role
of science for climate change"

Saknadsdato/ Date of application : 3. oktober 2011

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt/Members of the proposed evaluating
committee:

1

Førsteopponent/First Annenopponent/Second Tredje medlem /komiteleder/ Third
0 onent : opponent : member/head of the committee:
Tittel/Title: Tittel/Title: Tittel/Title:
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and address:
address : address:

Se eget brev , komite på fire Se eget brev , komite på fire Se eget brev, komite på fire personer pga.
personer a . cocutelle-avtale personer a . cocutel le-avtale cocutelle-avtale

mobil:
E-mail: E-mail: E-mail:
Fax: Fax: Fax:
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem . /The members of
the pr psed evaluating committee have accepted to serve as members of the committee.

atthias Kaiser
Instituttleder/Head of Department

Signe Solberg
Administrasjonssjef/Head of Administration

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 te: n ^ /% Saksnr./Case no:

De Øean: Gjert Kristoffi Fakultetsdirektor/Faculty Director: rine Moe

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

Postadresse : Besøksadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Postboks 7800 Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post@hffa. uib.no http://www.uib.noM fa/
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway



UNIVERSITETET I BERGEN
Senterfor vitenskapsteori

Det humanistiske fakultet

Referanse Dato

201118497-SI SO 03.10.2011

Komiteforslag - Anne Blanchard , ph.d. - cotutelleavtale

Senter for vitenskapsteori sender med dette forslag til komite for Anne Blanchards
avhandling . SVT/UG og Universitå de Versailles Saint Quentin (UVSQ) har inngått en
cotutelle-avtale for Blanchards doktorgrad . Det vises til tidligere dokumenter i saken, se
saksnummer 10113633 og hervaerende sak, 11 18497).

Ist opponent:
Professor Karen O'Brien
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Postadr.: Universitetet i Oslo, Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO
Tlf.: 22858480
Faks: 22855253
Epost: karen.obrien@sosgeo.uio.no

2nd opponent:
Researcher Forn Wickson
GenØk Senter for biosikkerhet
Postadr .: Forskningsparken i Breivika , Postboks 6418 , 9294 Tromsø
Tlf: 77 62 31 37
Faks : 77 64 61 00
Epost : fern .wicksonftgenok.no

3"d member, administrator of the committee and 1.1o8 1 9 representative:
Professor Ragnar Fjelland
Senter for vitenskapsteori, UiB
Telefon: 5558 3235
Epost: rannar.fjellandøsvt.uib.no

4th member, UVSQ 's representative:
Jean-Marc Douguet
Universit6 de Versailles Saint Quentin (UVSQ)

Dette er et U194ntemt notat som godkjennes elektronisk I ePhorte

Senter for vitenskapsteori Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55582705 Postboks 7805 Allegt. 34 Signe Solberg
Telefaks 55589664 5020 BERGEN Bergen 55582847
postasvt.uib.no
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Postadr.: Quartier des Garennes , 11 boulevard d'Alembert , 78280 Guyancourt , France

Tlf.: +33 - 01 39 25 31 24 (dir.), +33 - 01 39 25 31 14 (sekretariat)
Faks:
Epost : jean-marc .dououetØreeds . uvsa.fr

Alle de foreslåtte komitemedlemmene er kontaktet og har sagt seg villige.

Vi ber om at Det humanistiske fakultet innhenter bekreftelse fra UVSQ, og deretter
oppnevner komiteen.

Vennlig hilsen

Matthias Kaiser
Professor , senterleder Signe Solberg

administrasjonssjef
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet/Faculty ofHumanlties

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 Ex__1 dr.philos. q

Kandidatens navn / Candidate 's name : Knut Michael Nygaard
Født / Date of birth : 11.03.62
E-post adresse / E-mail address : knut .nygaard@ahkr.uib.no
Avhandlingens tittel/Title of thesis : The Scandinavian Lines og Sør-Afrikakonferansen.

Linjefart mellom Europa og Sør-Afrika 1900-1940

Søknadsdato/ Date of application : 23.05.11

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt/Members of the proposed evaluating
committee:
Fersteopponent/First Annenopponent/Second Tredje medlem /komiteleder/ Third
opponent : opponent : member/head of the committee:
Tittet/Title: Professor Tittel/Titie: Førsteamanuensis Tittel/Title: Professor
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and address:
address : Berit Eide Johnsen address: Martin Jes Iversen Harm Schrbter
Universitetet i Agder Copenhagen Business School Universitetet i Bergen
Fakultetet for humaniora og Department of Management, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
pedagogikk Politics and Philosophy religionsvitenskap (AHKR)
Postboks 422 Porcelænshaven 18B
4604 Kristiansand DK-2000 Frederiksberg
IW+47 38141665 IW+45 3815 2185 'it+47 55582323

+45 2224 0709
E-mail: berit.e johnsen uia.no E-mail : mi.lpf@cbs.dk E-mail: harm.schroter ahknuib.no
Fax: Fax: :+45 3815 3635 Fax:

Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem. /The members of
theAroposed evalua Afommjttee have accepted to serve as members of the committee,

Christhard Hoffman'
Instituttleder/Head of Department

Hilde Grønvik
for Administrasjonssjef/Head of Administration

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.

Saksnr./Case no:

DekRti/Deaǹ: Gjert1Yy fsto ersen Fakultetsdirektør/Faculty Direct r: Trine Moe

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

Postadresse Besøksadresse : Telefon: Telefaks : E-post : Internert:
Postboks 7805 Harald Hårfagres g. I +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post @hf.uib.no hnp ://www.uib.nolhf
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiskefakultet/Faculty of Humanities

INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
From the Department oh Archaeology, History, Cultural Studies and Religion

PhD dr.philos.

Candidate 's name: Per Kristian Sebak
Date of birth : 18.10.78
E-mail address : per.sebak@ahkr.uib.no
Title of thesis : A Transatlantic Migratory Bypass - Scandinavian shipping companies and transmigration
through Scandinavia , 1898-1929.

Date of application : 21.09.2011

Members of the proposed evaluating committee:

First o opent : Second opponent : Third member/head of the committee:
Title: Professor Title: Professor Title: Professor 11
Name and address: Name and address: Name and address:
Gelina HarlaRis Leo Lucassen Rolf Hobson
Dpt of History Academic Director of the institute for University of Bergen
Ionian University History Department of Archaeology, History, Cultural
72, I. Theotoki Professsor of Social History Studies and Religion
Corfu 49100 Leiden University P.O. Box 7805
Greece Doelensteeg 16 5020 Bergen

P.O. Box 9515
2300 RA Leiden
The Netherlands

11 -30-2661-87330, 9+31.71 .527.2724/ 2651 111 908 56 091
mob. -30.6944730143 Mobile: 06-51798717
E-mail: gelina@ionio.gr E-mail: E-mail: rolf.hobsonQifs.mil.no /

L.A.C.J.Lucassen@hum.leidenuniv.nl rolf.hobson ahkr.uib.no
Fax: Fax:: +31.71-527.2652 Fax:

The members of the proposed evaluating committee have accepted to serve as members of the
committee.

Michael Stausberg
for Head of Department

Telefaks:

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.

Case no.

?Gjert KristoffekseA/-1 Faculty Director: Trine Moe

I Cc: Candidate and m'mbers of the evaluating committee

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

+47 55 58 93 90

Hilde Grønvik
for Head of Administration

E-post: Internett:
+47 55 58 93 83 post@hf.uib.no http://www.uib.no/hf
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet/Faculty of Numanities

OPPLYSNINGER OM KOMITE FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
Fra institutt/From the Department of: Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

PbDI dr.philos. F^

Kandidatens navn / Candidate 's name : Eli Heldaas Seland
Født / Date of birth : 20.3. 1976
E-post adresse / E-mail address : Eli.Seland@ bm.uib.no
Avhandlingens tittel/Title of thesis: Visualizing the Virgin. The visual culture of Marian apparitions in
nineteenth-century France
Søknadsdato/ Date of application : 8.9. 2011

Members of the proposed evaluating committee:

First opponent : Second opponent : Head of the committee:
Dr. Britt-Inger Johansson Dr. David Mor an Dr. Henning Lau erud
Tittel/Title: Senior Lecturer Tittel/Title: Professor Tittel/Title: Associate Professor
Address: Address: Address:
Uppsala universitet Duke University Department of Linguistic, Literary
Box 256 Department of Religion and Aesthetic Studies
751 05 Uppsala Box 90964 University of Bergen
SVERIGE Durham

North Carolina 27708
USA

9+46 18-471 13 28 9 +1 919 660 -3555 W+47 55584228
E-mail: britt-inger .johansson@ E-mail: dml27@duke.edu E-mail:
konstvet.uu.se lienningJattgerud@lle . uib.no
Fax: Fax: Fax:
The proposed members have accepted to serve as members of the evaluating committee.

J navn/name
Instituttleder/Head of Department

navn/name
Administrasjonssjef/Head of Administration

FOR FAKULTETET/FOR THE FACULTY:
The Faculty of Humanities hereby approves the members of the proposed evaluating committee.

Saksnr./Case no:

rt Kristo e^n Fakultetsdirektør/Faculty Direc o
r.

Moe

Cc: Candidate and members of the evaluating committee

Postadresse : Besøksadresse; Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Postboks 7805 Harald Hårfagres g. I +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post@hf.uib .no http ://www.uib.noMf
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiskefakultet/Faculty of Humanities

OPPLYSNINGER OM KOMITt FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
Fra institutt/From the Department of:
Griegakademiet - Institutt for musikk

I PhD X dr.philos. [^

Kandidatens navn / Candidate 's name : Nicholas Ssempifla
Fedt / Date of birth : 23.09,1977
E-post adresse / E-mail address : nicksem2001 ngyahoo.co.uk
Avhandlingens tittel /litle of thesis:
Glocalizing Catholicism Through Musical Performance: Kampala Archdiocesan Post-Primary Schools
Music Festivals
Søknadsdato/ Date of application:
09.09.2011

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt /Members of the proposed evaluating
committee:
Fersteopponent/First Annenopponent/Second Tredje medlem /komiteleder/ Third
opponent : opponent : member/head of the committee:
Tittel/Title: Associate Tittel/Title: Tittel/Title:
professor, PhD Professor Post Doctor

Navn og adresse/Name and Navn og adresse/hame and Navn og adresse/Name and address:
address: address: Jill Halstead l Ijornevik
Annemette Kirkegaard Hans Weisethaunet Griegakademiet - Institutt for musikk.
Department of Arts and Inst. for Lars Hillesgt 3 5015 Bergen
Cultural Studies, musikkvitenskap, UiO
Section of Musicology, PB 1017 Blindern
University of 0315 Oslo
Copenhagen,
Klerkegade 2,
dk 1308 Co enha en K,

9 +45 3532 3745 It +47 22 85 47 87 'i' 40495958

E-mail: kirkegd@hum.ku.dk E-mail: E-mail: JiII.Halstead@grieg.uib.no
hatns.weisethaunet (Dimv.uio.no

Fax: Fax: +47 22 85 47 63 Fax: 55586960
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.

q

/
uttleder/Head of Departrnent Adminislrakonssjef/l-lead of Administration

Postadresse: Besøksadresse : Telefon: Telefaks: E-post: Intemett:
Postboks 7805 Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post@hf.uib.no http ://www.uib.nolhf
NO-5020 Bergen,
Norway

+47 55 58 93 90
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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: Saksnr./Case no:

Fakultetsdirektor/Faculty Director: Trine Moe

Kopi til kandidat og medlemmer i bedemmelseskomiteen /Cc: Candidate and members of the evaluating
committee
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UNIVERSITETET I BERGEN
^aRQBDet humanistiskefakultet/Faculty ofHumanities

OPPLYSNINGER OM KOMITk FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
Fra Institutt/From the Department of: Institutt for fremmedspråk

I PhD x dr.philos. 11

Kandidatens navn/ Candidate's name: Ole KristianVåge
Født / Date of birth: 09.02.73
E-post adresse / E-mail address: Ole.vage@gmail.com
Avhandlingens tittel/Title of thesis: E/ conocimiento supradisciplinario en la terminologia: el caso de
la acuicultura.
Saknadsdato/ Date of application : 23.08.11

Instituttet ber om at følgende komite 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: Professor Tittel/Title: Professor
Heribert Picht Dra. Ana Maria Monterde Miguel Angel Quesada Pacheco
Am Tannenkamp 16 Rey, Facultad de Traduccibn Department of Foreign Languages
D-27432 Bremervdrde e Interpretaci6n PB. 7805
Tyskland Universidad de Las Palmas 5030 Berrgen

de Gran Canaria Faculty of Humanities
Despacho 118, C./Pdrez del University of Bergen
Toro, I Edificio Millares
Carlo, 35003-Las Palmas de
Gran.Canaria..s' !

E-mail: heribert@picht.dk E-mail: E-mail: Miguel.Pacheco@if.uib.no
amonterde@dfm.ulpgc.es

Fax: Fax: Fax:
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem . /The members of
the proposed^{aluating committee ha^accepted to serve as nyerrtllerR,gf tiyggommittee.

^^ . !1 N.

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

Datu(date: Saksnr./Case no:

can: ert Kris arsen Fakultetsdirekter /Fac e tor: Trine Moe

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

Postadresse : Besøksadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Intemett:
Postboks 7800 Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post@hfuib .no http://www.uib .no/hffå
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway
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UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE , KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 01.09.2011

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

Forfall. Selfjord
Sekretær. Holsen

i Innkalling og sakliste
Ingen merknader.

II Protokoll fra forrige møte
Ingen merknader.

III Referatsaker
a. FU-møte 1 6.06.11
b. UUI-møte 06.06.11

IV Orienteringssaker
a. Informasjo n fra instituttlederen
- Planlegging av instituttseminar i oktober
- Framdriftsplan tilsettingssaker
- Utarbeiding oversikt oppmeldingstall
b. Fakultetsstyresaker
- Bedømming BFS-stillinger
-SAK
- Fakultetets budsjettforslag
- Justert bemanningsplan

Sak 23/11 Strategisk plan for Det humanistiske fakultet 2011 -2015 - hørin g
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet s lutter seg til det framlagte høringssvaret med de endr inger som
kom fram under møtet.

Sak 24/11 Regnskap pr. 1. august
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet tar regnskapet etter lukking juli til etterretning.



Eventuelt
Ingen saker.

Bergen , 16. september 2011

Christhard Hoffmann
Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 26.09.2011, regnes protokollen som godkjent.
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UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Protokoll fra instituttrådsmøte

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Instituttrådet

Referanse Møtedato Referatdato
2011112060 27.10.2011 28.10.2011

Referent Innkalt av
Steinar Thunestvedt Reidar Lie

Deltakere: Reidar Lie, Eivind Kolflaath, Ole Martin Skilleås, Paola de Cuzzani, Arild Utaker
(vara), Kirsten Bang , Alexander Myklebust, Runar Mæland, Martin Rosendahl

Forfall: Claus Huitfeldt, Gro Rørstadbotten, Erlend Breidal

Saker

l Godkjenning av innkalling og sakliste

• Sakliste og protokoll fra fakultetsstyremøte 6. oktober

Instituttleder orienterte om at Hans Christian Farsethås nå er tilsatt som
universitetslektor knyttet til våre videreutdanningsemner " Norge som
innvandringsland".

• Oppfølgingsplan og søknad om oppfølgingsmidler til NFR: oppfølging av sak 24-2011
og sak 27-2011: Orientering og diskusjon.

Instituttleder innledet til diskusjon om prosessen som har lagt til grunn for
utarbeidelse av oppfølgingsplan og påfølgende søknad om oppfølgingsmidler. Han
slo fast at det har vært en vanskelig prosess der de korte tidsfristene har
vanskeliggjort en så grundig behandling som ideelt ønskelig , eksempelvis burde man
gjort forsøk på å få til et lærermøte i sakens anledning . Samtidig understreket han
viktigheten av at en slik søknad er spisset og fokusert , og presisterte at den videre
prosessen - etter eventuell søknadsinnvilgelse - fortsatt er svært åpen og med rom
for et mangfold av filosofisk aktivitet.

Postadresse Telefon 55 58 00 00 Institutt for filosofi og Besøksadresse Referent
Postboks 7800 postmottakØuib .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
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Arild Utaker stilte kritiske spørsmål ved instituttrådets rolle i denne saken , og pekte bl.
a. på en påfallende mangel på akademisk diskusjonskultur i forbindelse med
behandlingen av saken. Han pekte for øvrig på det han mente var uklarheter rundt
behandling av søknaden , og mente den ikke hadde vært til skikkelig "diskusjon", slik
et tidligere instituttrådsvedtak bar bud om. Dessuten har ikke søknaden blitt vurdert
opp mot selve oppfølgingsplan. Utaker reiste også tvil ved om søknaden formelt er i
tråd med det NFR etterspør , og mente også at søknaden ikke hadde blitt distribuert til
medlemmene før oversendelsen.

Utaker synspunkter ble i noen grad imøtegått, både fra instituttleders side og fra
øvrige rådsmedlemmer.

Paola DeCuzzani stilte seg støttende til en del av Utakers synspunkter, men pekte
også på at dette måtte betraktes som en særegen unntakssituasjon, der særlig de
korte tidsfristene har vanskeliggjort en så grundig behandling som ønskelig. Hun
mente imidlertid at prosessen - gitt de begrensningene man var underlagt - hadde
vært rimelig ryddig og fant ikke noe motsetningsforhold mellom oppfølgingsplanen og
selve søknaden.

Ole Martin Skilleås minnet om utgangspunktet for den særegne prosessen: Det som
opprinnelig var tenkt som basisen for tildeling av oppfølgingsmidler -
oppfølgingsplanen utarbeidet av den nasjonale oppfølgingskomiteen - ble simpelthen
forkastet av NFR sitt divisjonsstyre, noe som nødvendiggjorde en noe ad hoc-preget
og hurtig prosess. Skilleås fant ikke noe uryddig i prosessen, men mente at det nok
burde vært et ekstraordinært instituttrådsmøte i sluttfasen før den endelige
søknadsoversendelse.

Eivind Kolflaath minnet om den muligheten som forelå til å komme med innspill til
oppfølgingsplanen , og som instituttrådsmedlemmene i svært liten grad hadde
benyttet seg av. Ellers pekte han på det lite ønskelige ved å prosessere viktige saker
i e-postrunder.

Instituttleder oppsummerte diskusjonen og konkluderte med at saksbehandlingen i og for seg
har vært ryddig nok og formelt akseptabel - gitt de rammevilkårene man arbeidet under, men
erkjente at selve prosessen nok - likevel - var et stykke fra å være optimalt utformet.

II Vedtakssaker

30-2011 Framtidig organisering , emnedimensjonering mv. ved FoF.

Instituttleder innledet til diskusjon, med grunnlag i medfølgende notat.

Erstatning for førstesemesterutvalget

Etter noe diskusjon, der særlig Kolflaath benyttet anledningen til å tale de emneansvarliges
sak i utforming av ny styringsstruktur, sluttet rådet seg til hovedtanken om å myndiggjøre
dette forumet til delvis erstatning for førstesemesterutvalget. Det ble ikke reist innvendinger
mot at en leder for de emneansvarlige også bør være en del av instituttets ledergruppe.
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Oppgavene til forskningsutvalget

Instituttrådet sluttet seg til tanken om en tydeliggjøring av forskningsutvalgets rolle, inkludert
dets nåværende leder.

Undervisningstilbud

På antydninger om at undervisningstilbudet er, eller i ferd med å bli spredt noe tynt, ble
særlig videreutdanningskursene forsvart fra flere hold, bl. a. med grunnlag i at disse skal
være selvfinansierende.

Fra studenthold (Mæland) ble det presisert at det primære i undervisningstilbudet må være
den filosofiske grunnutdanningen, og at dette kjernetilbudet ikke må bli skadelidende som
følge av overdreven satsning på mer perifere tilbud.

Emnedimensjonerin4

Det synes å være enighet om at pensumomfanget på emnene våre kan fortjene en kritisk
gjennomgang, også studentrepresentantene vurderer det slik. Det må dog gjøres med en
viss forsiktighet og det må tas høyde for at pensumlitteratur er av ulikt slag.

Vedtak:

Instituttleder arbeider videre med sakene på grunnlag av instituttrådets drøftinger. Egen sak
om ny utvalgs- og lederstruktur legges fram for instituttrådet i neste møte.

31-2011 Utlysning av to stipendiatstillinger

Instituttleder presenterte saken: Vi er nå i behov for å lyse ut to av de tre stipendiatstillingene
som blir ledige til neste høstsemester. Den tredje regner vi fortsatt med blir omgjort til post
doc-stilling i forbindelse med fakultetets budsjettbehandling i desember.

Det ble drøftet om stipendiatstillingene , eventuelt en av dem , bør lyses ut med en form for
faglig binding . Arild Utaker gjorde seg til talsmann for et slikt syn , og mente at et
utgangspunkt kunne være å tilgodese den forskningsgruppen som har komt dårligst ut de
siste årene m.h.t. stipendiattilsetninger . Det ble argumentert mot dette fra flere hold. Skilleås
og Kolflaath stod begge for en åpen utlysning, og Paola DeCuzzani hellet også mot dette -
selv om " instituttets behov " på et vis burde kunne være tellende i tilsettingsprosessen.

Instituttleder refererte også til de to nært forestående tilsettingene av to stk.
førsteamanuensisstillinger, som kan ha betydning også for hvordan man vurderer tilsettingen
av stipendiater. Han mente også at det vil være mulig å legge forsiktige strategiske føringer
om f. eks. "instituttets faglige behov" i selve utlysningsteksten.

Det ble stemt over Utakers forslag om å lyse ut en av stipendiatstillingene med en faglig
binding knyttet til en av forskningsgruppene. Forslaget falt mot Utakers stemme.
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Instituttrådet gjorde dermed følgende vedtak:

Vedtak:

Instituttleder utformer forslag til utlysningstekst for to stipendiatstillinger til instituttrådets møte
i november. I utlysningsteksten tas det høyde for at instituttets faglige behov kan være et
selvstendig moment i den endelige rangering av søkerne.

Utlysning av eventuell post doc-stilling avventes til fakultetsstyrets budsjettbehandling for
2012 er ferdig . Forslag til utlysningstekst presenteres legges imidlertid frem for instituttrådet
til sanksjon med forbehold før den tid, slik at ikke verdifull tid går tapt.
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UNIVERSITETET I BERGEN
Senterfor vitenskapsteori

Dato

21.10.2011

REFERAT FRA STABSMØTE 17.10.11, kl. 12.00

Til stede:
Matthias Kaiser (møteleder), Ragnar Fjelland, Roger Strand, Thorvald Sirnes, Kjetil
Rommetveit, Willem Gram, Torjus Midtgarden, Tone Lund-Olsen, Line Nævdal, Gunnar
Skirbekk, Judith Larsen, Signe Solberg (referent).

Godkjenning av innkalling og referat fra stabsmøtet 29.08.11
Referat fra møtet 29.08.11 er tidligere godkjent pr. epostsirkulasjon. Ingen kommentarer til
innkallingen.

Orienteringssaker
A) Innen fristen hadde det meldt seg 31 søkere til SVTs utlyste ph.d.-stilling. Torjus

Midtgarden, Thorvald Sirnes og Rasmus Slaattelid skal vurdere søkerne.
B) Innstilling fra vurderingen av søkerne til postdoktorstillingen vil bli ferdigstilt i

nærmeste fremtid.
C) Roger Strand og Kjetil Rommetveit er invitert til kontraktsforhandlinger i Brossel for

FP7-prosjektet EPINET.
D) SVT vil arrangere Kuhn-seminar ifm. 50-årsjubileet for "The structure of scientific

revolutions", 14. september 2012. Komiteen er godt i gang med planleggingsarbeidet;
3 tilsagn av tilreisende foredragsholdere og en usikker på grunn av helse.

E) Forutsatt at komiteene gir klarsignal, blir det ytterligere disputaser ved SVT i høst: 20.
desember: Ole Jacob Madsen; og 21. desember: Anne Blanchard (cotutelle med
UVSQ).

Vedtakssaker

Sak 11115 : Studieplan VITHF900

Studieplanen i vitenskapsteori på ph.d.-nivå på HF (VITHF900) skal revideres og
nedskaleres fra 15 til 10 studiepoeng . Staben diskuterte Rasmus Slaattelids forslag og
gjorde følgende vedtak:

Staben slutter seg til hovedtrekkene i den foreslåtte studieplanteksten, men hadde også
kommentarer og innspill. Staben ber ledelsen ved senteret arrangere et arbeidsmøte slik at

Senter for vitenskapsteori
Telefon
Telefaks

Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Allegt. 34 Signe Solberg
Bergen 55 58 28 47
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disse kan bli formidlet til emneansvarlig. Emneansvarlig får ansvar for å innarbeide
synspunktene og utarbeide en revidert tekst for oversendelse til fakultetet.

Sak 11116 : Økonomi

Økonomirapport ble distribuert, og alle som disponerer midler i SVTs annuum ble bedt om å
utarbeide en plan for disponering av eventuelle restmidler.

Eventuelt
Intet.

Møtet hevet kl. 13.20
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UNIVERSITETET I BERGEN
Senter for kvinne - og kjønnsforskning

REFERAT

STYREMØTE FOR SKOK

Dato : 28.09 .11 Tid: 14.00- 15.45 Sted : SKOK, Allegaten 34, 3.etasje.

Til stede fra styret: Styreleder, professor Norman Anderssen, Det psykologiske fakultet;
Professor Tove Fjell, Det humanistiske fakultet; Professor Vigdis
Broch-Due, Det samfunnsvitenskapelige fakultet; Professor Guri
Rørtveit, Det medisinsk-odontologiske fakultet (til kl. 15.18); Jørgen
Thorkelsen, studentrepresentant.

Forfall, styret : Anita Tøien Johansen, vara studentrepresentant
Innkalt fra SKOK: Professor Ellen Mortensen, faglig leder SKOK (ikke til stede under

sak 11/21)
Tone Lund-Olsen, seniorkonsulent forskning og formidling, SKOK
Signe Solberg, administrasjonssjef SKOK o sekretær for styret

Saksbeskrivelse
i Godkjenning av møteinnkalling og agenda.

Dato i innkallingen var feil. Sak til Eventuelt: orientering om høstens program og
laner for programmet våren 2012.

II Referat fra møte 10.05.11.
Referatet er godkjent pr. mail, men ble sendt ut sammen med papirene til
herværende møte, til orientering.

Ill Orie nterinessake r:
11/14: Nye studentrepresentanter i styret . Dokument: Oppnevningsbrev.
Oppnevningsperioden for studentrepresentanter skal nå følge det akademiske
året. Oppnevnt representant for 2011/12: Jørgen Thorkelsen; vara. Anita Tøien
Johansen. Det skal oppnevne ytterligere en representant og tre vararepresentanter.

11/15 : Status , utlyste førsteamanuensisstillinger . Dokumenter:
Komiteoppnevninger og søkerlister.
Komiteene for de to førsteamanuensisstillingene i hhv. humanistisk og
samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning arbeider med vurderingene.
Humanistisk stilling: 10 søkere, uttalelse fra sakkyndig komite ventes 15.11.11.
Samfunnsvitenskapelig stilling: 6 søkere (opprinnelig 7, 1 trukket), uttalelse fra
sakkyndig komite ventes 15.01.12.

11116 : Mai] til HF-dekanen om ønsket profilering av ph .d.-stilling.
Dokument: Mail fra senterleder Ellen Mortensen til HF-dekan Gjert
Kristoffersen.

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



På dekanens forespørsel til de faglige lederne ved Det humanistiske fakultet, har
Ellen Mortensen sendt inn ønske om en ph.d.-stilling innen feltet
ma sku 1 in itet s fo rskn ing.

11/17: Postdoktorstilling fra MN-fakultetet innen " kjønn og biologi".
Dokument: Intet
Ellen Mortensen orienterte om status for samtalene med representanter fra MN-
fakultetet og Institutt for biologi om saken.

11/18: Kort muntlig rapport fra HMS-møte ved SKOK. Dokument: Intet.
Signe Solberg orienterte om SKOKs HMS-møte 8. september 2011.

11/19 : Kari Jegerstedt ny redaktør av Tidsskrift for Kjønnsforskning.
Dokument: Intet.
Postdoktor ved SKOK, Kari Jegerstedt, har tiltrådt som ny redaktør av Tidsskrift
for Kjønnsforskning.

11120: Søknad om likestillingsmidler . Dokument: Søknad sendt 20.09.11.
SKOK har søkt om kr. 100.000 fra de nylig utlyste likestillingsmidlene. Midlene
er tenkt brukt som to skrivestipend ved SKOK å kr. 50.000 i 2012, for fast ansatte
kvinner på førsteamanuensisnivå ved UiB.

Vedtakssaker:

11/21 : Lederstillingen ved SKOK etter Ellen Mortensen . Dokument:
Saksforelegg. - Unntatt offentlighet -

11/22: Postdoktor-stilling ved SKOK etter Kari Jegerstedt . Dokument:
Saksforelegg.

Vedtak: Styret stetter faglig leders forslag om å lyse ut postdoktorstilling i
humanistisk kjønnsforskning som en åpen utlysning, slik at forskere med ulike
fagdisipliner kan søke. Søkere må dokumentere teoretisk-metodisk kompetanse i
disiplinbasert og/eller tverrfaglig kjønnsteori og metode . Samtidig skal det
markeres i stillingsbeskrivelsen at SKOK gjerne vil ha søkere fra fagfelt vi
mangler kompetanse i, fortrinnsvis maskulinitetsforskning.

