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

 
20.03.2012, kl. 09.00 - i grupperom P (234), Sydneshaugen skole.  
 
 
 
 

Innkalling er sendt til: 

Gjert Kristoffersen, Lillian Jorunn Helle, Jan Oldervoll, Endre Brunstad, 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, 09.03.2012 

 

Gjert Kristoffersen   

dekan  Trine Moe 

  fakultetsdirektør 

 

 



 

Saksliste 
 
 
Styresak Saker til behandling U.off. 

FS 23/12 Ph.d.-graden - Ane Christiansen - oppnevning av komité  

FS 24/12 Ph.d.-graden - Håkon Haugland - oppnevning av komité  

FS 25/12 Ph.d.-graden - Kristin Rygg - oppnevning av komité  

FS 26/12 Ph.d.-graden - Beate Sandvei - oppnevning av komité  

FS 27/12 Ph.d.-graden - Viggo Krüger - innstilling X 

FS 28/12 Ph.d.-graden - Per Kristian Sebak - innstilling X 

FS 29/12 Ph.d.-graden - Caroline Serck-Hanssen - innstilling X 

FS 30/12 Ph.d.-graden - Nicholas Ssempijja - innstilling X 

FS 31/12 Tilsetting i stilling som postdoktor ved Senter for 
vitenskapsteori 

X 

FS 32/12 Tilsetting i stilling som edisjonsfilolog (forsker 1108) 
knyttet til prosjektet Ludvig Holbergs skrifter ved Institutt 
for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

X 

RS 13/12 Oppnevning til kvinnestemmerettskomiteen ved UiB  

RS 14/12 Implementering av ny teknologisk løsning for 
universitetets websider 

 

RS 15/12 Universitetets websider - oppnevning av pilotfakultet  

RS 16/12 Årsrapport - Det norske institutt i Roma  

RS 17/12 Referat fra instituttrådsmøte 25.01.12 - Institutt for 
fremmedspråk 

X 

RS 18/12 Protokoll fra instituttrådsmøte 19.01.12 - Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

 

RS 19/12 Referat fra instituttrådsmøte 24.11.11 - Institutt for filosofi 
og førstesemesterstudier 

 

RS 20/12 Referat fra instituttrådsmøte 19.01.12 - Institutt for filosofi 
og førstesemesterstudier 

 

RS 21/12 Vedtak i styresak 5/12 - Ledelse og styringsform ved 
Universitetet i Bergen 

 

RS 22/12 Vedtak i styresak 6/12 - Forholdet mellom et åpent 
universitet og krav til personsikkerhet 

 



 

S 13/12 Økonomirapport fjerde kvartal 2011  

S 14/12 SAK-prosjektet - Samarbeid, Arbeidsdeling og 
Konsentrasjon 

 

S 15/12 Studiepoengproduksjon: Resultatoversikt 2011  

S 16/12 Revisjon av retningslinjer for prøveforelesning, intervju, 
bruk av referanser og innstilling 

 

S 17/12 Revisjon av veiledninger for bedømming av søkere til 
mellomstillinger og professorater/professoropprykk 

 

S 18/12 Årsrapport 2011 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Det 
humanistiske fakultet 

 

S 19/12 Ber om utlysning av fast stilling som universitetslektor i 
norsk som andrespråk 

 

S 20/12 Forlengelse av tilsetting for direktør ved Senter for 
middelalderstudier 

 

S 21/12 Tilsetting i to førsteamanuensisstillinger ved Institutt for 
filosofi og førstesemesterstudier 

X 

S 22/12 Oppnevning av bedømmelseskomité  
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiskefakultet/Faculty of Humanities

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 fremmedspråk

i PhD ^x dr.philos. [_^

Kandidatens navn/ Candidate's name: Ane Christiansen
Født / Date of birth: 21.09.73
E-post adresse / E-mail address : Ane.Christiansen@uin.no
Avhandlingens tittel/Title of thesis: Creencias y actitudes lingiiisticas acerca de las formal de tratamlento
en Nicaragua

Sokuadsdato/ Date of application : 04.01.2012

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: Prof. Dr. Tittel/Title: Profa. Dra. Tittel/Title:
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and address:
address : address: Ana Beatriz Chiquito
Antonio Fåbregas Maria Auxiliadora Rosales Solis Department of Foreign Languages,
Universitetet i Tromsø Universidad Nacional Aut6noma University of Bergen
HSL-fakultetet de Nicaragua (UNAN- PR 7805
Breivika Managua). Facultad de 5020 BERGEN
9037 TROMSO Educaci6n e Idiomas.

Departamento de Espaflol.
Pabell6n 42 . Apartado Postal
663
Managua, NICARAGUA

776 44581 lit +505 22703029/88865965 lit 0047 55588446
E-mail: Fåbregas Antonio E-mail: Auxiliadora Rosales E-maii : Ana.Chiquito@if.uib.no
<antonio .fabre as uit.no> <auxiliadorar2002 ahoo.com>
Fax: Fax: Fax:
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem . /The members of
the proposed^at %committee Øe accepted to serve as meW ers.gf the gQtnm,^tee.

C

Instituttleder/Head of Department onssjef/

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/d : }

v.,^-com
Deka -jlt^l Kristoffe

Saksnr./Case no:

^
5Fakultetsdirekter/Facultv Director: nne Moe

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

Postadresse : Besøksadresse :
Postboks 7800 Harald Hårfagres g. 1
NO-5020 Bergen .
Norway

Telefon: Telefaks: E-post Internett:
+47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post®hf.uib.no http://www.uib .mMt7 W
+47 55 58 93 90
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet/Faculty ofHumanities

OPPLYSNINGER OM KOMITt FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/

Fra institutt : Institutt for arkeologi , historie , kultur- og religionsvitenskap

PhD I dr.philos. q

Kandidatens navn : Håkon Haugland
Født : 26.12.80
E-post adresse : Hakon .Haugland@ahkr.uib.no
Avhandlingens tittel: Fellesskap og brorskap . En komparativ undersøkelse av gildenes sosiale , religiøse og
rettslige rolle i et utvalg nordiske byer fra midten av 1200 -tallet til reformasjonen

Soknadsdato : 02.02.2012

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt:

i1

Førsteopponent Annenopponent/ Trede medlem /komiteleder:
Tittel: Professor Tittel: Lektor Tittel: Professor
Navn og adresse: Navn og adresse: Navn og adresse:
Dag Lindstrbm Lars Bisgaard Eldbjørg Haug
Uppsala universitet Syddansk universitet Universitetet i Bergen
Historiska institutionen Institut for historie, kultur og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og

Box 628 samfundsbeskrivelse religionsvitenskap

SE - 751 26 Uppsala Campusvej 55
Sverige 5230 Odense M

Danmark
IW +46 018-471 1556 IIW+45 6550 2158 ! +47 55582312

Mobil:+45 2287 4463
E-mail: E-mail: E-mail:
da .lindstrom hist.uu.se bisgaard@hist.sdu.dk Eldbjorg.Haug@ahkr.uib.no
Fax: Fax: +45 6550 2270 Fax:

Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem. /

Hilde Grønvik
for Administrasjonssjef

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.

[>W;
S_ aksnr•:

v
Dekad: Gjert Kristo

V
Fakultetsdirektør : Trine Moe

l Kopi til kandidat og medlemmer i bedømmelseskomiteen
r

Postadresse : Besøksadresse : Telefon : Telefaks : E-post : Internett:
Postboks 7805 Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post@hf.uib.no httpJlwww . uib.no/hf
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet/Faculty ofHumanities

OPPLYSNINGER OM KOMITt FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
From the Department of:

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

I PhD dr.philos.

Candidate 's name: Kristin Rygg
Date of birth : 23.01.65
E-mail address : Kristin. Rygg@nhh.no
Title of thesis: Direct and Indirect Communicative Styles. A study in Sociopragmatics and Intercultural
Communication. Based on Interview Discourses with Norwegian and Japanese Business Executives.

Date of application :22.12.11
Members of the proposed evaluating committee:

First opponent : Second opponent : Third member
/head of the committee:

Title: Associate professor, PhD Title:Prof. Dr. Title:
Name and address: Name and address : Name and address:
Lisbeth Clausen Sylvia Waechter Annette Myre Jørgensen
Department of Intercultural Universitdt der Kttnste Berlin Institutt for fremmedspråk
Communication and Management Fakultdt Gestaltung Universitetet i Bergen
Porcelmnshaven 18A Institut fitr Theorie und
DK-2000 Frederiksberg Praxis der Kommunikation

Postfach 12 05 44
10595 Berlin

l+45 38 15 33 26 111 +49 30 3185 2136 9 +47 55 58 22 75
E-Mail: lc.ikl@cbs.dk E-mail: waechter@udk-berlin.de Email:Annette.Jorgensen@if.uib.no

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

c" t.. ^ k L ^
Johan Myking'

Head of Department
rikson

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:

Dt an: Gjert Kristoffet*n Faculty Director: Trine Moe

Cc: Candidate and members of the evaluating committee

Postadresse : Besøksadresse : Telefon : Telefaks : E-post: Internt:
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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UNIVERSITETET I BERGEN
Det hunzanistiske.fakultet/Faculty ofHunianities

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 fremmedspråk

PhD I dr.philos. [_1

Kandidatens navn/ Candidate 's name: Beate Sandvei
Født / Date of birth : 04.04.69
E-post adresse / E-mail address : Beate .Sandvei@nhh.no
Avhandlingens tittel/Title of thesis : Las coustrucciones relativas especifrcativas en e/ espaillol hablado

en Argentina. Su forma y sus funciones

Soknadsdato/ Date of application: 02.01.2012

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt /Members of the proposed evaluating
committee:
Førsteopponent/First Annenopponent/Second Tredje medlem /komiteleder/ Third
opponent : opponent : member/head of the committee:
Tittel/Title: Professor Tittel/Titte: Professor Tittel/Titte: Forsteamanuensis
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and address:
address: address: Annette Myre Jorgensen
Angela de Tullio Estrella Montolio Duran Institutt for frenunedspråk.
Maria Isabel Lopez Olano Licenciada en Filologia Universitetet i Bergen
(Para Angela Di Tullio) Hispånica

Islas Malvinas 54, Piso 2 Depto . de Filologia Hispånica

Depailamento C Universitat de Barcelona

Neuquen CP 8300
Gran via de les Corts Catalanes,

ARGENTINA
585, 08007 Barcelona
SPANIA

11 9 $ 0047 55582275

E-mail: E-mail : emontoliod@ub.edu E-mail: Annette .Jorgensen@ ifuib.no
aneela.LditullioC^s?maiLcom
ditullioC^uncoma.etlu. ar

Fax: Fax: Fax:
Komitemedlemmene har sagt seg villige til A påta seg oppgaven som komitemedlem . /The members of
the proposed evaluating committee have accepted to serve as members of tile conifnittee.

Instituttleder/1-iead of Department^---
i

Adyiii^iist^asions^'ef/Fiead of Adtninistration

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/dat _-
C W'

Saksnr./Case no:

Dekan/De n--:Gjert KristoffeFseØ ^-- Fakultetsdirektør /Faculty Directori Trine Moe

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

Postadresse : Besøksadresse : Telefon:
Postboks 7800 1 larald 1 Iårfagres g. I +47 55 58 93 80
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway

Telefaks: E-post:
+47 55 58 93 83 post(Whfuib.no

Internett:
http://ti,ww. uib. no/h ffa/
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UNIVERSITETET I BERGEN

Medlemmer av kvinnestemmerettskomiteen ved UiB

Referanse Dato

201119839-BEKR 12.12.2011

Oppnevning til kvinnestemmerettskomiteen ved UiB

I forbindelse med tre forestående jubileer , for kvinnestemmeretten (2013), Grunnloven
(2014) og Høyesterett (2015) er det oppnevnt en hovedkomite for samordning av
arrangementer , under ledelse av viserektor Astri Andresen (jf vedlagte brev fra 26 . 08.11).
Etter forslag fra hovedkomiteen og avtale med hver enkelt , oppnevnes med dette følgende
som medlemmer i universitetets kvinnestemmerettskomitts:

• Professor Inger Elisabeth Haavet , Det humanistiske fakultet
• Professor Kristin Strømsnes , Det samfunnsvitenskapelige fakultet
• Professor Gudrun Holgersen , Det juridiske fakultet
• Professor Ellen Mortensen, SKOK
• Professor Aina Schiøtz , Det medisinsk - odontologiske fakultet
• Student Marianne Nerland , Studentersamfunnet

Komiteen vil bli supplert med 1-2 medlemmer . Komiteen velger leder , fortrinnsvis blant dem
som ikke sitter i hovedkomiteen . Komiteen gis følgende mandat:

1. Komiteen skal utarbeide et program for kvinnestemmerettsåret 2013
2. Komiteen skal koordinere og eventuelt initiere arrangementer i de ulike fagmiljøene og

samarbeide med hovedkomiteen om det samlede innholdet i programmet . Det er viktig at
arrangementene ikke konkurrerer , men understøtter og utfyller hverandre.

3. Universitetets studenter inkluderes i arbeidet . Det kan være aktuelt å gi støtte til spesielle
undervisningsopplegg eller konferanser innrettet for studentene.

Komiteen vil få sekretærressurser til sin disposisjon og bes om å utarbeide et program for
kvinnestemmerettsåret innen sommeren 2012 . Komiteen bes om vurdere behov for
ressurser og komme med budsjettforslag . Dere innkalles med dette også til første møte i
komiteen , 1. februar 2012 , kl. 1300-1500 i Harald Hårfagres gate 1 , i møterommet i 4. etasje.
Vennligst kontakt Astri Andresen eller Bente Krossøy , som er sekretær for hovedkomiteen,
ved eventuelle spørsmål.

Lykke til med arbeidet!

Vennlig hilsen

Sigmund Grønmo
rektor Kari Tove Elvbakken

universitetsd irektør

Vedlegg : Brev om oppnevning av hovedkomiteen , datert 26.08.11

Universitetsledelsen Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55 58 20 02 Postboks 7800 Harald Hårfagres gate 1 Bente Krossøy
Telefaks 55 58 96 43 5020 Bergen Bergen 55582023
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UNIVERSITETET I BERGEN

Det medisinsk-odontologiske fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det humanistiske fakultet
Det psykologiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det juridiske fakultet
Universitetsmuseet i Bergen

Referanse Dato

2010/11463-TOT 16.02.2012

Implementering av ny teknologisk løsning for universitetets websider

Våren 2011 ble det etablert en styringsgruppe for å lede arbeidet med ny teknologisk
plattform for universitetets websider. I brev til fakultetene 07.09.11 ble det orientert om status
for arbeidet. Høsten 2011 ble det gjennomført et pilotprosjektet for å teste ny teknologi.
Styringsgruppen har levert rapport fra prosjektet, datert 20.10.2012. Styringsgruppens
konklusjoner fra pilotprosjektet var i tråd med vurderinger gjort av den tekniske
referansegruppen. Styringsgruppen anbefalte å velge systemet Drupal som ny teknologisk
løsning.