11/23 Ny professor II-stilling ved SKOK etter Elizabeth Grosz . Dokumenter:
Saksforelegg og informasjon om professor David Eng.

Vedtak: Styret støtterfaglig leders forslag om at professor David Eng, English
and Asian American Studies , Pennsylvania University, USA kalles til stillingen
som Professor H for perioden 01.01.2012-31.12.2014.

11/24: Økonomi. Regnskap så langt i år, prognose for rest 2011. Dokumenter:
Økonomirapport og prognose.
Sak utsatt til neste styremøte.

Telefaks:Gateadresse : Postadresse: Telefon:
[...][...1 [...1 I...1



IV Eventuelt . Endelig program høst 2011 og foreløpig program våren 2012.
Sak utsatt til neste styremøte.

Referent:
Signe Solberg

Gateadresse : Postadresse: Telefon: Telefaks:
[...i [...i [...] [...i



 

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

 

  

  

 

 

 

Økonomirapport tredje kvartal 2011  

 
 
Vedlegg 

 

- Økonomirapport 3. kvartal 2011 

- Økonomirapport 3. kvartal 2011 – grunnenheter 

 

Bakgrunn 

 

Det skal legges fram regnskapsrapport for fakultetsstyret hvert kvartal. Det ble gitt en 

muntlig orientering om regnskapsresultat etter tredje kvartal på fakultetsstyremøtet 11. 

oktober. Som lovet da, får fakultetsstyret nå saken i skriftlig form. 

 
Fakultetsdirektørens kommentarer 
 
Fakultetet har etter regnskapsrapporten å dømme god kontroll på økonomien og prognosen 
for overføring til neste år er vesentlig bedre enn ved sist rapport. Veksten i lønnskostnader 
har blitt redusert. Dette skyldes færre faste ansettelser, i tråd med den langsiktige 
bemanningsplanen, men også at det er budsjettert med stillinger som er vedtatt utlyst, men 
som det ikke ennå er foretatt ansettelser i. Det sentrale og lokale lønnsoppgjøret er innenfor 
rammene av budsjettet.  
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret tar økonomirapporten for tredje kvartal til orientering. 

 
 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Sonja Irene Dyrkorn 
 fungerende fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 09.11.2011 

Arkivsaksnr: 2011/6280-

ANNHFE 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

60/11 

22.11.2011 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Økonomirapport 
Tredje kvartal 2011 

 

 

 

 

 

Utgitt dato: 9.11.2011 

 



 

1. Hovedtall ved utgangen av tredje kvartal 2011 

Årsbudsjett 
2011

Hittil i år - 
bud 2011

Hittil i år  - 
regn 2011

Per samme 
periode - 
regn 2010

Avvik hittil i 
år - 2011

Avvik hittil i 
år - %

GB og BOA Inntekter -393 261 718 -302 413 018 -297 140 843 -260 296 954 5 272 175 -2 %
Kostnader 394 771 218 291 244 959 273 923 381 253 633 730 -17 321 578 -6 %

Driftsresultat GB og BOA 1 509 500 -11 168 059 -23 217 462 -6 663 224 -12 049 403 108 %  

Tabell 1: Hovedtall regnskapet tredje kvartal 

Etter tre fjerdedeler av året er omme er det samlede driftsresultatet (inntekter minus 

kostnader) 108 % høyere enn budsjettert hittil i år. Inntektene er 2 % lavere enn 

budsjettert hittil i år, og kostnadene er 6 % lavere. Sammenlignet med i fjor på samme 

tid er driftsresultatet nesten 250 % høyere. Bidrags- og oppdragsfinanisert aktivitet 

utgjør 16 % av inntektene hittil i år. 

Årsbudsjettet har økt med 1,765,000 siden andre kvartals regnskap. 

Beskrivelse Beløp
110503 Insentivmidler til institutt for fremmedspråk (2010/740) 200 000
110726 Tildeling til islandsk-norsk ordbok (ISLEX) (2010/6455) 625 000
110726 Tildeling til islandsk-norsk ordbok (ISLEX) (2010/6455) 625 000

Frie midler/annuum  1450000
110414 Samarbeidsavtale Rutgers University/SKOK (2006/6355) 200 000
110816 Gjesteforskermidler (11/6200) 45 000
110816 Strategiske såkornmidler (11/6200) 70 000

Øremerkede midler / internasjonalisering  315000
Total tildeling tredje kvartal 2011 1 765 000  

Tabell 2: Tildelinger 3. kvartal 2011 

Per sep 2011 Adm Vit Årsverk Budsjett
GB 84 351 435 430
BOA 0 51 51 41
Totalt 84 402 486 472  

Tabell 3: Årsverk per september mot budsjett  
Prosjektledere i eksternfinansierte prosjekter og instituttledere er her definert som vitenskapelige, ikke 
administrative. Dette er i motsetning til DBH tall, der slike stillinger anses som administrative. 

Antall årsverk er noe høyere enn i budsjettet. Dette skyldes at antall ansatte øker i 

høstsemesteret når den største aktiviteten foregår på Ex. Phil. og Ex.Fac..  



 

2. Grunnbevilgningen (GB) 

Årsbudsjett 
2011

Hittil i år - 
bud 2011

Hittil i år - 
regn 2011

Per samme 
periode - 

regn 2010
Avvik hittil i 
år - 2011

Avvik hittil i 
år - %

Inntekter -344 261 718 -255 530 618 -249 310 270 -234 787 471 6 220 348 -2 %
Sum Inntekter -344 261 718 -255 530 618 -249 310 270 -234 787 471 6 220 348 -2 %

Investeringer 0 0 10 286 432 234 10 286
Lønn 273 338 828 196 921 287 189 160 399 186 081 586 -7 760 888 -4 %
Drift 59 940 072 36 021 672 22 633 861 23 159 342 -13 387 811 -37 %
Internhandel 12 686 318 13 023 100 17 758 159 19 347 815 4 735 059 36 %

Sum Kostnader 345 965 218 245 966 059 229 562 705 229 020 977 -16 403 353 -7 %
Overføringer -1 703 500 9 564 560 19 747 565 5 766 495 10 183 005 106 %

Sum Overføringer -1 703 500 9 564 560 19 747 565 5 766 495 10 183 005  

Tabell 4: Grunnbevilgningen, inntekter og kostnader 

Etter tredje kvartal er inntektene 2% (6 millioner) under budsjett, mens kostnadene er 

7% (16 millioner) lavere enn budsjettert. Sammenlignet med budsjett er det lavere 

forbruk på lønn (-4 %) og driftskostnader (-37 %), mens interne transaksjoner er 36 % 

høyere. Internhandel eller interne transaksjoner er inntekter og utgifter som kun 

vedrører UiB. Eksempler på inntekter innenfor denne kategorien er 

overheadinntekter, frikjøpsinntekter, internhusleie, leie av undervisningsrom, 

administrasjonsutgifter, kopieringsutgifter og kjøp av interne tjenester og annen 

omfordeling av inntekt mellom enheter. Beløpet som viser i tabellen hittil i år på 17,8 

millioner består av inntekter på 27,6 millioner og kostnader på 45,3 millioner. 

Overheadinntektene er på 9,3 millioner og er det største inntektselementet. Husleien 

er på 24,3 millioner og er den største enkeltutgiften. 

Inntektene er så langt i år nesten 20 millioner høyere enn utgiftene. Det skyldes at 

inntektene for øremerkede tiltak kommer tidlig i året, mens utgiftene spres utover hele 

året. 

Sammenlignet med 2010 er inntektene 6 % høyere og kostnadene på samme nivå. 

Lønnskostnadene har økt med 2 % fra i fjor på samme tid, mens driftskostnader og 

internhandel til sammen er 5 % lavere enn i fjor. 



 

Grunnbevilgningen består av frie midler (annuum) og øremerkede tiltak. De 

øremerkede tiltakene kan være av langvarig karakter, som for eksempel 

førstesemesterstudiet, eller relativt kortsiktige, som studiekvalitetstiltak eller 

vitenskapshistorisk forskning. Fakultetet har større frihet når det gjelder bruk av 

annuumsmidler, selv om størstedelen på kort sikt er bundet opp i lønnskostnader til 

faste ansatte.   

For frie midler (annuum) er inntektene 9,7 millioner kroner høyere enn kostnadene 

hittil i år. Sammenlignet med budsjettet hittil i år er inntektene 4,5 million lavere og 

kostnadene 5,0 million lavere. Avviket i inntekter skyldes 1,5 million kroner lavere 

avskrivningsinntekter (ingen realeffekt) og 3,0 millioner lavere instituttinntekter enn 

budsjettert. 

2.1 Øremerkede midler 

Årsbudsjett 
2011

Hittil i år - 
bud 2011

Hittil i år - 
regn 2011

Per samme 
periode - 
regn 2010

Avvik hittil i 
år - 2011

Avvik hittil i 
år - %

Inntekter -83 237 918 -70 551 718 -68 795 368 -68 386 474 1 756 350 -2 %
Sum Inntekter -83 237 918 -70 551 718 -68 795 368 -68 386 474 1 756 350 -2 %

Investeringer -2 000 000 0 0 50 400 0
Lønn 67 909 500 49 805 500 46 262 748 43 672 224 -3 542 752 -7 %
Drift 29 989 900 20 373 400 7 785 967 8 854 972 -12 587 433 -62 %
Internhandel -4 667 982 0 4 743 725 2 098 992 4 743 725

Sum Kostnader 91 231 418 70 178 900 58 792 440 54 676 589 -11 386 460 -16 %
Overføringer -7 993 500 -7 993 500 -7 993 880 -4 066 -380 0 %

Sum Overføringer -7 993 500 -7 993 500 -7 993 880 -4 066 -380 0 %  

Tabell 5: Øremerkede midler tredje kvartal 

Kostnader for øremerkede tiltak ligger så langt 11,4 millioner (16 %) under budsjett. 

Etter ni måneder er 83 % av budsjetterte årsinntekter mottatt, mens 64 % av 

budsjetterte årskostnader er forbrukt. Inntektene er 1 % høyere enn i fjor på samme 

tid, mens kostnadene er 8 % lavere. 

Øremerkede midler utgjør 25 % av årsbudsjettet for grunnbevilgningen i 2011. 

Andelen har vært økende de siste årene. 



 

Underforbruk på stipendiater og postdoktorer og egenfinanisering for BOA forklarer 

det meste av avviket mot budsjett. Per mai var det registrert 72,9 årsverk på 

stipendiatprosjektet. I alt skal 75 stillinger være besatt i henhold til fakultetets rammer 

for 2011. Lønnskostnadene for stipendiater ligger 12% under budsjett. Dette skyldes 

at det tar lang tid å ansette i nye stillinger. Det er også mye deltidsarbeid og 

permisjoner uten lønn. Fakultetet skal i 2011 ha 10 besatte stillinger som 

postdoktorer, og per september mnd var det 9,2 postdoktorer ansatt, en nedgang på 1 

fra forrige rapport. Det forventes derfor en overføring til neste år på midlene for 

rekrutteringsstillinger. 

Førstesemesterstudiet og Norsk for fremmedspråklige har kostnader som er hhv 2% 

lavere og 3% høyere enn budsjett hittil i år. Personal- og organisasjonsavdelingen 

fordeler midler for fremmedspråklige ansatte, mens Studieadministrativ avdeling 

fordeler midler for utenlandske studenter. Disse får igjen sine bevilgninger fra UiB 

sentralt. Totalbevilgningen for norskkurs hittil i år er forventet å bli 8 615 000, men 

foreløpig er bare 2,7 millioner av disse midlene mottatt av Det humanistiske fakultet. 

I prognosen legger vi til grunn at førstesemesterstudiet og norskkursene skal gå i 

balanse, men de bør følges opp nøye, særlig med tanke på bruk av timelærermidler. 

Hvis disse tiltakene går med underskudd, vil dette øke gjelden til fakultetet. 
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Prosjektnavn:

Årsbudsjett 2011 
tilgjengelige 

midler %
720006 Avsett stipendiater/post.dok til fordeling -45 460 700 50 %
700245 Førstesemesterstudiet -16 720 600 18 %
700253 Studentsentre Tyskland/England -9 634 000 11 %
720020 Postdoktorer -7 521 000 8 %
700910 Egenfinansiering BOA -4 441 500 5 %
700252 Norsk for fremmedspråklige -2 741 218 3 %
700268 Vitenskapshistorisk forskning -1 148 000 1 %
710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011 -1 091 000 1 %
710020 Forskerinitierte prosjekter -1 065 800 1 %
700271 Holberg -1 000 000 1 %
710022 Internasjonalisering -339 000 0 %
710006 Studiekvalitetstiltak -148 000 0 %
710021 Nano -100 000 0 %
720009 Vit.utstyr/forskn.fond 76 400 0 %
700900 Saldering bidragsprosjekter 103 000 0 %
Inntekt/overføring -91 231 418 100 %  

Tabell 6: Øremerkede midler, samlede  inntekter 2011og overføringer fra  
2010 

Egenfinansiering for BOA er en samlebetegnelse for to ulike begreper: Først, 

synliggjøring av fast ansattes innsats i prosjekter, der denne innsatsen ikke betales av 

prosjektet. Et typisk tilfelle er der den ansatte benytter sin forskningsandel i stillingen. 

Dette vil ikke ha noen reell effekt på regnskapet, det skal bare vise hvilke 

totalressurser som benyttes i eksternfinansierte prosjekter.  Dernest, kontanttilskudd 

fra UiB sentralt til eksternfinansierte prosjekter framkommer som egenfinansiering 

for BOA. Ved bevilgningstidspunktet gjøres et beløp tilgjengelig for prosjektet. Etter 

hvert som kostnader påløper i prosjektet, reduseres det tilgjengelige beløpet 

tilsvarende. Holbergprosjektet og Tracsymbols er eksempler på slike prosjekter. I 

praksis har det vist seg vanskelig å få denne modellen til å fungere for EU-prosjekter, 

derfor har det hopet seg opp mer midler her enn det som er reelt. Nå skal dette 

tekniske problemet være løst, så kostnadene vil heretter påløpe også for EU-

prosjekter. Forsinkelser på prosjekter vil også føre til at forbruket av 

egenfinansieringen går saktere enn planlagt. Det er disse kontantbevilgningene som 

viser et underforbruk hittil i år. Disse midlene er bundet og kan ikke benyttes til andre 

tiltak innenfor grunnbevilgningen. 



 

3. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

Årsbudsjett 
2011

Hittil i år - 
bud 2011

Hittil i år - 
regn 2011

Per samme 
periode - 

regn 2010
Avvik hittil i 
år - 2011

Avvik hittil i 
år - %

Inntekter -49 000 000 -46 882 400 -47 830 573 -25 509 483 -948 173 2 %
Sum Inntekter -49 000 000 -46 882 400 -47 830 573 -25 509 483 -948 173 2 %

Investeringer 0 0 0 0 0
Lønn 43 987 700 31 992 000 22 683 118 13 284 343 -9 308 882 -29 %
Drift 6 939 300 15 211 200 16 219 584 9 122 344 1 008 384 7 %
Internhandel -2 121 000 -1 924 300 5 457 973 2 206 067 7 382 273 -384 %

Sum Kostnader 48 806 000 45 278 900 44 360 676 24 612 754 -918 224 -2 %
Overføringer 194 000 1 603 500 3 469 897 896 729 1 866 397 116 %

Sum Overføringer 194 000 1 603 500 3 469 897 896 729 1 866 397 116 %  

Tabell 7: Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, inntekter og kostnader 

Inntektene etter tredje kvartal ligger 2 % over budsjett. Mens kostnadene ligger 2 % 

under budsjett hittil i år. Både inntektene og utgiftene er over 80% så høye som i fjor 

på samme tid.  

Aktiviteten (kostnadene) har vært lavere enn budsjettert for NFR-prosjekter og annen 

bidragsaktivitet. I EU-prosjekter og annen bidragsaktivitet har aktiviteten vært høyere 

enn budsjettert. 

Artsklasse
Årsbudsjett 

2011
Hittil i år - 
bud 2011

Hittil i år - 
regn 2011

Per samme 
periode - 

regn 2010
Avvik hittil i 
år - 2011

Avvik hittil i 
år - %

1. Oppdragsaktivitet 0 0 -74 172 0 -74 172
2. NFR - bidragsaktivitet -30 000 000 -32 709 600 -27 538 401 -15 831 135 5 171 199 -16 %
3. EU - bidragsaktivitet -5 000 000 -3 416 300 -6 741 376 -2 662 877 -3 325 076 97 %
4. Annen bidragsaktivitet -14 000 000 -10 756 500 -13 476 624 -7 015 470 -2 720 124 25 %

Sum Inntekter -49 000 000 -46 882 400 -47 830 573 -25 509 483 -948 173 2 %
1. Oppdragsaktivitet 0 0 74 172 0 74 172
2. NFR - bidragsaktivitet 29 806 000 31 106 100 24 068 504 14 934 406 -7 037 596 -23 %
3. EU - bidragsaktivitet 5 000 000 3 416 300 6 741 376 2 662 877 3 325 076 97 %
4. Annen bidragsaktivitet 14 000 000 10 756 500 13 476 624 7 015 470 2 720 124 25 %

Sum Kostnader 48 806 000 45 278 900 44 360 676 24 612 754 -918 224 -2 %
1. Oppdragsaktivitet 0 0 0 0 0
2. NFR - bidragsaktivitet 194 000 1 603 500 3 469 897 896 729 1 866 397 116 %

Sum Overføringer 194 000 1 603 500 3 469 897 896 729 1 866 397 116 %  

Tabell 8: Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet per finansieringskilde 



 

4. Prognose 

Frie midler/Annuum: For den frie delen av grunnbevilgningene er det en positiv 

utvikling når det gjelder samsvaret mellom inntekter og kostnader. Fra 2010 var det 

en negativ overføring på 10,6 millioner. For 2011 året sett under ett ser det ut til at 

inntektene vil bli vesentlig høyere enn kostnadene. Den negative overføringen fra 

2010 kan dermed se ut til å bli avviklet allerede etter inneværende år. Prognosen er et 

overskudd på 3 mill kr. Men midler er allerede bundet opp til ISLEX prosjektet (ca 1 

mill), og 3 millioner er forventet videreføring innenfor CMS. I tillegg kan det komme 

tap ved avslutning av gamle BOA-prosjekter. 

Øremerkede midler: Når det gjelder de øremerkede midlene var det fra 2010 en 

positiv overføring på ca 8 millioner kroner. Prognosen for inneværende år er et 

underforbruk på ca 2 millioner kroner, som kommer i tillegg til den positive 

overføringen fra i fjor. 

Prognosen for overføring til 2012 for grunnbevilgningen er dermed en positiv (!!) 

overføring på 13 millioner, 3 fra annuum og 10 fra øremerkede midler. 

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet:  For bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 

er prognosen en økning i NFR-inntekter på 3 millioner til 33 millioner, for EU-

prosjekter en økning på 2 millioner til 8 millioner og annen bidragsaktivitet er en 

økning på 2 millioner til 16 millioner. 



Vedlegg – institutt og sentre 

 Årsbudsjett 
2011

 Hittil i år - 
bud 2011

 Hittil i år  - 
regn 2011

Per samme 
periode - 

regn 2010
Avvik hittil i 
år - 2011

Avvik hittil i 
år - %

112000 Institutt for fremmedspråk Inntekter -938 600 -599 900 -440 472 -325 278 159 428 -27 %
Investeringer 0 0 0 -7 775 0
Lønn 52 929 000 38 231 200 35 429 926 36 464 291 -2 801 274 -7 %
Drift 6 994 000 4 186 100 1 880 573 1 819 910 -2 305 527 -55 %
Internhandel -854 000 -648 000 -230 313 -255 785 417 687 -64 %

Sum 112000 Institutt for fremmedspråk 58 130 400 41 169 400 36 639 713 37 695 362 -4 529 687 -11 %
112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studierInntekter -1 779 800 -1 118 900 -938 699 -895 550 180 201 -16 %

Investeringer 0 0 0 0 0
Lønn 63 491 828 45 624 687 44 335 737 49 155 265 -1 288 950 -3 %
Drift 10 664 372 7 645 672 2 768 187 2 290 559 -4 877 485 -64 %
Internhandel -2 684 000 -2 020 500 -1 995 204 -1 626 030 25 296 -1 %

Sum 112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 69 692 400 50 130 959 44 170 021 48 924 243 -5 960 938 -12 %
112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit.Inntekter -483 600 -351 300 -367 616 -9 858 -16 316 5 %

Investeringer 0 0 0 0 0
Lønn 54 380 300 40 002 100 38 488 503 39 658 298 -1 513 597 -4 %
Drift 7 729 500 4 779 000 1 966 796 1 708 136 -2 812 204 -59 %
Internhandel -976 000 -738 000 794 280 59 725 1 532 280 -208 %

Sum 112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. 60 650 200 43 691 800 40 881 963 41 416 301 -2 809 837 -6 %
116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Inntekter -249 700 -176 800 -120 442 -180 983 56 358 -32 %

Investeringer 0 0 10 286 73 580 10 286
Lønn 27 677 100 19 110 500 19 645 679 20 169 028 535 179 3 %
Drift 3 074 100 2 011 500 921 979 671 455 -1 089 521 -54 %
Internhandel -183 000 -144 000 -139 661 15 594 4 339 -3 %

Sum 116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 30 318 500 20 801 200 20 317 841 20 748 673 -483 359 -2 %
116400 Griegakademiet Inntekter 845 700 -831 500 1 087 998 -623 338 1 919 498 -231 %

Investeringer -2 000 000 0 0 0 0
Lønn 29 728 500 21 299 400 20 302 515 17 573 293 -996 885 -5 %
Drift 5 402 700 3 511 200 2 378 252 2 113 396 -1 132 948 -32 %
Internhandel -122 000 -92 700 39 038 75 752 131 738 -142 %

Sum 116400 Griegakademiet 33 854 900 23 886 400 23 807 803 19 139 103 -78 597 0 %
117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. Inntekter -326 100 -199 600 -27 606 -195 488 171 994 -86 %

Investeringer 0 0 0 13 891 0
Lønn 5 934 200 4 297 400 4 018 020 4 021 433 -279 380 -7 %
Drift 1 520 500 693 700 498 596 602 257 -195 104 -28 %
Internhandel -244 000 -184 500 -34 944 -84 611 149 556 -81 %

Sum 117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. 6 884 600 4 607 000 4 454 065 4 357 483 -152 935 -3 %
117500 Senter for vitenskapsteori Inntekter -137 000 -100 600 -69 150 34 134 31 450 -31 %

Investeringer 0 0 0 0 0
Lønn 5 158 400 3 781 100 4 531 706 4 509 789 750 606 20 %
Drift 3 021 400 1 918 700 777 813 521 610 -1 140 887 -59 %
Internhandel -732 000 -549 000 -149 843 -11 747 399 157 -73 %

Sum 117500 Senter for vitenskapsteori 7 310 800 5 050 200 5 090 526 5 053 787 40 326 1 %
118200 Senter for middelalderstudier Inntekter -376 900 -248 400 -196 211 0 52 189 -21 %

Investeringer 0 0 0 0 0
Lønn 10 180 500 7 420 200 7 215 806 0 -204 394 -3 %
Drift 136 900 109 000 271 166 0 162 166 149 %
Internhandel -12 822 000 -9 078 500 -4 195 217 0 4 883 283 -54 %

Sum 118200 Senter for middelalderstudier -2 881 500 -1 797 700 3 095 544 0 4 893 244 -272 %  

Tabell 8: Grunnbevilgning, budsjett og regnskap for institutt og sentre per 
september 2011 

Årsbudsjett 
2011

Hittil i år - 
bud 2011

Hittil i år - 
regn 2011

Per samme 
periode - 

regn 2010
Avvik hittil i 
år - 2011

Avvik hittil i 
år - %

118200 Senter for middelalderstudier Inntekter 0 0 -74 172 0 -74 172
Lønn 0 0 40 694 0 40 694
Drift 0 0 17 201 0 17 201
Internhandel 0 0 16 278 0 16 278

Sum 118200 Senter for middelalderstudier 0 0 0 0 0  

Tabell 9: Oppdragsfinansiering, budsjett og regnskap for institutt og sentre 
per september 2011 



 

 

Årsbudsjett 
2011

Hittil i år - 
bud 2011

Hittil i år - 
regn 2011

Per samme 
periode - 

regn 2010
Avvik hittil i 
år - 2011

Avvik hittil i 
år - %

112000 Institutt for fremmedspråk Inntekter -5 984 300 -4 491 000 -4 058 659 -2 700 347 432 341 -10 %
Lønn 4 412 400 3 208 000 1 629 285 1 709 665 -1 578 715 -49 %
Drift 1 771 600 1 332 000 214 288 880 773 -1 117 712 -84 %
Internhandel -154 300 -124 300 968 546 534 647 1 092 846 -879 %

Sum 112000 Institutt for fremmedspråk 45 400 -75 300 -1 246 540 424 738 -1 171 240 1555 %
112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studierInntekter -16 541 400 -12 402 000 -9 666 751 -6 593 461 2 735 249 -22 %

Investeringer 0 0 0 0 0
Lønn 10 209 200 7 424 000 4 620 058 3 796 159 -2 803 942 -38 %
Drift 6 590 200 4 941 000 2 862 044 1 615 456 -2 078 956 -42 %
Internhandel -257 900 -257 900 1 641 690 1 393 966 1 899 590 -737 %

Sum 112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 100 -294 900 -542 960 212 119 -248 060 84 %
112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit.Inntekter -6 978 400 -5 238 000 -6 132 100 -4 039 642 -894 100 17 %

Lønn 4 407 600 3 208 000 1 821 866 2 677 087 -1 386 134 -43 %
Drift 2 574 500 1 935 000 1 135 204 503 885 -799 796 -41 %
Internhandel -3 700 -3 700 217 325 842 172 221 025 -5974 %

Sum 112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. 0 -98 700 -2 957 705 -16 497 -2 859 005 2897 %
116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Inntekter -979 200 -734 400 -699 166 -123 000 35 234 -5 %

Lønn 848 400 616 000 596 236 97 704 -19 764 -3 %
Drift 129 600 97 200 7 975 199 348 -89 225 -92 %
Internhandel 0 0 189 295 -18 058 189 295

Sum 116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier -1 200 -21 200 94 340 155 994 115 540 -545 %
116400 Griegakademiet Inntekter -1 327 200 -995 400 0 0 995 400 -100 %

Lønn 1 012 800 736 000 0 0 -736 000 -100 %
Drift 350 400 262 800 0 35 419 -262 800 -100 %
Internhandel -34 800 -26 100 19 872 45 227 45 972 -176 %

Sum 116400 Griegakademiet 1 200 -22 700 19 872 80 646 42 572 -188 %
117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. Inntekter 0 0 -1 212 666 -1 002 000 -1 212 666

Lønn 0 0 994 493 500 099 994 493
Drift 0 0 334 165 175 306 334 165
Internhandel 0 0 306 448 175 478 306 448

Sum 117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. 0 0 422 440 -151 117 422 440
117500 Senter for vitenskapsteori Inntekter -1 538 400 -1 153 800 -299 667 -1 365 793 854 133 -74 %

Lønn 861 600 624 000 399 669 573 844 -224 331 -36 %
Drift 676 800 507 600 122 136 209 862 -385 464 -76 %
Internhandel 0 0 156 279 -137 022 156 279

Sum 117500 Senter for vitenskapsteori 0 -22 200 378 417 -719 109 400 617 -1805 %
118200 Senter for middelalderstudier Inntekter -10 265 100 -7 695 000 -5 469 393 0 2 225 607 -29 %

Lønn 8 338 700 6 064 000 4 122 994 0 -1 941 006 -32 %
Drift 3 234 000 2 430 000 1 527 256 0 -902 744 -37 %
Internhandel -1 398 000 -1 048 500 181 381 0 1 229 881 -117 %

Sum 118200 Senter for middelalderstudier -90 400 -249 500 362 238 0 611 738 -245 %  

Tabell 10: Norges forskningsråd, budsjett og regnskap for institutt og sentre 
per september 2011  

Årsbudsjett 
2011

Hittil i år - 
bud 2011

Hittil i år - 
regn 2011

Per samme 
periode - 

regn 2010
Avvik hittil i 
år - 2011

Avvik hittil i 
år - %

112000 Institutt for fremmedspråk Inntekter -416 800 -298 300 -294 506 0 3 794 -1 %
Lønn 465 100 336 000 229 836 0 -106 164 -32 %
Drift 36 400 27 100 39 099 0 11 999 44 %
Internhandel -84 700 -64 800 25 572 0 90 372 -139 %

Sum 112000 Institutt for fremmedspråk 0 0 0 0 0
112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studierInntekter -4 591 400 -3 067 300 -2 706 417 -220 808 360 883 -12 %

Lønn 3 522 500 2 560 000 1 598 767 334 -961 233 -38 %
Drift 1 108 200 828 000 460 993 223 463 -367 007 -44 %
Internhandel -39 300 -320 700 646 658 -2 988 967 358 -302 %

Sum 112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 0 0 0 0 0
112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit.Inntekter -1 597 500 -1 281 200 -1 065 466 -964 711 215 734 -17 %

Lønn 877 200 640 000 474 213 334 -165 787 -26 %
Drift 383 400 306 000 778 355 803 592 472 355 154 %
Internhandel 336 900 335 200 -187 102 160 785 -522 302 -156 %

Sum 112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. 0 0 0 0 0
117500 Senter for vitenskapsteori Inntekter -2 859 100 -2 117 500 -2 674 986 -1 477 358 -557 486 26 %

Lønn 2 199 000 1 600 000 1 424 340 898 682 -175 660 -11 %
Drift 502 600 393 300 772 126 354 104 378 826 96 %
Internhandel 157 500 124 200 478 520 224 572 354 320 285 %

Sum 117500 Senter for vitenskapsteori 0 0 0 0 0  

Tabell 11: EU, budsjett og regnskap for institutt og sentre per september 
2011 



 

Årsbudsjett 
2011

Hittil i år - 
bud 2011

Hittil i år - 
regn 2011

Per samme 
periode - 

regn 2010
Avvik hittil i 
år - 2011

Avvik hittil i 
år - %

112000 Institutt for fremmedspråk Inntekter -4 264 100 -3 148 000 -1 814 037 -616 397 1 333 963 -42 %
Lønn 2 194 500 1 600 000 859 703 -221 087 -740 297 -46 %
Drift 2 489 600 1 863 000 896 960 843 397 -966 040 -52 %
Internhandel -420 000 -315 000 57 375 -5 913 372 375 -118 %

Sum 112000 Institutt for fremmedspråk 0 0 0 0 0
112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studierInntekter -6 554 300 -4 956 000 -4 010 687 -2 637 955 945 313 -19 %

Lønn 3 904 300 2 840 000 2 649 555 2 201 061 -190 445 -7 %
Drift 3 207 800 2 673 800 731 739 594 474 -1 942 061 -73 %
Internhandel -557 800 -557 800 629 393 -157 580 1 187 193 -213 %

Sum 112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 0 0 0 0 0
112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit.Inntekter -3 039 700 -2 354 100 -4 019 950 -1 146 417 -1 665 850 71 %

Lønn 560 400 408 000 463 636 659 726 55 636 14 %
Drift 2 144 200 1 611 000 3 696 987 477 690 2 085 987 129 %
Internhandel 335 100 335 100 -140 673 9 000 -475 773 -142 %

Sum 112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. 0 0 0 0 0
116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Inntekter -993 900 -846 000 -1 323 152 -662 231 -477 152 56 %

Lønn 0 0 358 904 63 917 358 904
Drift 993 900 846 000 865 697 598 314 19 697 2 %
Internhandel 0 0 98 552 0 98 552

Sum 116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 0 0 0 0 0
116400 Griegakademiet Inntekter -730 500 -582 900 -1 438 444 -1 026 898 -855 544 147 %

Investeringer 0 0 0 0 0
Lønn 0 0 257 420 213 886 257 420
Drift 730 500 582 900 1 136 942 860 376 554 042 95 %
Internhandel 0 0 44 081 -47 364 44 081

Sum 116400 Griegakademiet 0 0 0 0 0
117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. Inntekter -89 800 -88 600 -159 785 -279 659 -71 185 80 %

Lønn 0 0 45 000 608 45 000
Drift 89 800 88 600 116 055 279 051 27 455 31 %
Internhandel 0 0 -1 270 0 -1 270

Sum 117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. 0 0 0 0 0
117500 Senter for vitenskapsteori Inntekter -311 900 -265 900 -221 073 -313 308 44 827 -17 %

Lønn 174 000 128 000 51 933 171 094 -76 067 -59 %
Drift 137 900 137 900 184 645 136 037 46 745 34 %
Internhandel 0 0 -15 505 6 178 -15 505

Sum 117500 Senter for vitenskapsteori 0 0 0 0 0
118200 Senter for middelalderstudier Inntekter 0 0 -287 850 0 -287 850

Lønn 0 0 42 435 0 42 435
Drift 0 0 125 731 0 125 731
Internhandel 0 0 119 685 0 119 685

Sum 118200 Senter for middelalderstudier 0 0 0 0 0  

Tabell 12: Annen bidragsaktivitet, budsjett og regnskap for institutt og 
sentre per september 2011 
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Strategi for Det humanistiske fakultet 2012-2015  

 
 
 

Dokument i saka 

 

1. Utkast til strategisk plan for Det humanistiske fakultet, send på høyring 19. mai 2011 

2. Høyringsfråsegner frå institutta og sentra 

3. Revidert utkast diskutert på seminar med institutt/senterleiarar og fakultetsstyret 11. 

oktober 2011 

4. Nytt framlegg 22. november 2011 

 

Arbeidet med ny strategisk plan for Det humanistiske fakultet byrja våren 2011. Tidlegare har 

fakultetet hatt eigne strategiar for utdanning, forsking og formidling. Fakultetsleiinga ønskte 

no å lage ein samla og overordna strategi, i tråd med den strategiske planen for UiB sentralt 

som vart vedteken våren 2011.  

 

Leiinga hadde det første forslaget klart i juni, og det vart send ut på høyring til institutta. 

Høyringsfråsegnene kom inn i starten av haustsemesteret, og arbeidet med å revidere 

strategien med utgangspunkt i tilbakemeldingane tok til. Dokumentet vart korta mykje ned, 

og innspela frå einingane vart innarbeidde så langt det vare mogleg. I oktober vart 

fakultetsstyret og institutt- og senterleiarane inviterte til eit halvdagseminar med 

strategiplanen som tema. I løpet av dette seminaret kom det fleire kommentarar og innspel, 

og planen vart omarbeidd igjen i høve til desse. 

 

Den strategiske planen er ein overordna plan og det ønskeleg å følgje strategien opp 

gjennom årlege handlingsplanar på ei rekkje felt, knytt til budsjetthandsaminga kvart år. Med 

unntak av handlingplanar for HMS og likestilling står fakultetet fritt til å avgjere kva felt vi vil 

ha eigne handlingsplanar.  
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Fakultetsstyret vedtek ny strategisk plan for Det humanistiske fakultet 2011-2015, med dei 
endringane som kom fram i møtet. Dekanen får i fullmakt til å starte arbeidet med å vurdere 
kva felt det skal utarbeidast eigne handlingsplanar for, og korleis desse kan knytast til den 
overordna strategiske planen, og vil leggje fram ei eiga sak for fakultetsstyret tidleg i 2012. 
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dekan Sonja Dyrkorn 
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Innleiing 
Universitetet i Bergen definerer seg som eit breiddeuniversitet og eit internasjonalt anerkjent 
forskingsuniversitet. Dette skal avspeglast i fagbreidda og forskingsverksemda ved Det 
humanistiske fakultet.  

Fakultetet har mange framifrå forskarar og forskingsmiljø som markerer seg nasjonalt og 
internasjonalt, og vi har studieprogram som er etterspurde og som gjer studentane våre godt 
kvalifiserte for eit seinare yrkesliv. Vi har likevel forbetringspotensial, også innanfor dei 
grensene som rammevilkåra for høgre utdanningsinstitusjonar i Noreg set. 

Dette strategidokumentet er forankra i Universitetet i Bergen sin strategi 2011-2015 og 
fastlegg dei overordna måla for Det humanistiske fakultet fram til 2015. Strategien skal vere 
retningsgjevande og gje rammer for verksemda ved grunneiningane ved fakultetet, og dei 
lokale strategiane skal vere forankra i fakultetsstrategien.   

Dei humanistiske faga har lange, historiske tradisjonar, og er sentralt knytte til sjølve 
universitetsideen, ikkje berre historisk, men også i høve til dagens universitet og 
universitetsdebatt. Humaniora sitt studieobjekt er menneskeleg språk, kultur og erfaring, tolka 
i eit historisk så vel som samtidig perspektiv. Dei humanistiske faga – humanistisk forsking 
og utdanning – er difor ein føresetnad for eit moderne, sivilisert samfunn. Også når det gjeld 
ulike tverrfaglege utfordringar i samfunnet, er humanistiske perspektiv sentrale, slik det blir 
slått fast i humaniorastrategien frå Noregs forskingsråd. 

I tråd med universitetsstrategien skal det overordna prinsippet for all verksemd ved fakultetet 
vere kvalitet. Dette inneber m.a. at institutta skal gje gode og konkurransedyktige miljø best 
mogleg arbeidsvilkår. Samstundes skal lovande miljø ved fakultetet få utviklingsvilkår som 
kan setje dei i stand til å hevde seg i konkurransen om forskingsressursar, t.d. gjennom støtte 
til forbetring av søknader som har fått gode vurderingar, men som likevel ikkje har fått tilslag.  

Kvalitetsidealet må også liggje til grunn for arbeid med studieprogram og undervisning, 
arbeidsmiljø og administrasjon, med utvikling av dei fysiske omgjevnadene og med arbeid for 
likestilling og inkludering. Kvalitet kan ikkje vedtakast. Kvalitet må vere ein integrert del av 
kvar einskild tilsett sitt faglege og profesjonelle etos om fakultetet skal lukkast. 

Grunneiningane ved fakultetet har det operative ansvaret for basisverksemda innan 
undervisning, forsking og formidling både fagleg og administrativt. For at dette ansvaret skal 
bli reelt, må så mykje som mogleg av ressursane overførast til grunneiningane. Fakultetet skal 
vere eit nivå med koordinerande og strategiske funksjonar og samtidig ha det overordna 
ansvaret for å kvalitetssikre verksemda. Dette inneber at fakultetet og fakultetsstyret si 
hovudrolle skal vere å leggje overordna faglege og administrative mål og rammer for 
verksemda.   

 

Forsking 
Humanistisk forsking har tradisjonelt i stor grad vore basert på individuelle prosjekt og 
eineforfattarskap til publikasjonar. Dette er i endring. Også innanfor humaniora finn det no 
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stad ei utvikling mot organisering av prosjekt i forskargrupper. Fakultetet ser dette som 
positivt og ønskjer å stimulere denne utviklinga. Men også i framtida må den gode, 
individuelt baserte forskinga sikrast gode kår. Utvikling av større miljø, som t.d. 
forskargrupper, står ikkje i vegen for dette. Den individbaserte forskinga kan ofte bli endå 
betre innanfor større fellesskap som t.d. forskargrupper, der den einskilde forskaren både får 
fridom til å arbeide på eiga hand og til å samarbeide med kollegaer innanfor større prosjekt. 

For dei siste fem åra kan fakultetet sjå tilbake på ei sterk auke i registrerte publikasjonspoeng. 
Når ein reknar poeng per vitskapleg tilsett, er fakultetet blant dei beste ved UiB, og nr. 2 
nasjonalt etter Universitetet i Oslo blant dei humanistiske fakulteta.  

Den eksternfinansierte prosjektporteføljen har òg auka sterkt dei siste åra og utgjer i dag om 
lag 15 % av den økonomiske ramma som fakultetet rår over kvart år.  

Mål 

Kvalitet som målestokk 

Kvalitet skal prioriterast uavhengig av disiplin og forskingstema. Kvalitet skal målast 
gjennom allment aksepterte kriterium som publisering, master- og doktorgradsproduksjon og 
innhenting av forskingsfinansiering nasjonalt og internasjonalt.  

Forskingsressurs i alle vitskaplege stillingar 

Fakultetet skal arbeide for at alle som er tilsett i vitskaplege stillingar og driv forskingsbasert 
undervisning, skal ha normal forskingstid i stillinga og drive forsking.  

Ekstern forskingsfinansiering 

Eksternfinansierte prosjekt representerer eit verdfullt og naudsynt tilskot til den faglege 
verksemda ved fakultetet. Det skal vere eit mål at den eksternfinansierte prosjektporteføljen 
aukar også i åra som kjem. Fakultet og institutt skal leggje til rette for dette, m.a. gjennom 
vidareutvikling av forskargruppestrukturen og forbetring av det administrative støtteapparatet. 
For at ikkje slike prosjekt skal bli ei administrativ og økonomisk belastning, er det viktig at 
dei har tilfredsstillande dekningsbidrag. 

Tverrfagleg forsking 

Eksterne finansieringskjelder legg i dag i stor grad vekt på at prosjekt skal vere tverrfaglege. 
God tverrfagleg  forsking må likevel vere forankra i sterke, disiplinbaserte miljø. Fakultetet 
skal i samarbeid med institutta og sentra leggje til rette for utvikling av tverrfaglege 
forskingsmiljø ved fakultetet.. Samstundes skal det vere rom for reint disiplinbasert forsking. 

Utvikling av forskargruppestrukturen ved alle institutt 

For å nå måla ovanfor er det viktig å utvikle mest mogleg robuste forskingsmiljø. Dette kan 
best gjerast gjennom vidareutvikling av forskargruppestrukturen ved institutta der ein òg tek 
omsyn til at individuelt basert forsking skal ha gode kår der den fyller kvalitetskrava.  
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Bibliotek og forskingsressursar 

Fakultetet skal samarbeide med universitetsbiblioteket (UB) om å styrke tilgangen på 
forskingsressursar i form av litteratur, digital infrastruktur m.m. Arbeidet med å digitalisere 
samlingar og arkiv som ligg under ulike fagmiljø må vidareførast, der det høver i samarbeid 
med UB. Samarbeidet med UB om å gjere samlingane ved fakultetet best mogleg 
tilgjengelege, skal halde fram.  

Internasjonalisering 

Kvaliteten på eit forskingsmiljø avheng av i kva grad det tek aktivt del i gode internasjonale 
(og nasjonale) nettverk. Også internasjonal publisering er ein viktig kvalitetsindikator for dei 
fleste miljøa. Forskarane vel sjølv kven dei ønskjer å samarbeide med, uavhengig av 
institusjonsavtaler på universitets-, fakultets- og instituttnivå. Fakulteta og institutta si 
oppgåve er å leggje til rette for samarbeidet.  

Finansiering 

Forskinga ved fakultetet blir finansiert dels internt gjennom den forskarressursen som er lagd 
til kvar stilling og gjennom dei driftsmidla fakultet og institutt/senter til einkvar tid kan stille 
til rådvelde, dels gjennom ekstern finansiering. Dei miljøa som lykkast med forskinga si målt 
etter kvalitetskriteria vist til ovanfor, må få gode nok finansielle vilkår til at dei kan halde 
nivået og bli enda betre. Dette skjer best ved at driftsmidlar i størst mogleg grad blir gitt som 
miljøstøtte i staden for som personlege belønningsmidlar.  

Driftsmidlar bør òg brukast som såkornmidlar, t.d. knytt til søknader om større, 
eksternfinansierte prosjekt og til utvikling av forskargrupper, nye forskingstema, lovande 
yngre forskarar etc. 

 

Utdanning på bachelor- og masternivå 
Fakultetet har dei siste åra vore gjennom fleire prosessar som har hatt som mål å betre 
kvaliteten på utdanningsprogramma: (1) organisering av BA-nivået i disiplinbaserte program, 
(2) gjennomgang og vurdering av studieprogramma gjennom fagdimensjoneringsprosessen i 
2010 og (3) innføring av rullerande bemanningsplan basert på undervisningsbehov. Dette gjev 
oss eit godt utgangspunkt for å forbetre programma ytterlegare i åra som kjem.  

Ei hovudutfordring er fråfall og låg studiepoengproduksjon per student på dei fleste av BA-
programma ved fakultetet. Her veit vi i dag likevel for lite om kva som gøymer seg bak tala. 
Grundigare kunnskap om fordelinga som ligg bak gjennomsnittstala for 
studiepoengproduksjon og om når og kvifor studentar forlèt programma dei er tekne opp på, 
er naudsynt for å kunne gjere forbetringar. 

I bemanningsplanen, budsjettet og utdanningsmeldinga som kvart år blir lagde fram for 
fakultetsstyret, kan det vurderast om det er behov for etablering av nye fag og studieprogram 
og om det er fag som på sikt bør fasast ut gjennom naturleg avgang eller integrerast i andre 
fag ved fakultetet for å gi rom for dette.  
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For fakultetet er det også i åra som kjem viktig å ha aktive studentutval å samarbeide med, 
både på fakultetsnivå og på institutt- og disiplinnivå.  

Mål 

Fagutvikling og -dimensjonering  

Arbeidet med å utvikle nasjonalt samarbeid med sikte på auka arbeidsdeling og konsentrasjon 
knytt til utsette fag skal halde fram. Det same gjeld dialogen med universitetsleiinga om 
sikring av små fag som er universitetspolitisk viktige. 

Fram til 2015 skal utvikling av studietilbod i austasiatiske språk, historie og kultur 
prioriterast. Utbygging av japansk til eit forsvarleg nivå bør finansierast innanfor ramma, 
medan utbygging av mandarinkinesisk krev tilførsel av nye, fullfinansierte studieplassar. 

Med utgangspunkt i prinsippet om disiplinbaserte program må det rettast særleg merksemd 
mot korleis vi kan fange opp tverrfaglege perspektiv i utdanninga innanfor dagens system.  

Etter- og vidareutdanning er viktig og skal sjåast i samanheng med det ordinære 
utdanningstilbodet. Etter- og vidareutdanning er òg viktig for å utvide kontakten mellom fag 
og arbeidsliv. 

Rekruttering  

Rekrutteringa til mastergrad må styrkjast. I dag er det berre om lag helvta av dei som tek BA-
grad som går vidare til mastergrad. Eitt mogleg tiltak er i større grad å tenkje tverrfaglegheit 
og yrkesrelevans på masternivået. 

Fakultetet skal arbeide for å styrke rekrutteringsgrunnlaget for fag med lav eller sviktande 
rekruttering.  

Fakultetet skal prioritere arbeid for å minske fråfall og auke gjennomstrøyming. Arbeidet skal 
starte med ei grundig kartlegging av fråfallsmønster og -årsaker.  

Arbeidslivsrelevans 

Studietilboda skal vere arbeidslivsrelevante i den forstand at dei gjev kompetanse det er bruk 
for i arbeidslivet. Dette betyr at vi i tillegg til utvikling av solid fagkompetanse må leggje vekt 
på at kompetansen skal vere etterspurd i arbeidslivet. Med utgangspunkt i rapporten 
Kompetanse 2020 må vi difor også leggje vekt på å peike på den generelle kompetansen 
studieprogramma gjev, og på å gjere studentane trygge på eigen kompetanse. Vi må også 
arbeide meir aktivt overfor arbeidslivet og arbeidsgjevarar som kan ha nytte av humanistisk 
kompetanse. Dette må gjerast i nært samarbeid med Humanistisk studentutval og 
Karrieresenteret. 

Det skal utviklast fleire praksisemne for å betre kontakten med arbeidslivet. Eit godt 
alumnusnettverk er eit anna verkemiddel som fakultetet må satse på. Vi tek også sikte på å få 
finansiert ei djuptgåande arbeidslivsundersøking retta mot kandidatar med humanistisk grad. 
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Bachelorgraden skal styrkjast med tanke på at den formelt og reelt er ei endeleg utdanning. I 
dei programma der dette er mogleg, skal det leggjast vekt på sjølvstendig forsking i 
bacheloroppgåva. Dette kan òg fungere rekrutterande til mastergradsstudia.  

Lærarutdanning 

Strukturen i lærarutdanninga ved fakultetet må forenklast med sikte på betre integrasjon 
mellom påbyggingsmodellen og den integrerte utdanninga. Fakultetet vil arbeide for ein 
modell der praksis og fagstudium i større grad enn i dag er lagde til ulike semester.  

Studiekvalitet 

Best mogleg forskingsbasert undervisning føreset at alle aktive forskarar i fast stilling tek del i 
undervisninga. Frikjøp frå undervisning over fleire år knytt til eksternfinansierte prosjekt bør 
difor normalt ikkje gjelde heile undervisningsplikta. 

Fakultetet vil støtte og ta del i utvikling av digitale undervisningsressursar der desse vil 
innebere ei reell forbetring av læringsprosessen. 

Fakultetet vil i samarbeid med institutta vurdere ei ordning der alle nye studentar i eit program 
får seg tildelt ein kontaktperson/mentor blant dei fagleg tilsette knytte til programmet. 

Sikre og utvikle danningsaspektet i utdanninga 

Fakultetet skal gjere ein gjennomgang av undervisningstilbodet ved førstesemesterstudia og 
dei ulike bachelor- og masterprogramma for å følgje opp arbeidet med universitetet sine 
danningsmål som blei påbegynt gjennom det nasjonale danningsutvalet. 

Internasjonalisering 

Sjølv om utvekslingsfrekvensen ved fakultetet ligg over minimumsmålet i UiBs 
internasjonale strategi, bør fakultetet setje høgre mål i lys av mange av faga sin internasjonale 
karakter. Fleire studentar bør reise ut, og vi må tiltrekkje oss fleire internasjonale studentar. 
Arbeidet med dette skal vere eit fast punkt i institutta sine årlege handlingsplanar, der ein også 
skal diskutere i kva grad det let seg gjere å fastsette programspesifikke måltal for utveksling. 

Studentutveksling skal i større grad enn i dag skje gjennom avtalar med eit fåtal utanlandske 
universitet vi har god kjennskap til og god kontakt med. Lærarutveksling til dei same 
universiteta kan i mange høve vere viktig for at samarbeidet skal bli best mogleg.  

For å sikre eit godt tilbod til innreisande studentar, skal tilhøvet mellom undervisning på 
norsk og engelsk greiast ut med sikte på å finne ein god balanse mellom omsynet til denne 
gruppa og språkpolitiske omsyn forankra i UiB sin språkpolitikk, både med omsyn til å bevare 
norsk som fagspråk og med omsyn til å gjere studentane betre i engelsk. Ein vesentleg del av 
internasjonaliseringa heime er at det er god kontakt mellom utviklingsstudentar og norske 
studentar. Det er difor viktig å unngå å utvikle studieopplegg som i unødig grad segregerer 
utanlandske og norske studentar. 
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Finansiering 

Emnetilbodet innanfor kvart studieprogram skal avpassast til dei faste 
undervisningsressursane faget rår over.  

Det skal ikkje setjast i gang nye studietilbod utan at det kan knytast fast 
studieplassfinansiering til dei. Dette kan anten skje gjennom tilføring av nye studieplassar 
utanfrå eller ved intern omdisponering. 

 

Forskarutdanning 
Forskarutdanninga skal bidra til rekruttering til forskarstillingar, og samstundes bidra til å 
styrke og vidareutvikle forskinga ved fakultetet. Fakultetet har mange svært gode og vel 
kvalifiserte søkjarar til stipend. Ikkje alle søkjarar som i dag blir vurdert som svært 
støtteverdige, får stipend.  

Stipendheimlane finansiert over grunnløyvinga blei fordelt til grunneiningane i 2010. 
Doktorgrads- og postdoktorstipend vil ofte utgjere institusjonen sitt eige bidrag inn i 
eksternfinansierte prosjekt. Dette må ein ta omsyn til når grunneiningane disponerer dei 
heimlane dei rår over. 

Som det første fakultetet ved UiB fekk HF i 2009 eit kandidatutval – Stip-HF – som tek vare 
på interessene til dei som er tekne opp i forskarutdanningsprogrammet ved fakultetet.  

Mål 

Hovudansvaret for forskarutdanninga skal leggjast til grunneiningane 

Forskarutdanning er ei sentral fagleg oppgåve. Mest mogleg av det faglege ansvaret og 
driftsansvaret for forskarutdanninga skal difor leggjast til grunneiningane og forskingsmiljøa, 
sjølv om ansvaret for opptak til forskarutdanninga framleis skal liggje på fakultetet. Dette 
inneber at ansvaret for oppfølging i form av midtvegsevaluering, rapportering, 
medarbeidarsamtaler m.m. skal delegerast til grunneiningane, og også at grunneiningane får 
eit overordna ansvar for organisering og gjennomføring av opplæringsdelen i programmet, sjå 
nedanfor. 

Alle forskarutdanningskandidatar skal vere del av eit aktivt forskingsmiljø 

Forskarutdanning er utdanning, og i alle overordna styringsdokument blir det kravd at alle 
kandidatar skal vere del av aktive og gode forskingsmiljø i utdanningsperioden. Fakultetet må 
difor leggje større vekt på kvaliteten på miljøa som stipendiatane blir ein del av, enn det ein 
har gjort til no. Både rettleiingskompetanse og kvaliteten på forskingsmiljøet i vidare forstand 
rundt kvar enkelt kandidat må telje når ein lyser ut og tilset i ledige stipend. Så langt som 
mogleg må dette òg gjelde vitskapeleg tilsette ved andre institusjonar som blir tekne opp på 
vårt program. 
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Gjennomstrøyming 

Doktorgradsproduksjonen har dei siste åra lege på ca 20 per år. I høve til det totale talet på 
kandidatar i doktorgradsprogrammet i dag, er dette for lågt. Normal gjennomstrøyming 
tilseier ein produksjon på om lag 30 gradar per år.  

Opplæringsdelen 

Å gje kandidatane eit best mogleg tilbod knytt til opplæringsdelen utanom vitskapsteoridelen 
skal vere eit sentralt fagleg ansvar som det kvart år må setjast av tilstrekkeleg med ressursar 
til på grunneiningane. Opplæringa kan organiserast gjennom eigne kurs i fagmiljøa, men for 
mange miljø vil det vere betre å organisere tilbodet gjennom lokale, nasjonale eller 
internasjonale forskarskular eller andre faglege nettverk. 

Arbeidslivsrelevans 

Kompetanse på doktorgradsnivå er ikkje berre naudsynt innanfor akademia, også i 
arbeidslivet elles er slik kompetanse viktig for samfunnet. Fakultetet skal samarbeide med 
Stip-HF og Karrieresenteret om å kartleggje behov og etterspurnad etter humanistisk 
kompetanse på doktorgradsnivå utanfor akademia. 

Internasjonalisering 

Så mange som mogleg av stipendiatane bør leggje inn eit utanlandsopphald i stipendperioden. 
Rettleiar skal saman med institutt- og senterleiing og det forskingsmiljøet kandidaten 
tilhøyrer, ha ansvaret for at dette skjer. 

Finansiering 

Grunneiningane skal kvart år sette av driftsmidlar som sikrar høg kvalitet på 
forskarutdanninga. 

Så sant dette ikkje kjem i konflikt med dei overordna prosjektmåla, bør søknader om ekstern 
finansiering prioritere doktorgrads- og/eller postdoktorstipend framfor fullt frikjøp frå 
undervisning av fast tilsette forskarar. 

For å sikre finansiering av utanlandsopphald skal det vere eit krav at opphaldet eller opphalda 
er tekne med i søknaden om stipend. Når det gjeld eksternt finansierte stipend, må slike 
kostnader takast med i søknaden om prosjektfinansiering.  

Når det gjeld kandidatar med tilsetjing ved andre institusjonar utan rett til å tildele doktorgrad, 
må fakultetet krevje at dei som blir tekne opp, får tilstrekkeleg med ressursar frå 
heimeinstitusjonen til å gjennomføre utdanninga på ein forsvarleg måte. 

 

Utøvande musikkutdanning og kunstnarleg utviklingsarbeid ved 
Griegakademiet 
Forsking og kunstnarleg utvikling er likestilte aktivitetar ved fakultetet. Ein stor utfordring for 
fakultetet er finansieringa av utdanninga i utøvande musikk ved Griegakademiet og det 
kunstnarlege utviklingsarbeidet som er knytt til denne. Som dokumentert i den eksterne 
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evalueringa av Griegakademiet lagt fram i 2011, lar denne verksemda seg vanskeleg 
organisere og finansiere tilfredsstillande innanfor fakultetet sine ordinære rammer og dagens 
fordelingssystem ved UiB.  

Mål 

Verksemda knytt til utøvande musikk og kunstnarleg utviklingsarbeid skal sjåast i samanheng 
med og utviklast i nært samarbeid med den musikkvitskaplege verksemda ved instituttet, 
inkludert musikkterapimiljøet og Senter for Grieg-forsking. Det må likevel etablerast ein 
organiserings- og finansieringsstruktur for den utøvande musikkutdanninga som sikrar eit 
kvalitetsnivå på denne som er minst like god som ved Noregs musikkhøgskule. Ordninga må 
òg omfatte stipend knytte til kunstnarleg utviklingsarbeid, som inneber mykje høgre 
driftskostnader enn stipend knytte til ordinær forskarutdanning. 

Fakultetet skal i samarbeid med institutt- og universitetsleiinga arbeide for at aktivitetane ved 
Griegakademiet så snart som mogleg blir samla ved Nygård skule, slik at det potensialet som 
ligg her for samarbeid og samspel med musikklivet i Bergen kan realiserast. I den grad 
planane ikkje lar seg realisere fullt og heilt innan 2015, må det finnast gode, mellombelse 
løysingar som sikrar arbeidsmiljøet til studentar og tilsette. 

Inntil kunstnarleg utviklingsarbeid blir lagt inn i den nasjonale resultatbaserte 
omfordelingsmodellen (RBO) på line med forsking, eller har fått ei likeverdig ordning, skal 
fakultetet arbeide for at det blir innført ei lokal ordning ved UiB der tildeling skjer frå 
Universitetsstyret og dermed utanfor fakultetet si normale budsjettramme. 

 

Formidling 
Dei humanistiske faga har ein sterk formidlingstradisjon. Mange humanistiske fag nyt stor 
allmenn interesse, slik at det ikkje er noko klårt skilje mellom formidling og 
forskingspublisering.  