I pilotprosjektet ble Drupal som CMS-komponent testet. Testen har vært tilfredsstillende og
var grunnlag anbefalingen om å velge Drupal ny teknisk plattform for universitets websider.
Drupal CMS (Content Management System) er en åpen kildekode som gjennom drupal.org
organiserer det meste av informasjon om Drupal, kildekoden til både basisversjonen og alle
moduler, veiledninger, diskusjoner hjelpesider med mere. Utvikling av kildekode er basert på
bidrag fra uavhengige utviklere verden over. Drupal CMS er en velutviklet åpen kildekode
applikasjon med mange bidragsytere og stor aktivitet i kodeutviklingen. Mye av arbeidet i
pilotprosjektet var konsentrert om å finne frem til et system basert på standard funksjonalitet,
med minst mulig egenutvikling.

Nå starter arbeidet med å implementere ny teknologi i for websidene. Med utgangspunkt i
erfaringer fra tilsvarende prosjekter er det valgt en gradvis implementering for å sikre
tilfredsstillende kvalitetssikring og redusere risiko for feil og driftsavbrudd. Dette innebærer at
det i en overgangsperiode vil være både gammel og ny teknologi i bruk på www.uib.no.

Det er valgt å begynne implementeringen ved to fakulteter. Det humanistiske fakultet og Det
juridiske fakultet er valgt som pilotfakulteter. Ved å velge disse fakultetene gis det anledning
til å teste en stor bredde i krav til funksjonalitet . Implementeringen ved disse fakultetene er
lagt opp slik at det skal være en tydelig forankring hos faglig og administrativ ledelse.

Det er særlig fire oppgaver som er sentrale i arbeidet videre:

• Utarbeidelse av kravspesifikasjon med tilfredsstillende funksjonalitet
• Rydding av utdatert innhold før overføring av data til ny teknologisk plattform
• Tydeliggjøring av krav og forventinger til redaktørroller på ulike nivå av uib.no
• Utarbeiding av plan for opplæring i ny løsning og overgang til ny teknisk plattform

Dette er et U113-Internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Universitetsledelsen Postadresse Besøksadresse
Telefon 55 58 20 01/02 Postboks 7800 Harald Hårfagres gate 1
Telefaks 55 58 96 43 5020 Bergen Bergen

Saksbehandler

side 1 av 2



side 2 av 2

Som en del av nærmere arbeid med kravspesifikasjon planlegger styringsgruppen også
besøk ved Lunds universitet og Københavns universitet i februar. Valg av universiteter er
basert på at Lund er i ferd å implementere Drupal som teknologisk plattform og at
Københavns universitet i hele prosessen med å fornye UiBs websider er brukt som et viktig
referansepunkt.

På grunnlag av erfaringene med implementering av ny teknologi ved de to pilotfakultetene
høsten 2012, vil det bli lagt en tidsplan for implementering ved de øvrige fakultetene.

Styringsgruppen fortsetter sitt arbeid i tråd med mandatet, under ledelse av viserektor for
utdanning, Kuuvet Atakan.

Vi ønsker styringsgruppen og de to fakultetene som først begynner implementeringen lykke
til med det videre arbeidet!

Vennlig hilsen

Sigmund Grønmo
rektor Kari Tove Elvbakken

universitetsdirektør

Kopi:
Sentraladministrasjonen
Universitetsbiblioteket
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UNIVERSITETET I BERGEN

Det humanistiske fakultet

Referanse Dato

2010111463-TOT 17.02.2012

Oppfølging av websider
Vi viser til brev til fakultetene av 13.02.12 om valg av Drupal som ny teknologisk løsning for
universitetets nettsider og til dialog om saken.

Det humanistiske fakultet får herved rollen som pilotfakultet for implementering av Drupal
som ny teknologisk løsning for universitetets websider. Rollen som pilotfakultet innebærer at
fakultetet våren 2012 skal delta aktivt i arbeidet med å utvikle kravspesifikasjon og teste ny
teknologisk løsning med sikte på å kunne sette løsningen i produksjon høsten 2012. 1
organiseringen av prosjektet i forhold til fakultetet vil det bli vektlagt å sikre tydelig
ledelsesforankring både mot faglig og administrativ ledelse.

Det er særlig fire områder som krever særlig oppmerksomhet av pilotfakultetene:
• Utarbeidelse av kravspesifikasjon med tilfredsstillende funksjonalitet
• Rydding av utdatert innhold før migrering av data til ny teknologisk plattform
• Tydeliggjøring av krav og forventinger til redaktørrollen på ulike nivå av uib.no
• Plan for opplæring i ny løsning og overgang til ny teknisk plattform

I samråd med fakultetet er styringsgruppen for ~prosjektet kommet fram til at assisterende
fakultetsdirektør Sonja Dyrkorn frikjøpes i 20%-stilling fra og med 01.03.12 for å inngå i
prosjektgruppen. Hun vil både få ansvar for å koordinere arbeidet med piloten internt ved
fakultetet og tilrettelegge for implementering av løsningen ved de andre fakultetene. Det tas
sikte på å utvide stillingsbrøken fra høsten 2012.

Vi ser fram til et godt samarbeid om prosjektet!

Vennlig hilsen

Kuvvet Atakan
viserektor

Tore Tungodden
avdelingsdirektør

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

Universitetsledelsen Postadresse Besøksadresse
Telefon 55 58 20 01102 Postboks 7800 Harald Hårfagres gate 1
Telefaks 55 58 96 43 5020 Bergen Bergen

Saksbehandler

side 1 av 1



UiO : Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet/Det norske institutt i Roma

Universitetet i Bergen

Det humanistiske fakultet

Postboks 7805

502o BERGEN
Dato: 27. februar 2012

Årsrapport - Det norske institutt i Roma

Vedlagt oversendes årsrapport med informasjon om virksomheten i 2011.

Med hilsen

Turid Karlsen Seim
Instituttleder

Postadresse: Viale Trenta Aprile 33, 00153 Roma, Italia
E-post: post@roma.uio.no
www.uio.no
www.hf.uio.no/dnir

annenico : 2012/02/27 : 11:27:33
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1. Innledning

Det norske institutt i Roma (DNIR) har gjennomført som planlagt en rekke aktiviteter innen
forskning, undervisning og formidling 12012.

De tre ansatte med vitenskapelig kompetanse hadde god fremdrift i sin forskning.
Instituttet arrangerte/var medarrangør til fire internasjonale konferanser. Fagmiljøer ved
Universitetene i Bergen, Tromsø og Agder arrangerte også fagkonferanser ved Instituttet.

Ti emner/kurs har hatt sin undervisning ved Instituttet i 2011. Instituttet sto selv ansvarlig
for to av disse: etterutdanningskurs for lærere og det flerfaglige emnet Roma2020.

Instituttet hadde også i 2011 økende etterspørsel etter kontorplasser og seminarrom, og
måtte derfor prioritere faglig relevans ved slik utlån/utleie.

2. Forskning

Instituttet arrangerte eller stod som medarrangør til fire konferanser/seminarer i 2011,
hvorav tre hadde internasjonal deltagelse:'

1) From site to sight: The transformation of place in guidebooks and travel descriptions 27
- 28. januar. Konferansen hadde 12 deltagere og ble finansiert av DNIR og Stiftelsen
Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup (EFV-prosjekt 420941) Postdoktor Victor
Plahte Tschudi var fagansvarlig.

2) The Performing Presence of Portraits. 17 - 18. mars, ble organisert og bekostet av
DNIR, i samarbeid med postdoktor Kristine Kolrud (IFIKK/UiO) og førsteamanuensis

' Se vedlegg 1 for program og deltagerliste for de tre internasjonale konferansene i vårsemesteret
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Marina Prusac (KHM /UiO). Prof. em. Martin Kemp fra University of Oxford var keynote
speaker og 16 deltagere fra åtte land deltok.

3) The Moving City 2 - 4. mai var et samarbeid mellom Det svenske og Det norske

institutt i Roma , under ledelse av forskerassistent Simon Malmberg fra svenskenes
side og postdoktor Jonas Bjørnebye fra DNIR . Konferansen hadde 20 deltagere fra
Sverige , Norge , U.S.A, Finland, Danmark , Storbritannia og Italia. De to
hovedforedragene ble holdt ved DNIR, og trakk også mange eksterne tilhørere.
Konferansen hadde ekstern finansiering ( Den Svenske Riksbankens Jubileumsfond).

DNIR bidro faglig og administrativt til gjennomføring av et PhD seminar om Philology and

Literary Studies. ILOS/UiO hadde fagansvar for seminaret som var åpent for yngre
forskere innen litteratur og klassiske fag. DNIR støttet også et formidlingsseminar for
doktorander i arkeologi arrangert av IAKH/UiO, Norgeshistorie på nett.

Andre fagkonferanser ved instituttet inkluderte blant annet:

• BorderAesthetics , internasjonal konferanse i regi av Universitetet i Tromsø

• Workshop Prosjekt vitenskapshistorie , i regi av Al-IKR /Universitetet i Bergen
• Poetry & Philosophy, workshop i regi av Forskningsgruppe for antikkens filosofi ved

Universitetet i Bergen
• Oslo-Rome International workshop on Democracy, Demokratiprogrammet, UiO

I tillegg til Instituttets egne konferanser , deltok forskere ved Instituttet på eksterne
konferanser og workshops også i 2011 , i tillegg til å arbeide med egen forskning og
publisering.

"Circolo Gianicolense" fortsatte å fungere som et nyttig fremleggsseminar for førmoderne
studier for forskere fra de utenlandske instituttene i Gianicolo området , med tre faste
deltagere fra DNIR (Jonas Bjørnebye , Line Cecilie Engh og Turid Karlsen Seim).

Fem yngre forskere mottok DNIR ' s fagstipend og var på forskningsopphold ved Instituttet i
vårsemesteret , mens fem andre fikk tildelt fagstipend for vinteren 2011120122.

Line Cecilie Engh ( idehistorie/IFIKK/UiO) som hadde kontorplass ved DNIR i hele sin
stipendiatperiode (2008-2011) forsvarte sin doktoravhandling Performing the Bride.
Gender and Self-Representation in Bernard of Clairvaux 's Sermones super cantica
canticorum ved HF/UiO i september med meget gode tilbakemeldinger.

Som et tiltak for å oppfordre til rekruttering og aktiviteter innen klassisk arkeologi , støttet
Instituttet utgravninger i Tivoli i 2011. Prosjektet ble ledet av Marina Prusac Lindhagen ved
Kulturhistorisk Museum i samarbeid med Adam Lindhagen og tre norske studenter. Selve
utgravningene fant sted i oktober, og en ny prosjektsøknad for 2012 ble sendt til italienske
myndigheter i desember med støtte fra DNIR.

2 Se vedlegg 2 for oversikt over mottakere av fagstipend i 2011
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3. Undervisning

Ni studentemner hadde hele eller deler av sin undervisning ved DNIR i 20113. Som
tidligere år ble det tilbudt emner i kunsthistorie og italiensk samt to tverrfaglige emner
(Antikken og Roma2020). Det internasjonale MA kurset "The Religious Roots of Europe"
hadde undervisning ved Instituttet i to uker , i samarbeid med fem nordiske universiteter.
For første gang ble det undervist i mediepolitikk (MEVIT3350) ved DNIR, og faglærer ved
Institutt for Media og Kommunikasjon (IMK/UiO) ønsker å gjenta dette i 2012.

Alle norske universiteter er velkommen til å legge emner til DNIR . Universitetet i Bergen og
Universitetet i Oslo samarbeider om undervisning i antikkfag . I første del av semesteret
tilbys seks ukers undervisning i Athen ( 15+5 poeng ). Dette etterfølges av seks ukers
undervisning ved Det norske institutt i Roma ( 10+5 poeng).

Det tverrfaglige 20-poengs emnet "Roma - sted og symbol " knyttet til stillingen "Stein Erik
Hagens lærestol » ble arrangert for andre gang , med en betydelig økning i deltagelse (22
studenter i 2011 mot 11 i 2010 ). Årsaken til økningen skyldes ikke minst at Roma2020 nå
er blitt kjent blant flere studenter . Idehistoriegruppen (HF/UiO) har inkludert emnet i sin 80-
gruppe og har lagt til rette for at studenter kan tilbringe et fullt semester i Roma ved
oppretting av et eget leseemne. Også Arkitektur- og Designhøyskolen (AHO) har

tilrettelagt for et fullt semester i Roma , og deres studenter utgjorde også i 2011 en
vesentlig gruppe.

Instituttet arrangerte sitt årlige etterutdanningskurs for lærere i den videregående skolen
21 - 25. mars med retorikk som tema . Prof. Turid Karlsen Seim var ansvarlig for kurset
som hadde 30 deltagere.

Federation Internationale des Instituts d'Etudes Medievales (FIDEM) holdt undervisning for
sitt diplomkurs i middelalderhåndskifter på Angelicum (Pontificia Universitå San Tommaso)
i 201112012 , men Line Cecilie Engh , som hadde arbeidsplass på DNIR, har fortsatt å
fungere som deres kontaktperson i Roma . Kursets to norske deltagere fikk tilbud om
studentleilighet gjennom DNIR.

Flere lærere hadde med studenter til Instituttet i forbindelse med ekskursjoner til Roma,
blant annet kunsthistoriestudenter fra NTNU og Universitetet i Tromsø, og mange
videregående skoler fra hele landet.

4. Biblioteket

Biblioteket har blitt brukt av studenter som lesesal hele uken, inkludert kvelder og helger.
Bibliotekets ressurser brukes først og fremst av norske studenter og forskere men også av
fagmiljøer i Roma. Bibliotekssamlingen har økt med ca. 400 bøker i 2011.

3 Se vedlegg 3 for oversikt over kurs/emner tilbudt ved DNIR i 2011
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DNIR har fortsatt som pådriver i URBS-samarbeidet4, blant annet gjennom bibliotekar
Germana Graziosis verv i URBS-styret (president frem til 2010, deretter som kasserer) og
utlån av et DNIR kontor til de to URBS ansatte, Giovanna Contigiani og Barbara Costatino.

5. Formidling og utadrettet virksomhet

Årets L'Orange forelesning ble arrangert 27. oktober. Prof. Jas' Elsner fra Oxford foreleste

til fulle hus (ca. 75 deltagere) under tittelen 'Closure and Penetration: Reflections on the

Pola Casket'.

DNIR har også samarbeidet med andre om gjesteforelesninger i Roma i løpet av året:

• 12. oktober: Prof. Valentino Pace (Udine Universitet) Percorsi della Waniera

Greca". Bibliotheca Hertziana inviterte til forelesningen som ble holdt i DNIR's

lokaler, med i overkant av 50 tilhørere.

• 5. September: Dr. Jon Bingen (Senter for Strategiske Studier) 7122 in Norway.

What can we learn from the events in Oslo and Utøya? Forelesning ved John

Cabot University med støtte fra DNIR og Den norske ambassaden.