Mange av dei tilsette ved fakultetet er aktive både som formidlarar av eige fag og som 
samfunnsdebattantar i ulike medium. 

Mål 

Etablere eit system som gir resultatbasert utteljing for formidlingsverksemd?  

Dei som bruker tid på og markerer seg med god forskingsformidling for allmenta, er med på å 
legitimere humanistisk forsking. Institutta bør ta omsyn til dette når dei fordeler driftsmidlar 
internt. 

Alle tilsette skal registrere formidlingsverksemda si i Cristin. 

Utvikling av mediestrategi 

Formidling er ikkje berre ei oppgåve for dei einskilde forskarane. Fakultetet har òg eit ansvar 
for å formidle kunnskap om verksemda og forskingsresultata som blir skapt ved fakultetet. 
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Ein mediestrategi vil plassere ansvar for korleis ansvaret for dette skal fordelast mellom 
grunneiningane og fakultetet og peike på korleis vi best mogleg kan få gjennomslag i media. 

Kvalitet og funksjonalitet på fakultetet sine nettsider 

Fakultetet og grunneiningane sine nettsider skal vere oppdaterte, velorganiserte og prega av 
godt og presist språk. Utvikling og kvalitetssikring av nettsider på engelsk skal prioriterast. 

 

Likestilling og rekruttering 
Universitetet i Bergen har i 2011 vedteke ein handlingsplan for likestilling som i tillegg til 
likestilling mellom kjønna legg vekt på eit utvida likestillingsomgrep med tiltak mot alle 
former for diskriminering. Fakultetet vil følgje opp dette når handlingsplan for likestilling er 
vedteken av Universitetsstyret.  

Mål 

Likestilling mellom kjønna 

God kjønnsbalanse på alle stillingsnivå vil ha positive konsekvensar også for den faglege 
verksemda. Det er difor viktig at alle grunneiningar arbeider aktivt for å sikre slik balanse 
som del av rekrutteringsarbeidet. Dette gjeld alle stillingskategoriar. 

Fakultetet har i dag tilfredsstillande kjønnsbalanse på stipendiat- og førstestillingsnivået. Når 
det gjeld postdoktorar, har fakultetet for få stillingar av denne typen til at det er mogleg å ta ut 
meiningsfulle tal.  

Blant professorane er det i dag berre vel 30 % kvinner. Fakultetet vil føre vidare arbeidet for å 
betre kjønnsbalansen i toppstillingar ved å prioritere kvalifiseringsstipend til kvinnelege 
førsteamanuensar i fag der det i dag er for få kvinner.  

Ved utlysing av stillingar skal fagmiljø der det er for få kvinner, vurdere om det finst 
interessante, kvinnelege søkjarar, nasjonalt og internasjonalt, som dei kan oppmode til å søkje 
stillinga. Dette skal òg gjelde postdoktorstillingar.  

Ved kalling til professor II-stillingar skal det alltid vurderast om det finst gode kandidatar av 
det underrepresenterte kjønnet dersom miljøet har skeiv kjønnsbalanse.  

Når det gjeld rekrutteringsstillingar, ser fleire kvinner enn menn ut til å velje bort ein 
akademisk karriere etter avlagd doktorgrad. Ulike tiltak kan vurderast som kan gi nyutdanna 
kvinnelege doktorar positive rollemodellar. Eitt er å tilby kvinnelege stipendiatar og 
postdoktorar ein mentor, helst i toppstilling, som kan hjelpe dei med å avgjere om dei ønskjer 
å satse på ein akademisk karriere etter stipendperioden. Eit anna er å stimulere til utvikling av 
kvinnenettverk der alle stillingsnivå, inkludert stipendiatar, er representerte. 

Rekruttering  

Som hovudregel skal stillingar kunngjerast internasjonalt. Dersom ikkje balansen mellom 
topp- og mellomstillingar i fagmiljøet tilseier noko anna, skal stillingar i størst mogleg grad 
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lysast ut som mellomstillingar, slik at yngre, nyutdanna forskarar kan søkje. Stillingar skal 
også lysast ut breitt, så sant ikkje andre omsyn tilseier ei meir spissa stillingsomtale. 

Det skal normalt tilsetjast fast når arbeidsoppgåvene er faste. Talet på faste, vitskapelege 
stillingar ved fakultetet skal regulerast gjennom rullering av bemanningsplanen kvart år.  

Ressursbehov knytt til eksternfinansierte prosjekt skal i så stor grad som mogleg dekkjast 
gjennom stillingar som er definerte som mellombelse, som t.d. stipendiat- og 
postdoktorstillingar. I prosjektfinansierte stillingar av andre slag skal det som hovudregel 
ikkje tilsetjast fast, så sant det ikkje blir innført overordna reglar som krev dette. 

Fakultetet har i dag ca. 20 % administrativt tilsette. Det let seg ikkje gjere å fastsette eit 
idealtal, men eit overordna mål skal vere at denne delen ikkje skal auke. Når ei administrativ 
stilling vert ledig, skal det før utlysing vurderast kva for formal- og realkompetanse som blir 
kravd i stillinga og om den skal knytast til nye oppgåver. Det betyr at nye behov skal dekkjast 
gjennom omplassering så sant mogleg og at forenkling og omdisponering av ressursar alltid 
skal vurderast før oppretting av nye stillingar for å møte endra behov. 

 

Arbeidsmiljø og administrasjon 
To grunnsteinar under innføringa av store institutt ved fakultetet i 2007 var at instituttleiarar 
skulle tilsetjast og at det skulle leggjast større vekt på fagleg leiarskap. I det minste noko av 
den positive utviklinga for fakultetet dei siste åra kan førast tilbake til denne reforma. 
Samstundes representerer den ei demokratisk utfordring, av di disiplinane ikkje lenger utgjer 
eit eige, formalisert nivå i organisasjonen, og av di eit relativt lite instituttråd åleine skal sikre 
demokratisk innverknad for alle tilsette og studentar. Instituttstrukturen og erfaringane med 
2007-reforma skal evaluerast i 2013. Før resultatet av evalueringa ligg føre, vil det difor vere 
prematurt å formulere konkrete endringsmål knytt til måten fakultetet er organisert på. 

Mål 

Demokrati og medbestemmingsrett 

Alle tilsette og studentar skal i størst mogleg grad oppleve at fakultetet er prega av respekt og 
inkludering. Det  skal leggjast til rette for at studentar og tilsette i størst mogleg grad kan 
påverke eige arbeidsmiljø. Alle skal kunne fremje open og sakleg formulert kritikk av 
institutt- og fakultetsleiing. 

Økonomistyring 

Avgjerder knytte til økonomi skal vere opne og tydelege som resultat av langsiktig 
planlegging. Grunneiningane skal ha størst mogleg fagleg og økonomisk handlingsrom. 
Budsjettmodellen som blei vedteken i 2010 har lagt grunnlaget for dette, men enno står 
integrering av dei to sentra att, samt ei god løysing for den utøvande verksemda ved 
Griegakademiet.  

Fakultetsstyret skal likevel kvart år kunne avsette middel til overordna satsingar, t.d. for å 
fremje tverrfaglegheit ut over instituttnivået eller som avsetning til felles satsingar vedtekne 
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av fakultetsstyret. I den grad dette gjeld permanente behov, skal dei innarbeidast i 
budsjettmodellen. 

God og profesjonell administrasjon  

Administrasjonen ved grunneiningar og fakultet skal vere profesjonell og synleg, byggje opp 
under den faglege verksemda på alle nivå og medverke til at styre, råd og utval har eit best 
mogleg grunnlag for å ta sine avgjerder.  

Fakultetet ser inga presserande behov for endringar i ansvarsfordelinga mellom fakultet og 
institutt slik den er i dag, men dette er noko som må vurderast kontinuerleg.  
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Innleiing 

Dette strategidokumentet er forankra i Universitetet i Bergen sin strategi 2011-2015, og 

fastlegg dei overordna måla for Det humanistiske fakultet fram til 2015. Strategien skal vere 

retningsgjevande og gje rammer for verksemda ved grunneiningane ved fakultetet, og dei 

lokale strategiane skal vere forankra i fakultetsstrategien. Samstundes skal dokumentet 

formidle fakultetets mål, eigenart og kjerneverdiar til resten av Universitetet i Bergen og til 

utomverda.   

Humaniora sitt studieobjekt er alle sider ved menneskeleg kultur og erfaring. I tillegg kjem 

språket, som er den viktigaste føresetnaden for både kultur og det å ta vare på og studere 

kultur og erfaring. Dette gjer humaniora til noko meir enn eit sett underdisiplinar med eigne, 

veldefinerte studieobjekt. Alle fag som studerer mennesket som åndeleg, sosialt og biologisk 

vesen og ulike aspekt ved menneskelege samfunn og omgjevnader, må gje rom for eit 

humanistisk perspektiv om resultata skal bli optimale og få langsiktig verdi.  

I tråd med universitetsstrategien skal det overordna prinsippet for all verksemd ved fakultetet 

vere kvalitet. Kvalitet kan vere vanskeleg å definere og omsette i fulldekkjande, 

operasjonaliserbare mål. Kvalitet som overordna rettesnor for forsking, utdanning og 

formidling er likevel ein nødvendig føresetnad for at fakultetet skal kunne hevde seg nasjonalt 

og internasjonalt som ein attraktiv arbeidsplass og som ein attraktiv studiestad for norske og 

internasjonale studentar. Dette betyr at kvalitetsidealet også må liggje til grunn for arbeid med 

arbeidsmiljø og administrasjon, med utvikling av dei fysiske omgjevnadene og med arbeid for 

likestilling og inkludering. Kvalitet kan ikkje vedtakast, det må vere ein integrert del av kvar 

einskild tilsett sitt faglege og profesjonelle etos om fakultetet skal lukkast. 

 

Om fakultetet 

Fakultetet er organisert i fem institutt og tre senter: 

- Griegakademiet – Institutt for musikk 

- Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap 

- Institutt for filosofi og førstesemesterstudium 

- Institutt for framandspråk 

- Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium 

- Senter for mellomalderstudium (senter for framifrå forsking fram til 31.12.2012) 

- Senter for kvinne- og kjønnsforsking (tverrfakultært senter) 

- Senter for vitskapsteori (tverrfakultært senter) 

 

Den faglege breidda ved fakultetet går fram av dei 27 bachelorprogramma som fakultetet 

tilbyr: arabisk, arkeologi, digital kultur, engelsk, filosofi og idéhistorie, fransk, (gamal)gresk, 

historie, italiensk, japansk, kjønnsstudium (tverrfakultært), kulturvitskap, kunsthistorie, latin, 

litteraturvitskap, musikkvitskap, nordisk språk og litteratur, religionsvitskap, retorikk, russisk, 

spansk språk og latinamerikastudium, språk og informasjon, språk og interkulturell 

kommunikasjon (saman med NHH), språkvitskap, teatervitskap, tysk, og utøvande musikk og 

http://www.uib.no/grieg
http://www.uib.no/grieg
http://www.uib.no/grieg
https://www.uib.no/fof
https://www.uib.no/fremmedsprak
https://www.uib.no/lle
http://www.uib.no/cms/
http://www.uib.no/skok
http://www.uib.no/svt/
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komposisjon. Fakultetet tilbyr også mastergrad og forskarutdanning innanfor dei fleste av 

desse disiplinane. 

Dei fleste av desse programma er knytte til tradisjonelle, humanistiske forskingsdisiplinar. 

Programmet i utøvande musikk ved Griegakademiet er knytt til kunstnarleg utviklingsarbeid. 

I denne strategien skal denne typen arbeid sjåast som likeverdig med forsking, også der dette 

ikkje er eksplisitt nemnt.  

Fakultetet har i 2011 ca. 3300 studentar og snautt 500 tilsette. Ca. 260 av desse sit i 

førsteamanuensis- eller professorstillingar, 120 er doktorgradsstipendiatar eller postdoktorar, 

medan 90 er tilsett i administrative stillingar. Den totale budsjettramma frå departementet er i 

2011 ca. 340 mill. kroner. I tillegg kjem dei eksternt finansierte prosjekta med ca. 50 mill. 

kroner 

 

Tilhøvet mellom fakultetet og grunneiningane 

Fakultetet gjekk i 2007 over til tilsette instituttleiarar, som saman med instituttråd fekk ansvar 

for at dei faglege resultata blir best moglege ved dei nye og større grunneiningane. Institutta 

har gjennom dette fått det operative ansvaret for basisverksemda innan undervisning og 

forsking både fagleg og administrativt. For at dette ansvaret skal bli reelt, må også så mykje 

som mogleg av ressursane overførast til grunneiningane.  

Fakultetet skal etter reorganiseringa vere eit nivå med koordinerande og strategiske 

funksjonar. Ei anna viktig oppgåve er kontroll av underliggjande nivå. Fakultetsstyret er det 

øvste, demokratisk valde vedtaksorganet ved fakultetet. Dette inneber at fakultetet og 

fakultetsstyret si hovudrolle skal vere å leggje overordna faglege og administrative mål og 

rammer for verksemda, medan grunneiningane sitt ansvar blir å utforme eigne strategiar for 

forsking og undervisning og å realisere måla innanfor desse rammene. Skal dette ansvaret bli 

reelt, krev det at rammene er vide nok til å gje strategisk handlingsrom for instituttleiarane og 

instituttråda. Eit av hovudmåla med dette dokumentet er å definere og klargjere desse 

rammene.   

 

Fakultetet si rolle innanfor eit internasjonalt anerkjent forskingsuniversitet 

Universitetet i Bergen har som mål å sikre og utvikle si rolle som eit internasjonalt anerkjent 

forskingsuniversitet. Skal UiB lukkast, må det ha eit sterkt humanistisk fakultet som er 

internasjonalt orientert både med omsyn til forskingstema, publisering gjennom anerkjente 

internasjonale kanalar og eit studietilbod som både med omsyn til innhald og rekruttering 

også vender seg mot verda utanfor Noreg. Berre i den grad fakultetet greier å rekruttere 

internasjonalt, og ikkje minst å uteksaminere kandidatar på alle nivå som er internasjonalt 

konkurransedyktige, er målet nådd. 

Samstundes høyrer mange av dei såkalla nasjonalfaga inn under humaniora. Forsking på 

norsk historie, norsk språk og litteratur, norsk kunsthistorie, norsk musikktradisjon, norsk 

samtidsmusikk osv. skjer i svært liten grad utanfor landets grenser. Norske universitet har 

difor saman eit nasjonalt ansvar for å sikre at denne forskinga har tilstrekkeleg breidd og 

kvalitet og at den har god kontakt med internasjonal teori- og metodeutvikling, og for å sikre 
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at resultata av forskinga blir formidla til forskingssamfunn utanfor Noreg. HF blir dermed eit 

fakultet der det internasjonale må bryne seg mot og sameinast med det nasjonale på ein mest 

mogleg fruktbar måte.  

 

Utfordringar  

Humaniora i samfunnet 

Humaniora er sterkt til stades i samfunnsdebatt og media, og vi ser no ei utvikling mot ei 

større forståing av humaniora si rolle i samfunnet. Ei hovudutfordring er å tydeleggjere 

korleis og i kva grad humaniora og humanistisk forsking er ein føresetnad for det samfunnet 

vi lever i i dag, og ein føresetnad for ei positiv samfunnsutvikling. Dette gjeld kjernedisiplinar 

som historie, religionsvitskap og kunnskap o kultur og språk. Skal samfunnet vere i stand til å 

ta vare på og vidareutvikle dei grunnleggjande verdiane det norske samfunnet er tufta på, må 

det leggjast inn humanistiske perspektiv i all forsking, slik det blir slått fast i den nasjonale 

strategien for humanistisk forsking frå Noregs forskingsråd (NFR).  

Eit døme på dette er bioteknologi. Bioteknologi har mange sosiale implikasjonar, og det er 

behov for forsking på desse med omsyn til produksjon, samfunn og kvardagsliv. Dette 

perspektivet fell ikkje innanfor bioteknologi og livsvitskap i snever forstand, men høyrer til 

under dei humanistiske, samfunnsvitskapelige og juridiske forskingsfelta som studerer 

forholdet mellom bioteknologi og samfunn.  

Samanhengen mellom humanistisk forsking og økonomiske og sosiale framskritt er likevel i 

stor grad fråverande innanfor dei overordna styringsdokumenta i sektoren, t.d. departementets 

forskingsmeldingar til Stortinget. Vekta her har i svært stor grad vore lagt på forskinga si 

direkte nytteverdi for økonomisk og sosial utvikling, der teknologisk og medisinsk forsking 

står sentralt.  

Den uklåre samanhengen med samfunnsnytte blir òg reflektert i det avgrensa omfanget av dei 

løyvingane som blir stilt til rådvelde for humanistisk forsking, og i fråveret av ein 

resultatbasert finansieringskomponent for kunstnarleg utviklingsarbeid. I Noregs forskingsråd  

er humanistisk forsking i stor grad fråverande innanfor programforskinga, og det same gjeld 

EU sine rammeprogram. Det er først og fremst i dei frie forskingsprogramma og i 

eliteforskingsprogramma at humanistane slepp til, som t.d. i NFR sitt program for framifrå 

forsking eller i European Research Council (ERC) sine program. Her gjør humaniora det godt. 

For kunstnarleg utviklingsarbeid finst det eit svært avgrensa nasjonalt stipendprogram og eit 

like avgrensa nasjonalt  prosjektprogram administrert utanfor Forskingsrådet.  

Humaniora kan også bli mindre synleg som eige forskingsfelt ved at samfunnsfag og 

humaniora ofte vert slått saman under det såkalla humsam-omgrepet. I dei siste åra har både 

Kunnskapsdepartementet og Forskingsrådet teke omgrepet i bruk. Medan det kan vere nyttig 

som avgrensing mot realfag og teknologiske fag, dekkjer det til den store skilnaden som i dag 

finst mellom samfunnsfag og humaniora med omsyn til finansiering og politisk 

påverknadskraft. Medan samfunnsfag har hatt stort gjennomslag innanfor programforskinga i 

NFR og EU sitt rammeprogram, og i tillegg har ein stor instituttsektor utanfor universiteta, er 

dette så å seie fråverande for humaniora sin del. 
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Ressurssituasjonen for fakultetet 

Fakultetet er det største ved UiB, med stor kapasitet når det gjeld både undervisning og 

forsking. Utgangspunktet for å drive førsteklasses undervisning og forsking er difor godt. Vi 

har likevel utfordringar knytt til korleis desse ressursane kan fordelast best mogleg i høve til 

balanse mellom kapasitet og studenttilstrøyming på dei ulike programma 

Gjennom innføring av ny budsjettmodell og rullerande bemanningsplan er fakultetet på god 

veg til å få kontroll med økonomien. Det er likevel nokre grunnleggjande strukturelle problem 

som kan skape nye vanskar i åra som kjem. Det sentrale er fagbreidda ved fakultetet halden 

opp mot talet på fullfinansierte studieplassar. Fagleg breidd er viktig for eit humanistisk 

fakultet innanfor eit universitet med internasjonale ambisjonar. Men økonomisk er det ei 

utfordring å halde oppe breidda og samstundes sikre eit godt tilbod på alle studieprogramma 

som utgjer denne breidda. Fakultetet gjennomførte ein fagdimensjoneringsprosess i 2008-

2010 som vart førebels avslutta gjennom følgjande vedtak i fakultetstyret frå juni 2010 (sak 

63/10:  

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. 

Vedtaket er følgt opp gjennom budsjettmodellen som vart vedteken seinare i 2010.  

Modellen slår fast at alle disiplinar skal ha ei minimumsbemanning. Nokre av programma 

rekrutterer færre studentar enn det som er naudsynt for at dei sjølve kan finansiere ei slik 

minimumsbemanning. Dette gjer at fakultetet må bruke ressursar til å dekkje denne 

differansen. Slik må det også vere. Men samstundes minskar dette rommet for å utvikle 

tilbodet på fag med større rekruttering, eller setje i gang nye program eller emne vi ser det er 

behov for og etterspurnad etter i samfunnet. Fakultetet meiner difor at desse faga, dersom ein i 

lys av overordna mål ønskjer å vidareføre og vidareutvikle dei, må gjevast særleg støtte frå 

universitetet sentralt. 

 

Utdanning, akademisk danning og yrkeslivet 

Som ved alle andre fakultet ved UiB er det eit overordna prinsipp at utdanninga ved fakultetet 

skal vere forskingsbasert. Dette inneber at dei som underviser ved fakultetet skal vere tilsette i 

ordinære, vitskaplege stillingar med ein forskingsdel som tilsvarer ca. helvta av stillinga og at 

dei er aktive forskarar. For dei aller fleste programma ved fakultetet er dette kravet oppfylt. 

Men fakultetet og UiB har ei utfordring knytt til førstesemesterstudia, der ein god del av dei 

tilsette er universitetslektorar med minimal FOU-ressurs i stillinga. Det same gjeld tilsette 

med små stillingsbrøkar i utøvande musikk ved Griegakademiet. 

Forskingsbasert undervisning kan forståast på fleire måtar. Hovuddefinisjonen som ligg til 

grunn i dette dokumentet, er den som er formulert i førre avsnittet. Det kan ikkje liggje i 

definisjonen at den einskilde tilsette berre skal undervise i det ho eller han har 

spisskompetanse på. Kvar og ein må også ta del i meir generell undervisning, særleg på 
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grunnivået. Samstundes er det viktig å leggje til rette for at alle med jamne mellomrom får 

høve til å gje fordjupande undervisning i spesialområdet sitt for meir vidarekomne studentar.  

Unnateke lærarutdanningane og musikarutdanninga er programma ved fakultetet ikkje 

profesjonsutdanningar. Likevel skal gradane som blir avlagde ved fakultetet kvalifisere for 

arbeid. Dette betyr at det også må takast omsyn til kva arbeidslivet spør etter. Dette er ei 

viktig, overordna utfordring for fakultetet som må kombinerast med krava om forskingsbasert 

utdanning. Rapporten Universitetsutdannelse, kompetanse og arbeidsliv mot 2020, utarbeidd 

på oppdrag av UiB, viser at arbeidsgjevarar set fleire såkalla overførbare dugleikar over 

faglege kunnskapar når det gjeld kandidatar med høgre utdanning. Samarbeidsevne, evne til å 

tileigne seg ny kunnskap, evne til å tenkje sjølvstendig og kritisk, skriftleg og munnleg 

formidlingsevne, evne til å nytte etablert kunnskap på nye område og evne til å byggje 

nettverk blir alle rangert noko over fagleg kunnskap. Kanskje med eit visst unnatak for 

samarbeidsevner og evne til å byggje nettverk, er alt dette eigenskapar som blir framelska 

gjennom eit fritt akademisk studium, ikkje minst eit humanistisk. Fakultetet og fagmiljøa si 

utfordring blir å tydeleggjere dette både i studieplanar/emneskildringar og ikkje minst i det 

faglege sjølvbildet til dei kandidatane vi uteksaminerer. Dette kan vi gjere ved hjelp av 

Kvalifikasjonsrammeverket, som skal vere implementert i fag- og emneplanar i løpet av 2012, 

oppretting av praksisemne, o.a. 

Samstundes ligg kanskje nøkkelen til utvikling av danningsaspektet her. Ser vi dei 

eigenskapane som arbeidsgjevarar prioriterer i samanheng med fagleg kunnskap, er det 

nettopp evna til å setje fagleg kunnskap inn i større, sosiale samanhenger som avteiknar seg. 

Dette er òg ein viktig del av det vi kan kalle fagleg danning, sjølv om ein her også må trekke 

inn tilhøvet mellom fagleg kunnskap og samfunn og samfunnsutvikling. Dette inneber at også 

humaniora si plass i samfunnet må gjerast tydelegare i fag- og emneplanar, jf. avsnittet om 

humaniora i samfunnet lenger oppe.  

Fakultetet kan likevel ikkje slå seg til ro med at undersøkinga vist til ovanfor tyder på at dét 

arbeidslivet krev i stor grad er dét vi leverer. Fakultetet treng betre kunnskap om 

arbeidsmarknaden for humanistar som ikkje blir lektorar eller går vidare med ein karriere 

innanfor akademia.  

 

Kvalitet som rettesnor 

Det humanistiske fakultet skal i samsvar med universitetet sin strategi sikre ein høgst mogleg 

kvalitet på forsking, kunstnarleg utviklingsarbeid, utdanning og formidling. Det er difor viktig 

for fakultetet å disponere ressursane slik at måla i best mogleg grad blir nådde.  

Kvalitet er ikkje nokon absolutt og fullt ut målbar storleik. Den er like mykje relativ, slik som 

i UiB sin strategi, der kvalitet blir knytt til det å vere internasjonalt (og nasjonalt) respektert. 

Vi har ulike mål som kan knytast til kvalitet, som t.d. karakternivå, 

programsensorvurderingar, publikasjonspoeng, nasjonale og internasjonale fagevalueringar, 

etc., men ikkje noko totalmål. Dette gjer at vi må bruke dei ulike målestokkane med varsemd. 

(Det at ein institusjon t.d. fell eller stig dramatisk på ein internasjonal rangering frå eitt år til 

eit anna, betyr ikkje at kvaliteten har endra seg tilsvarande frå det eine året til det andre.) I 

http://www.uib.no/studiekvalitet/rapportering-analyser/analyser-og-maalinger/universitetsutdanning-samfunns-og-arbeidsliv-kompetanse-2020
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Internasjonalt/Europa/Europeisk_kvalifikasjonsrammeverk.pdf
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tillegg er desse målestokkane berre symptom på djupare og meir langsiktige eigenskapar som 

er føresetnader for kvalitet. Dette er t.d. vilje til å halde seg fagleg og pedagogisk oppdatert, 

ambisjonar hos alle fagleg og administrativt tilsette om heile tida å strekkje seg lenger, tenkje 

nytt og tru på at ein har noko å bidra med. Og ikkje minst føreset det mot til å omsetje viljen i 

handling, sjølv ein blir påført eit og anna nederlag undervegs. Dette er grunnleggjande 

føresetnader for at ein skal lukkast på dei ulike målestokkane. Dei må vere til stades både hos 

den einskilde og på gruppenivå. 

 

Forsking 

Det finst ei rekkje kvalitetsparametrar, først og fremst knytte til ordninga med resultatbasert 

omfordeling (RBO) innanfor grunnløyvinga til universiteta. Døme er publikasjonspoeng, 

doktorgradar, omfang av ekstern finansiering osb. Alle byggjer på eit heilt sentralt prinsipp 

innanfor forskingsverksemd, nemleg fagfellevurdering. Kvaliteten vår blir gjennom 

fagfellevurderingar heile tida satt på prøve på ein måte som gjev oss moglegheit til å forbetre 

oss, også når vi ikkje når opp. Fakultetet har fleire miljø som både nasjonalt og internasjonalt 

står svært sterkt målt mot denne modellen. 

I fakultetet sin budsjettfordelingsmodell blir dei resultatbaserte inntektene i nokon grad ført 

vidare ned på grunneiningsnivå, sjølv om effekten av svingingar frå år til år blir dempa. Ein 

kan difor seie at kvalitet som rettesnor for forsking i nokon grad er operasjonalisert ved 

fakultetet som grunnlag for fordeling av ressursar.  Fordelinga må likevel på alle nivå tuftast 

på kvalitet, dei gode miljøa må gjevast best mogleg arbeidsvilkår, også finansielt. 

Ei for einsidig satsing på dokumentert kvalitet kan også føre til at yngre lovande forskarar 

eller miljø som ikkje har hatt tid eller høve til å merittere seg, ikkje når opp i konkurransen 

om interne middel. Her må det også leggjast inn korreksjonsmekanismar. 

I åra som kjem vil tverrfagleg forsking bli stadig viktigare. Medan utvikling av tverrfagleg 

forsking innanfor einskildinstitutta er institutta sitt ansvar, er utvikling av samarbeid mellom 

institutt og på tvers av fakultet og institusjonar ei oppgåve som ikkje kan ivaretakast av 

grunneiningane åleine. 

Eit anna spørsmål knytt til forsking og kvalitet er om fakultetet skal fastsetje satsingsområde i 

tråd med signal og forskingsprioriteringar ovanfrå i staden for å prioritere dei miljøa ved 

fakultetet som gjennom publikasjonsverksemd, ekstern finansiering m.m. har vist at dei er 

blant dei beste. Her bør vi ta utgangspunkt i at våre forskarar i dag konkurrerer mest på dei 

såkalla frie arenaene, for eksempel Frihum-programmet i NFR  og dei ulike programma for 

framifrå forsking. Dette er eit sterkt argument for at kvalitet skal styre fakultetet og instituttet 

sine satsingar, og at vi skal vere særs varsame med å fastsetje satsingsområde som ikkje kan 

forankrast i konkurransedyktige miljø ved fakultetet.  

 

Forskarutdanning 

Det er fakultetet som har ansvaret for forskarutdanninga. Kvaliteten på er avhengig av god 

organisering og gode rettleiarar/fagmiljø. Fakultetet har våren 2011 eit framlegg til 
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reorganisering av forskarutdanninga ved fakultetet ute på høyring i grunnmiljøa, der målet er 

å skape best mogleg organisatoriske rammer rundt forskarutdanninga. Om forslaget blir 

vedteke, må vi i neste omgang gå gjennom alle rutinar etc. frå opptak til disputas før 

nyordninga blir sett ut i livet frå 2012.  

Ansvaret for fordeling og utlysing av stipendheimlane ved fakultetet blei i 2010 overført til 

institutta og sentra. Det er difor desse som må ta diskusjonen om korleis kvalitet ved 

forskarmiljøa ved dei ulike grunneiningane skal styre stipendfordelinga når ledige stipend skal 

lysast ut. I tillegg må kvart prosjekt vegast opp mot rettleiarkompetanse. Sjølv om eit prosjekt 

i og for seg er framifrå, må det også finnast kompetanse i grunnmiljøet som sikrar at 

kandidaten får god rettleiing. Kvalitet i forskarutdanninga er med andre ord avhengig av 

forskingskvaliteten i det miljøet kandidaten blir ein del av.  

Kvalitet heng òg saman med kvaliteten på søkjarane til programmet. Her er fakultetet i den 

heldige situasjonen at vi har mange gode søkjarar til universitetsstipenda som blir lyste ut, 

også frå andre institusjonar og frå andre land enn Noreg.  

Kvalitet kan også knytast til overførbare dugleikar. Ikkje alle som tek doktorgraden sin ved 

fakultetet, vil få arbeid som forskarar. Det er i dag uklart i kva grad det er etterspurnad etter 

ein humanistisk doktorgrad utanfor akademia, og kanskje også når det gjeld fagleg-

administrative stillingar innanfor akademia. Dette er noko vi treng betre kunnskapar om, slik 

at vi kan tematisere dei overførbare kvalifikasjonane ein humanistisk doktorgrad bør gi.  

 

Utdanning 

Som i forsking, er kvalitet i utdanninga også vanskeleg å måle. Det finst ein del mål, t.d. 

undersøkingar av i kva grad studentar er tilfredse med undervisning og faglig utbytte, 

utvikling av karaktergjennomsnitt og strykprosent over tid m.m., men dei er alle indirekte og 

fangar ikkje opp at det er ei rekkje andre forhold som har innverknad på resultata enn 

studiekvalitet aleine. Det er uansett dei same underliggjande føresetnadene for kvalitet som 

gjeld for utdanning som dei som blei diskutert om forsking ovanfor. Framifrå forskingsbasert 

utdanning må byggje på framifrå forsking. 

I utgangspunktet er det fagmiljøa som må vere ansvarlig for kvaliteten på programma sine. 

Dette inneber også at ein har eit gjennomtenkt forhold til prinsippet om at undervisninga skal 

vere forskingsbasert, og at ein syter for at fag- og emneplanar både tek omsyn til dette og til at 

studia skal kvalifisere for seinare arbeid.  

Ei viktig utfordring knytt til studiekvalitet er fråfall og for låg studiepoengproduksjon per 

student. Sjølv om ein må vente eit visst fråfall i opne studium, er det rom for forbetring her. Ei 

anna utfordring er at vi i dag har for låg internasjonal utveksling både med omsyn til ut- og 

innreise. 

UiB har ei  kvalitetshandbok som fastset prosedyrar for kontinuerleg utvikling og vedlikehald 

av emne og studieprogram. Samstundes har kvart fagtilbod ei avgrensa mengd ressursar i 

form av undervisningsstillingar til rådvelde. For små fag kan desse ressursane vere knappe, og 

det å halde oppe eit tilbod på høgt nivå ei tilsvarande utfordring. Særleg her, men dette gjeld 

http://www.uib.no/ua/ressurser/kvalitetshandboka
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alle fag, er det viktig at ein finn ein best mogleg balanse mellom dei ressursane som går til 

undervisning og dei som går til evaluering. Vi må òg sjå på korleis ein gjennom samarbeid 

med andre, nærskylde fag kan utnytte undervisningsressursar betre. 

Overgangen frå fireårig cand.mag. til treårig bachelor reduserte talet på fag i graden frå tre til 

maksimalt to. Det tredje, eittårige grunnfaget i cand.mag.-graden var ofte eit fag studenten tok 

av eigeninteresse, utan å måtte skjele til om det var matnyttig eller ikkje med omsyn til 

yrkesplanane ho eller han hadde. Den mindre bachelorgraden med maksimalt 60 frie 

studiepoeng i tillegg til spesialisering har råka søkinga til mange av dei små faga. Det er difor 

ei utfordring for fakultetet å gjere slike fag til mest mogleg interessante og relevante alternativ 

når studentane skal velje kva dei vil bruke dei frie studiepoenga til.  

 

Formidling 

Universiteta har i dag ein lovpålagd plikt til å formidle forskingsresultat til resten av 

samfunnet. I dette ligg det og at verksemda ved universiteta, også forskinga, skal ha 

samfunnsnytte og bidra til samfunnsutviklinga. Dette føreset dialog med samfunnet, ikkje 

berre einvegs formidling.  

For humanistiske fag, der formidling alltid har stått sterkt, og der grensa mellom forsking og 

formidling i mange høve kan vere uklar, kan eit slikt nytteperspektiv verke framandt, særlig 

innanfor den dominerande diskursen knytt til næringsutvikling og skaping av arbeidsplassar. 

Humanistiske fag har likevel ei viktig rolle her. Dersom ein ikkje set økonomisk utvikling inn 

i større sosiale og kulturelle rammer, vil ein ikkje lykkast. Å gjere dette klart for resten av 

samfunnet er ei viktig oppgåve i åra som kjem, kanskje særleg for leiingane ved dei 

humanistiske fakulteta.  

Også kunstnarleg utviklingsarbeid har ein særs viktig formidlingskomponent. 

Medan høgt nivå på studiepoengproduksjon og forsking blir premiert gjennom dei 

resultatbaserte komponentane i departementet si finansieringsmodell, finst det ikkje noko 

premieringssystem for god formidling. Det finst heller ikkje alternative kvalitetsmål for 

formidling. Men igjen er det slik at kvalitet i formidling føreset kvalitet på den forskinga som 

skal formidlast. Det same gjeld kunstnarleg utviklingsarbeid.  

Med klare og vedvarande krav ovanfrå om produksjon av studiepoeng og publikasjonspoeng 

m.m., kan det lovpålagde formidlingsansvaret lett kome under press og minka både i kvalitet 

og omfang. Om dette skjer, er det ikkje berre uheldig for det lovpålagde samfunnsoppdraget. 

Det kan også føre til ei marginalisering av dei humanistiske faga fordi vi også blir meir 

usynlege i samfunnet. Når resultatbaserte inntekter blir vidarefordelt innanfor grunneiningane, 

må det takast omsyn til dette. Dei som bruker tid på og markere seg med god formidling, er 

med på å legitimere humanistisk forsking. Det er ein legitimitet vi treng for å sikre ressursar 

til kunstnarleg utviklingsarbeid, forsking og utdanning også i framtida.  
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Tverrfagleg samarbeid 

Fakultetet er organisert i store, heterogene institutt der det innanfor rammene til kvart institutt 

er gode vilkår for utvikling av tverrfagleg samarbeid om forsking og undervisning. Sjølv om 

ein har kome ulikt langt i dette arbeidet, er dette ei av dei viktigaste, faglege oppgåvene for 

instituttleiarane fram mot 2015. Då vi innførte disiplinbaserte bachelorgradar i 2009 vart det 

vanskelegare å tilby program med tverrfaglege namn. Om ein disiplinlanbasert grad er 

tverrfagleg, vil som før avhenge av korleis ulike emne og disiplinar blir kombinert i graden. 

Disiplinbaserte program utelukkar heller ikkje at ein utarbeider tverrfaglege emne som kan gå 

inn i eitt eller fleire program. 

Ei hovudutfordring er knytt til utvikling av tverrfagleg forskingssamarbeid på tvers av 

institutt-, fakultets- og institusjonsgrenser. Dette kan styrke forskinga, og ikkje minst 

samfunnsrelevansen i åra som kommer. Her har fakultetsnivået ei viktig rolle som 

initiativtakar og koordinator.  

Ei anna utfordring er i kva grad vi skal satse på tverrfaglege mastergradar. I dag er så å seie 

alle gradane ved fakultetet disiplinbaserte, som reine påbyggingar på BA-programma. Her må 

ein tenkje gjennom i kva grad tverrfaglege grader kan gje betre forskarrekruttar så vel som 

betre tilpassing mellom arbeidsmarknad og det faglege innhaldet i graden. Ein annan viktig 

grunn til å arbeide vidare med dette, er at det kan gi betre utnytting av knappe 

undervisningsressursar. 

 

 

Likestilling 

Kjønnsfordelinga ved fakultetet varierer med stillingstype. Figuren nedanfor viser utviklinga 

dei siste tre åra for både vitskaplege og administrativt tilsette. Vi ser at medan kvinnedelen i 

administrative stillingar er svært høg, dvs. om lag 80 %, ligg talet på kvinnelege tilsette i 

vitskaplege stillingar langt lågare. Når det gjeld rekrutteringsstillingar (stipendiatar og 

postdoktorar), har vi i praksis likestilling. Også når det gjeld mellomstillingskategorien, som 

her omfattar førsteamanuensar, amanuensar, universitetslektorar og førstelektorar, ligg vi nær 

50 %, men dette kan variere mellom fagmiljø. For toppstillingskategorien ligg vi langt 

dårlegare an, her er prosentdelen kvinner så vidt over 30 %. Dette er likevel den høgste talet 

blant fakulteta ved UiB. 

Det som er meir alvorleg, er at kvinnedelen blant professorar ikkje ser ut til å auke. Fakultetet 

har i fleire år med godt resultat gitt kvinnelege førsteamanuensar stipend for at dei kan 

kvalifisere seg for toppstillingsopprykk. Men dette endrar ikkje den totale prosenten, berre 

tilhøvet mellom dei to stillingskategoriane. I realiteten kan ein difor berre få opp kvinnedelen 

gjennom nyrekruttering. Der dette skjer som resultat av naturleg avgang, må den som går av, 

vidare vere mann og bli erstatta av ein kvinne.   
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Kvinneandel i ulike stillingstypar ved Det humanistiske 

fakultet 2008-2010
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Av dei ca 35 vitskapleg tilsette som fyller 70 år i 2015 eller før, er ca. 40 % kvinner og 60 % 

menn. (I tillegg kjem avgangar før 70 år og folk som sluttar i stillinga av andre grunnar.) 

Dette ligg nær gjennomsnittet for fakultetet slik denne framgår av figuren. Ifølgje fakultetet 

sin bemanningsplan fram til 2015 skal det tilsetjast i ca. 12 stillingar. Om det blir tilsett 

kvinner i alle desse stillingane, vil dette auke kvinnedelen i mellom- og toppstillingar frå ca. 

40 % til mellom 45 og 50 %. Dette er likevel ikkje realistisk, utfordringa blir å finne gode 

kvinnelege søkjarar til så mange som mogleg av stillingane. 

Når det gjeld rekrutteringsstillingar, ser det ut til å vere eit generelt mønster at fleire kvinner 

enn menn vel bort ein akademisk karriere etter avlagd doktorgrad. I den grad dette også gjeld 

vårt fakultet, er det viktig at ein finn tiltak som kan svekke ein slik tendens.  

I administrative stillingar er det fleirtal av kvinner. Dette gjeld også i leiarstillingar. Den 

administrative fakultetsleiinga består av to kvinner og éin mann, medan fem av sju 

administrasjonssjefar er kvinner. På den andre sida er alle dei fem åremålstilsette 

instituttleiarane frå 1.8.2011 menn, medan to av tre senterleiarar er menn. Ettersom nye 

åremål tek til 1.8.2011 vil situasjonen vare til 2015 når det gjeld instituttleiarane.  
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 Fakultetets mål 2011-2015 

 

Dette dokumentet fastlegg ein overordna strategi for fakultetet, og skal leggje føringar for 

korleis grunneiningane sine strategiar skal utformast. Den skal ikkje setje opp spesifikke mål 

knytte til saker der dei enkelte institutt og senter sjølv skal ha rom for å utforme sine eigne, 

potensielt ulike strategiar. Fakultetsstrategien skal med andre ord først og fremst vere eit 

rammedokument som kvar einskild grunneining må fylle ut gjennom eigne strategidokument. 

Internasjonalisering er ikkje teke med som eit eige avsnitt nedanfor. I staden er ulike mål 

knytte til internasjonalisering innarbeidd under dei overskriftene der dei høyrer heime. 

 

Overordna mål 

1. Fakultetet skal vere regionalt, nasjonalt så vel som internasjonalt orientert med omsyn 

til forskingstema, publisering og studietilbod. Vi skal sikre og utvikle kvaliteten på 

forsking, utdanning og formidling vidare og gjere den best mogleg innanfor dei 

ressursrammene vi til einkvar tid har til rådvelde. Fakultetet skal også ha høg 

kompetanse og stor grad av profesjonalitet innanfor det administrative støtteapparatet.  

2. Alle tilsette og studentar skal oppleve at fakultetet har høg grad av respekt og 

inkludering.  Vi skal leggje til rette for at studentar og tilsette trivast og sjølve kan ta 

del i å utvikle og ta hand om eige arbeidsmiljø.  Det skal vere lav terskel for å melde 

frå til næraste leiar om alle tilhøve som kan betrast.  

3. Avgjerder som er knytte til økonomi, skal vere opne og tydelege som resultat av 

langsiktig planlegging. Grunneiningane skal ha størst mogleg fagleg og økonomisk 

handlingsrom. Dette føreset økonomisk handlingsrom og mest mogleg føreseielege 

rammer. Dette har dei langt på veg fått gjennom budsjettmodellen som blei innførd 

ved fakultetet i 2010. Her blir så mykje som mogleg av det som kvart år kan avsetjast 

til drift, fordelt til institutt og senter utan øyremerking, slik at desse får det strategiske 

handlingsrommet dei treng. Fakultetsstyret skal likevel kvart år kunne avsette middel 

førelodds til overordna satsingar, t.d. for å fremje tverrfaglegheit ut over instituttnivået 

eller som avsetning til felles satsingar vedteke av fakultetsstyret. Fakultetet har også 

som mål at alle tilsette skal ha økt medvit om energibruk og utnytting av ressursar. 

4. Fakultetet skal gjennom styrevedtak sikre at dei tilsette får mest mogleg likeverdige 

grunnvilkår for arbeidet sitt på tvers av instituttstrukturen. Behovet for delegering og 

behovet for sikre overordna omsyn og like grunnvilkår kan kome i konflikt med 

kvarandre, og det er difor viktig at fakultetet har dette i mente i all saksutgreiing og -

førebuing. Avgjerder skal vere opne og tydelege, og vi skal sikre god informasjon 

vertikalt og horisontalt i organisasjonen. 

5. Leiargruppa ved fakultetet, som består av institutt- og senterleiarane i tillegg til 

dekanatet, skal vidareutviklast som ein sentral, strategisk reiskap. Ingen avgjerder skal 

takast i gruppa, men ho vil t.d. vere sentral i utarbeidinga av høyringsnotata i viktige 

saker som går til grunneiningane før endeleg handsaming i fakultetsstyret. Så sant 

høyringsnotata som normalprosedyre blir lagde fram for dei einskilde fagmiljøa ved 
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kvart institutt, og så sant den einskilde leiar kan skifte standpunkt i lys av diskusjonen 

i sine grunnmiljø, treng ikkje dette bli eit demokratisk problem. 

 

 

Fag- og programstrategi 

Fagdimensjonering: Prinsipp for fagdimensjonering er slått fast gjennom budsjettmodellen 

som blei innført i 2010. Sidan stillingar berre kan trekkjast inn eller omfordelast ved naturleg 

avgang, er handlingsrommet lite med omsyn til monaleg ressursomfordeling på kort sikt. Det 

er difor ikkje realistisk å leggje ned disiplinar i åra som kjem. For å sikre eit forsvarleg 

økonomisk handlingsrom må små og utsette fag som ein i lys av overordna mål ønskjer å 

vidareføre og vidareutvikle, finansierast særskilt av universitetet sentralt. 

Tilhøvet mellom fagleg breidd og grunnfinansiering: Målt mot dei ressursane fakultetet har til 

rådvelde gjennom studieplassfinansieringa, har vi for stor fagbreidd og for mange små fag ved 

fakultetet. På kort sikt er det vanskeleg å gjere noko med dette gjennom krymping av 

programporteføljen, men det må likevel vere mogleg å leggje ned studietilbod, eller 

organisere dei saman med andre tilbod der dette kan gje betre ressursutnytting. Vi vil vurdere 

å auke fagleg samarbeid om masterprogramma, både med tanke på betre ressursutnytting, 

men også for å sikre at vi oppfyller NOKUT-krava.  Nye studietilbod ved fakultetet må vere 

fullgodt finansiert før dei blir sette i gang, anten dette skjer gjennom intern overføring av 

ressursar eller gjennom friske middel i form av auka budsjettramme.  

Internt og ekstern samarbeid om studieprogram: Å auke både kvalitet og breidd i utdanninga 

samstundes som staben blir skoren ned, representerer ei stor utfordring.  Eit nøkkelord her er 

samarbeid, både mellom nærskylde fag ved fakultetet, mellom fakultet og også mellom 

institusjonar. Nasjonalt og regionalt samarbeid er særskilt  viktig i fag med få studentar og lita 

bemanning. Det må vurderast om ansvaret for å halde opp fulle utdanningsløp, inkludert 

ph.d., i nokre fag må fordelast på universiteta slik at ein i somme fag kan redusere tilbodet til 

t.d. berre bachelorgraden.  

Finansiering av utøvande kunstnarleg utdanning: Utdanninga i utøvande musikk ved 

Griegakademiet må i samsvar med forslaga frå evalueringskomiteen i 2011 særfinansierast 

over universitetsbudsjettet på ein måte som sikrar at utdanninga får ressursar som gjer at han 

blir likeverdig med den som blir gitt ved Musikkhøgskulen og ved NTNU. 

 

Rekruttering  

Faglege stillingar: Fagleg tilsette skal rekrutterast etter ein open og langsiktig 

bemanningsplan som skal følgjast opp gjennom årlege justeringar i samband med 

budsjetthandsaminga. Det skal vere eit overordna prinsipp at tilsetting i faste stillingar skjer 

på grunnlag av opne utlysingar og konkurranse. Som hovudregel skal stillingar kunngjerast 

internasjonalt. Stillingar skal i størst mogleg grad lysast ut som mellomstillingar, slik at yngre, 

nyutdanna forskarar kan søkje. Stillingar skal også lysast ut breitt, så sant ikkje andre omsyn 

tilseier ein meir spissa stillingsomtale.  
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Administrative stillingar:  Det skal vere ein god balanse mellom faglege og administrative 

stillingar, der forholdtalet skal vere om lag 80/20. Når ei administrativ stilling vert ledig, skal 

det før utlysing vurderast nøye kva for formal- og realkompetanse som blir kravd i stillinga 

for å fylle eventuelle nye oppåver. Det er eit mål å rekruttere fleire menn til 

saksbehandlingsstillingar ved fakultetet. 

 

Likestilling 

Fakultetet vil med støtte i lover, regelverk og UiBs uttalte målsetting arbeide for ein god 

kjønnsbalanse i faglege og administrative stillingar, både mellombelse og faste. 

Handlingsplanen for likestilling mellom kjønna, som er venta vedteke av Universitetsstyret i 

løpet av 2011, vil bli lagt til grunn for dette arbeidet. Når dei andre delplanane under den 

overordna handlingsplanen for likestilling kjem, vil desse også bli følgt opp ved fakultetet. 

Vitskaplege stillingar: Fakultetet vil føre vidare arbeidet for å betre kjønnsbalansen i 

toppstillingar ved å  prioritere kvalifiseringsstipend til kvinnelege førsteamanuensar i fag der 

det i dag er for få kvinner. Dette skal og gjelde for mellomstillingar i fagmiljø med skeiv 

kjønnsbalanse i denne kategorien. Fagmiljøa vil bli oppmoda til å identifisere interessante, 

kvinnelege søkjarar, nasjonalt og internasjonalt, som dei kan oppmode til å søkje stillinga. 

Dette skal òg gjelde postdoktorstillingar innan fag der ein veit det vil kome behov for 

nyrekruttering innan få år. Ved kalling til professor II-stillingar skal det alltid vurderast om 

det finst gode kvinnelege kandidatar. Når det gjeld rekrutteringsstillingar, skal  det vurderast å 

tilby kvinnelege stipendiatar og postdoktorar ein mentor, helst i toppstilling, som kan hjelpe 

dei med å avgjere om dei ønskjer å satse på ein akademisk karriere etter stipendperioden.   

Forskingsleiing: Det skal vere eit leiaransvar på alle grunneiningane å leggje til rette for at 

særleg yngre, kvinnelege tilsette utviklar søknader om ekstern finansiering. Dette gjeld både 

fast tilsette og postdoktorar som nærmar seg slutten av tilsettingsperioden. Kvinner skal 

oppmodast om å søkje kurs i forskings- og prosjektleiing.  

Administrative stillingar: Det skal alltid takast med i stillingsomtalen ei oppmoding til menn 

om å søkje. Når det gjeld instituttleiarstillingane, må det i god tid før utlysing av nye åremål i 

2015 vurderast korleis ein kan få fleire kvinner til å søkje desse stillingane.  

 

Forsking  

Eit  hovudmål er å skape best moglege vilkår for forskinga og det kunstnarlege 

utviklingsarbeidet ved fakultetet, med rom både for utvikling av  disiplinane sine særtrekk og 

for  tverrfaglege samarbeidsformer. Dette er først og fremst grunneiningane sitt ansvar. 

Utvikling av forskargrupper: Instituttleiarane har ansvar for at forskargruppeorganiseringa blir 

utvikla vidare ved alle institutt for å auke kvaliteten på forskinga generelt og for at fakultetet 

skal stå sterkare med omsyn til innhenting av større, eksternfinansierte prosjekt. Det skal 

framleis vere rom for den individbaserte forskinga, men også den kan skje innanfor rammene 

av ei forskargruppe. 
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Tverrfagleg samarbeid: Institutt og fakultet må samarbeide for å stimulere til tverrfagleg 

samarbeid om prosjektutvikling med utgangspunkt i forskargruppene. Fakultetet skal ha eit 

særleg ansvar for å stimulere og koordinere utviklinga av store søknader, t.d. om finansiering 

av sentre for framifrå forsking og søknader til European Research Council. Dette kan bl.a. 

gjerast gjennom avsetningar på fakultetsnivå i budsjettet og felles administrative ressursar. 

Alle stillingar med ansvar for forskingsbasert undervisning må ha ordinær FOU-ressurs: All 

undervisning ved fakultetet skal vere forskingsbasert eller forankra i kunstnarleg 

utviklingsarbeid. Dette inneber at fakultetet må ha som mål at dei fast tilsette ved 

førstesemesterstudia og Griegakademiet så snart som mogleg får vanleg forskingsressurs i 

stillingane sine. Dette er eit spørsmål som må løysast sentralt ved universitetet. 

Tematiske satsingsområde: Slike skal som hovudregel ikkje definerast ovanfrå, men skal 

utviklast i i grunnmiljøa på grunnlag av kvalitet, t.d. gjennom innhenting av eksternfinansierte 

prosjekt, publikasjonspoeng m.m.  Eit unnatak er mellomalderforsking  

Mellomalderforsking: Etter at Senter for mellomalderstudium blir avvikla som senter for 

framifrå forsking ved årsskiftet 2012-2013, vil mellomalderforskinga bli vidareført i form av 

ei tverrfagleg forskargruppe under AHKR med namnet Senter for mellomalderstudium. 

Fakultet og fagmiljø skal i samarbeid med universitetsleiinga leggje økonomisk og 

administrativt til rette for å halde opp den høge kvaliteten på mellomalderforskinga ved 

fakultetet. Innan utgangen av 2011 skal det utarbeidast ein plan for korleis dette kan skje. 

Satsing på unge forskarar: Det er viktig at ein støttar unge, lovande forskarar som enno ikkje 

har opparbeidd seg ei lang publikasjonsliste eller fått gjennomslag for større søknader. 

Eksternt finansiert forsking: Det er eit mål å auke den eksternfinansierte prosjektporteføljen. 

Hovudreiskapen skal vere styrkinga av forskargruppestrukturen og støtte til forskarar som har 

både ambisjonar og stor nok fagleg tyngd til å hevde seg i konkurransen. Det skal særleg 

satsast på oppbygging av unge som gjennom doktorgraden har vist seg særleg lovande. Dei 

viktigaste konkurransearenaene for fakultetet vil vere Frihum-programmet til NFR og 

eliteforskingsprogramma til NFR og EU. Men fakultetsleiinga skal òg arbeide for at 

humanistiske perspektiv i større grad blir tekne inn i dei større programma, både på nasjonalt 

og europeisk nivå, t.d. i tråd med målet i NFRs Strategi for humanistisk forsking, og i 

samarbeid med grunneiningane arbeide for at forskarane ved fakultetet engasjerer seg i slike 

tverrfaglege prosjekt. 

Inkluderande fag- og arbeidsmiljø: Institutta, forskargruppene og kvar enkelt forskar har 

ansvar for å skape gode og inkluderande fagmiljø som gjer at alle kan leggje fram idear og 

uferdige arbeid i visse om at dei vil få sakleg og konstruktiv tilbakemelding. Ikkje all forsking 

kan vere på elitenivå. Men all forsking har potensial i seg til å bli betre..  

Tid til forsking: Det er først og fremst eit lokalt ansvar ved grunneiningane å sikre at dei 

tilsette får tilstrekkeleg tid til forsking. Måten ein organiserer undervisninga på er viktig her. 

Eit anna viktig verkemiddel er forskingsterminane. Når søknader om slike skal prioriterast, 

skal det leggjast vekt på resultata frå opptjeningstida frå førre termin. 

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Nasjonal_strategi_for_humanistisk_forskning/1222932092154?lang=no
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Publisering: Tilbakemelding og konstruktiv kritikk er grunnleggjande for vitskapleg arbeid.  

Difor bør alle arbeid om mogleg publiserast i tidsskrift og gjennom forlag som bruker 

fagfellevurdering. Sjølv om departementet sin finansieringsmodell premierer publisering i 

såkalla nivå 2-kanalar, skal det likevel vere den einskilde forfattar eller forfattargruppe som 

avgjer publikasjonskanal for best å nå ut til dei lesarane som er målgruppa for publikasjonen. 

Men identifikasjon av målgruppe er også eit spørsmål om ambisjonar. Dersom ein har resultat 

som ein meiner har internasjonal interesse, bør dei publiserast på engelsk, uansett kva nivå 

den mest høvelege kanalen ligg på. Det same gjeld formidling på internasjonale 

fagkonferansar. I tilfelle der forskaren ikkje føler seg sterk nok i engelsk, må instituttet 

vurdere støtte til språkvask, eller støtte til kurs i akademisk engelsk, i samsvar med 

universitetets språkpolitikk. Samstundes kan publisering på eit skandinavisk språk vere 

regelen der resultata i mindre grad har internasjonal interesse eller der publikasjonen vender 

seg til eit nasjonalt publikum. Det viktigaste er at den kanalen ein vel å publisere gjennom, i 

tillegg til at den er optimal i forhold til målgruppa, er godkjent som publiseringskanal av 

Universitets- og høgskulerådet, og dermed bruker fagfellevurdering.  

Støtte til dei som ikkje publiserer: Dersom nokon har gått i stå og ikkje har publisert på fleire 

år,  eller publiserer svært lite, skal institutt- eller senterleiar ta dette opp på ein open og 

konstruktiv måte i den årlege medarbeidarsamtalen med sikte på å løyse problemet. Slike 

samtalar er også høvelege forum for å diskutere korleis instituttet eller senteret kan leggje til 

rette for at kvar og ein kan bli betre, uansett nivå og prestasjonar. 

Ressursfordeling: Dei gode og aktive forskingsmiljøa ved fakultetet må gjevast tilstrekkelege 

økonomiske og administrative vilkår til at dei kan få tatt ut potensialet sitt best mogleg. Den 

interne fordelinga av økonomiske ressursar ved grunneiningane skal ta omsyn til dette.  

Internasjonalisering: Støtte til internasjonal forskarmobilitet må ta utgangspunkt i dei 

einskilde forskarane sine behov. Dei fleste av fakultetet sine forskarar som arbeider og 

publiserer internasjonalt, har bygt opp eigne nettverk. I staden for å bruke ressursar på 

(”strategiske”) institusjonelle nettverks- og samarbeidsavtalar, som berre ved slumpetreff vil 

vere til hjelp for den einskilde forskaren, bør grunneiningane i størst mogleg grad la slik støtte 

følgje forskarane og deira behov.  

 

Kunstnarleg utviklingsarbeid  

Full likestilling med forsking: Kunstnarleg utviklingsarbeid må fullt ut likestillast med 

forsking. Fakultetet skal ut får dette arbeide for at kunstnarleg utviklingsarbeid blir 

inntektsgjevande på same måte som forsking i dag er det innanfor RBO-modellen. I fråvere av 

eit departementsstyrt system for dette må universitetet sentralt i samarbeid med fagmiljø og 

fakultet utarbeide eit lokalt system der tildeling skjer frå Universitetsstyret og dermed utanfor 

fakultetets normale budsjettramme.  