• 8. April: Konferanse for å markere 150 - års jubileum for Italias samling, i regi av

The American University of Roma (AUR), med støtte fra DNIR, The American

Academy og The British School. Her deltok instituttleder og flere norske forskere,

og det har vist seg å bli et godt utgangspunkt for videre kontakt med lærere og

ledelse ved AUR.

ACTA bind XXIV (Inscriptions in Liturgical Spaces) ble utgitt på forlaget Scienze e Lettere
giå Bardi, og ble distribuert i desember. Bind XXV (Recycling Rome) ble på det nærmeste
avsluttet, og vil leveres trykkeriet tidlig i 2012. Norges Forskningsråd har lagt om sin
ordning for trykkestøtte, men det har foreløpig etter en del forhandlinger lyktes fortsatt å få
slik støtte. Det har også vært forhandlinger om ACTA's plassering og rangering i
tellekantsystemet. Foreløpig er det som det var, men spørsmålet vil trolig komme opp på
nytt. l det hele tatt var arbeidet med ACTA vært krevende også utover det faglige og
redaksjonelle arbeidet i 2011.

Instituttet hadde fortsatt stor etterspørsel fra eksterne grupper som ønsket å benytte
lokaler og/eller kompetanse i form av forelesninger og omvisninger. Samarbeidet mellom
DNIR og Stiftelsen "Veiene Fra Roma" fortsatte i 2011 og avtalen ble forlenget til juli 2012.

I forbindelse med kursene, har instituttet forsøkt å legge til rette for faglige og sosiale
aktiviteter for deltagerne, inkludert studentfester og mottagelser.

Instituttet fortsatte vinteren 2011 med kinokvelder der klassiske italienske filmer ble vist
etter en kort introduksjon, og disse har hatt god og bred oppslutning

4 De følgende instituttene er medlem av Unione Romana Biblioteche Scientifiche (URBS): American Academy
in Rome, Danske Institut for Videnskab og Kunst, British School at Rome, Escuela Espanola de Historia y
Arqueologia, Historisches Institut beim Osterreichischen Kultur Institut in Rom, Institutum Romanum
Finlandiae, Istituto Svizzero di Roma, Koninklijk Nederlands Instituut te Rome, Libera universita' Maria SS.
Assunta (LUMSA), Det norske institutt i Roma, Svenska institutet i Rom.
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6. Organisasjon , personale og infrastruktur

DNIR hadde åtte ansatte i 2011:

Jonas Bjørnebye (postdoktor fra 1. juli 2009)
Germana Graziosi (bibliotekar)
Mona Elisabeth Johansen (førstekonsulent)
Anna Muzi (vaktmesterpar , renhold)
Anne Nicolaysen (avdelingsleder)
Victor Plahte Tschudi ( postdoktor fra 1. september 2008)
Nicola Quinzi (vaktmesterpar , vedlikehold)
Turid Karlsen Seim (instituttleder i ny kontrakt fra 1.8.2011)

Siri Sande er gitt status som professor emerita og hadde også i 2011 fast kontorplass ved
DNIR. Hun var kursansvarlig for det tverrfaglige antikkurset (ANT221012211) i
vårsemesteret og har ellers bistått på en rekke områder som krever arkeologisk
kompetanse.

Stipendiat Line Cecilie Engh (idehistorie/UiO), postdoktor Kristine Kolrud
(kunsthistorie/UiO) og stipendiat Torgeir Melsæther (historie/Universitetet i Antverpen) har
hatt arbeidsplass ved Instituttet i 2011. Professor Lasse Hodne (kunsthistorie/NTNU) og
stipendiat Maria Husabø Oen (kunsthistorie/UiO) har hatt arbeidsplasser ved Instituttet
siden september, og forblir ved DNIR også vårsemesteret 2012.

DNIR fikk sommeren 2011 installert kjøleanlegg i tredje etasje, og kontorene der kan
dermed benyttes gjennom hele året. Samarbeidet med Teknisk Avdeling (TA) har for øvrig
fokusert på sikkerhet i 2011; gjenstandsalarmer er blitt installert, og
videoovervåkingsanlegget har blitt oppgradert.

Etterspørselen og belegget på leilighetene som Instituttet fremleier til studenter har fortsatt
å være godt, og en brukerundersøkelse bekreftet at dette tilbudet er viktig for mange.

Instituttet er godt fornøyd med den tallmessige bruken av lokaler i 2011. Totalt ble
instituttets lokaler brukt av omtrent 650 personer til konferanser og møter, mens rundt 190
studenter deltok på kurs. l tillegg ble det gitt informasjon om instituttet til ca. 250 personer,
hvorav 170 i tilknytning til Prosjektet Veiene fra Roma. Instituttets kontorplasser, og
leseplasser på annekset har vært fullsatt mesteparten av året, og Instituttet har installert to
nye arbeidsplasser på kontorene i 3. etasje for å møte etterspørselen.

Vedlegg

Vedlegg 1: Program for internasjonale konferanser i vårsemesteret

Vedlegg 2: Fagstipend 2011/2012

Vedlegg 3: Kurs/emner tilbudt ved Det norske institutt i Roma i 2011

Vedlegg 4: Etterutdanningskurs for lærere 2010 - program
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VFDT,F('G 1: INTERNASJONAL KONFERANSER VÅR 2011

Thursday 27 January
Norwegian institute in Rome, 10.00

From sitt to sight.
The transformation of plate

in guidebooks and travel descriptions

InternatJonaJ conference
Norwegiast Instkute in RØ

27-28 Jmwary 2011

A contwwxr hardel by
The r4wwe~ h»glaste in Roan and the

FooedaØ Thomas barn . Hseldy and Nite As~

in troduction
VICTOR PLAHTE TSCHUDI

Wekome
TURID KARISEN SEIM
Director of the Norwegian Institute

'Relocations'
10.30 - 13.00 Chair; Turid Karisen Seim

CARMELA VIRCILLO FRANKLIN, ColumWa IJrWenity
Ab Urbe in Franciam: Local topographies and the papai tour
in the 12"' century Liber panttficalis of Petrus Gulielmus

Coffee break

RICHARD WITTMAN, Unk skv of CaWamis
Sacred Space at the Dawn of the Global Age: the
Nineteenth-Gentury Reconstnxtion of San Paolo fuori le
mura

MARI LENDING, Oslo sdØ at AreKatcwre and Design
Stendahl, Proust, Sebald. Wandering among models

Lunch break, 13.00

INGRID ROWLAND, UnWw*v ot Notro Drua SdwW ot An tecwe
Viterbo. A Renaissance Forger 's Guide to his Native City

JASON MORALEE, atinoir ttletpran uNwrnity
Capitol Crimes: Seeing the Ca+npidogiio In Medieval
Martyrological Texts

JONAS SJØRNEBYE, Norwejan hu*wte in Rong
Ammianus Marcellinus: the Rome that is and the Rome that
was

Weicome diner, 20.30

Friday 28 January
Norwegian Institute in Rome

10.00 •-13.15 Chair: Mari Lending

MARI HVATTUM, 04o School of ArctAodw* and Oealen
The Engineer 's Garden: a guided tour of the 19th century

railwway landscape

STEFANO FOGELBERG ROTA, Stod*m*" Unk ilty
Pilgrimage or pleasure travel? Rome and the south through
the eyes of some earfy 19th century Swedish travellers

KATHRYN BLAIR MOORE, hm rent Unkvrsity lAmwkan Acederrr, Rome
Representations and misrepresentations of Islamic
sanctuaries in the Ubro d altraØre (1346-50)

GRO BJØRNERUD MO, Unkenatrof~
Patta dator _. Joachim Du Bellay in Rome

Lunch break, 13.15

'Recotntru"
14.15 - 16.15 Chair: Jonas B)iimebye

TROND BERG ERIKSEN , Unh asiew of ~
Bernardo Gamucci and his illustrated book on the Antiquity
of Rome (1569)

VICTOR PLAHTE TSCHUDi, Norwa4lan kndtete in Ronw

Baroque IntervenUons: The guide In Roman guidebooks

Concluding address
VICTOR PLANTE TSCHUDI

Conference Dinner, 20.30

annenico : 2012/02/27 : 11:35:51



Ui0 : 2

THE PERFORMING PRESENCE OF
PORTRAITS

THE NORWEGIAN INSTITUTE IN ROME
17th - 18th MARCH 2011

V'ule Øta A~ 33, 00153 Ruma
e-mait:
m. e. jahaasen(^ama_uio.no
teL 06 583910017

Tø reach the Iasdtute.
Fram Termini Øtral ~tmum bus 75
Stop : Ville Seiarra

Pram Pm~ Vannmo: bua 44
Støp: VØ Stiarra

r~ Vale Trastetere,
toar Hospital rfu~ Pi~ MarBhcrita:
hus 115
Stup: S. P~ in M02~
and Dus 44 and 75

Thureday 17th March Friday 18th March

09.90 Welcoming address , Director Turid Karlsen Seim, Performing portraits in the earlg modern period

10.00
The Norwegian Institute in Rome
Introduction Chair: Letturer Lin Stafne Posterer , Munch Museum

10.30 Keynote speaker - Professor Emeritus Martin Kemp, 09.30 Dr Hannah Baader, Kunsthistorisches Institut Fiorenz

11.30

University of Oxford
Bemg looked at: in the presence of Lisa Gherardini
Cofee

Portraying presence, pegbrmmg dfiference and the arts of
earfy modem portraiture

10.30 Meyer Schapiro Professor Emeritus David Rosand,
11.45 Director of FotoGraoa International Festival of Columbia University

2.45

Photography and photographer Marco Delogu
Ylte portraft as self-portratt

Lunch break

The pathos of the portratt
11.30 Coffee
11 AS Assistant DueØr and Head of History of Art

Sabrina N. Eliasson , The Swedish Institute of Classical
St di R

Performing portraits in Antiquity
u es, ome

Portraits as protagonists: Idernry and cmematicpereephons
of the drama of portradure

Chair : Postdoctoral Fellow Jonas Bjornebye,
The Norwegian Institute in Rome

14.00 Reader Peter Stewart , Courtauld Institute
Yhe performing presente of Roman portrads

15.00 Professor Emerita Siri Sande , University of Oslo
Ylte female portraft gallery in Pompey 's Yheatre Complex in
Rome: appearmtce and fmpaef

16.00 Short break
16.15 Letturer Jane Frjfar , University of Copenhagen

fn fear of asmnymtty
17.15 Co$ee

Cha r: Professor Ementa Siri Sande , University of Oslo

17.30 Senior L.ecturer Carolina Vout, University of Cambridge
`S N lives ': portraiture and biography

18.30 Associate Professor Marina Prusac , University of Oslo
As great as God: colossalportrafture in lateantrque Rome

19.15 - 20.15 Reception

Det norske institutt i Roma Årsrapport 2011

12AS Lunch break

Chair: L.ecturer Fabio Barry, University of St Andrews

14.00 Director of Studies in Art History Marieke van den Doal,
Royal Netherlands Institute in Rome
Love, spirit and Renaissance portraiture

1 S.00 Postdoctoral Fellow Kristine Kolrud , University of Oslo
Pe7%mmn9 the rulerpoØit
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May 4, Workshop Sessians

F3c>twr?,i.ut Institute, aucittcarirttne

09.00 CØ

09.74t I.IS Y MYe Elite tif^eeteseat

Chair Ptrof An~ CatbeU

0930 Dc Ida 1Ssnobeg (Cothembur f Uai¢),

Aera NiilRt drlratne0t Lt'tarld Ar6eaeetttr

ot a~ a~
09.55 Dr Ø lljtamelaye (Narvw+pae Insdnste

å Rame), RtmftgRte¢ Ø Afiotent Y

Rnåt 0~ Aeter
1020 Dr. DØ Neaurame (Binett~ Uoi¢Jy

iqro ur tsiti mAåej AGaattaS,.ffl d
Ø i derist$wr

10.46 D^ao

11.15 Sbtutlueak

113(1d2.48 Vla 1lYeade Elite bftteeeteeert
~_ Pra[ Aone-Maeie I.eande: Thaurt

1130 Dr. Sid U~ (AOdta Umu).

d OFøiJip• et Ite GØ ^Aeer sler
Aaeilry'

1155 Laaisa ltrat»srdl (tamd Uekt). A!^

fR& Llcex„ent ef Lfeit IIref$r

12.20 Lhuwtsvon

12.45 Ltzmeh

14.00 0mclodofdetadm

15-18 Sabttratrai

^

M

T,

ay 2, Keynote L.ectures

IW}C^1^''2"^,'i.iii I121tITiEtle Ail':xi(t â 111iP73

is ergaatsed bt, the

Norwer}an and Swedish hum~ m Rorrat
Gahtnbttr; Unisetvt; & dat FoemRorne l

wirh dte Seneraus wpiaox at

The Bank af sweden T~taary Amndaåan
& The Rot-al Swedistt Academx cf I.eaers

t,M c. Nt i Nt.ti
t+NtaCltStret'

F(>Kt)1Kt;),4#

tft^

1^.91iShJdt^'.Clt+

Ict!,ilr tr,l,at ntd

1`i t tr r) xi+ak:ø Irtttk t L

;, Workshop Sessions

16.30 VYMlaome by Ø Iaedtere's DåacooS
Pm[ Ø lartseo seåa.

09 00 CO~

09.15 VLåtsame by tbe Inøtaae's liesenåt F1tDoar,
1G45 Prar Ray LamN:bte (UØ Ø ZMO, De Smsm Malmbrq

Ateyeeid dAfter 96r Ar Syegd Rae -
7ireta^e Ølr^'

09..30.11 .15 U Ø øf V;islttttrce

Ctuir. De Ø Osnnbert

17.45 Praf Michek Satmua (Utstu af CAD~

at RisØ), LØ alr t3ett. AioiY fbitliett

eån jrer eir ]iv 's Ø Ceudp 1Pwee

09.30 ltvf Antåony CabdO (t% ot laetas^

Å^ d RoØ w d8 Sidtt'. Ø'>17

,)rmie i tle Sstear yRgyrfEtw AWtee

19.00 Rerepåm
09.55 Irak HammuØd Utafrtt), Csrtits e Srr

-Setforrt d HeiterA6oeerem w Arer

2030 Ditnte (waetshep Par~ dY) 1020 Ø Alearaodra finoh (German

ArehaeolØ Ioedma ø Raae^ Afsitq

S~å ietraielAtteet

10.45 Diretssion

11.15 SbØ break

1 lå0 12 48 Ils Curie{ tlre Deei
Cbair Pmf SSabele Salaman

I 130 Dr Ratartøa Metoka0io (FSoairh
Inldrtrce å Raarj, Rtmee Aaetd Aearsriru

11.55 De lGcllui lfuhyan (Utstt at lmq,

A6aaaat d r11r ifae RAntag St LeaateaY it

lrtdttØAMer

1220 Diseusdim

12.45-14 .00 L»nah
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piCrc Pa.s'i.ir'^t", .71211

FIOI]v"12B6 '-5 1i1 ,"s1lctEtlt h.tattli'

"mc, 2-4 kLay 2011

14.00-15. 15 IQt Urlse><Cemoity
Chait: Ptti Ray Lamettu

14.00 Dr. Dtiaea Spettar (amn~ Umu},
Ibla Ata - r1t Cip a Aren tia lirtei de
IØa Latåa

14.25 Di S®an Matmlters (Swedti Instiatae å
Mm*}, Afeårrn®eer Gnetevgt A fwaeota lir
Setlar Rr*ioj a e Sena 4r i1Hmt Jfdmhb

14.50 Diseaaion

15.15 Ca~~

15.48 17.301Vt Cee>lmOloetitq Proer

Ctuir De ]mas Bjanrhytr

1S.4S 1!taf Aaoe-Maee I~ Thaaå ¢attod

Utei¢), dtr dLyE w årasmit ALsimee

16.10 De IlØ 13edltmd (Upgsala Usa)

AM'^ Alweeter ^l Ø!k 4- y
Aran

16.35 Dr Caaom ~Lanje (Aaåå Ieøtttee

m Ranr), dyaWrr' Fietytld dAfee-

2i'seåArt Aeseet e Aieer

17.00 Dilotmian

20.00 D'mer
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VEDLEGG 2: FAGSTIPEND 2011/2012

Navn rInstitusjon,fag, nivå Tema

Vinteren 201012011

Sigrun Høgtveit Ber UT. PhD historie. Trondenes kyrkje, 14- 1500 -tallet

Lene Os Johannesen UiO. PhD arkeologi. Depictions of Ideas on the Female Body in
Greek Ati ue Sanctuaries

Maria Husabø Oen UiO. PhD kunsthistorie. Birgittas Images: Art and visuality in Birgittine
S iritualit , Cult and Devotion

Lin Stafne-Pfisterer UiO. Post MA kunsthistorie Grisaille freskene i Tor de'Specchi Roma:
Publisere artikkel i internas'. Tidsskrift.