Ph.d. knytt til kunstnarleg utviklingsverksemd: Fakultetet skal arbeide for at dei som 

gjennomfører stipendprogrammet for kunstnarleg utviklingsverksemd på få tittelen ph.d. på 

line med dei som fullfører vanleg forskarutdanning.  
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Forskarutdanning 

Forskarutdanninga er fakultetet sitt ansvar, men det faglege ansvaret for oppfølging av 

kandidatane må ligge på grunneiningane. 

Fordeling av ansvar mellom fakultet og institutt: Mest mogleg av det faglege ansvaret for 

forskarutdanninga skal leggjast til grunneiningane og forskingsmiljøa. Dei 

departementsfinansierte stipendheimlane som fakultetet er tildelt, blei fordelte til 

grunneiningane i 2010, og ansvaret for oppfølging i form av midtvegsevaluering, 

rapportering, medarbeidarsamtaler m.m. er også delegert til grunneiningane.  

Ansvar for eit godt fagmiljø: Eit nødvendig vilkår for best mogleg kvalitet i forskarutdanninga 

og eit overordna mål for fakultetet er at vi klarer å integrere kandidatane i aktive og gode 

fagmiljø som også rettleiar er ein del av. Dette må gjelde alle kandidatane knytte til fakultetet, 

anten dei er tilsette i departementsheimlar eller i eksternt finansierte prosjekt. Så langt som 

mogleg må det òg gjelde vitskapeleg tilsette ved andre institusjonar som sjølv ikkje har rett til 

å tildele doktorgrad, og som difor er tekne opp på vårt program.  

Driftsmidlar: Budsjettfordelingsmodellen legg det økonomiske ansvaret for drift av 

forskarutdanninga til grunneiningane, utan øyremerking frå fakultetet si side. Tilsvarande blir 

resultatbaserte inntekter knytte til ferdige doktorgradar fordelt vidare til grunneiningane. 

Innanfor desse tildelingane må det på kvart institutt avsetjast ressursar til naudsynt 

undervisning på doktorgradsnivå.  

Forskarskular: Fakultetet er i dag engasjert i fem ulike forskarskuler.  I den nye ordninga som 

er planlagd innført frå 2012, blir det grunneiningane og fagmiljøa som må ta avgjerda om 

forskarskulene, anten slik dei er i dag eller i revidert form, er tenlege instrument i 

forskarutdanninga knytt til den aktuelle disiplinen, og dermed om dei vil prioritere desse 

engasjementa framfor andre verkemiddel.  

Pliktarbeid: Ideelt bør alle stipendiatar tilsetjast for fire år, der eitt år er pliktarbeid. Dette gjev 

kandidatane breiare røynsle med ulike oppgåver knytt til det å arbeide i akademia, ikkje minst 

med undervisning. Røynslene frå pliktarbeidet vil gjere at dei står sterkare på 

arbeidsmarknaden når dei har avlagt graden. I dag tilset fakultetet for fire år i dei 

departementsfinansierte heimlane. Dei eksternt finansierte kandidatane blir derimot normalt 

tilsett for tre år, av di finansieringskjelda berre gjev finansiering for tre år, dvs. for den 

normerte tida avsett til avhandlingsskriving og opplæringsdel. Universitetsleiinga har 

oppmoda fakulteta om å tilsette også desse stipendiatane for fire år, med det fjerde året 

finansiert av eigne middel. Slik økonomien og fagstrukturen ved fakultetet er no, er det 

vanskeleg å sjå at dette skal vere mogleg å gjennomføre i dei næraste åra. 

Arbeidsmarknad: Fakultetet må skaffe seg betre oversyn over arbeidsmarknaden for doktorar 

med humanistisk grad utanfor universitet og høgskular gjennom ei 

arbeidsmarkedsundersøking og ei alumnusordning, og leggje større vekt på overførbare 

dugleikar i utdanninga, særleg i opplæringsdelen. Dette siste vil vi knytte til implementeringa 

av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, som skal skje seinast i løpet av 2012. 

Internasjonalisering: Så mange som mogleg av stipendiatane bør tilbringe ein del av 

stipendperioden i utlandet. For å oppnå best mogleg finansiering av slike opphald, skal det 
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vere eit krav at opphaldet eller opphalda er tekne med i søknaden om stipend. Når det gjeld 

eksternt finansierte stipend, må slike kostnader takast med i prosjektfinansieringa. 

Samarbeid med kandidatane: Fakultetet vil vidareutvikle samarbeidet med kandidatutvalet 

ved HF (Stip-HF). Det skal haldast minst to møte med Stip-HF kvart semester.  

 

Utdanning på bachelor- og masternivå 

Verdien av humaniora: Humaniora si plass i samfunnet og dei verdiane som ligg i ei 

humanistisk grad må gjerast tydelegare i fag- og emneplanar, jf. avsnittet om humaniora i 

samfunnet lenger oppe. 

Studentrekruttering og opptakspolitikk: Fakultetet skal ha som mål å auke rekrutteringa. Ein 

viktig grunn til dette er at samfunnet vil ha eit aukande behov også for den kompetansen 

kandidatane våre har. Samstundes er også økonomien til fakultetet avhengig av studenttalet. I 

dag har vi i nokre fag kapasitet til å gje eit fullgodt studietilbod til fleire studentar enn dei vi 

får ta opp kvart år. Her er det viktig å auke rekrutteringa for å sikre økonomien og med det 

både breidda i tilbodet vårt og kvaliteten på utdanninga. Der det er ledig kapasitet, kan vi 

klare dette med 40 % finansiering basert på avlagde studiepoeng. For andre fag tilseier 

studenttilstrøyminga at det er behov for fleire fullfinansierte studieplassar. 

Studiemiljø: Fakultetet vil  arbeide for å forbetre studiekvaliteten i vid forstand for å auke 

trivselen og kjensle av meistring blant studentane. Arbeidet med å lage betre arbeidsvilkår for 

studentane ved å rehabilitere Sydneshaugen skule er i ferd med å starte opp. HSU har våren 

2011 etablert ei studentkro for alle HF-studentar. Fleire fag ved fakultetet har etablert ei 

mentorordning. Det ønskjer vi å innføre i alle fag. Samstundes vil vi arbeide for å få på plass 

eit større spekter av undervisings- og vurderingsformer. Saman med UB og fagmiljøa vil vi 

arbeide for å etablere elektroniske alternativ til tradisjonell pensumlitteratur. Fakultetet 

innfører i 2011 Spurveugleprisen, som skal delast ut kvart år til særskilt vellukka 

kvalitetsfremjande tiltak på utdanningssida.  

Fagstudium i første semester: Eit viktig tiltak mot fråfall er å få plass fagstudium alt i første 

semester. Ei slik omlegging må og omfatte ei vurdering av førstesemesteremna, som i dag har 

eit omfang på 30 studiepoeng, medan universitets- og høgskulelova har 20 som minimum.  

Status til bachelorgraden: Mange studentar avsluttar studia sine etter bachelorgraden. 

Fakultetet ser det som eit mål å styrkje den kompetansen desse studentane kjem ut med: Vi 

må vurdere å utvide bacheloroppgåva og gje den eit tydlegare forskingsinnhald, og i større 

grad å sjå bacheloroppgåva saman med masterstudiet. Samstundes vil dette truleg kunne vere 

eitt av fleire tiltak for å betre rekrutteringa til mastergrad, der fakultetet i dei siste åra ikkje har 

klart fylle opptakskvoten.  

Emnegrupper i bachelorgraden: Ved opprettinga av disiplinbaserte bachelorgradar og ved ei 

eventuell innføring av breiddekrav i bachelorgraden ved UiB vil det vere ei aukande trong for 

meir strukturerte studietilbod ved sida spesialiseringa i graden. Fakultetet vil utvikle eit breitt 

tilbod av emnegrupper for dette formålet, både for eigne studentar og studentar frå andre 

fakultetet.  
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Mastergraden: Når det gjeld masternivået, vil fakultetet gjere ein grundig gjennomgang av 

programma med sikte på større grad av samarbeid og betre utnytting av 

undervisningsressursar, t.d. innanfor språk- og litteraturvitskaplege disiplinar. Det bør 

vurderast å knytte det faglege ansvaret for masterprogram til forskargrupper. Det overordna 

målet skal likevel vere høgst mogleg fagleg kvalitet. 

Arbeidsmarknad: Studietilboda ved fakultetet skal vere forskingsbaserte, samstundes som dei 

skal kvalifisere for seinare arbeid. Fakultetet har som mål at studietilboda utanom 

lektorutdanninga skal vere mest mogleg arbeidslivsrelevante, utan at vi utviklar dei til 

profesjonsstudium. Kandidatane våre fyller eit så vidt spekter av stillingar at det i mange høve 

er generell kompetanse meir enn fagkompetanse som vert vektlagt ved tilsetjing. Dette betyr 

at vi i tillegg til utvikling av fagkompetanse må leggje vekt på å utvikle generell kompetanse, 

gjere studentane trygge på at dei har slik kompetanse og å gjere arbeidsgjevarar merksame 

både på at slik kompetanse finst og er verdfull for ein arbeidsgjevar. Eit verkemiddel her er 

praksisemne. Fakultetet har allereie slike, og tek sikte på å utvide dette tilbodet. Utvikling av 

eit godt alumnusnettverk er eit anna verkemiddel som fakultetet må satse på. Fakultetet 

ønskjer også å utvikle samarbeidsprosjekt med Humanistisk studentutval (HSU) og 

Karrieresenteret ved Studentsamskipnaden i Bergen for å styrkje studentane sitt medvit om 

forholdet mellom det arbeidslivet spør etter og den kompetansen dei får gjennom ein 

humanistisk grad. Eit anna tiltak er ei meir djuptgåande arbeidslivsundersøking retta mot 

kandidatar med humanistisk grad. 

Undervisningsspråk og sikring av terminologi: Universiteta har eit avgjerande ansvar for å 

sikre norsk fagterminologi og fagspråk og at studentane våre lærer dette i løpet av studiet. I 

samsvar med målet i UiBs språkpolitiske dokument Både i pose og sekk, bør undervisninga 

hovudsakleg skje på norsk på 100- og til dels 200-nivå. Det må gjerast ein gjennomgang av 

tilboda våre på engelsk, der vi ikkje berre ser på omfang, men òg på i kva grad desse tilboda 

kan setjast saman til fornuftige heilskapar i forhold til kva studentane etterspør. Eit viktig 

punkt i UiB sin språkpolitikk er sikring og vidareutvikling av norsk fagterminologi i alle fag. 

Fakultetet vil støtte utvikling av termbasar for dei ulike faga ved fakultetet. 

Lærarutdanning: Av undersøkinga Kompetanse 2020 går det fram at om lag kvar fjerde av dei 

utdanna kandidatane våre får seg arbeid i skuleverket. Det er difor viktig til ei kvar tid for 

fakultetet å ha ei best mogleg lærarutdanning. I tillegg til dei som søkjer seg til dei to 

integrerte lektorutdanningsprogramma ved fakultetet, skaffar svært mange av kandidatane 

våre seg lektor/adjunkt-kompetanse ved å byggje på med eittårig  PPU-utdanning etter avlagd 

bachelor- eller mastergrad. Vi skal halde fram arbeidet med å forbetre kvaliteten på den 

integrerte lektorutdanninga, samstundes som vi må sjå til at ressursbruken står i rimeleg 

forhold til talet på studentar som gjennomfører utdanninga. Sidan ein svært stor del av dei 

ordinære studentane anten blir lærarar eller får andre oppgåver der formidlingsevne er viktig, 

bør det vurderast å styrkje fagdidaktikken også i ein del ordinære emne. 

Internasjonalisering: Fakultet vil arbeide for større og meir målretta internasjonal student- og 

lærarutveksling. Det bør vurderast om ikkje utveksling i større grad enn i dag bør skje med eit 

fåtal utanlandske universitet vi har god kjennskap til og god kontakt med. Lærarutveksling, 

http://www.sprakrad.no/upload/9832/UiB_spraak_2007.pdf
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som ikkje må forvekslast med forskarmobilitet, til dei same universiteta er viktig for at 

samarbeidet skal bli best mogleg.  

Etter- og vidareutdanning: Fakultetet  har i dag det mest omfattande tilbodet av alle fakulteta 

ved UiB. I tillegg vert ein del av studieplassane våre vert sett av til årsstudium retta mot dei 

som ønskjer å utvide kompetansen sin med eit nytt fag. Fakultetet vil organisere og 

vidareutvikle etter- og vidareutdanningstilboda sine i tråd med dei vedtaka som vil bli gjort av 

universitetsstyret som resultat av det sentrale utgreiingsarbeidet som er lagt fram til drøfting 

våren 2011. Samstundes må funksjonen til årsstudia vurderast, sidan dei i dag i stor grad ser 

ut til å rekruttere nye studentar som ikkje vil forplikte seg på ein full bachelorgrad. 

Samarbeid med studentane: Fakultetet vil leggje stor vekt på å vidareføre det gode 

samarbeidet med Humanistisk studentutval (HSU), ikkje minst om studentkroa Ad Fontes i 

HF-bygget. Det skal haldast minst to møte med utvalet kvart semester. Institutta skal bidra så 

sterkt dei kan og i samarbeid med HSU til at det til einkvar tid finst eit aktivt fagutval knytt til 

kvar disiplin 

 

Formidling  

Humaniora sin plass i samfunnet: Ei viktig oppgåve for leiingane ved dei humanistiske 

fakulteta i åra som kjem er formidling av den grunnleggjande rolla også dei humanistiske fag 

har for økonomisk, sosial og kulturell utvikling. Her er det viktig at ein er i stand til å gå i 

dialog med omverda. 

Utteljing for formidlingsverksemd. Dei som bruker tid på og markere seg med god 

forskingsformidling for allmenta, er med på å legitimere humanistisk forsking. Når 

resultatbaserte inntekter blir vidarefordelt innanfor grunneiningane, bør det takast omsyn til 

god formidlingsverksemd og ikkje berre til forskings- og undervisningsresultat. Fakultetet vil 

i 2011 innføre ein pris for god formidling. 

Nettsider: Fakultetet og grunneiningane sine nettsider skal vere oppdaterte, godt organiserte 

og prega av godt og presist språk. Dette er i stor grad tilfellet allereie i dag, men må følgjast 

opp kontinuerlig. 

 

Fakultetet som organisasjon og arbeidsplass 

Personalpolitikk og leiing: Fakultetet skal  ha eit godt og inkluderande arbeidsmiljø med god 

takhøgd og positiv haldning. Det skal vere god kontakt og dialog mellom nivåa gjennom 

hyppige møte mellom fagleg leiing på fakultets- og instituttnivå og tilsvarande på den 

administrative sida. Vi ønskjer at våre leiarar på alle nivå skal fremje ein positiv og 

involverande organisasjonskultur og fakultetet vil ha eit særskilt fokus på personalleiing og 

inkluderande arbeidsliv gjennom mellom anna å prioritere leiarutvikling for faglege og 

administrative leiarar. Nye leiarar vil få tilbod om opplæringspakke og yngre forskingsleiarar 

vil få tilbod om eige kurs. UiB er i ferd med å utvikle ein livsfasepolitikk som skal følgjast 

opp på fakultetsnivå. 
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Administrasjonen: Administrasjonen ved HF har som mål å  vere profesjonell og synleg. Det 

administrative apparatet skal byggje opp under den faglege verksemda på alle nivå og  skal 

medverke til at styrer, råd og utval har eit best mogleg grunnlag for å ta sine avgjerder. 

Administrasjonen skal  ha effektive og gode rutinar og system og skal handle i samsvar med 

reglar for offentleg forvalting. Alle tilsette i administrasjonen skal ha tilbod om å delta i eitt 

eller fleire nettverk for å dele og utvikle kompetanse på tvers av einingar og nivå til beste for 

organisasjonen. Fakultetet har utarbeidd ein kompetanseplan for administrativt tilsette som 

skal rullerast kvart år og vi skal oppmode alle tilsette til å ta kompetansegivande utdanning og 

andre kurs som er relevante for arbeidet. 

 

Ressursforvalting og grønt miljø: Det skal vere eit overordna prinsipp at budsjettet skal 

fordelast på bakgrunn av ein tydeleg og open  modell som gir grunneiningane størst mogleg 

handlingsrom. Avgjerder som gjelde økonomi skal risikovurderast på ein systematisk måte. 

Fakultetet skal også utarbeide ein langsiktig arealplan og gå gjennom bygningsmassen for å 

sjå kor det er mogleg å spare t.d. ved fortetting. Det er sett ned ei administrativ analysegruppe 

som skal sørgje for at styringsdata til fakultetet til kvar tid er oppdaterte og kan brukast til 

rapporteringar, i budsjettfordelingar og til presentasjonar. I den nye ordninga med 

internhusleige vil måling av strømforbruk etter kvart bli gjort for det einskilde bygg. Når dette 

er på plass vil fakultetet leggje til rette for at grunneiningar som kan vise til redusert 

energiforbruk får økonomisk utteljing. Det er eit mål at  alt boss vert kjeldesortert og at den 

einskilde ikkje tek fleire utskriftar enn naudsynt. Der det er mogleg skal videokonferanse 

nyttast som alternativ til møte og fakultetet har saman med to av grunneiningane investert i 

nytt videokonferanseutstyr som kan nyttast også av andre. 
 

 

 



 

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 
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Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 
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Strategi for Det humanistiske fakultet 2011 - 2015 - høringssak 

 

I kjølvannet av arbeidet med strategien for Universitetet i Bergen 2011-21015, som ble 

vedtatt av Universitetsstyret 14.4.2011, skal fakultetene følge opp med egne 

strategidokumenter. Vedlagt følger utkast til strategi for Det humanistiske fakultet. 

Dokumentet er utarbeidet av fakultetsledelsen. En første versjon ble diskutert med institutt- 

og senterlederne i mars, og omarbeidet med utgangspunkt i diskusjonen der. Fakultetet 

ønsker nå høringsinnspill fra grunnenhetene før det endelige forslaget legges fram for 

fakultetsstyret for vedtak. Dette skal etter planen skje i oktober.  

 

Dokumentet som nå sendes ut, er mer omfangsrikt enn det endelige strategidokumentet 

fakultetsledelsen ser for seg. Det er tenkt som et diskusjonsnotat, og særlig kapitlet om 

utfordringer for fakultetet kan sannsynligvis kortes ned i den endelige versjonen.  

En rettesnor under arbeidet har vært at dokumentet skal være konkret og i minst mulig grad 

baseres på vage, overordnede mål som i neste omgang vanskelig kan operasjonaliseres i 

f.eks. handlingsplaner. 

 

Noen vil sikkert mene at mål mangler, eller at noen av de som er med, er overflødige. Dette 

ønsker vi innspill om, men vi vil også gjerne ha synspunkter på ambisjonsnivå og omfang og 

detaljeringsgrad. Strategien skal dekke en fireårsperiode, og med de administrative og 

faglige ressursene vi har til rådighet, er det grenser for hva det er realistisk å få tatt tak i og få 

gjennomført i løpet av en så kort periode. 

 

Vi vil også gjerne ha innspill om formen. Tradisjonelt er strategidokumenter av denne typen 

satt opp i form av lange lister med kort formulerte kulepunkter. Vi har tilstrebet en form som 

mer er preget av løpende tekst, men er ikke sikker på om dette er den beste løsningen. 

Referanse Dato 

2011/6265-TRM 19.05.2011 
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Høringsfrist til fakultetet er satt til 1. september, og behandling i fakultetsstyret vil være 11. 

oktober 2011. Vi vil også invitere til allmøte på Sydneshaugen skole, Auditorium A, onsdag 

15. juni kl. 10.30 – 11.30 og ber om at informasjon om dette blir gitt til ansatte og studenter. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Gjert Kristoffersen 

dekan Trine Moe 

 fakultetsdirektør 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi 

Senter for middelalderstudier 

 



Høringsuttalelse – HF: Utkast til strategi 2011-2015 
 
"Tekst, Bilde, Lyd, Rom (TBLR/Bergen)" – forskerskolen for de estetiske fagene – har behandlet 
strategiutkastet i ledergruppen, svarer i det følgende, og oversender uttalelsen både gjennom 
institutt og direkte til fakultetet. 
 
Vi har ingen merknader til det som oversendelsesbrevet etterspør spesielt: Ambisjonsnivå, 
omfang og detaljeringsgrad i det foreløpige strategiutkastet synes rimelige, også formen virker 
kongenial. I innhold bærer det imidlertid ennå preg av å være et uferdig dokument. 
 
Som en av fakultetets etablerte forskerskoler, avgrenser vi kommentarene til det som berører 
TBLR/B direkte – faglig virksomhet, organisatoriske forhold og finansieringsgrunnlag, og til 
forhold ved forskerutdanningen og forskningen. På dette nedslagsfeltet inneholder utkastet noen 
uoverensstemmelser som vanskelig kan være del av en helhetlig strategi, og som vi kommenterer 
i lys av forskerskolens rolle og funksjon. TBLR/Bs oppfatning vil være kjent også fra andre 
sammenhenger, som vi viser til her: (1) de utførlige kommentarene våre (dokument til Fak.styrets 
S 37/11) til dekanatets forslag av februar 2011 om revisjon av forskerutdanningen, og (2) 
kommentarene våre til UiBs sentrale rapport om forskerskolene ved UiB. 
 
I 
Strategiutkastets avsnitt om Forskarutdanning i kap. ”Fak.s mål 2011-2015” (17 f.): Fakultetet 
erkjenner sitt udiskutable ansvar for forskerutdanningen, men mener det faglige ansvaret for 
oppfølgingen av PhD-kandidatene ”må ligge på grunneiningane”. Med en annen formulering sier 
utkastet at ”[m]est mogleg av det faglege ansvaret for forskarutdanninga skal leggast til 
grunneiningane og forskingsmiljøa”. I plasseringen av ansvaret for et godt fagmiljø og ”best 
mogleg kvalitet i forskarutdanninga” vektlegger utkastet integreringen av kandidatene i ”aktive 
og gode fagmiljø som også rettleiar er ein del av”. Endelig, under ”Forskarskular”, slår utkastet 
fast at det i ”den nye ordninga som er planlagd innført frå 2012, blir det grunneiningane og 
fagmiljøa som må ta avgjerda om forskarskulane, anten slik dei er i dag eller i revidert form, er 
tenlege instrument i forskarutdanninga knytt til den aktuelle disiplinen, og dermed om dei vil 
prioritere desse engasjementa framfor andre verkemiddel”. 
 I lys av den utvikling som har vært, særlig i forbindelse med de to ovennevnte sakene, er 
dette nå gamle tanker og må endres (det samme gjelder flere av formuleringene i underpunktet 
om forskerutdanning (7 f.) i kapitlet om ”Utfordringar”). Vårt syn er at fakultetet skal stå ved og 
forvalte sitt ansvar for forskerutdanningen. – (A) Dette innebærer selvsagt at det operative 
ansvaret for fremforskningen i avhandlingsdelen legges til PhD-kandidat og veileder, og at 
veileders sentrale rolle erkjennes og understøttes best mulig av fakultetet. Videre er kandidatenes 
integrering i aktive og gode fagmiljø også noe som bør etterstrebes. Det er imidlertid ingen 
selvfølge eller generell regel, og kan heller ikke bare besluttes, at kandidat og veileder støtt er del 
av samme nære fagmiljø, forskergruppe eller forskningskontekst. Den samtidigheten og 
kvalitative garantien som utkastet forutsetter i forholdet mellom veileders fagmiljø og 
kandidatens, er ikke gjengs virkelighet. – (B) Vårt syn innebærer dernest at fakultetet, for å 
forvalte sitt ansvar, er avhengig av en fakultets-overgripende struktur som fanger opp i og samler, 
tilbyr og utvikler felles forskerutdanningsmiljøer for kandidatene og veilederne. Slike enheter, 
som arbeider på oppdrag for fakultetet og som primært gis det operative ansvaret for virksomhet 
innenfor opplæringsdelen, finnes (ut over SVT) allerede i dag i form av de velfungerende 
forskerskolene. Disse griper over flere fagmiljø, institutter og fakulteter både i PhD-
deltakermasse og stab, og møter PhD-kandidatenes ønsker og behov direkte. De fremmer 
tverrfaglighet, utvikler faglige standarder innenfor beslektede fag, og åpner, tilbyr og trekker på 
omfattende både lokale, nasjonale og internasjonale forskningsnettverk og sentrale forskere i 



 2

dem. Skolene tilbyr også veilederne dette forumet. Alt dette er av uvurderlig betydning for så vel 
PhD-kandidater som veiledere. Her, i forskerskolene, får kandidatenes forskning og prosjekter 
det forskerutdanningsmessige resonansrommet som slett ikke nødvendigvis er gitt kun i forholdet 
mellom veileders aktuelle fagmiljø og kandidat. Og vel å merke: Forskerskolene er allerede 
gjengs virkelighet. 

Å gjøre forskerskolenes videre virksomhet og liv til gjenstand for en instrumentell og 
finansiell vurdering foretatt av lokale forvaltere av ”den aktuelle disiplinen”, ”grunneiningane og 
fagmiljøa” lokalt, vil være å lukke øynene for de forskerutdanningsmessige realitetene, så vel 
som for PhD-prosjektene og strukturene de er avhengige av. Det vil også – uten fakultetets 
fortsatte ansvar for skolene, og gjennom egne finansieringsposter som ikke har vist seg dyre – 
innebære en avvikling av skolene, og dermed av en tidsmessig og overgripende 
forskerutdanningsmessig struktur som allerede er på plass for størstedelen av fakultetet. Dét bør 
ikke skje, noe som også ettertrykkelig er blitt påpekt i UiBs sentrale rapport om skolenes 
virksomhet. 

Vi vil også legge til at strategiutkastets omtale av forskerutdanningens 
internasjonalisering, som gjøres synonymt med å ”tilbringe ein del av stipendperioden i utlandet”, 
er lovlig snever, og synes blind for den reelle faglige internasjonaliseringen som foregår i 
forskerutdanningen, bl.a. gjennom forskerskolene. Se for øvrig omtalen av forskerskolen ovenfor. 
 
II 
Når man holder utkastets ensidige forskyvning av ansvar i forskerutdanningen over mot disiplin, 
lokale fag- og forskningsmiljø og grunnenheter, opp mot hva utkastet på samme tid sier om 
tverrfaglighet, økt rekrutteringskvalitet, samfunnsrelevans, økonomianvendelse og 
operasjonaliseringsansvar, fremstår det et annet bilde. Til forskjell tegnes her konturene av et 
ansvarsbevisst, samspillende, aktivt understøttende og forvaltende fakultetsnivå, som tar mål av 
seg til å gripe inn, legge til rette, og implementere strukturelt overgripende, operativ 
medvirkning. Noen eksempler: 
 
Underavsnittet om Tverrfagleg samarbeid i kap. ”Utfordringar” (10): Her pekes det på 
fakultetets ”store heterogene institutt der det innanfor rammene til kvart institutt er gode vilkår 
for utvikling av tverrfagleg samarbeid om forsking og undervisning”, en påstand vi ikke udelt kan 
stille oss bak. Samtidig fremheves den indre institutt-heterogeniteten som ”ei av dei viktigaste, 
faglege oppgåvene” som instituttlederne har å stri med i tiden fremover. Videre heter det at ”[e]i 
hovudutfordring er knytt til utvikling av tverrfagleg forskingssamarbeid på tvers av institutt-, 
fakultets- og institusjonsgrenser. Dette kan styrke forskinga, og ikkje minst samfunnsrelevansen i 
åra som kommer [sic]. Her har fakultetsnivået ei viktig rolle som initiativtakar og koordinator” 
(vår uth. og u.strekn.). 
 TBLR/B deler fullt ut denne bevisstheten om fakultetetsnivåets fundamentale ansvar for 
og delaktighet i utviklingen av relevant tverrfaglig virksomhet i forskning og undervisning – 
mellom disipliner, lokale fagmiljø og -grupper, ut over det enkelte institutt, fakultet og 
institusjon. Vårt felt dreier seg om forskerutdanning og forskningsbasert støtte til utviklingen av 
pågående forskningsprosjekter i et estetisk tverrfaglig miljø både innenfor og på tvers av 
enkeltinstitutter, fakulteter og universiteter/høyskoler. På dette feltet har fakultetet i 
forskerskolene allerede den faglig overgripende strukturen som omsetter fakultetets initiativ- og 
koordineringsansvar i aktivt, praktisk arbeid, på vegne av fakultetet. – Man må derfor spørre seg 
hvorfor utkastet da, i den konkrete omtalen av forskerutdanningen og forskerskolene, samtidig 
skyver fra seg dette fakultetsansvaret, ensidig over mot institutter og lokale fagmiljøer. 
Uforståelig nok gjøres dette samtidig med at det aktuelle underavsnittet også antyder at 
”tverrfaglege [master]grader kan gje betre forskarrekruttar”, bedre arbeidsmarkedstilpasning og 
”betre utnytting av knappe undervisningsressursar”. Hvis tverrfaglighet i forskning, utdanning og 
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undervisning på tvers av enhetsgrensene skal være et mål i fakultetets udiskutable 
ansvarsforvaltning – også for å heve kvaliteten på utdanning og forskning, øke 
samfunnsrelevansen og forbedre ressursutnyttelsen – da er det uforståelig at utkastet samtidig vil 
undergrave de overgripende strukturene som aktivt møter disse hensynene, og som allerede er på 
plass på vegne av fakultetet, slik som i de velfungerende forskerskolene. 
 