Marianne Sætre Politihøgskolen og UiO.
PhD kriminologi

Globaliserings-prosesser, organisert
kriminalitet.

Vinteren 201112012

Marte Feldvær NTNU. MA kunsthistorie H. P. L'Oran es kunsto fatning

Lars Fredrik Janb UiO. Post MA Aristotles' o E ikurs teologi

Elisabet Janssen UiO. MA arkeologi Romersk hortikultur - tilbake til naturen

Karl K. R. Kirschhoff UiO. Post MA latin Hi ol tus' tale (Seneca's Phaedra)

Kristian Reinfjord UiO. Post MA arkeologi Antikken å utstilling, ubl. artikkel

Jane Skjoldli UB. MA reli ionsvitensk. Hen ivelses raksiser rundt Joh. Paul II

Det norske institutt i Roma Årsrapport 2011

annenico : 2012/02/27 : 11:35:51
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VEDLEGG 3: KURS/EMNER TILBUDT VED DNIR 2o11

Emnekode Emne Deltagelse

ANT221012211 Den augusteiske gullalder 11

EVU kurs Etterutdanningskurs for lærere i den videregående skole 30

KUN201214012 Renessansens monumentalmalerier i Roma og Firenze ca.
1420-1520

11

KUN203514035 Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier. 18

ITA111OR Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma 19

KUN200914009 Senantikk og tidlig kristen kunst 16

KUN212214122 Maner og tanke: manerisme i italiensk billedkunst ca.
1515-1600

14

ROMA2020 Roma - sted og symbol 22

Kurs/emner som hadde en del av sin undervisning ved DNIR

ME435013350 Mediapolitikk 26

Nordisk
masterkurs

Religious Roots of Europe 20

sum 187

Det norske institutt i Roma Årsrapport 2011
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VEDLEGG 4: ETTERUTDANNINGSKURS LÆRERE

RETORIKKENS BEGYNNELSE OG BETYDNING

21 - 25. mars 2011

Program

Mandag 21 .3 Foreleser: Prof. Turid Karlsen Seim

Kl. 09.30

Kl. 10.15 - 12.30

Kl. 12.30

Kl. 14.15 - 16.00

Praktisk informasjon

Presentasjon av deltagere og program

Retorikkens fall og gjenopprettelse i nyere tid

Lunsj på instituttet

Den klassiske retorikk: prinsipper, aktører, tekster og
skolevesen

18:00 Mottakelse på Instituttets terrasse

Tirsdag 22.3 Foreleser : Prof . Siri Sande

Kl. 10.15 - 12.00
Locus og Imago i retorikken. Romerske taleres
hukommelses-trening i lys av samtidens kunst og
arkitektur

Det norske institutt i Roma Årsrapport 2011

Det norske institutt

Det norske institutt
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Kl. 16:00 -18:00 Ara Pacis som keiserlig propaganda Ara Pacis

Onsdag 23 . 3 Foreleser : Stipendiat Line C.Engh

Kl. 09.15 -11.00 Kjønn, kirkelige reformer og pavens ekteskap: Retorikk Det norske institutt

Kl. 14.00 - 16.00

og billedbruk i høymiddelalderen

Pavemaktens retoriske strategi Vatikanet/Peterskirken

Oppmøte v/Obelisken på Petersplassen

Torsdag 24 . 3 Foreleser : Postdoktor Victor Plahte Tschudi

Kl. 10.15 -12.00 Maktens tale på maktens tinde: Kapitol fra kongdømme Kapitol/Piazza

l. 15.15 - 17.00

til kongedømme. Fra Via Carini: Ta buss 44 til Piazza
Venezia, og gå opp til Kapitol. Oppmøte ved Markus
Aurelius-statuen

Moderne bygningsretorikk: Museum på utstilling

Campidoglio

MAXXI,

Buss 95 fra Kapitol til Piazzale Flaminio, og deretter trikk
2 til Apollodoro.

Via Guido Reni 4A

Fredag 25.3
Forelesere : Prof. Aslaug Nyrnes og Prof . Turid Karlsen Seim

Kl. 09.30 -12.30 Retorikk og didaktikk

Kl. 12.30 Lunsj på instituttet

Kl. 14.15 -16.00 Retorikkens etiske dilemma

Kl. 20:00 Avslutningsmiddag

Det norske institutt i Roma Årsrapport 2011

Det norske institutt

Det norske institutt i Roma
Viale Trenta Aprile 33

00153 Roma
Tel. +39 06 58391007 eller +39 06 58391006

annenico : 2012/02/27 : 11:35:51



UNIVERSITETET l BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 19.01.2012

Til stede:

Forfall:
Sekretær:

Instituttleder: Hoffmann
Gruppe A: Forsberg, Heiret, Mikaelsson, Selberg
Gruppe B: Blazevic
Gruppe C: Watkins
Gruppe D: Solheim
Selfjord
Holsen

Stausberg var til stede under sak 02/12.

I Innkalling og sakliste
Ingen merknader.

II Protokoll fra forrige møte
Ingen merknader.

III Referatsaker
a. FU-mote 11.

IV Orienteringssaker
a. Informasjon fra instituttlederen
- Ny førsteamanuensis i klassisk arkeologi tiltrådte 1. januar.
- Utlysning av førsteamanuensis i religionsvitenskap (etter Mikaelsson)
annonseres 21. januar.
- Det har kommet 34 søkere til stipendiatstilling i globale studier
- Seks åpne stipendiatsstillinger er utlyst
- Det utarbeides arbeidsplan for våren 2012 som bl.a. vil innbefatte ny
strategisk plan, internasjonalisering, forskerutdanningen, evalueringer og
forenkling av rutiner og prosedyrer
b. Fakultetsstyresaker
- Mandat for forsking- og forskarutdanningsutvalet
c. Ny sammensetting av forskningsetisk komite

Sak 01 /12 Budsjettfordelingsprinsipper 2012
Hoffmann og Holsen orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet opprettholder de vedtatte budsjettfordelingsprinsipper.



Sak 02/12 Timeregnskap , fellesprisnipper ved HF
Hoffmann og Stausberg orienterte.
Saken ble lagt fram til diskusjon.
Rådet stilte seg positivt til retningslinjene, men ba om omformulering av pkt. 9
og 10, slik at det åpnes for en noe mindre rigid praksis.

Eventuelt
Ingen saker.

Bergen , 31. januar 2012

Christhard Hoffmann
Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 06.02.12, regnes protokollen som godkjent.
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UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

MØTEREFERAT

Institutt for filosofi og
førstesemesterstudier
Instituttrådet

Referanse Møtedato Referatdato

2011113152 24.11.11 24.11.11

Referent Innkalt av
Steinar Thunestvedt Reidar K. Lie

Deltakere: Reidar Lie, Eivind Kolflaath, Ole Martin Skilleås, Gro Rørstadbotten, Pæla De Cuzzani, Erlend

Breidal, Kirsten Bang, Alexander Myklebust, Runar Mæland, Martin Rosendahl.

Forfall: Claus Huitfeldt.

Ikke møtt: Arild Utaker (vara)

Saker:

I Godkjenning av innkalling og sakliste

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste

II Orienteringssaker

• Innkalling/sakspapirer til fakultetsstyremøte 22. november.

Instituttleder redegjorde kort for hovedsakene (budsjettsak samt sak om ny
HF-strategi)

• Protokoll fra sist møte i fagstudieutvalget

Instituttleder redegjorde for hovedsakene: Evalueringsopplegg for fagstudiene,
nyordning med emneansvarlige samt sak knyttet til obligatoriske aktiviteter på
fagstudieemnene.

Postadresse Telefon 55 58 00 00 Institutt for filosofi og Besøksadresse Referent
Postboks 7800 postmottakftuib . 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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• Tildeling av PEK- midler til prosjektet om digitalisering av undervisningen ved Examen
philosophicum

Instituttet har nå fått bekreftet tildelt ca. kr. 350 000 til dette prosjektet , som også er
det beløpet vi søkte om.

Gro Rørstadbotten reiste spørsmål ved prosjektdeltakerne , i særdeleshet
kvinnerepresentasjonen. Instituttleder presiserte at den navngitte prosjektgruppen vil
suppleres i forbindelse med at prosjektet starter opp.

• Ugleprisen

Instituttet og Knut Ågotnes har fått tildelt Ugleprisen og kr . 200 000 i prispenger.
Initiativtaker Kirsten Bang ble gratulert - og applaudert!

• Rapport fra vernerunde 2011-11

Rapport fra årets vernerunde ble lagt fram . På spørsmål om vernerunde på Fastings
Minde, ble det opplyst at denne ble utsatt grunnet sykdomsfravær , men at den
gjennomføres senere.

• Høringsuttalelse : Forholdet mellom et åpent universitet og personsikkerhet.

Instituttets høringsuttalelse i denne sakens anledning , nylig behandlet i HMS-utvalget,
ble lagt fram.

• Mindre justeringer i emneplaner for Examen philosophicum.

Det ble kort redegjort for en del mindre endringer i emneplanene for Examen
philosophicum . Eget skriv om dette sendes ut til medlemmene etter møtet.

• Tilsetting av to førsteamanuensisstillinger.

Instituttleder redegjorde for status : Bedømmelseskomiteen har nå ferdigstilt sitt
arbeid , og Erik Brown trer inn som setteleder i den resterende del av
tilsettingsprosessen . Paola De Cuzzani og Ole Martin Skilleås er pekt ut som
medlemmer av intervjukomiteen i tillegg til Brown og Steinar Thunestvedt (sekretær).

• Diverse:
- Hovedsak på første møte etter nyttår blir ventelig en sak evalueringen av

forskningsgruppene.
- Instituttleder orienterte kort om nylig oppstartet revisjon av masterstudiet.
- Instituttlunsjerlinstituttseminarer til våren: Vil i hovedsak disponeres av

forskningsgruppene , slik at de får presentert seg selv , bl. a. for de øvrige
forskningsgruppene - som da ventes være til stede.
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111 Vedtakssaker

32-2011 Revisjon av instituttreglementet

Forslag til revidert instituttreglement ble lagt fram og drøftet.

Eivind Kolflaath m. fl. gjorde forslag om følgende endringer:

- § 1: Leder av Utvalg for examen philosophicum bør innarbeides i opplistingen
over funksjoner instituttet skal ha.

- § 1: "Utvalg for forskning og formidling" bør endres til "Utvalg for forskning",
eller i alle fall ha en konsistent benevnelse i dokumentet.

- § 10: Her er det uhensiktsmessig å beholde samme opplisting av oppgaver
som det tidligere "Utvalg for førstesemesterstudier '. Opplistingen kan like
gjerne utgå . Det samme gjelder den andre setningen i paragrafen.

- § 10: Faglig koordinator bør være medlem av utvalget
- § 10: Siste setningen i paragrafen synes overflødig.

Rådet sluttet seg til Kolflaaths forslag.

Studentene reiste spørsmål om studentrepresentasjonen i Utvalget for Examen
philosophicum. Det ble understreket at dette er et rådgivende organ der studentene ikke har
representasjonsrett i utgangspunktet . Det er likevel naturlig at studentenes fagutvalg får kopi
av innkallinger og referatet , slik at de er informert om sakene som tas opp.

Når det gjelder kompensasjon for de ulike vervene , legges det fram som egen sak på et
senere tidspunkt.

Vedtak:

Instituttrådet slutter seg til nytt instituttreglement - med de endringer som ble gjort i møtet.
En justert versjon av reglementet sendes ut til medlemmene før oversendelse til fakultetet.

Reglementet trer i kraft fra 1. januar 2012, og det tas forbehold om fakultetets godkjennelse.

33-2011 Høringssak: Handlingsplan for likestilling

Instituttleder redegjorde for saken og presenterte utkast til høringsuttalelse.

Gro Rørstadbotten mente at handlingsplanen er preget av floskler og at det er en mangel på
mer konkrete tiltak og visjoner.

Vedtak:
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Instituttrådet slutter seg til instituttleders forslag til høringsuttalelse. Formulering for å ivareta
Rørstadbottens poeng blir innarbeidet i dokumentet.

34-2011 Prinsipper for tildeling av belønningsmidler

Instituttleder redegjorde for bakgrunn og innhold i saken.

Vedtak:

Fra og med budsjettåret 2012 avvikles nåværende ordning med belønningsmidler, og det
innføres en ordning der alle vitenskapelige ansatte får tildelt et mindre beløp i driftsmidler.
Beløpets størrelse fastsettes i forbindelse med instituttrådets budsjettbehandling for 2012.

For de som allerede har tatt på seg veiledningsoppgaver før høsten 2011 , og følgelig fått seg
forespeilet et visst beløp i belønningsmidler, etableres det en overgangsordning.