Underavsnittet om Overordna mål i kap. ”Fak.s mål 2011-2015” (12): I  delpunkt 3 berøres 
budsjettmodellen av 2010 og økonomi. Punktet knytter prinsippene om åpenhet, langsiktig 
planlegging, forutsigbarhet og handlingsrom til instituttavsetninger uten øremerking. At dette i en 
rekke vesentlige sammenhenger er et gode for instituttene og deres indre liv er ubestridelig. Men 
på samme sted formulerer utkastet en vesentlig presisering – interessant nok i forbindelse nettopp 
med det viktige ansvaret for og hensynet til tverrfaglighet, knyttet til det instituttovergripende, 
fakultære nivået: ”Fakultetsstyret skal likevel kvart år kunne avsette middel førelodds til 
overordna satsingar, t.d. for å fremje tverrfaglegheit ut over instituttnivået eller som avsetning til 
felles satsingar vedteke av fakultetsstyret”. 
 Som allerede vist, tilkjenner strategiutkastet fakultetet et særlig ansvar for tverrfaglighet. 
Hvis det finnes en sammenheng hvor behovet for utvikling av relevant tverrfaglighet fremtrer 
med største kraft, så er det nettopp i forskerutdanningen, hvor den i særlig grad aktivt ivaretas og 
fremmes på vegne av fakultetet i de velfungerende forskerskolene. Vi registrerer tilfreds at 
utkastet på dette punktet på ingen måte reiser hinder for fakultære, instituttovergripende 
strukturer og virksomhet som imøtekommer et så viktig hensyn som dét til tverrfaglighet blant 
fakultetets øvrige faglige mål, og slik dette hensynet forvaltes gjennom fakultetets forskerskoler. 
Vi registrerer også med tilslutning at en forutsigbar finansiering av slike overordnede satsinger 
som bl.a. skolene representerer, og som ellers åpenbart er ressursbesparende ved å være fag- og 
grunnenhets-overgripende, er inntenkt i utkastet på dette punktet. Dog bør ”førelodds” midler til 
overordnede satsinger for å nå fakultært sentrale faglige mål, slik som gjennom finansieringen av 
forskerskolene, ikke gjøres til gjenstand for Fak.styresaksbehandling ”kvart år”. De bør istedet 
sikres finansielt langsiktig ved fakultetsavsetninger gjennom flere år i strekk (jfr. UiBs sentrale 
rapport om forskerskolene). – Igjen reiser spørsmålet seg om hvorfor ansvaret for de 
velfungerende forskerskolenes berettigelse og eksistensmuligheter i utkastet ellers foreslås fjernet 
fra fakultetets primærhensyn, og ensidig forskyves som en lokal prioriteringssak til fagmiljø og 
institutter. 
 
Underavsnittet om Forsking i kap. ”Fak.s mål 2011-2015” (14 f.): Med referanse til 2007-
reorganiseringen er grunntonen i strategiutkastet å tillegge grunnenhetene det operative ansvaret 
for best mulig faglige resultater i undervisning og forskning, og for ressursene – et prinsipp som 
utkastet også forsøker å gjøre gjeldende for forskerutdanningen og de allerede etablerte 
forskerskolene. Samtidig tegnes bildet av fakultetet som et kontrollerende, koordinerende og 
strategisk nivå som fastsetter virksomhetens overordnede faglige mål og rammer (jfr. s. 3). Med 
så heterogene institutter som reorganiseringen reelt resulterte i, lar det seg ikke gjøre å etterleve 
den desentraliserende nivåskissen til fulle. På flere punkter krakelerer bildet, og 
operasjonaliseringsansvaret må i praksis veksle mellom grunnenheter og fakultet ut fra de 
overordnede faglige målene. Det beste er at – og når – dette erkjennes og blir tatt høyde for, og 
utmyntes som et konstruktivt samarbeid og en virksomhet som nivåene i fellesskap står sammen 
om ut fra de overordnede målene, og uten at nødvendig ansvarlig operativ virksomhet ensidig 
tvinges inn i en modell som ikke passer i alle henseender. 
 Nok et eksempel til illustrasjon av hvordan grunntonen om overføring av ansvar fra 
fakultet til institutt slår sprekker i utkastet, og i realiteten beskrives som et operativt vekselspill 
mellom grunnenheter og fakultet, finnes i underkapitlet om ”Forsking” (14 f.). Her er 
paradoksene såpass mange at de vanskelig kan siteres kortfattet. Bildet av hvor lokaliseringen av 
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ansvaret for og operasjonaliseringen av f.eks. tverrfaglighet, ekstern finansiering, spesielle 
temaområder, særlige forskningsfelt m.v. er innplassert, nyanseres på disse sidene fortløpende i 
vekselspillet mellom instituttledelsene, fagmiljøene, forskergruppene, sterke enkeltforskere, 
fakultetsledelsen, fakultetets organer, osv., osv. Poenget vårt er at det operative samspillet 
mellom fakultetsnivå og de forskjellige delene av grunnenhetsnivået i dette tilfellet beskrives 
konstruktivt med sikte på hva som reelt kan gi best faglig resultat, og ikke – som i forbindelse 
med utkastets spesifikke omtale av forskerutdanningen og forskerskolene (17 f.) – forsøkes 
presset inn i en modell som ikke svarer til virkeligheten. 

Forskerutdanningen, inkludert skolenes virksomhet, er for fakultetet like strategisk viktig 
og står like sentralt som forskningen etter vårt syn. Det produktive samarbeidet for best mulig 
faglige resultater bør få gjelde i dem begge.  

Forskerskolenes vitenskapelige stab og ledelse springer i sin tjeneste for fakultetet som 
kjent ut av de lokale fag- og forskningsmiljøene, forskergruppene og instituttene, slik som 
skolenes PhD-kandidater. De produktive relasjonene mellom fakultetets etablerte forskerskoler 
og fagmiljøene i grunnenhetene kan sikres ytterligere gjennom økt samarbeid og gjensidige 
orienteringer, og organisatorisk gjennom enda bredere representasjon i lederstabens 
koordineringsgrupper i skolene. Tilsvarende bør fakultetsledelsen vurdere å reaktivere fakultetets 
styringsgruppe for forskerutdanning, og gjøre den enda mer gjensidig orienterende og 
representativ gjennom deltakelse av både forskerskolene, representanter for instituttenes 
forskningsgrupper og -miljø og SVT, sammen med kandidatene selv og fakultetsledelsens 
forskings- og forskingsutdanningsansvarlige. Begge deler vil bidra til å gi best mulig faglige 
resultater. 
 
TBLR/B ber om at disse merknadene blir hensynstatt i revisjonen av utkastet til strategi. En 
produktiv, samlende og helhetlig fakultetsstrategi bør i sine mål om å nå de best mulig faglige 
resultatene innstille seg på å kunne leve med en aksepterende forståelse av de mindre 
paradoksene som har sin rot i fakultetets virkelighet, heller enn å utsette seg for risikoen for å bli 
kun et uttrykk for en ensidig politikk som på noen punkter ikke vil kunne la seg gjennomføre. Det 
er en vesentlig forskjell mellom politikk og strategi. 
 
 
Bergen, den 16. august 2011 
 
Pva TBLR/B, Koordineringsgruppen 
 
Lars Sætre (sign.) 
leder TBLR/Bergen og TBLR/Nasjonalt 
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Høyringsfråsegn frå LLE - Strategi for Det humanistiske fakultet 
2011-2015 

 

1) Overordna synspunkt 

 

Generelt 

LLE vil i hovudsak seia seg tilfreds med hovudlinene i framlegget til strategidokument. 

LLE er samd i at strategien må ta utgangspunkt i dei økonomiske realitetane, men det må 

likevel finnast faglege mål som peikar utover den konkrete økonomiske situasjonen. Det er 

viktig å peika på at prioriteringar manglar i dokumentet: kva som er viktig og kva som kan 

venta. Det manglar òg ei tydeleg ansvarsfordeling for gjennomføring av tiltak. 

 

Arbeidsmarknad og samfunnsnytte 

Utkastet til strategi legg tydeleg vekt på yrkesretting. Dokumentet bør framheva verdien av 

fagleg styrking i samsvar med den rolla universitetet har i samfunnet, til skilnad frå t.d. ei 

utvikling mot høgskuleprofil. Samfunnsnytte og yrkesmoglegeheiter knytte til for eksempel 

kunst- og kulturfagleg kompetanse kunne ha vore tydelegare kommunisert i vurderinga av 

humanistiske fag og arbeidsmarknaden. Ei av dei største endringane i samfunnet i dag er 

den stadig aukande bruken av digitale kommunikasjonsformer. Humanistar er mellom dei 

som kan bidra til å forstå dette. 

 

Strategidokumentet kunne vore endå tydelegare i å visa samfunnsnytten i dei ulike faga, t.d. i 

ei „momentsamling‟ – eventuelt som eit mål om å utarbeida ei momentsamling. Ei slik 

samling vil kunna verka motiverande for studentar og opplysande for arbeidsgjevarar.  

 

Formuleringar rundt forholdet mellom arbeidsliv og forskingsbasert utdanning ser ut til å ta 

utgangspunkt i at desse er motsetningar. Det bør kunna formulerast mer positivt.  

Det er lagt vekt på at „generelle ferdigheiter‟ er det som arbeidsmarknaden spør etter, men 

det er òg viktig at fagleg innhald vert prioritert i bachelorgraden, som er ei avkorting av 

tidlegare lågare grad. Snarare bør nettopp det forskingsbaserte og den faglege styrken – det 

som gjer UiB spesielt – stå sentralt. 

Referanse Dato 

2011/6265-SIF 07.09.2011 

 



 side 2 av 5 

 

 

 

   

 

”Småfagsproblemet” 

LLE har mange ‟småe‟ fag. Instituttet ønskjer at  fagleg breidd skal framstå ikkje berre som 

eit problem ut frå økonomiske vurderingar, men òg som ein fagleg ressurs for HF som 

breiddefakultet. Strategidokumentet bør ikkje ha formuleringar som kan tolkast som indirekte 

frampeik om nedlegging eller reduksjon. Fag kan både minka og veksa, og nokre av faga 

som var små då dimensjoneringsdiskusjonen gjekk på fakultetet, er ikkje lenger små, men i 

sterk vekst. Dei opplever derfor spesielle utfordringar både med undervisningsressursar, rom 

og andre materielle ressursspørsmål. Desse faga med “veksesmerter” bør det òg takast 

omsyn til i strategiplanen. 

 

2) Form 

 

LLE er einig i at dokumentet både må kortast ned og få eit tydelegare skilje mellom 

drøftingsdel og meir konkrete mål som skal gje grunnlag for handlingsplanar. Delen om mål 

og prioriteringar bør ikkje ha for sterk argumenterande form, argumentasjon bør i staden 

takast i innleiingsdelen. Punktet ”Overordna mål” har tenleg form. Pkt. 3 bør kortast ned, 

historikken her kan takast vekk. Pkt. 5 siste setning er argumentasjon og bør òg takast vekk 

her.  

 

3) Forskning 

 

Dokumentet generelt 

LLE sier seg fornøyd med den omtalen som strategidokumentet har gitt av forsknings-

aktiviteten ved fakultetet, som vi i all hovedsak oppfatter medfører en videreføring av allerede 

etablert praksis. Instituttet har likevel følgende merknader: 

 

Tid til forskning: Dette er et positivt uttrykk på at fakultetet tar forskingsvilkårene alvorlig. Men 

ett av redskapene, et mål om full vikar når noen er ute i forskningsfri, er ikke nevnt. For 

mange fagmiljø er tid til forskning avhengig av tilstrekkelig bemanning, noe som involverer 

ressurser som primært fakultetet rår over. 

 

Forskningsformidling, arkiv: Strategidokumentet nevner ikke forskningsformidling eksplisitt. 

Et av de mest nærliggende områdene for kontinuerlig formidling og forskning er utelatt, og 

det er arkivene. Deres fremtidige status ved fakultetet er ikke berørt. De er både en 

forskningsressurs og formidlingsressurs både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. De er 

grunnlag for å kommunisere med de nære områder, og kan danne grunnlaget for ny 

selvforståelse når materialet blir benyttet på nye måter ut fra nye vitenskapelige metoder. Det 

igjen kan gi grobunn for internasjonale kontakter. 

 

To av fagmiljøene har uttalt seg om arkivene. Instituttrådet slutter seg i hovedtrekk til 

synspunktene:  

 

Nordisk:  

”Vi ønskjer ei meir konstruktiv og offensiv markering frå fakultetet og minner om ein 
høyringsrunde hausten 2010 om ev. flytting av arkiva ved HF-fakultetet til 
Universitetsbiblioteket. Dersom dette har ført til vidare framdrift i slike planar om 

flytting, ber vi om at dei blir stoppa når det gjeld nordiskemna sin del.” 
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Teatervitenskap: 

”Ved teaterarkivet, som er et tilvekstarkiv, blir det utført betydelige tjenester for 
forskere både nasjonalt og internasjonalt. Et slikt levende arkiv er avhengig av et nært 
forhold til et fagmiljø. Potensialet i arkivet er stort når det gjelder å trekke frem ny 
kunnskap om både teater, kunst og kulturliv i Bergen fra ca 1776 og frem til i dag.” 

 

En tettest mulig kopling til de aktive fagmiljøene er avgjørende for arkivenes funksjon som 

forvaltningsressurs mot samfunnet (m.a. regionalt) og som forskningsressurs (master- og 

phd-avhandlingar, prosjektgenerering). LLE understreker likevel samtidig verdien av et 

samarbeid med Universitetsbiblioteket når det gjelder avsluttede og historiske arkiv eller 

samlinger. 

 

Kunst- og kulturfaglige aspekter: Fagfeltet kunst er noe underkommunisert utover det 

arbeidet som gjøres ved Grieg-akademiet. Kunst er viktig ved flere LLE-fag (litteratur, digital 

kunst, teater, kunsthistorie m.fl.), og bør også nevnes i forhold til “kjernedisiplinene” 

kunnskap, utdanning og forskning, og i forhold til humanioras samfunnsmessige betydning. 

Her er det fullt mulig for UiB å markere seg som et foregangsuniversitet ved å se på 

mulighetene til integrering av innsikter fra LLEs fagportefølje og over til andre fagmiljøer. Det 

er ellers positivt at kunstnerisk utviklingsarbeid skal likestilles med forskning (s. 16). 

 

Forskerutdanning 

LLE ser det som viktig at en vil fortsette med 4-årige stipendier med arbeidsplikt, og ber 

fakultetet arbeidet for at prosjektansatte stipendiater (NFR, EU og andre) også kan få 

finansiering for det fjerde året.  

 

Når det gjelder forholdet mellom forskerskolene og forskergruppene, vil instituttet framheve 

følgende: 

 

Det er vel verd å merke at det ikke er motsetning mellom forskergrupper og forskerskoler, 

men de er forskjellige og dekker forskjellige behov. De estetiske fagene er spredd over flere 

fakulteter, noe som tilsier tverrfaglighet på tvers av institutt og fakultetsgrensene. Et hoved-

poeng er at kandidatene får tverrfaglige perspektiver på sin forskning og integreres i både 

lokale, nasjonale og internasjonale nettverk. Den daglige veiledning må ligge hos den ene 

veilederen. 

 

Den største foreslåtte endringen er å legge ansvaret for forskerutdanningen ned på 

instituttnivå og knytte denne til forskergrupper.  En tilsvarende tanke er også koblet til 

masterveiledning. Den skal legges til forskergruppene. Det samsvarer for eksempel ikke med 

tanken om at hvert fag må være NOKUT-godkjent.   

 

Dersom prosessen med å legge forskerutdanningen på instituttnivå gjennomføres, er det 

viktig at instituttene får organisere virksomheten på egen måte og at det følger penger med i 

større omfang enn det som blir tilgodesett forskerskolene i dag. Dette fordi det må etableres 

nye forskerskoler som må opparbeide og drive virksomheten like godt og vellykket som de 

eksisterende forskerskolene.  

 

At forskergruppene kan overta det brede ansvaret for denne opplæringsdelen, er ikke 

uproblematisk med den modellen forskergruppene organiseres etter i dag. Etableringen av 

forskergruppene og medlemskapet i dem er basert på individuell tilhørighet og siktemålet 
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rettet mot egen og felles faglig utvikling innenfor gruppen. At stipendiater vil være velkomne i 

slike grupper som en del av fellesskapet, bør være en selvfølge. 

 

 Å tillegge ekstra undervisning på forskergruppenes medlemmer vil være å gå ut over 

fagenes integritet og veileders tradisjonelt sterke betydning i opplæringen. 

 

4) Undervisning 

 

Utvikling av undervisningstilbudet 

Planen hevder å skulle gi rammene for instituttledernes “strategiske handlingsrom”. Det er 

ønskelig med mer åpenhet og diskusjon omkring enkelte saker som i stedet synes å være 

fastlåst og tatt for gitt i planen. Det gjelder særlig utvikling av bachelor- og masterprogram, 

og forholdet mellom disse (som forslag om å skjære ned fag til bare bachelorprogram, 

forslag om å utvide bacheloroppgaven, forming av de frie studiepoengene, samt 

„pakketilbud‟). Dette er saker som trenger diskusjon i både fagmiljø og ved fakultetet.  

 

Det er positivt at breddekravet diskuteres, men det kan se ut som det siktes mot å utvikle 

studiestrukturer som ligner program som er under avvikling, og det er viktig at det ikke på 

nytt utvikles kompliserte strukturer. Et begrenset sett av valg er lettest å gjennomføre. 

 

Ett fagmiljø ser positivt på å tilby fagstudium i første semester. LLE advarer mot å ta denne 

debatten igjen nå, men ber snarere om ro til å utvikle og drifte det som alt er etablert 

gjennom endringsprosesser de siste årene. 

 

I strategidokumentet fastslås det at fakultetet vil arbeide for “å få på plass eit større spekter 

av undervisnings- og vurderingsformer”. Å utvikle undervisnings- og vurderingsformer er 

positivt, men for det første er stø kurs og stabilitet viktig for oversiktlige studium og gode 

læringsmiljø. For det andre synes dette å antyde større detaljstyring av grunnenhetene enn 

intensjonen med et “retningsgjevande” strategidokument, og det er viktig at et slikt arbeid 

skjer i nær dialog med de enkelte fagmiljø. 

 

Tverrfaglig samarbeid 

Det påpekes at sammensetningen av fag ved LLE til dels er resultat av administrative motiv. 

Tverrfaglig samarbeid bør først og fremst være faglig motivert uten hensyn til instituttgrenser. 

 

Strategidokumentet foreslår tverrfaglig samarbeid om masterutdanning og masterprogram, 

samt å involvere forskergrupper som ansvarlige for masterprogram. Dette reiser sentrale og 

så langt ubesvarte spørsmål om ansvarsstruktur og ressursbruk ved masterutdanningen: 

Innebærer forslaget en aksept for å vike fra standarden med disiplinbasert masteropplæring? 

Skal forskergruppene tilføres utdanningsressurser? Skal oppfyllelse av NOKUT-krav til 

utdanning legges til grunn som minstekrav for forskergrupper? Skal aktivitet i forskergrupper 

tas ut av forskningstid og bli en egen kategori under „undervisning og administrasjon‟ i 

arbeidstidsregnskapet? 

 

Webressurser 

Det bør være et mål å arbeide for et bedre elektronisk læringsmiljø og mer oversiktlige og 

stabile webressurser. Det er vanskelig å finne informasjon på fakultetet sine sider og på 

intranett. “Mi side” oppfattes som et elektronisk læringsmiljø som er svært uoversiktlig og 

dels ustabilt. Det er ønskelig med et mer oversiktlig læringsmiljø, som for eksempel gode 
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funksjoner for tilbakemelding på studentoppgaver. Strategidokumentet nevner at 

webressurser skal være oppdatert på instituttnivå, noe som selvsagt bør være et mål, men 

det er også uheldige mangler med informasjon og ustabilitet i digitale ressurser som styres 

sentralt (som for eksempel nedetid på studentenes lagringsområde, manglende linker 

mellom engelske emnebeskrivelser), og det bør være en klar ambisjon for fakultetet å oppnå 

bedre tjenester her. 

 

5) Andre aspekt 

 

Personalpolitikk 

LLE meiner fakultetet bør ha som visjon å minimera problema omkring mellombels tilsetjing 

og skapa mest mogeleg gjennomsynlege tilhøve omkring slik tilsetjing i den grad ordninga er 

nødvendig. LLE støttar fakultetet i at det skal arbeidast aktivt med likestillingspolitikk, særleg 

ved rekruttering innanfor alle stillingskategoriar. Strategidokumentet peikar òg på UiBs arbeid 

med å utvikla ein livsfasepolitikk. LLE støttar dette. Dette vil gjerne innebera rettar til færre 

plikter for tilsette, både unge og eldre, og bør kombinerast med kompensasjon til timelærarar 

og andre tilsetjingar der det er aktuelt. 

 

Språkpolitikk og internasjonalisering 

LLE seier seg glad for merknaden om språkpolitikk på s. 19, støtte til UiBs offisielle 

parallellspråkspolitikk. Utvikling av språkressursar kan innarbeidast tydelegare under punkta 

om internasjonalisering. LLE understrekar at ein må sjå internasjonalisering i samanheng 

med spørsmålet om undervisningsspråk. Det er opplagt at språk, særleg norsk, er viktig for 

LLE, men ulike fag kan ha ulike behov. LLE støttar UHRs språkpolitiske plattform som seier 

at norsk er viktig som undervisningsspråk særleg på BA-nivået, men LLE har òg fag med 

emnetilbod på engelsk. Strategien bør balansera desse omsyna. Det humanistiske fakultetet 

bør vera det fakultetet som legg særleg vekt på å stimulera den språkpolitiske debatten i UH-

sektoren. 

 

Det er gjort framlegg i utkastet om å avgrensa talet på universitet som studentar skal kunna 

velja til utveksling, men det er viktig at ei eventuell avgrensing ikkje hindrar at studentar vel 

universitet som er særleg gode på faget til studenten. Ei slik avgrensing vil kanskje heller 

ikkje verka gunstig i  høve til å auka internasjonal utveksling, verken inn eller ut, ettersom 

kvar student  som reiser ut, òg må kunna sjåast som „ambassadør‟ for UiB. 

 

 

Venleg helsing 

 

Johan Myking  

instituttleiar 

 Siri Fredrikson 

 administrasjonsjef 

 

 



 

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 
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Bergen 

Saksbehandler 

Signe Solberg 

55582847 
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Uttalelse fra SVT om strategiutkast 2011-15 

 

SVT stiller seg generelt positivt til at HF-fakultetet nå får en strategiplan som viderefører UiBs 

overordnete strategiplan og som utdyper den sistnevnte på områder som er relevante for forskningen, 

formidlingen og undervisningen ved HF. I forlengelsen av dette, er SVT positiv til den sentrale plass 

tverrfaglig forskning, breddekunnskap og dannelse har fått i dokumentet, også i ambisjonen om å 

orientere humanistisk forskning mot etiske, juridiske og samfunnsmessige implikasjoner, såkalt ELSI-

forskning, av bioteknologi. I det store og hele er SVT derfor meget tilfreds med Strategiplanens 

innhold og form. Det er lagt ned et grundig arbeid i det foreliggende utkast til strategi.  

 

Samtidig har SVT en del kommentarer til enkelte punkter i Strategiplanen. Våre kommentarer går i 

retning av større klargjøring av enkelte påstander. Vi nevner her følgende punkter: 

 

 ELSI-forskning omtales i forbindelse med bioteknologi. Vi foreslår å erstatte begrepet 

“bioteknologi” med det mer inkluderende begrep “livsvitenskap” (som norsk oversettelse av 

det engelske uttrykket “Life sciences”). Dette synes mer adekvat i forhold til aktuell tekno-
vitenskapelig utvikling. 

 

 SVT opplever at dokumentet er noe defensivt ift. ”Utfordringer” og mangler ytterlig 

kvalifisering av sentrale påstander. F.eks: “Alle fag som studerer mennesket som åndeleg, 
sosialt og biologisk vesen og ulike aspekt ved menneskelege samfunn og omgjevnader, må gje 

rom for eit humanistisk perspektiv om resultata skal bli optimale og få langsiktig verdi.” (s. 2) 

Hva består den langsiktige verdien i – og verdi for hvem? Etter vår erfaring blir “verdi” ofte 
ensidig tolket i økonomisk retning. Vi mener at en spesifikasjon i retning av “allmenne 

samfunnsmessige verdier” vil motvirke slik ensidig lesning, selv om det fortsatt kan være 

behov for ytterligere klargjøring.  

 

 Autonomi og samfunnskritikk: En viktig funksjon ved universitetet generelt og humanistisk 

forskning spesielt er at den har en korrigerende rolle ift. samfunnet forøvrig. Dette gjelder 
særlig innenfor ELSI-forskningen hvor dominerende samfunnsperspektiver kan redusere 

humanistisk følgeforskning til et nyttig humanistisk alibi. Humanistisk forskning har et særlig 

normativt ansvar ift å bedrive samfunnskritikk. For flere humanistiske fag, f.eks. filosofi og 
vitenskapsteori, er nettopp en kritisk og rasjonell normativitet en del av faget. 

Referanse Dato 

2011/6265-SISO 02.09.2011 
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 Dialog og formidling: Universitetet er et arnested for nye ideer, verdier og mulige 

menneskelige samhandlinger. SVT opplever at selve språket som søker å beskrive relasjonen 
mellom humanistisk forskning og formidling på den ene siden og samfunnet for øvrig på den 

andre, i for stor grad er fanget i et tilbud/etterspørsel-dikotomi. I forlengelsen av dette må 

humanistiske fag formidle sin viktighet i konkurranse med andre fag. Her savner SVT en 
større verdimessig forankring i universitetets samfunnsrolle og tilrettelegging for dialog 

mellom de ulike kulturene ved universitetet og samfunnet for øvrig, snarere enn formidling.   

 

 Satsing på humanistisk forskning: HUMSAM begrepet blir omtalt i dokumentet. Vi mener at 

den nye storsatsingen på humanistisk forskning i NFR, Samfunnsutviklingens kulturelle 

forutsetninger (SAMKUL), burde også vært nevnt i denne sammenheng. 

 

 Innovasjon: Innovasjon er en av UiB sine kjerneverdier, men er ikke nevnt i strategiplanen. 

HF har et stort potensiale innenfor kulturformidling, demokratibygging og dialog hvor det 

kreves nytenkning og innovasjon. Dette potensialet er i stor grad uutnyttet. Hva betyr 
innovasjonsbegrepet innenfor konteksten til humanistisk forskning? (jfr. Pkt. ”Autonomi, 

dialog og demokrati). SVT mener at nevnte potensialet bør omtales i strategidokumentet. 

 

 Dannelse og utfordringer: Det foregår et utviklingsarbeid ift. tverrfaglige, samfunnsrelevante 

og allmenndannende undervisningsfag ved UiB, de såkalte dannelsesemnene ”Sentrale 

spørsmål i forskning og samfunn”. Det bør legges en klarere strategi på hvordan 
dannelsesarbeidet ved UiB generelt og HF-fakultetet spesielt kan videreutvikles fra det 

arbeidet som allerede gjøres.  

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Matthias Kaiser 

Professor, senterleder Signe Solberg 

 administrasjonssjef 
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Uttalelse fra SKOK – utkast til strategi for Det humanistiske fakultet 

SKOK er i all hovedsak positiv til notatet. Det er viktig at det er et samsvar med UiBs strategidokument 
når det gjelder kjerneverdiene. Det er et generelt problem med strategidokumenter at retorikken bærer 
preg av ønsketenkning, som i enkelte tilfeller i liten grad svarer til realitetene. 
 
Vi ser det som positivt at tverrfaglig forskning og tverrfaglige initiativ i undervisning fremheves som 
ønskelig, men vi savner konkretiseringer av hvordan fakultetet har tenkt å bidra til tverrfaglighet. 
 
Kvalitet i hele organisasjonen er en kjerneverdi, men da bør også fakultetet vise hvordan denne 
verdien skal sikres i forskning, undervisning og i administrasjonen. Fakultetet bør pålegges å følge sitt 
eget strategidokument, for eksempel i kvalitetsvurdering av forskningen i tilsettingsprosessene (jf. side 
6 og 7).  
 
Det er positivt at fakultetet skal utarbeide nye budsjettmodeller også for sentrene som tar høyde for 
sentrenes egenart.  
 
Fakultetets strateginotat kunne dessuten være ennå mer offensivt i å befeste verdien av humanistisk 
forskning, fagkunnskap og danning for samfunnet og kulturen, uten å henfalle til forenklet 
nyttetenkning som legitimering.  
 
Intensjonene mht til likestilling er gode. Problemet er at dette notatet ikke er forpliktende og ikke 
nedfeller seg ikke i fakultetets faktiske politikk, dermed er det en reell fare for at strategidokumentet 
kun blir festtaleretorikk og byråkratisk gymnastikk, uten vilje til handlekraft. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Ellen Mortensen 

Professor, senterleder Signe Solberg 

 administrasjonssjef 

 

 

Referanse Dato 

2011/6265-SISO 02.09.2011 
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Strategi for Det humanistiske fakultet 2011-2015 – uttalelse fra Institutt for AHKR 

 

 

Fakultetsledelsen har i kjølvannet av arbeidet med strategien for Universitetet i Bergen 2011-

2015 utarbeidet et utkast til strategi for Det humanistiske fakultetet. Dokumentet er tenkt som 

et diskusjonsnotat og skal etter høringsinnspill fra grunnenhetene finne sin endelige form før 

det legges frem for fakultetsstyret for vedtak.  