35-2011 Utlysning av to stipendiatstillinger og en post doc-stilling

Forslag til utlysningstekster for stipendiat - og postdoktorstilling ble presentert . Det ble noe
diskusjon knyttet til formuleringen "Det er den faglige kvaliteten på søkjarane sine
prosjektskissersom skal vere hovudkriteriet når ein rangerer og innstiller søkjarane" i
søknadene . Denne endres til "Det er den faglege kvaliteten på søkjarane som er
hovudkriteriet når ein rangerer og innstiller søkjarane".

Det var også enighet om at man skulle begrense kravet til innsendte vitenskapelige
publikasjoner til 3 for søkere til postdoktorstillingen.

Videre påpekte Gro Rørstadbotten det påfallende i at "... kvinner og personar med
innvandrarbakgrunn blir oppmoda om å søkje stillinga " all den tid det også refereres til
"balansert alder- og kjønnssammensetning " i det samme avsnittet . Det vil bli gjort et forsøk
på å stryke/endre denne formuleringen.

Vedtak:

Instituttet slutter seg til instituttleders forslag til utlysningstekst for to stipendiatstillinger samt
en post doc-stilling - med de formuleringsendringene som møtet ble enige om.

Utlysning av post doc-stilling forutsetter positivt vedtak i fakultetsstyremøte 4. desember. Ved
negativt vedtak lyses stillingen i stedet ut som stipendiatstilling.
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36-2011 Møteplan for vårsemesteret 2012

Forslag til møteplan ble lagt fram, og det ble opplyst om at oppsatt møte 23. februar må utgå,
og settes opp på alternativ dato om behovet tilsier det . Foreslått møteplan er dermed som
følger : 19. januar, 29. mars , 26. april og 24 . mai. Møte i juni blir også satt opp ved behov.

Vedtak:

Instituttråder slutter seg til institutteders forslag til møteplan.
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UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

REFERAT FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 19.01.12

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Instituttrådet

Referanse Møtedato Referatdato

20121483 19.01.12 19.01.12

Referent Innkalt av
Steinar Thunestvedt Reidar Lie

Deltakere : Reidar Lie, Eivind Kolflaath, Claus Huitfeldt, Ole Martin Skilleås , Pæla De Cuzzani,
Gro Rørstadbotten , Erlend Breidal , Ståle Melve , Runar Mæland , Alexander Myklebust

Forfall: Kirsten Bang
Fraværende : Martin Rosendahl

Saker:

I Godkjenning av innkalling og sakliste

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste

II Orienteringssaker

• Referat fra sist møte i fagstudieutvalget.

Det ble stilt spørsmål ved referatets henvisning (orienteringssak 3) til tidligere vedtak
om "normalt pensumomfang ". Instituttleder henviste til kommende instituttseminar der
spørsmålet blir behandlet.

• Protokoll fra fakultetstyremøte 22. desember.

Instituttleder refererte kort fra de viktigste sakene: Budsjett 2012 (der FoF ble
tilgodesett med post doktor -stilling, sak om habilitet , forskerutdanning , endring i
kurset i vitenskapsteori.

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

Org no. 872 789 542 Telefon 55 58 23 82 Bergen
Telefaks 55 58 96 51
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• Innkalling til fakultetsstyremøte 24. jnaur

Instituttleder refererte kort viktige saker i neste møte, der bl.a. vårt nyreviderte
instituttreglement fremlegges.

• Programsensorrapport for 2011

Det ble reist en del kritiske merknader til verdien av denne formen for rapportering,
samtidig som det ble påpekt at det hadde en viss nytteverdi i
kvalitetssikringsøyemed.

Ill Vedtakssaker

01-2012 Forslag til driftsbudsjett

Adm. sjef redegjorde for inntektsforutsetninger og viktigste utgiftsposter i forslaget til
driftsbudsjett. Risikoen knyttet til exphil-inntektene i budsjettgrunnlaget ble særlig presisert.

Vedtak:

Instituttrådet slutter seg til framlagt forslag til driftsbudsjett.

02-2012 Oppretting av emne i praktisk argumentasjon

Instituttleder redegjorde for sakens bakgrunn og innhold.

I den påfølgende diskusjonen ble bl. a. forslaget til eksamensform, passende engelsk term
for emnet og andre innholdsmessige sider tematisert.

Det ble fra flere hold hevdet at (kunnskaper/ferdigheter om) formidling bør inngå som et
element i emneplanen.

Det ble presisert at emnet bør ligge på 200-nivå.

Instituttets (manglende) status som deltaker i retorikkprogrammet ble også problematisert, og
det ble anført at vår deltakelse her bør innarbeides i vedtaket.

Nylig tilsendt henvendelse fra LLE vedrørende mulig deltakelse i planlagt masterprogram ble
kort drøftet i sakens anledning.
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Vedtak:

Instituttrådet stiller seg positive til at FoF tilbyr emne i praktisk argumentasjon fra
høstsemesteret 2012 og til videre deltakelse i bachelorprogrammet i retorikk.

Emneansvarlig blir bedt om å revidere emnebeskrivelsen slik at det blir bedre samsvar
mellom beskrivelse av undervisningen, obligatoriske arbeidskrav og vurderingsform.

Nylig mottatt henvendelse fra LLE vedrørende ønskelig deltakelse også i planlagt
masterprogram i retorikk, tas foreløpig til etterretning og drøftes grundigere på et senere
tidspunkt. Tilbakemelding knyttet til eventuelt studenttall FoF kan veilede på programmet
sendes innen oppgitt frist 1. februar.

03-2012 Ugleprisen : Disponering av prispenger

Instituttleder presenterte saken og dens bakgrunn.

Studentrepresentanten Mæland stilte spørsmål om hvordan pkt. 3 i det foreslåtte
disponeringsforslaget var å forstå (60 000 i"reservefond" til Platonsymposiet). Det ble
bekreftet at dette er penger som i prinsippet kan omdisponeres til andre tiltak.

Vedtak:

Instituttrådet slutter seg til den foreslåtte disposisjonsplanen for midlene.

04-2012 Utnevning av ledere og medlemmer til Utvalg for forskning og
forskerutdanning, Utvalg for fagstudier og Utvalg for Examen philosophicum

Instituttleder redegjorde for saken, som etter instituttreglementet skal vedtas etter uttalelse
fra instituttrådet.

Paola De Cuzzani argumenterte for at idåhistoriefaget (f. eks. i form av seg selv) bør være
representert i fagstudieutvalget når denne typen saker behandles.

Vedtak:

Instituttet slutter seg til forslag om ledere og medlemmer i utvalgene. Følgende velges:

Utvalg for examen philosophicum

Kristin Sampson, leder

Medlemmene blir alle emneansvarlige for examen philosophicum, pluss fagkoordinator for examen philosophicum

Utvalg for fagstudiet

Claus Huitfeldt, leder
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Erik Brown

Hans Marius Hansteen

Eilert Lohne, vararepresentant

Utvalg for forskning og forskerutdanning:

Kevin Cahill, leder

Paola de Cuzzani

Espen Gamlund

Hein Berdinesen

Vararepresentant, foreløpig åpen

06-2012 : Opprettinglomgjøring av emne : Introduction to Wittgenstein

(Saken var meldt til "eventuelt")

Instituttleder presenterte forslag om å la emnet " Introduction to Wittgenstein " få sin egen
emnekode , i stedet for å være - som nå - et "åpent" emne under FIL211121212131214.

Etter noe diskusjon, der Skilleås bl. a. stilte spørsmål ved hensiktsmessigheten i å opprette
akkurat dette emnet som fast (i stedet for en rekke mulige andre), konkluderte instituttleder
med at saken trekkes og tas opp igjen i en større sammenheng på et senere tidspunkt..

Vedtak:

Saken utsettes og behandles som del av større sak på et senere tidspunkt.
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UNIVERSITETET I BERGEN
Universitetsstyret

Fakultetene

Referanse Dato

201211716-MOV 29.02.2012

Vedtak i styresak 5112 Ledelse og styringsform ved Universitetet i Bergen

Universitetsstyret behandlet sak om ledelses og styringsform ved Universitetet i Bergen
16.02.12, på institusjonsnivå, fakultetsnivå og instituttnivå. Følgende ble vedtatt:

1. Universitetsstyret stadfester at nåværende ledelsesform på institusjonsnivå fortsetter, jf
universitetslovens § 10-2 (1), med valg av rektor våren 2013

2. For rekrutteringsmåte av dekan er valg hovedmodell og ansatt dekan alternativ modell.
Fakultetsstyret kan fremme forslag for universitetsstyret om eventuell endring i modell
innen 1 . november 2012, for beslutning høsten 2012

3. For rekrutteringsform for instituttledere er ansatt og valgt instituttleder likeverdige
ordninger. Det må være samme ordning for instituttene ved hvert fakultet. Forslag om
eventuell endring i fakultetets ordning fremmes av fakultetsstyret for universitetsstyret
innen 1. november 2012.

Vi viser til vedtaket og til at meldinger om eventuelle alternative modeller etter pkt. 2 og 3
må fremmes innen 1.11.2012 for behandling i universitetsstyret.

Vennlig hilsen

Sigmund Grønmo
rektor Kari Tove Elvbakken

universitetsdirektør

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

Kollegiesekretariatet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55 58 20 20 Postboks 7800 Harald Hårfagres gate 1 Hilde Hvidsten Bretvin

5020 Bergen Bergen 55 58 20 20
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UNIVERSITETET I BERGEN
Universitetsstyret

Fakultetene
Universitetsbiblioteket
Universitetsmuseet i Bergen
Studentparlamentet

Referanse Dato

20111939-HIB 29.02.2012

Vedtak i styresak 6112: Forholdet mellom et åpent universitet og krav til
personsikkerhet

Universitetsstyret behandlet saken i møte 16.2.2012. Følgende ble vedtatt:

1. Universitetsstyret fastsetter følgende mål for arbeidet med sikkerhet:
Universitetet i Bergen skal være et åpent universitet hvor studenter, ansatte og besøkende trygt
skal kunne ferdes. Sikkerhetstiltak har til hensikt å ivareta trygghet og sikkerhet på studiested
og arbeidsplasser, samt forebygge skade eller tap av materielle verdier. Hensynet til at
forelesninger skal være tilgjengelige for offentligheten skal ivaretas, (jf. uhl § 3-8, andre ledd).
Det skal ligge gode, faglige vurderinger til grunn for iversetting av alle sikkerhetstiltak.
Studenter og ansatte skal involveres i det videre arbeid med sikkerhet på universitetet.

2. Budsjettrammen for vektertjenester styrkes med 0.5 mill kroner i 2012 for økt vakthold
på kvelds- og nattestid

3. Styret ber om å bli holdt informert om status og om arbeidet med sikkerhet."

Vi viser til vedtaket. Eiendomsavdelingen vil bli bedt om å fortsette arbeidet med bedre
belysning, godt vedlikehold og bedre vegetasjonspleie. Eiendomsavdelingen vil også
utarbeide plan for adgangskort og alarmsikring i bygningene, med adgangskort for studenter
og ansatte utenom arbeidstid. Med utgangspunkt i vedtaket om økte budsjettrammer, vil
vektertjenesten bli styrket i deler av døgnet. Det vil også bli arbeidet med å legge til rette for
å prøve ut resepsjonstjeneste i arbeidstiden. Eiendomsavdelingen vil ta kontakt med
enhetene om dette arbeidet.

Vi understreker at målet for arbeidet med denne saken er at Universitetet i Bergen skal være
et åpent universitet hvor studenter, ansatte og besøkende trygt skal kunne ferdes og vi
oppfordrer alle, hver på sin måte, til å medvirke til dette.

Vennlig hilsen

Sigmund Grønmo
rektor Kari Tove Elvbakken

universitetsdirektør

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

Kollegiesekretariatet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55 58 20 20 Postboks 7800 Harald Hårfagres gate 1 Hilde Hvidsten Bretvin

5020 Bergen Bergen 55 58 20 20
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Økonomirapport fjerde kvartal 2011  

 
 
Vedlegg 

 

- Økonomirapport 4. kvartal 2011 

- Økonomirapport 4. kvartal 2011 – grunnenheter 

 

Bakgrunn 
 
Det skal legges fram regnskapsrapport for fakultetsstyret hvert kvartal. Det ble gitt en muntlig 
orientering om regnskapsresultatet for 2011 på fakultetsstyremøtet den 21. februar 2012.  
 
 

Fakultetsdirektørens kommentarer 
 
Fakultetet har gjennom regnskapsåret 2011 fått god kontroll på økonomien. Overføringene 
fra 2011 til 2012 er positive, og fakultetet har dermed fått tilbake handlingsrommet raskere 
enn avtalt med universitetsledelsen. Totalt var det en positiv overføring til 2012 på 15,7 mill 
kr (-2,6 fra 2010 +18,3 fra 2011). Av disse gjelder 2 mill annuum og 13,7 mill øremerkede 
midler. 
 
Årsakene til den positive overføringen er flere: 
 
Den langsiktige bemanningsplanen har gitt bedre kontroll med stillinger og veksten i 
lønnskostnader har blitt redusert. En del planlagte stillinger er vedtatt utlyst, men ikke foretatt 
ansettelser i, og disse bidrar også til lavere lønnsutgifter i 2011. 
 
Underforbruk på stipendiater og postdoktorer forklarer noe av avviket mot budsjett fordi antall 
årsverk har vært lavere enn fakultetets ramme gjennom året. Dette skyldes primært at 
stillinger har stått vakante fordi det har tatt lengre tid enn planlagt å ansette i nye 
stipendiatstillinger etter hvert som stipendiathjemler har blitt ledige på grunnenhetene. 
 
Den eksterne prosjektporteføljen har økt gjennom året og gitt en netto økning i overhead 
inntekter.  
 
En del øremerkede tiltak har ikke brukt opp alle midlene og noen tildelinger kom seint på året 
i tillegg er noen kostnader ført på annuum og har ikke blitt belastet prosjektet. 
Utsatte aktiviteter vil imidlertid være en forpliktelse for fakultetet i 2012. 
 

Dato: 07.03.2012 

Arkivsaksnr: 2011/6280-

ANNHFE 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

13/12 

20.03.2012 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Innsparingstiltakene og oppfordringene om å vise måtehold på instituttnivå har blitt fulgt, og 
forbruket har blitt redusert mer enn man så for seg.  
 
Det vises for øvrig til vedlagte regnskapsrapporter for 4. kvartal for fakultetet samlet og for 
grunnenhetene. 
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Fakultetsstyret tar økonomirapporten for fjerde kvartal til orientering. 
 
 

 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Økonomirapport 
Fjerde kvartal 2011 
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1. Hovedtall ved utgangen av 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 -400 457 940 -400 457 940 -407 749 239 -375 022 691 -7 291 299 2 %
Kostnader 401 967 440 401 967 440 387 051 252 369 404 895 -14 916 188 -4 %

Driftsresultat GB og BOA 1 509 500 1 509 500 -20 697 986 -5 617 796 -22 207 486 -1471 %  

Tabell 1: Hovedtall regnskapet fjerde kvartal 

Etter at året er omme er det samlede driftsresultatet (inntekter minus kostnader) på 

20,7 millioner kroner.  Inntektene er 2 % høyere enn budsjettert, og kostnadene er 4 

% lavere. Gapet mellom inntekter og utgifter er 15,1 millioner høyere enn i fjor. 

Bidrags- og oppdragsfinanisert aktivitet utgjør 16 % av inntektene. 

Årsbudsjettet har økt med kr 7 196 222 siden tredje kvartals regnskap. 

Beskrivelse Beløp
111014 Insentivmidler kvinne (10/740) 100 000

Frie midler/annuum  100000
111130 Støtte til likestillingstiltak (08/3244) 600 000
110930 Norskkurs høst 2011 (10/6455) 2 838 026
111207 Lønn til forfatter ifm grunnlovsjubileet i 2014 (10/6455) 114 000
111121 Norskkurs 2011 (10/6455) 3 544 196

 Øremerkede midler / internasjonalisering  7096222 
Total tildeling f jerde kvartal 2011 7 196 222  

Tabell 2: Tildelinger 4. kvartal 2011 

Per des 2011 Adm Vit Årsverk Budsjett
GB 86 351 437 430
BOA 1 51 51 41
Totalt 87 402 488 472  

Tabell 3: Årsverk per desember 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 -351 457 940 -351 457 940 -341 859 400 -324 380 737 9 598 540 -3 %
Sum Inntekter -351 457 940 -351 457 940 -341 859 400 -324 380 737 9 598 540 -3 %

Investeringer 0 0 482 60 015 482
Lønn 273 994 728 273 994 728 267 103 066 266 271 888 -6 891 663 -3 %
Drift 63 507 368 63 507 368 34 908 634 33 374 711 -28 598 734 -45 %
Internhandel 15 659 344 15 659 344 21 571 720 18 539 500 5 912 376 38 %

Sum Kostnader 353 161 440 353 161 440 323 583 901 318 246 114 -29 577 539 -8 %
Overføringer -1 703 500 -1 703 500 18 275 499 6 134 624 19 978 999 -1173 %

Sum Overføringer -1 703 500 -1 703 500 18 275 499 6 134 624 19 978 999  

Tabell 4: Grunnbevilgningen, inntekter og kostnader 

Etter siste kvartal er inntektene 3% (10 millioner) under budsjett, mens kostnadene er 

8% (30 millioner) lavere enn budsjettert. Sammenlignet med budsjett er det lavere 

forbruk på lønn (-3 %) og driftskostnader (-45 %), mens interne transaksjoner er 38 % 

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

vedrører UiB. Eksempler 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 21,6 millioner består av 

inntekter på 51,7 millioner og kostnader på 73,3 millioner. Overheadinntektene er på 

13,4 millioner og er det største inntektselementet. Husleien er på 32,4 millioner og er 

den største enkeltutgiften. 

Inntektene er i år nesten 18,3 millioner høyere enn utgiftene. Dette kan deles i 5,7 

millioner i ubrukte øremerkede midler og 12,6 millioner i generelt underforbruk 

(annuum). Underforbruket skyldes kostnadsbesparelser på drift, høyere internhandels- 

inntekter (overhead og frikjøp) og forsinkelse/utsettelse i aktiviteter og ansettelser, 

sammenlignet med budsjett.  

Sammenlignet med 2010 er inntektene 5 % høyere og kostnadene 2% høyere. 

Lønnskostnadene er om lag på samme nivå som i fjor (+0,3%), mens driftskostnader 

og internhandel til sammen er 9 % høyere. 



 

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 12,6 millioner kroner høyere enn kostnadene 

hittil i år. Sammenlignet med budsjettet hittil i år er inntektene 9,1 million lavere og 

kostnadene 15,4 millioner lavere. Avviket i inntekter skyldes 4,5 million kroner lavere 

avskrivningsinntekter (ingen realeffekt) og 4,6 millioner lavere instituttinntekter enn 

budsjettert. Budsjettavvik på kostnadssiden består av 2,0 mill for investeringer, 5,1 

mill for lønn, 4,6 mill for drift og 3,6 mill for internhandel. 

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 -90 334 140 -90 334 140 -89 849 901 -91 464 163 484 240 -1 %
Sum Inntekter -90 334 140 -90 334 140 -89 849 901 -91 464 163 484 240 -1 %

Investeringer -2 000 000 -2 000 000 0 0 2 000 000 -100 %
Lønn 68 023 500 68 023 500 66 192 915 66 160 312 -1 830 585 -3 %
Drift 34 134 096 34 134 096 10 209 545 9 710 515 -23 924 551 -70 %
Internhandel -1 829 956 -1 829 956 7 725 649 7 408 634 9 555 605 -522 %

Sum Kostnader 98 327 640 98 327 640 84 128 109 83 279 462 -14 199 531 -14 %
Overføringer -7 993 500 -7 993 500 -7 993 880 190 821 -380 0 %

Sum Overføringer -7 993 500 -7 993 500 -7 993 880 190 821 -380 0 %  

Tabell 5: Øremerkede midler fjerde kvartal 

Kostnader for øremerkede tiltak ligger 14,2 millioner (14 %) under budsjett. 

Inntektene er 2 % lavere enn i fjor på samme tid, mens kostnadene er 1 % høyere. 

Øremerkede midler utgjør 26 % av årsbudsjettet for grunnbevilgningen i 2011. 

Andelen av øremerkede inntekter har vært økende de siste årene, men har gått litt ned 

fra i fjor (28%). 



 

Underforbruk på stipendiater og postdoktorer og egenfinanisering for BOA forklarer 

det meste av avviket mot budsjett. Per desember var det registrert 71,9 årsverk på 

stipendiatprosjektet, en nedgang på 1 fra september. I alt skulle 75 stillinger vært 

besatt i henhold til fakultetets rammer for 2011. Antall årsverk har vært lavere enn 

dette gjennom året, og det forklarer at inntektene for stipendiater er ca 400,000 kr 

lavere enn budsjettrammen. Lønnskostnadene for stipendiater ligger 5 % under 

budsjett. Dette skyldes at det tar lang tid å ansette i nye stillinger. Det er også mye 

deltidsarbeid og permisjoner uten lønn. Driftskostnadene for stipendiater ligger 27% 

under budsjett. Fakultetet skulle i 2011 ha hatt 10 besatte stillinger som postdoktorer. 

Per desember var det 8,2 postdoktorer ansatt, en nedgang på 1 fra forrige rapport. 

Antall årsverk under 10 forklarer ca 200,000 kr i lavere inntekt for postdoktorer enn 

budsjettrammen. Budsjettavviket på kostnader for postdoktorer ligger omtrent på 

samme nivå som for stipendiater, med 12% underforbruk på lønn og 25% 

underforbruk på drift. 

Førstesemesterstudiet er helt i tråd med budsjett for 2011, både for inntekter og 

utgifter.  

Norsk for fremmedspråklige har noe høyere inntekter enn beregnet, mens kostnadene 

er noe lavere enn budsjettert. Totalt blir det en overføring på 1,3 til 2012 for dette 

tiltaket. Personal- og organisasjonsavdelingen fordeler midler for fremmedspråklige 

ansatte, mens Studieadministrativ avdeling fordeler midler for utenlandske studenter. 

Disse får igjen sine bevilgninger fra UiB sentralt. Førstesemesterstudiet og 

norskkursene bør gå i balanse, for hvis disse tiltakene går med underskudd, vil dette 

øke gjelden til fakultetet. 
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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. For 2011 begynte året med en overføring på 4 

millioner fra 2010. I løpet av året har det blitt en netto tilførsel av nye midler på 

332 000 kr. Dette er knyttet til følgende institutter: 

Egenfinansiering BOA
Overføring til 

2012 Fra 2011 Fra 2010

112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier -3 491 680 -902 352 -2 589 328

112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. -332 200 667 800 -1 000 000
116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier -240 000 -120 000 -120 000
117500 Senter for vitenskapsteori -289 736 22 464 -312 200
Total -4 353 616 -332 088 -4 021 528  



 

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 -49 000 000 -65 889 838 -50 641 954 -16 889 838 34 %
Sum Inntekter -49 000 000 -49 000 000 -65 889 838 -50 641 954 -16 889 838 34 %

Investeringer 0 0 0 0 0
Lønn 43 987 700 43 987 700 32 027 056 25 783 029 -11 960 644 -27 %
Drift 6 939 300 6 939 300 21 646 121 19 321 788 14 706 821 212 %
Internhandel -2 121 000 -2 121 000 9 794 175 6 053 965 11 915 175 -562 %

Sum Kostnader 48 806 000 48 806 000 63 467 351 51 158 781 14 661 351 30 %
Overføringer 194 000 194 000 2 422 487 -516 828 2 228 487 1149 %

Sum Overføringer 194 000 194 000 2 422 487 -516 828 2 228 487 1149 %  

Tabell 6: Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, inntekter og kostnader 

Inntektene ligger 34 % over budsjett og kostnadene ligger 30 % over budsjett. 

Inntektene er 30% høyere enn i 2010.  

Aktiviteten (kostnadene) har vært høyere enn budsjettert for alle prosjekttyper.  

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 -288 787 -102 374 -288 787
2. NFR - bidragsaktivitet -30 000 000 -30 000 000 -36 426 868 -30 872 907 -6 426 868 21 %
3. EU - bidragsaktivitet -5 000 000 -5 000 000 -9 893 145 -4 322 182 -4 893 145 98 %
4. Annen bidragsaktivitet -14 000 000 -14 000 000 -19 281 038 -15 344 490 -5 281 038 38 %

Sum Inntekter -49 000 000 -49 000 000 -65 889 838 -50 641 954 -16 889 838 34 %
1. Oppdragsaktivitet 0 0 288 787 102 374 288 787
2. NFR - bidragsaktivitet 29 806 000 29 806 000 34 004 381 31 389 735 4 198 381 14 %
3. EU - bidragsaktivitet 5 000 000 5 000 000 9 893 145 4 322 182 4 893 145 98 %
4. Annen bidragsaktivitet 14 000 000 14 000 000 19 281 038 15 344 490 5 281 038 38 %

Sum Kostnader 48 806 000 48 806 000 63 467 351 51 158 781 14 661 351 30 %
1. Oppdragsaktivitet 0 0 0 0 0
2. NFR - bidragsaktivitet 194 000 194 000 2 422 487 -516 828 2 228 487 1149 %

Sum Overføringer 194 000 194 000 2 422 487 -516 828 2 228 487 1149 %  

Tabell 7: Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet per finansieringskilde 



 

4. Overføringer - Resultat mot prognose  

Hvordan er resultatet i forhold til prognosen? 

Grunnbevilgningen: Prognosen fra tredje kvartal for overføring til 2012 for 

grunnbevilgningen var en positiv overføring på 13 millioner, 3 fra annuum og 10 fra 

øremerkede midler.  

Året startet med en negativ overføring på 2,6 mill kr fra 2010. Ved slutten av 2011 

var inntektene på grunnbevilgningen 18,3 mill kr høyere enn utgiftene. Totalt ga dette 

en positiv overføring til 2012 på 15,7 mill kr (-2,6 fra  2010 +18,3 fra 2011). Av disse 

gjelder 2 annuum og 13,7 øremerkede midler. 

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

var prognosen NFR-inntekter på 33 millioner, EU-prosjekter på 8 millioner og annen 

bidragsaktivitet på 16 millioner, totalt 57 millioner kroner. 

For året som helhet fikk fakultetet NFR-inntekter på 36 millioner, EU-inntekter på 10 

millioner og andre bidragsinntekter på 19 millioner, totalt 66 millioner kroner. 

Hvorfor fikk vi en så stor positiv overføring? 

Kostnadsbesparelser, høyere overheadinntekter fra eksternfinansiert virksomhet og 

forsinkelse/utsettelse i aktiviteter og ansettelser forklarer at kostnadene ble lavere enn 

inntektene. Utsatte aktiviteter vil være en forpliktelse for fakultetet i 2012. 

I løpet av året har en del stillinger vært vakante og faste beløp på erstatninger har blitt 

gitt. Disse har gitt besparelser på lønn. Innsparingstiltakene og oppfordringene om å 

vise måtehold på instituttnivå har blitt fulgt, og forbruket har blitt redusert mer enn 

man så for seg. Den eksterne prosjektporteføljen har økt gjennom året og gitt en netto 

økning i overhead inntekter.  

En del øremerkede tiltak har ikke brukt opp alle midlene. Noen tildelinger kom seint 

på året. Noen kostnader er ført på annuum og ikke blitt belastet prosjektet.  



 

Frie midler/Annuum: Overføring på annuum til 2012 blir 2 mill (-10,6 fra 2010 +12,6 

fra 2011). Fakultetet har forpliktelser på annuum relatert til CMS ca 3,7 mill kr og 

ISLEX ca 1,2 mill. I tillegg kommer andre ”forpliktelser” knyttet til overføring av 

ubrukte driftsmidler til instituttene. 

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

positiv overføring på ca 8 millioner kroner. Lavt forbruk i 2011 gjør at forbruket totalt 

sett var 13,7 mill under budsjett. Viktigste forklaringer på underforbruk er 

egenfinansiering BOA 4,3 mill, stipendiater 4 mill, norskkurs 1,3 mill, 

vitenskapshistorisk forskning 1,1 mill, studiesentre 1 mill, postdoktor 0,8 mill. Totalt 

blir den positive overføringen til 2012 på øremerkede tiltak 13,7 mill kr (8,0 fra 2010 

+5,7 fra 2011). 

Senter for Griegforskning 

Senter for Griegforskning ble etablert på slutten av 2011. Dette senteret er holdt 

utenom fakultetets ordinære økonomi. Kun få kostnader er påløpt på dette tiltaket. 

Senteret vil bli nærmere belyst i rapporter i 2012. 