 

Ettersom Det humanistiske fakultet ikke hadde utarbeidet et generelt strategidokument de 

siste årene, måtte arbeidet med strategiplanen gjøres helt på nytt. Instituttet støtter 

fakultetsledelsens ambisjon om å formulere konkrete realistiske mål som senere lar seg 

operasjonalisere i en handlingsplan. Dokumentet slik det nå foreligger, oppfyller imidlertid 

ikke en slik ambisjon. Fakultetsledelsen understreker selv at høringsutkastet er mer 

omfangsrikt enn det endelige strategidokumentet bør være. Instituttet er enig i at utkastet må 

kortes ned betraktelig for å kunne fungere som et strategidokument. Instituttet mener dessuten 

at strategiplanen bør være mye mer spisset slik at den gir konkret svar på hvilke prioriteringer 

fakultetet vil satse på i den neste fireårsperioden (2012-2015). Det vil også være nødvendig at 

en del påstander og antakelser blir bedre dokumentert, og at en del vage og upresise 

formuleringer fjernes (se nedenfor).   

 

Instituttet kan i all hovedsak si seg enig i målformuleringene (s. 12-21), men i den innledende 

oversikten overskygger fakultetet som organisasjon den faglige virksomheten. Det er videre 

slik at de fleste målpunktene bare beskriver en praksis som allerede er veletablert ved 

fakultetet og grunnenhetene. Dette er ikke nødvendigvis en ulempe, fordi en slik 

oppsummering kan sikre kontinuitet og institusjonens stabilitet. Men en strategisk plan bør i 

mye større grad vise nye perspektiver og formulere (i hvert fall noen få) dristige mål som kan 

fungere som programpunkter og motivasjonskilde i den kommende perioden. Mangelen på 

konkrete og overordnete visjoner og prioriteringer er det mest problematiske med dette 

utkastet. Således stiller instituttet seg eksempelvis undrene til at utviklingen av termbaser 

(s.19) gis plass i en strategisk plan.      

 

Instituttet har særlig kritiske kommentarer til følgende konkrete punkter i utkastet:  

 

Humanistisk perspektiv og humanioras samfunnsrolle 

Avsnittet om humanioras studieobjekt (s. 2) er for upresist. Også psykologi og 

samfunnsvitenskap studerer ”menneskelig kultur og erfaring”. Fremfor alt mangler 

historien/historiebevissthet som en vesentlig dimensjon i humanistiske fag. Skal en 

strategiplan påstå at alle studier om mennesker ”må gje rom for eit humanistisk perspektiv om 

resultata skal bli optimale og få langsiktig verdi” bør der eksemplifiseres hva et humanistisk 

perspektiv konkret består i, og hva optimale resultat med langsiktig verdi betyr, ellers kan 

dette avsnittet lett oppfattes som ren egenreklame og retorikk.  

 

Avnittet om humaniora i samfunnet er også vagt og upresist. Hva betyr det at “vi ser no ei 

utvikling mot ei større forståing av humaniora si rolle i samfunnet”?  Resten av avsnittet 

argumenterer i motsatt retning. Det er dessuten uklart hva som menes med at humanistisk 

forskning er “ei føresetnad for ei positiv samfunnsutvikling” og at humanistiske perspektiv er 

viktige for å “vidareutvikle dei grunnleggjande verdiane det norske samfunnet er tufta på”. 

Slike formuleringer kan lett oppfattes som nasjonalistisk retorikk som underkjenner den 

kritiske dimensjonen ved humanistisk forskning.  Eksempelet med bioteknologien virker 
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svakt fundert, dersom det ikke kan konkretiseres med eksempler på at dette er et viktig 

forskningstema ved vårt fakultet. 

 

Forholdene mellom fakultet og instituttene 

Instituttet ser det som veldig viktig at utkastet fremhever tydelig ”handlingsrom for 

instituttleirane og instituttråda” (s. 3) og videreutvikling av ledergruppen ved fakultet (s. 12, 

pkt. 5). Det er også positivt at instituttene skal ha ”reelt ansvar” og at ”ressursane overførast 

til grunneiningane” (s. 3). På den andre siden er instituttet usikker på hva som egentlig ligger i 

formuleringen om fakultetet s. 3: ”Ei anna viktig oppgåve er kontroll av underliggjande 

nivå.”. Denne formuleringen bør presiseres.   

 

Fagdimensjonering og små fag 

På side 5 og 13 diskuteres situasjonen for småfagene på en påfallende ambivalent måte. Det 

blir slått fast at fagene er viktige, men uten at det blir klargjort hvilke fag det dreier seg om og 

uten at begrunnelsen overbeviser. Samtidig sies det at fakultetet egentlig ikke har råd til å 

videreføre dem. Her trengs en avklaring og en strategi for hvordan utfordringene skal løses. 

Det pågående arbeidet i SAK-prosjektet kan her være et utgangspunkt for å utvikle en slik 

strategi. 

 

Kvalitet som rettesnor 

Formuleringen om kvalitet i innledningen og på s. 6-7, framstår som selvmotsigende og svært 

vage. 

 

Tverrfaglig vs. faglig 

Tverrfaglig samarbeid er ikke noe nytt (s. 7), men har vært en satsning i mange (ti)år. All 

erfaring viser at slikt ikke kan skapes ovenfra, men bare kan oppstå i fagmiljøene selv. 

Instituttet mener derfor at fakultetets rolle ikke burde være som ”initiavtaker og koordinator” 

(s. 10), men mer som tilrettelegger.   

Det er oppsiktsvekkende at fagenes rolle i forskningen ikke blir nevnt i det hele tatt i 

dokumentet. Instituttet mener at den faglige forskningen bør utvikles på samme måten (dvs. 

med den samme støtten) som den tverrfaglige. At tverrfaglig samarbeid nesten automatisk 

leder til økt kvalitet er ikke empirisk dokumentert. Instituttet synes at en balanse mellom 

tverrfaglige og faglige aktiviteter vil skape de beste resultatene. En for ensidig satsning på de 

flerfaglige forskningsgruppene, som fakultetsledelsen anbefaler, kan ha negative virkninger. 

Fagene bør også få en sterkere rolle i forskerutdanningen og bør beholde kontroll på 

undervisningen på lavere grad og på mastergrad. Instituttet stiller seg derfor helt negativ til 

fakultetsledelsens forslag (s. 19) at det faglige ansvaret for masterstudiene legges til 

flerfaglige forskningsgrupper. Det bør fortsatt være fagenes ansvar. 

 

Forskning 

Instituttet vil presisere viktigheten av å ivareta den individuelle forskningsaktiviteten også 

utenfor forskningsgruppene. Instituttet ser derfor ikke forskningsgruppestrukturen som 

”hovudreiskapen” til øke den eksternfinansierte forskningen, men som ett av flere 

virkemidler. 

 

Forskerutdanningen 

Hva ligger i at ”Budsjettfordelingsmodellen legg det økonomiske ansvaret for drift av 

forskarutdanninga til grunneininga, utan øyremerking frå fakultets side” (s. 17)? Dette bør 

presiseres. Det stemmer ikke overens med budsjettfordelingsmodellen eller den nåværende 

praksis.  
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Publisering 

Avsnittet om publisering (s. 16) bør baseres på statistisk grunnlagsmaterial om 

publiseringspraksis. Resultater fra andre universiteter viser at over 20 % av de vitenskapelige 

ansatte ikke har publisert noen vitenskapelige resultater i det hele tatt i en fireårsperiode. 

Ingenting tyder på at problemet med ikke-publiserende ansatte er mindre ved vårt fakultet, til 

tross for at problemet blir tatt opp jevnlig på medarbeidersamtaler. Fakultetsledelsen bør ta 

utfordringen med å utvikle mer konkrete forslag til hvordan publiseringen kan økes.   

 

Formidling: 

Det påstås (s. 9) at innføringen av resultatfinansiering for undervisning og forskning (men 

ikke for formidling) kan føre til at det lovpålagte formidlingsansvaret kan komme under press 

og minke både i kvalitet og omfang. En slik påstand bør være dokumentert med tall og kan 

ikke bare baseres på inntrykk (som heller tyder på det motsatte: at aldri før har så mange 

vitenskapelig ansatte vært aktive som formidlere). Argumentet tar heller ikke hensyn til at 

formidlingsarbeidet ofte har sitt eget direkte premieringssystem i form av honorarer, offentlig 

oppmerksomhet, anseelse osv. I enkelte tilfeller kan det nesten være et problem at 

vitenskapelig ansatte bruker for mye tid til formidling (fordi det er lukrativt) og forsker for 

lite. Instituttet er derfor skeptisk til forslaget (s. 20) om at de ansattes formidlingsarbeid bør 

styrkes med spesifikke insentiver.    

 

Internasjonalisering 

Det er vanskelig å se hvordan målet med økning av innreisende internasjonale studenter skal 

oppnås, når fakultetet samtidig insisterer på at undervisningsspråket på lavere grad må være 

norsk (s. 19). Det bør være et mål for vårt fakultet at en del av undervisningen på lavere grad 

forgår på engelsk og helst også på andre språk (tysk, fransk, spansk) for å fremme 

internasjonaliseringen hjemme.  

Instituttet mener dessuten at det bør være et prioritert mål at fakultetet sørger for nettsider på 

engelsk.   

Dessuten bør også fakultetet understreke (som UiBs handlingsplan for internasjonalisering) at 

det finnes en rekke andre relevante språk når det gjelder internasjonalt publisering, ikke bare 

engelsk (s. 16).   

 

Rekruttering 

Fakultetsledelsen foreslår at ”stillingar skal i størst mogleg grad lysast ut som 

mellomstillingar, slik at yngre, nyutdanna forskarar kan søkje.” Denne målsettingen kan 

komme i strid med UiBs målsetting om å være et internasjonalt synlig og anerkjent 

forskningsuniversitet. Særlig i tilfeller da flere ansatte går av samtidig, vil det være viktig at 

UiB trekker til seg kjente forskerprofiler. Instituttet mener at det bør finnes en balanse mellom 

utlysninger til mellomstillinger for yngre forskere og utlysninger til professorater for etablerte 

toppforskere.  

 

Administrasjon 

Avsnittet om administrasjonen er svært knapt; her bør resultatene av evalueringsrapporten 

innarbeides, gjerne under Rekruttering s. 14. Instituttet mener også at fordelingen av de 

administrative ressursene mellom fakultet og institutt bør settes på dagsorden.   

 

Bibliotek 

Instituttet anser det som problematisk at biblioteksressursene ikke nevnes i utkastet. For å 

drive effektiv forskning trenger vi et godt bibliotek med rikholdige boksamlinger og sjenerøse 
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åpningstider. UBBHF bør derfor tas med i fakultetets forskningsstrategiske tenkning. Hva vil 

HF gjøre for å styrke biblioteket? I denne sammenheng bør også fakultetets ansvar for 

samlinger og arkiver og samarbeidet med biblioteket på disse spørsmål nevnes.  

 

Unøyaktig bruk av termer 

- side 9, andre avsnitt: ”reduserte talet på fag frå tre til maksimalt to”. Dette er upresist, fordi 

det ar absolutt mulig til å ha flere fag enn to i graden; det er ingenting som tilsier at man må 

ha 60 studiepoeng i ett fag. Om en student velger ikke å ta alle 60 frie studiepoeng i ett fag, 

kan han likevel ta et emne eller to – for eksempel i et av de utsatte fagene.  

- side 10, tredje avsnitt: ”som reine påbyggingar på BA-programma”. Her burde det stå ”…på 

spesialiseringa i BA-programma”.  

 

 

 

 

Instituttrådet AHKR 01.09.2011 

 

 



 

 

Strategi for Det humanistiske fakultet 2011–2015 – 

høyringsfråsegn frå Institutt for framandspråk 
 

Denne saka vart send ut til alle tilsette ved IF 26. mai. Instituttleiinga bad om synspunkt 

og kommentarar både frå einskildpersonar og grupper innan 10. august. Det kom inn 

berre to innspel: frå Martin Paulsen (russisk) og frå engelskfaget, som drøfta strategien 

på eit lærarmøte. På grunnlag av desse innspela, drøfting i leiargruppa og handsaming i 

instituttrådet vil IF kome med følgjande høyringsfråsegn. 

 

HF sin strategiske plan skal vere retningsgjevande for fakultetet (og grunneiningane) 

sitt arbeid i planperioden og bidra til målsetjingane i UiB sin overordna strategi. IF 

sluttar seg til dei aller fleste hovudpunkta i utkastet til strategiplan. Dokumentet skildrar 

på ein god måte situasjonen i dag, og vi er stort sett samde i framlegga til hovudretninga 

for der HF bør vere i 2015. Strategien støttar den overordna strategien til UiB, men tek 

samstundes omsyn til HF sin eigen ståstad og særskilde utfordringar. At fakultetsleiinga 

strekar under kvalitet som det overordna i strategiplanen, synest vi er godt og riktig. 

Dette bør òg styra grunneiningane sitt arbeid med lokale strategiplanar. Vi har likevel 

framlegg til endringar i både form og innhald i den planen som er send ut til høyring. 

 

Dokumentet er for ordrikt, generelt og lite poengtert. Det bør kortast ned, og det treng ei 

strammare redigering. Det er viktig å gi plass til grunngjevingar og skildringar av 

kontekst i den endelege planen, men slik dokumentet er no, druknar mange av 

hovudpunkta i den løpande teksten. Dette gjeld særleg bolken “Fakultetets mål 2011–

2015” (s. 12 utover). IF foreslår at ein her organiserer teksten på ein annan måte: Først 

vert hovudmåla (dei overordna måla) omtala. Med utgangspunkt i hovudmåla vert 

deretter hovudutfordringane og strategiane for å møte desse omtala. Dette inneber at ein 

flyttar ein del av det som vert sagt på dei føregåande sidene (s. 4–11), bakover i 

strategidokumentet. Uansett kva presentasjonsmåte ein vel, bør ein unngå dei mange 

unødvendige gjentakingane som finst i utkastet. 

Når et gjeld innhaldet, er skildringa av humaniora sin plass i samfunnet (s. 4) altfor 

defensiv og prega av hjelpedisiplin-perspektivet. Det er heilt vesentleg å få fram at 

humaniora står på eigne bein. Nytteverdien ligg først og fremst i eigenverdien til 

humaniora. Såleis bør ein leggje vekt på demokrati-aspektet og forståinga av humaniora 

sin verdi for den offentlege debatten. Forsking på og utdanning i humanistiske disiplinar 

dannar – og skal danne – grunnlaget for ein betre og meir opplyst offentleg debatt. 

Humaniora er avgjerande for korleis vi forstår plassen vår i verda og kulturarven vår. 

Ressurssituasjonen for fakultetet (s. 5) vert diskutert utelukkande i lys av undervisning 

og studenttilstrøyming. Her bør ein òg ta med litt om eksternt finansierte 

forskingsprosjekt, som – anten ein liker det eller ikkje – vert stadig viktigare for 

økonomien til fakultetet. Kva planlegg ein for å auke talet på slike prosjekt? Eksternt 

finansiert forsking vert nemnd under “Forsking” (s. 15), men heller ikkje her er ein 

særleg konkret. 

Fakultetsleiinga ønskjer å fremje tverrfagleg samarbeid innan forsking og undervisning 

(s. 10). Slikt samarbeid vert vanskelegare når ein kryssar instituttgrensene pga. den 



noverande økonomiske modellen. Det er ønskjeleg med fleksible løysingar for prosjekt 

der fleire institutt er involvert. Vi vil elles peike på at ikkje alle institutt er heterogene, 

slik det vert hevda i utkastet. 

Utkastet til strategisk plan legg stor vekt på forskargrupper. Vi er samde i at 

forskargruppene har ein viktig funksjon, m.a. ved innhenting av større 

eksternfinansierte prosjekt. Utvikling av forskargrupper vil vere ei prioritert oppgåve 

ved IF. Samstundes meiner vi at den individuelle forskinga framleis er av stor verdi og 

bør vernast mot å verte pressa inn i større grupper eller institusjonelle rammer. I dei 

sterkaste fagmiljøa ved IF vert mykje av forskinga (også forsking som resulterer i 

publisering på prestisjetunge internasjonale forlag) gjort utanfor forskargrupper.  

I avsnittet om forskarskulane på side 17 vert det lagt opp til at grunneiningane sjølve 

skal avgjera om dei ønskjer å prioritera vidare engasjement i den/dei relevante 

forskarskulane. Instituttet støttar ein differensiert modell for forskarutdanninga, men ser 

at ein slik modell kan vera problematisk om han fører med seg uforutseielege 

økonomiske rammer for forskarskulane. Fakultetet bør derfor vurdera førelodds 

avsetning for forskarskulane der det er semje om at desse skal førast vidare (jf punkt 3 

på side 12 i utkastet). 

Planen strekar under at “[a]ll undervisning ved fakultetet skal vere forskingsbasert eller 

forankra i kunstnarleg utviklingsarbeid” (s. 15). Dette er eit viktig hovudprinsipp som vi 

bør halde fast ved. Samstundes må vi ta omsyn til realitetane ute i grunneiningane. Der 

det i dag vert brukt store ressursar til timelærarar og andre mellombels tilsette lærarar, 

kan vi vanlegvis ikkje tale om forskingsbasert undervisning. Her må fakultetet finne 

fram til gode løysingar som er i samsvar med gjeldande lovverk og god 

personalpolitikk. Til dømes på nokre språkfag kan dette føre til at den forskingsbaserte 

undervisninga på grunnleggjande nivå blir supplert av fast tilsette lektorar, i staden for 

mellombels tilsette lektorar som i dag. 

IF støttar framlegget om utteljing for formidlingsverksemd (s. 20).  

Instituttet meiner det er positivt at fakultetsleiinga vil vidareføre ordninga med 

kvalifiseringsstipend til kvinnelege førsteamanuensar i fag der det i dag er for få 

kvinner (s. 14). 

 

I avsnittet om forskerskolene på s. 17 legges det opp til at 

grunnenhetene selv skal avgjøre om de ønsker å prioritere videre 

engasjement i den/de relevante forskerskolene. Instituttet støtter en 

differensiert modell for forskerutdanningen, men ser at en slik modell 

kan være problematisk i den grad den medfører uforutsigbare økonomiske 

rammer for forskerskolene. Fakultetet bør derfor vurdere forlodds 

avsetninger til forskerskolene der det er enighet om at disse skal 

videreføres (jfr. punkt 3 på s. 12 i utkastet). 



 

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 

side 1 av 3 

 

 

Det humanistiske fakultet 

  

  

 

 

Strategi for Det humanistiske fakultet 2011 - 2015 - høringssvar fra 
FOF 

 

FoF gir sin tilslutning til hovedprinsippene som kommer fram i Fakultetets strategi for 2011 – 

2015. Dette gjelder spesielt vektleggingen på økt ansvar for grunnenhetene, oppbyggingen 

av et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø, opprettholdelsen av eksisterende fagtilbud, og 

økning av kvinneandelen i toppstillinger. FoF er også glad for at Fakultetet slår fast at alle 

vitenskapelige stillinger, inkludert stillinger knyttet til førstesemesterstudiet, skal ha vanlig 

forskningsressurs i sine stillinger.  

 

FoF er i gang med å lage en ny strategisk plan for forskning og forskerutdanning i forbindelse 

med oppfølgingen av den nasjonale evaluering av filosofi og idéhistorie gjennomført av NFR i 

2010. NFR har bedt de evaluerte institusjoner om å sende inn planer til NFR senest 1. 

oktober 2011 der de viser hvordan de vil møte de utfordringer som evalueringen har pekt på.  

På grunnlag av dette skal det søkes NFR om midler til oppfølging som forutsetter 

egeninnsats fra den enkelte institusjon. I den sammenheng ønsker FoF å samkjøre 

utviklingen av sine strategiske planer med Fakultetets.  

 

Evalueringsrapporten peker på lav publisering internasjonalt, liten kontakt mellom de norske 

miljøer i filosofi og idéhistorie, og dårlig forskerutdanning. FoF vil sette i gang tiltak for å gjøre 

noe med disse tre forhold. Konkret vil dette si å 

 Arbeide for utvikling av nasjonale forskerskoler i filosofi og idehistorie 

 Øke forskningsdelen i stillinger som i dag ikke har normal forskningsressurs i 

stillingsbeskrivelsen 

 Omgjøre en eller to stipendiathjemler til post doc stillinger 

 Revurdere sammensetningen av instituttets forskergrupper med et større ansvar for 

forskerutdanningen og planer for internasjonal publisering lagt til disse. 

Alle disse tre foreslåtte tiltak er i overensstemmelse med de tiltak som foreslås i Fakultetets 

strateginotat. 

 

Når det gjelder strateginotatets tiltak på undervisningssiden vil FoF peke på følgende.  

Notatet ønsker å gjøre bacheloroppgaven mer forskningsbasert og knytte det faglige ansvar 

for masterprogrammet til forskergruppene. Begge disse forslag er problematiske.  
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Bacheloroppgaven bør ikke som hovedregel ha karakter av et selvstendig forskningsarbeid. I 

strateginotatet pekes det nettopp på at mange studenter avslutter studiene sine etter 

bachelorgraden. Likevel mener strateginotatet at bacheloroppgaven må ses i sammenheng 

med masterstudiet og gis et tydeligere forskningsinnhold. Utfordringen vår er å gi både de 

studenter som avslutter studiet med sin bachelorgrad et tilbud på et høyt faglig nivå, samtidig 

som vi forbereder de få studenter som skal gå videre til et masterstudium, og de enda færre 

studenter som går videre til en forskerkarriere.  FoF har nettopp lagt vekt på at studentene 

skal arbeide selvstendig med sin bacheloroppgave, uten at dette nødvendigvis ses på som 

ledd i forberedelsene til et masterstudium. Dette ønsker vi å fortsette med og ønsker derfor 

heller ikke å gjøre bacheloroppgaven mer lik en mer omfattende semesteroppgave innenfor 

et emne. 

 

Masterprogrammet bør være et instituttansvar, spesielt for FoF som har en mer enhetlig 

faglig profil enn andre institutter. Også for institutter som er sammensatt av flere fag, bør 

programmets ansvar ligge på et høyere nivå enn hos den enkelte forskergruppe. Uansett bør 

også forskergruppenes status vurderes i sammenheng med revurderingen av 

forskerskolenes rolle.  

 

Arbeidet med masteroppgaven bør i alle fall for noen av studentene ha en sterkere 

forankring i aktive forskningsmiljø. En bør imidlertid også her skille mellom masterstudenter 

som primært planlegger å avslutte sitt universitetsstudium med sin mastergrad og de som 

ønsker en videre forskerkarriere. I dag får våre forskerrekrutter en for dårlig forberedelse til 

sitt doktorgradsstudium, samtidig som de som avslutter sitt universitetsstudium ikke får god 

nok forberedelse til realitetene i dagens arbeidsmarked. En revisjon av bachelor- og 

mastergradsstudiet må ta høyde for begge disse to utfordringer. En mulighet er å vurdere 

ulike mastergradsopplegg for studenter med ulike karriereplaner. FoF er i gang med et 

arbeid for å revidere vårt mastergradsopplegg med tanke på de utfordringer våre studenter 

har etter endt studium. 

 

FoF støtter Fakultetets vektlegging på at internasjonal student- og lærerutveksling i sterkere 

grad må rettes mot samarbeidende institusjoner der vi har en god forankring. Fakultetet bør 

også i sterkere grad legge vekt på at utvekslingen er i tråd med Universitets strategiske 

satsing på uviklingsforskning. Det bør også vurderes om Fakultetet også ikke i sterkere grad 

bør legge vekt på HF fagenes rolle innenfor Universitetets satsing på utviklingsforskning, 

også med tanke på det nye UiB Global som et tverrfakultært møtested. 

 

FoF vil også understreke vektleggingen strateginotatet legger på økning av kvinneandelen i 

alle stillinger, spesielt når det gjelder toppstillinger. Vi vil imidlertid også understreke at det 

spesielt for vårt fags vedkommende også har vært en utfordring å rekruttere kvinner til 

studiet på lavere nivå, og at vi allerede tidlig i studiet har et frafall av kvinner som begynner 

studiet. Vi må derfor sette i gang tiltak som både rekrutterer flere kvinnelige studenter til 

faget, og tiltak som motiverer kvinner til å gjennomføre studiet på alle nivå. 

 

 

 

 

Reidar Lie 

instituttleder Steinar Thunestvedt 

 administrasjonssjef 
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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 

 

  

  

 

 

 

Høringsuttalelse om strategiplan for Det humanistiske fakultet 

Vi viser til høringsnotatet av 19/5 2011. Notatet har vært drøftet i ledergruppen ved 

Griegakademiet. 

  

Generelt vil vi påpeke det positive i at det arbeides med en slik plan. Vi mener det har vært et 

problem at HF ikke har hatt et overordnet strategidokument som ligger til grunn for arbeidet 

med fagdimensjonering, bemanning og langsiktig budsjettenkning. Det har også vært et 

problem for oss når vi har arbeidet med Griegakademiets strategiplaner at det ikke har vært 

et tilsvarende dokument på fakultetsnivå. 

  

Vår oppfatning er at utkastet til HF-strategi tar opp og drøfter de viktigste utfordringene HF 

står ovenfor. Samtidig mener vi ambisjonen i det videre arbeidet bør være å uttrykke klarere 

hvilke satsinger og prioriteringer fakultetet vil gjøre. Det er nødvendig hvis planen skal kunne 

brukes slik det er godt skissert i innledningen: 

  

”Strategien skal vere retningsgjevande og gje rammer for verksemda ved 

grunneiningane ved fakultetet, og dei lokale strategiane skal vere forankra i 

fakultetsstrategien. Samstundes skal dokumentet formidle fakultetets mål, eigenart og 

kjerneverdiar til resten av Universitetet i Bergen og til utomverda” (forslagets side 2). 

  

Vi vil også bemerke at under overskriften ”Overordna mål” er det lagt for mye vekt på 

organisatoriske forhold og for lite vekt på faglige mål (forslagets side 12). 

  

 

Ved Griegakademiet arbeider vi også med en strategi for 2011–2015. Første utkast drøftes i 

instituttråd 8/9 og i personalsamling 15/9 2011. Griegakademiets strategiske hovedmål for 

perioden er foreløpig formulert slik: 

  

 Utøving og komposisjon: Drive kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt 

nivå og, i tettere samarbeid med det profesjonelle musikklivet, være blant de ledende 

i Norge på å utdanne profilerte musikere og komponister  
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 Musikkterapi: Være i internasjonal forskningsfront og videreutvikle det integrerte 

mastergradsprogrammet dimensjonert for 60 studenter  

 Musikkvitenskap: Utvikle ny fagprofil i samspill med Senter for Griegforskning og 

etablere studietilbud på både bachelor- og masternivå dimensjonert for 60 studenter.  

 Musikkpedagogikk: Utvikle faget som forskningsfelt og universitetsfag  

 Rekruttere flere gode kandidater til tredje syklus (ph.d. og tilsvarende) og 

videreutvikle Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies som regional 

møteplass for stipendiater og veiledere  

 Utvikle en mer hensiktsmessig organisatorisk tilknytning til HF og UiB  

 Lokaler og utstyr må oppgraderes til internasjonal standard.  

  

  

Vi merker oss med glede at flere viktige saker for Griegakademiet er omtalt i utkastet til 

strategi for Det humanistiske fakultet. Samtidig vil vi peke på at samlingen av våre fagmiljøer 

på Nygård skole er av avgjørende betydning for vår fremtid. Vi ønsker at dette omtales i 

planen. GAs faglige virksomhet foregår i dag i tre bygninger, i lokaler som dessverre ikke 

holder mål. Standarden på lokalene legger sterke begrensninger på både ønsket faglig 

utvikling og på kvaliteten i utdanningene vi tilbyr. 

 

Sett i lys av hard konkurranse med de store musikkutdanningsinstitusjonene internasjonalt vil 

en samling av alle fagmiljøer i gode lokaler være av avgjørende strategisk betydning for GA i 

årene som kommer. Nygård skole ligger like ved Grieghallen. Knapt noen andre 

musikkutdanningsinstitusjoner i Norden har en så god lokalisering i forhold til byens kulturliv 

og universitetssamfunn, men vi disponerer kun halve bygningsmassen. Når GAs fagmiljøer 

samles i bygget vil Nygård skole bli et Musikkens hus midt i Bergen sentrum. Musikkens hus 

vil da synliggjøre og styrke Bergen som kulturby og UiB som et forskningsuniversitet med 

vitale estetiske fagmiljøer. Musikkens hus vil få både lokal, regional, nasjonal og 

internasjonal orientering og møteplasser for kunst og vitenskap dannes. 

  

Vi vil anbefale at fakultetsledelsen i det videre arbeidet gjennomfører styringsdialogmøter 

med grunnenhetene for å drøfte grundigere hvordan mellom HFs og insttituttenes 

strategiplaner best mulig kan kobles sammen.  

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Frode Thorsen 

instituttleder Kjerstin Tønseth 

 administrasjonssjef 
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