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 -938 600 -993 166 -616 589 -54 566 6 %
Investeringer 0 0 0 0 0
Lønn 52 929 000 52 929 000 49 067 016 50 044 750 -3 861 984 -7 %
Drift 7 352 000 7 352 000 3 641 679 2 968 589 -3 710 321 -50 %
Internhandel -854 000 -854 000 -80 966 -813 255 773 034 -91 %

Sum 112000 Institutt for fremmedspråk 58 488 400 58 488 400 51 634 564 51 583 494 -6 853 836 -12 %
112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studierInntekter -1 779 800 -1 779 800 -867 031 -1 111 445 912 769 -51 %

Investeringer 0 0 0 0 0
Lønn 63 564 628 63 564 628 62 789 582 67 038 669 -775 047 -1 %
Drift 11 730 772 11 730 772 4 510 879 4 103 144 -7 219 893 -62 %
Internhandel -2 684 000 -2 684 000 -4 218 297 -4 484 114 -1 534 297 57 %

Sum 112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 70 831 600 70 831 600 62 215 133 65 546 255 -8 616 467 -12 %
112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit.Inntekter -903 600 -903 600 -362 623 558 620 540 977 -60 %

Investeringer 0 0 0 0 0
Lønn 54 585 500 54 585 500 53 775 316 55 168 362 -810 184 -1 %
Drift 9 344 500 9 344 500 4 612 882 3 633 657 -4 731 618 -51 %
Internhandel -976 000 -976 000 1 262 499 -424 985 2 238 499 -229 %

Sum 112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. 62 050 400 62 050 400 59 288 074 58 935 654 -2 762 326 -4 %
116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Inntekter -249 700 -249 700 -43 286 -118 653 206 414 -83 %

Investeringer 0 0 0 0 0
Lønn 27 859 500 27 859 500 28 292 961 28 894 936 433 461 2 %
Drift 3 167 100 3 167 100 1 681 597 1 041 952 -1 485 503 -47 %
Internhandel -183 000 -183 000 -354 969 -525 828 -171 969 94 %

Sum 116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 30 593 900 30 593 900 29 576 302 29 292 406 -1 017 598 -3 %
116400 Griegakademiet Inntekter 845 700 845 700 1 244 935 -679 635 399 235 47 %

Investeringer -2 000 000 -2 000 000 0 0 2 000 000 -100 %
Lønn 29 924 000 29 924 000 28 788 290 25 779 644 -1 135 710 -4 %
Drift 6 034 700 6 034 700 3 888 107 3 146 510 -2 146 593 -36 %
Internhandel -122 000 -122 000 -911 -64 112 121 089 -99 %

Sum 116400 Griegakademiet 34 682 400 34 682 400 33 920 422 28 182 407 -761 978 -2 %
117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. Inntekter -326 100 -326 100 -8 385 -205 871 317 715 -97 %

Investeringer 0 0 482 60 015 482
Lønn 5 934 200 5 934 200 5 529 169 5 776 325 -405 031 -7 %
Drift 1 674 000 1 674 000 835 087 991 466 -838 913 -50 %
Internhandel -244 000 -244 000 -210 132 -15 292 33 868 -14 %

Sum 117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. 7 038 100 7 038 100 6 146 221 6 606 644 -891 879 -13 %
117500 Senter for vitenskapsteori Inntekter -137 000 -137 000 -92 148 161 008 44 852 -33 %

Investeringer 0 0 0 0 0
Lønn 5 158 400 5 158 400 6 495 414 6 400 285 1 337 014 26 %
Drift 3 063 400 3 063 400 1 288 857 1 239 474 -1 774 543 -58 %
Internhandel -732 000 -732 000 -277 848 -164 444 454 152 -62 %

Sum 117500 Senter for vitenskapsteori 7 352 800 7 352 800 7 414 275 7 636 323 61 475 1 %
118200 Senter for middelalderstudier Inntekter -376 900 -376 900 -263 988 -413 181 112 912 -30 %

Investeringer 0 0 0 0 0
Lønn 10 180 500 10 180 500 9 977 357 5 655 363 -203 143 -2 %
Drift 136 900 136 900 385 682 543 298 248 782 182 %
Internhandel -12 687 000 -12 687 000 -9 400 489 -2 396 810 3 286 511 -26 %

Sum 118200 Senter for middelalderstudier -2 746 500 -2 746 500 698 562 3 388 670 3 445 062 -125 %  

Tabell 8: Grunnbevilgning, budsjett og regnskap for institutt og sentre per 
desember 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 -288 787 -102 374 -288 787
Lønn 0 0 49 968 34 517 49 968
Drift 0 0 218 832 54 051 218 832
Internhandel 0 0 19 987 13 807 19 987

Sum 118200 Senter for middelalderstudier 0 0 0 0 0  

Tabell 9: Oppdragsfinansiering, budsjett og regnskap for institutt og sentre 
per desember 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 -5 984 300 -6 148 960 -3 797 986 -164 660 3 %
Lønn 4 412 400 4 412 400 2 300 239 2 229 449 -2 112 161 -48 %
Drift 1 771 600 1 771 600 528 933 1 834 380 -1 242 667 -70 %
Internhandel -154 300 -154 300 -2 085 062 636 201 -1 930 762 1251 %

Sum 112000 Institutt for fremmedspråk 45 400 45 400 -5 404 850 902 044 -5 450 250 -12005 %
112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studierInntekter -16 541 400 -16 541 400 -10 478 929 -9 352 162 6 062 471 -37 %

Lønn 10 209 200 10 209 200 6 266 979 5 436 973 -3 942 221 -39 %
Drift 6 590 200 6 590 200 3 576 372 2 793 545 -3 013 828 -46 %
Internhandel -257 900 -257 900 -1 126 132 2 718 339 -868 232 337 %

Sum 112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 100 100 -1 761 710 1 596 695 -1 761 810 -1761810 %
112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit.Inntekter -6 978 400 -6 978 400 -7 792 546 -4 759 430 -814 146 12 %

Lønn 4 407 600 4 407 600 2 516 775 3 406 875 -1 890 825 -43 %
Drift 2 574 500 2 574 500 1 709 957 1 505 572 -864 543 -34 %
Internhandel -3 700 -3 700 -2 205 357 1 381 714 -2 201 657 59504 %

Sum 112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. 0 0 -5 771 171 1 534 731 -5 771 171
116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Inntekter -979 200 -979 200 -1 009 000 -200 866 -29 800 3 %

Lønn 848 400 848 400 875 380 153 029 26 980 3 %
Drift 129 600 129 600 9 666 304 122 -119 934 -93 %
Internhandel 0 0 -1 276 704 24 772 -1 276 704

Sum 116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier -1 200 -1 200 -1 400 659 281 057 -1 399 459 116622 %
116400 Griegakademiet Inntekter -1 327 200 -1 327 200 0 0 1 327 200 -100 %

Lønn 1 012 800 1 012 800 234 10 278 -1 012 566 -100 %
Drift 350 400 350 400 0 205 899 -350 400 -100 %
Internhandel -34 800 -34 800 -1 175 150 45 227 -1 140 350 3277 %

Sum 116400 Griegakademiet 1 200 1 200 -1 174 916 261 405 -1 176 116 -98010 %
117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. Inntekter 0 0 -1 819 000 -1 613 000 -1 819 000

Lønn 0 0 1 319 489 820 868 1 319 489
Drift 0 0 348 588 320 843 348 588
Internhandel 0 0 124 757 287 273 124 757

Sum 117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. 0 0 -26 166 -184 017 -26 166
117500 Senter for vitenskapsteori Inntekter -1 538 400 -1 538 400 -959 041 -1 365 792 579 359 -38 %

Lønn 861 600 861 600 634 032 803 241 -227 568 -26 %
Drift 676 800 676 800 175 838 299 609 -500 962 -74 %
Internhandel 0 0 -70 527 -82 239 -70 527

Sum 117500 Senter for vitenskapsteori 0 0 -219 699 -345 180 -219 699
118200 Senter for middelalderstudier Inntekter -10 265 100 -10 265 100 -8 219 393 -8 678 778 2 045 707 -20 %

Investeringer 0 0 0 0
Lønn 8 338 700 8 338 700 5 555 654 5 566 963 -2 783 046 -33 %
Drift 3 234 000 3 234 000 2 294 088 1 565 528 -939 912 -29 %
Internhandel -1 398 000 -1 398 000 302 198 799 883 1 700 198 -122 %

Sum 118200 Senter for middelalderstudier -90 400 -90 400 -67 453 -746 404 22 947 -25 %  

Tabell 10: Norges forskningsråd, budsjett og regnskap for institutt og sentre 
per desember 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 -416 800 -461 156 -133 365 -44 356 11 %
Lønn 465 100 465 100 290 466 123 255 -174 634 -38 %
Drift 36 400 36 400 138 450 874 102 050 280 %
Internhandel -84 700 -84 700 32 241 9 236 116 941 -138 %

Sum 112000 Institutt for fremmedspråk 0 0 0 0 0
112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studierInntekter -4 591 400 -4 591 400 -3 752 325 -952 342 839 075 -18 %

Investeringer 0 0 0 0
Lønn 3 522 500 3 522 500 2 232 911 222 323 -1 289 589 -37 %
Drift 1 108 200 1 108 200 629 404 599 826 -478 796 -43 %
Internhandel -39 300 -39 300 890 010 130 193 929 310 -2365 %

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 -1 597 500 -1 692 094 -1 308 579 -94 594 6 %

Investeringer 0 0 0 0
Lønn 877 200 877 200 635 300 197 335 -241 900 -28 %
Drift 383 400 383 400 1 076 376 851 204 692 976 181 %
Internhandel 336 900 336 900 -19 583 260 040 -356 483 -106 %

Sum 112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. 0 0 0 0 0
116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Inntekter 0 0 0 180 653 0

Lønn 0 0 0 0 0
Drift 0 0 0 0 0
Internhandel 0 0 0 -180 653 0

Sum 116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 0 0 0 0 0
117500 Senter for vitenskapsteori Inntekter -2 859 100 -2 859 100 -3 987 570 -2 108 550 -1 128 470 39 %

Lønn 2 199 000 2 199 000 2 278 065 1 282 266 79 065 4 %
Drift 502 600 502 600 1 008 534 565 092 505 934 101 %
Internhandel 157 500 157 500 700 971 261 192 543 471 345 %

Sum 117500 Senter for vitenskapsteori 0 0 0 0 0  

Tabell 11: EU, budsjett og regnskap for institutt og sentre per desember 
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 -4 264 100 -2 585 840 -994 218 1 678 260 -39 %
Lønn 2 194 500 2 194 500 1 211 814 178 414 -982 686 -45 %
Drift 2 489 600 2 489 600 1 340 279 845 193 -1 149 321 -46 %
Internhandel -420 000 -420 000 33 747 -29 389 453 747 -108 %

Sum 112000 Institutt for fremmedspråk 0 0 0 0 0
112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studierInntekter -6 554 300 -6 554 300 -5 601 298 -4 136 241 953 002 -15 %

Investeringer 0 0 0 0
Lønn 3 904 300 3 904 300 3 457 510 3 288 832 -446 790 -11 %
Drift 3 207 800 3 207 800 962 137 745 071 -2 245 663 -70 %
Internhandel -557 800 -557 800 1 181 652 102 338 1 739 452 -312 %

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 -3 039 700 -5 367 141 -2 697 582 -2 327 441 77 %

Lønn 560 400 560 400 736 250 1 282 166 175 850 31 %
Drift 2 144 200 2 144 200 4 182 543 942 051 2 038 343 95 %
Internhandel 335 100 335 100 448 348 473 365 113 248 34 %

Sum 112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. 0 0 0 0 0
116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Inntekter -993 900 -993 900 -2 923 037 -1 164 622 -1 929 137 194 %

Investeringer 0 0 0 0
Lønn 0 0 1 172 629 183 191 1 172 629
Drift 993 900 993 900 1 451 494 971 999 457 594 46 %
Internhandel 0 0 298 914 9 433 298 914

Sum 116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 0 0 0 0 0
116400 Griegakademiet Inntekter -730 500 -730 500 -1 739 708 -1 408 199 -1 009 208 138 %

Investeringer 0 0 0 0 0
Lønn 0 0 350 198 395 146 350 198
Drift 730 500 730 500 1 201 305 962 865 470 805 64 %
Internhandel 0 0 188 205 50 188 188 205

Sum 116400 Griegakademiet 0 0 0 0 0
117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. Inntekter -89 800 -89 800 -189 615 -285 970 -99 815 111 %

Lønn 0 0 45 021 608 45 021
Drift 89 800 89 800 145 864 285 362 56 064 62 %
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 -311 900 -262 143 -353 687 49 757 -16 %

Lønn 174 000 174 000 55 577 118 220 -118 423 -68 %
Drift 137 900 137 900 215 531 229 290 77 631 56 %
Internhandel 0 0 -8 965 6 178 -8 965

Sum 117500 Senter for vitenskapsteori 0 0 0 0 0
118200 Senter for middelalderstudier Inntekter 0 0 -287 850 -3 905 716 -287 850

Lønn 0 0 40 482 86 349 40 482
Drift 0 0 127 683 3 017 309 127 683
Internhandel 0 0 119 685 802 057 119 685

Sum 118200 Senter for middelalderstudier 0 0 0 0 0  

Tabell 12: Annen bidragsaktivitet, budsjett og regnskap for institutt og 
sentre per desember 2011 
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SAK-prosjektet - Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon  

 
 
Dokumenter i saken 

1. Invitasjon til å søke nye SAK-midler, e-post av 03.02.2012 

2. Svar fra HF, UiB av 10.02.2012 

3. Brev av 16.02.2012 til Universitets- og høyskolerådet fra Det nasjonale fakultetsmøtet  
 
 

Bakgrunn 

Leder av Det nasjonale fakultetsmøtet, dekan Trine Syvertsen, ble tidlig i februar informert 
om at Kunnskapsdepartementet ønsker at humaniora-miljøene søker nye SAK-midler fra 
årets avsetning. Arbeidsutvalget til Det nasjonale fakultetsmøtet ble enige om å anbefale nye 
søknader og ønsket innspill til nye prosjekter og til videreføring av enkelte prosjekter. 
Departementet signaliserte at det er først og fremst vekt på nye prosjekter og ikke tilskudd til 
drift av eksisterende prosjekter. 
 
Ved vårt fakultet ble invitasjonen til å komme med innspill sendt pr e-post til grunnenhetene 
med frist for tilbakemelding 10. februar (vedlegg 1). Det kom flere innspill fra 
fagmiljøene/instituttene som ble videresendt samlet til sekretariatet for Det nasjonale 
fakultetsmøtet (vedlegg 2). 
 
På bakgrunn av de ulike innspillene sendte Det nasjonale fakultetsmøtet 16.02.2012 ny 
søknad til departementet via Universitets- og høyskolerådet med et samlet ressursbehov 
anslått til ca 4,4 millioner. 
 
I søknaden er nye prosjekter innenfor feltene Øst-Asia, musikk og lingvistikk/logopedi 
fremhevet, mens det er søkt om videreføring av tysk/fransk, antikken og ex.phil. I brevet er 
også noen av utfordringene knyttet til SAK-prosjektene tatt opp. Vi viser for øvrig til vedlegg 3 
i saken. 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret tar saken til orientering 

 
 
   

 

Gjert Kristoffersen  

 

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 

Dato: 05.03.2012 

Arkivsaksnr: 2011/8078-TRM 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

14/12 

20.03.2012 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Kjetil Utvik Harkestad

Fra: Trine Moe <Trine.Moe@hf.uib.no>
Sendt: 7. februar 2012 07:36
Til: 'instleder-hf@uib.no'
Emne: [instleder-hf]  Nye SAK-midler, meld tilbake innen 10. februar

  
Hei 
 
Det vises til henvendelse fra leder for Det nasjonale fakultetsmøtet, Trine Syvertsen. 
Som dere ser er det mulig å søke nye SAK‐midler til nye prosjeketer (her er musikkvitenskap nevnt spesielt) og 
eventuelt til videreføring av eksisterende prosjekter. 
 
Når det gjelder spørsmålet om samlingsforvaltning er vi mer reserverte til dette da samlingskoordinering er vår 
mening ibør følges opp innenfor NFRs infrastrukturprosjekt, og fordi det prinsipielt er bibliotekene som bør være 
samlingsforvaltere. 
 
Kan jeg får en snarlig tilbakemelding fra instituttene på om det er interesse for forslagene under, helst torsdag og 
senest innen fredag denne uken.  
 
Vennlig hilsen 
Trine 
 
 
 
 
‐‐‐‐‐Original Message‐‐‐‐‐ 
From: Trine Syvertsen [mailto:trine.syvertsen@media.uio.no]  
Sent: Friday, February 03, 2012 4:52 PM 
To: Anne Marie Eide; (dag.myhre‐nielsen@teologi.uio.no); ernsthakon.jahr@uia.no; Gjert Kristoffersen; Ivar 
Østerlie; Fossland Jørgen; Kathrine Skretting; Odd Folke Topland (odd‐folke.topland@uis.no); 
petter.nafstad@uit.no; Trygve E Wyller; terje.tellefsen@uia.no; Hauken Tor; Trine Moe 
Subject: Nye SAK‐midler, meld tilbake innen 10. februar 
 
Hei alle ‐ HF‐dekaner og fakultetsdirektører 
 
Jeg beklager at jeg må be om en svært raskt tilbakemelding på  
nedenstående epost. Ta kontakt dersom noe er uklart! 
 
Det er fint om denne informasjonen videreformidles til de instituttene  
som idag er inne i SAK‐prosjekter i humaniora. 
 
Nye SAK‐midler 
 
Ved en telefon til KD fikk vi vite at departementet gjerne ser at  
humaniora‐miljøene søker nye SAK‐midler fra årets avsetning. Det er  
kommet brått på og vi må bestemme oss innen en ukes tid fordi søknaden  
skal gå gjennom Universitets‐ og høyskolerådet. 
 
Arbeidsutvalget til nasjonalt fakultetsmøtet har blitt enige om å  
anbefale at vi søker igjen. Vi tenker oss tre kategorier: nye  
prosjekter, videreføring av enkelte, avsluttede. 
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Departementet signaliserer at det er vekt på prosjekter, ikke tilskudd  
til drift, og vi bør derfor melde inn noen nye prosjekter dersom vi skal  
søke. På møtet mellom dekanene i høst var musikkvitenskap, samlinger og  
teologi nevnt i diskusjonen om mulige nye prosjekter. 
 
Er dette aktuelt å melde inn, ber vi dere om svar på det. 
 
Kan TF gi oss en tilbakemelding om teologi, UiO og UiB om samlinger og  
UiO og NTNU om musikkvitenskap? Gi lyd dersom dette ikke er aktuelt. 
 
Øst‐Asia er foreslått fra IKOS i Oslo som et nytt prosjekt. Er det andre  
aktuelle nye prosjekter? 
 
Det vil være nødvendig å formulere SAK‐relevante problemstillinger for  
nye forslag. Her kan vi eventuelt bistå. 
 
På NTNU er det begynt en diskusjon om hva nasjonalt ansvar innebærer,  
eller hvordan det kan forvaltes ‐ det er mulig slike avklaringer bør  
legges inn i SAK‐prosjektene. 
 
I tillegg tenker vi at det kan være aktuelt å be om videreføring av noen  
prosjekter ‐ tysk/fransk‐prosjektet peker seg her ut. 
 
Er det andre som det er behov for å videreføre, evt motforestillinger  
mot å videreføre tysk/fransk‐prosjektet? 
 
Fra Oslo ønsker vi også å videreføre det nordiske Sør‐Asiaprosjektet med  
en utvidelse mot persisk. 
 
I kategorien avsluttet vil vi kanskje kunne vise til teatervitenskap og  
spansk. For avsluttede prosjekter er det et spørsmål om det bør søkes  
midler til en gjennomføringsfase. 
 
Send oss innspill innen 10. februar! 
 
Hilsen Trine 
(leder av nasjonalt fakultetsmøte for HF‐fag) 
‐‐  
 
‐‐‐‐‐ 
Trine Syvertsen 
 
Professor, Institutt for medier og kommunikasjon 
 
Dekan, Det humanistiske fakultetet 
Dean, Faculty of Humanitites, University of Oslo 
 
Tlf. + 47‐228 44195 
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DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR HUMANISTISKE FAG 

UHR / 

Kunnskapsdepartementet 
P.b. 8119 Dep 
0032 Oslo 

Vår ref. 2010/3392 
Vår dato: 16.2.2012 

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i humanistiske fag 
 Vi vil igjen takke for Kunnskapsdepartementets tidligere bevilgning til SAK-prosjekter innenfor 

humaniora, og for anledningen til å søke nye midler. 

SAK-bevilgningen har gitt de humanistiske fakultetene et viktig og riktig insentiv i det pågående 

arbeidet med å utvikle bedre kvalitet og ressursutnyttelse i de humanistiske fagene. De humanistiske 

fakultetene gjennomgår store omstillinger: Ved UiT og UiS er studieprogram i tysk og fransk avviklet, 

ved UiO går antallet vitenskapelig ansatte drastisk ned på det humanistiske fakultetet, mens NTNU er 

inne i en prosess for å redusere undervisningstilbudet. Det vil være nødvendig å vurdere utfasing av 

flere fag, samt å gjøre reduksjoner og innstramminger i studietilbudet på andre fag og emner.  

SAK-arbeidet bidrar til at slike nedskjæringer ikke rammer helt tilfeldig. Som den offentlige debatten 

om humaniora den siste tiden har vist, er imidlertid endringsarbeidet tidkrevende og møter til dels 

stor motstand i fagmiljøene. SAK-midlene gir viktige bidrag til et langsiktig arbeid som vil pågå i flere 

år framover. Vi ser at vi fortsatt har behov for å gjennomføre faglige SAK-prosesser og tillater oss å 

be om ytterligere midler til de humanistiske SAK-prosjektene. 

Vi vil få vise til vårt brev av 26.5.2011 for beskrivelse av de allerede igangsatte prosjektene, og med 

dette notatet få skissere planene framover. 

Nasjonalt fakultetsmøtes mål for SAK-arbeidet vil fortsatt være: 

• bidra til høyere kvalitet og bedre læringsmiljø og studiekvalitet. 

• bidra til bedre ressursforvaltning, slik at humanioramiljøene får mer ut av 

eksisterende ressurser.  

• det skal ikke bare legges vekt på samarbeid, men også arbeidsdeling og 

konsentrasjon.  

• langsiktige effekter i form av mer robuste fagmiljøer og stabile samarbeidsrelasjoner 

mellom institusjonene.  

• bidra til innovasjon og fornyelse av humanistiske fag, ved for eksempel felles 

nettressurser, forbedrede arenaer for fleksibel læring, arenaer for erfaringsutveksling 

og innovasjon. 

Videre SAK-prosjekt i humanistiske fag vil dreie seg om fire felt – å starte opp nye prosjekter, å 

videreføre enkelte av de allerede iverksatte prosjektene, å markere avslutning av tidligere prosjekt 

for å implementere prosjektresultatene i den ordinære virksomheten, samt å bidra til 

metodeutvikling, erfaringsutveksling og refleksjon over de mulighetene SAK-samarbeidet gir for 

utsatte fagmiljøer.  
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Eksisterende og nye SAK-prosjekter 
De humanistiske fakultetene ser fordelene med en sterkere samordning av fagene og har i samarbeid 

spilt inn forslag til nye prosjekter.  For å sikre den nødvendige ledelsesforankringen og utarbeide 

prosjekter som samsvarer med tildeling, ønsker fakultetsmøtet å ha en søknadsrunde tilsvarende den 

som ble gjennomført etter forrige tildeling. Vi trekker derfor kun opp en skissemessig presentasjon 

av de fagfeltene det vurderes oppstart av prosjekter i. 

For feltet Øst-Asia er det nå planer om nasjonal arbeidsdeling og konsentrasjon innen kinesisk og 

japansk. Blant spørsmålene som ønskes utredet er om kinesisk språk på nasjonalt plan skal bygges ut 

for å kunne tilby kombinasjoner av kinesisk med fag som bedriftsøkonomi, ingeniørfag, juss og 

lignende som finnes i andre land i Europa. For et fag der UiO er den eneste nasjonale tilbyder, 

persisk, er det aktuelt å vurdere nordisk samarbeid av samme type som for Sør-Asiakunnskap. Her er 

det gjennomført et SAK-prosjekt sammen med andre nordiske universiteter som allerede har gitt 

gode resultater. Studenter får tilgang til flere emner samtidig som institusjonen ikke øker sin 

bemanning, evt. letter undervisningsbyrden. Det utvikles nettbaserte fellesplattformer som forenkler 

samarbeid og læringsutbytte. 

Også fra musikkfeltet og lingvistikk/logopedi er det ytret ønske om oppstart av SAK-prosjekt. 

Musikkfaget er svært kostnadskrevende og det er derfor viktig å få til større samarbeid mellom 

institusjonene, mens lingvistikk/logopedi er et av områdene der det kan være aktuelle med større 

spesialisering. 

Tre av hovedprosjektene fra forrige SAK-runde er det ønskelig å videreføre i en tydeligere tiltaks- og 

gjennomføringsfase. Det gjelder prosjektene om tysk/fransk, antikken og ex.phil. Arbeidet innen 

tysk/fransk-prosjektet har kommet langt i retning av å få til felles emner som bedre vil samordne 

utdanningene. Prosjektet har imidlertid møtt store strukturelle hindringer (ulik grad av integrering av 

disiplinene, ulik emnestørrelse, mer og mindre bruk av obligatoriske emner). For antikken-prosjektet 

er det bl.a. tale om implementering i form av webutvikling av felles portal for nettressurser. Examen 

philosophicum er i en særstilling som et viktig tilbud fra humaniora til øvrige universitetsfag. Her er 

det avdekket store kvalitetsforskjeller og utfordringer i og mellom miljøene som krever mer 

kartlegging og utvikling av flere samarbeidsløsninger, herunder felles undervisningsressurser på nett. 

Teatervitenskap var det første SAK-prosjektet som ble igangsatt og er det som har kommet lengst i 

forhold til en gjennomførings- og implementeringsfase. Høsten og vinterens mediedebatt om 

teatervitenskap ved UiO har tydelig vist noen av utfordringene vi møter i SAK-sammenheng. Saken 

om teatervitenskap er behandlet først i en nasjonal arbeidsgruppe, deretter har saken vært drøftet 

på institutt- og fakultetsnivå på flere universiteter. Saken går nå tilbake til det nasjonale nivået for 

der å drøfte mulighetene for fordeling av nasjonalt ansvar, for deretter å gå tilbake til institusjonene 

for implementering. Her ser vi tydelige utfordringer i forhold til å holde en kontinuerlig prosess 

gående gjennom flere år, noe som har vist seg nødvendig når det ikke finnes nasjonale 

beslutningsorganer, men er avhengig av konsensus mellom institusjonene.  

Status i saken er nå at fakultetsstyrene ved HF i Bergen og Oslo har gitt uttrykk for at det er behov for 

fordeling av nasjonalt ansvar for faget. Neste steg er en eventuell intensjonsavtale som de to 

fakultetene inngår sammen med fakultetsledelsen ved NTNU om hvor det nasjonale ansvaret for 

faget skal ligge. Her er det behov for midler til å avslutte prosjektet og forankre de beslutninger som 

fattes i de aktuelle miljøene.  
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Et annet prosjekt som nå er i avslutningsfasen er italiensk, der UiB og UiO er klare til å inngå en 

samarbeidsavtale når noen avklaringer knyttet til emnetilpasninger er gjennomført.  

Metodeutvikling og erfaringsdeling 
Erfaringene fra første runde med SAK viser at det er flere generelle og strukturelle utfordringer 

knyttet til arbeidet som foregår. De humanistiske SAK-prosjektene gjør et stort pionerarbeid knyttet 

til utvikling av bedre metoder for arbeidsdeling, utvikling av samarbeidsavtaler, og ikke minst: 

forholdet mellom effektive prosesser og demokratisk involvering fra fagmiljøet.  

Det er også et behov for å etablere prinsipper og praksis for hvordan nasjonalt ansvar for et fag bør 

ivaretas. NTNU har for eksempel nasjonalt ansvar for swahili. Et spørsmål som drøftes er i hvilken 

grad den kompetansen et miljø er alene om, bør gjøres tilgjengelig ved de andre universitetene, for 

eksempel via digitale nettkurs og samarbeid med andre språkmiljøer. Ved de andre fakultetene med 

nasjonalt ansvar for fag vil tilsvarende vurderinger være aktuelle. 

Vi har også erfart at SAK-prosessene utfordrer institusjoners og fagpersoners autonomi og mener at 

de nok krever nye typer av involvering også fra mer overordnet nivå, som rektormøtet og UHR. I 

spørsmålet om insentiver til å drive omstillingsprosesser kommer dette behovet tydelig fram.  SAK-

midlene fra departementet er viktige insentiver til å sette i gang arbeidet, men så langt mangler 

insentiver når det gjelder gjennomføring og implementering.  

Vi vil sammenstille erfaringene fra våre prosesser slik at andre kan ha nytte av dem. Hvis det er 

ønskelig for departementet, vil vi gjerne via UHR be om et møte for å diskutere utfordringene i disse 

prosessene.  

Ressursbehov 
Det samlede ressursbehovet for de foreslåtte prosjektene er anslått til ca 4,4 mill. kr. Dette er 

betydelig over den forrige tildelingen. Når vi tillater oss å skissere dette beløpet er det bl.a. fordi 

erfaringen fra første runde viste at det både ved institusjonene selv og i bidraget fra SAK, var for lite 

kapasitet til koordinering av prosjektene. Nå vurderes bl.a. tre årsverk til koordinator-oppgaver. Det 

ligger også inne rundt 1 mill. kr knyttet til utvikling av nyskapende undervisning. I praksis vil dette si 

ulike former for nettilbud, og her er utviklingskostnadene høye. 

Med hilsen 

 

Dekan Trine Syvertsen 
Leder  
 

Dekan Kathrine Skretting 
     Nestleder 
 

Kopi: 

Rektor, Universitetet i Oslo 



SAK-innspel frå HF, UiB 

 

Nye prosjekt 

 

Vi støtter forslaget om Aust-Asia-satsing frå UiO. 

Instituttleiaren ved Institutt for framandspråk (IF) konkretiserer på følgjande måte: 

«Benedicte vart i går kontakta av professor Reiko Abe Auestad ved IKOS, UiO, om eit SAK-prosjekt for 
japansk. Ved IKOS ønskjer dei å søkje om midlar for å få til undervisningsutveksling/nasjonal 
ansvarsfordeling innanfor japansk. Auestad seier at japansk ved UiO, NTNU og UiB sit på ulike typar 
kompetanse, og at vi må hjelpe kvarandre med undervisning. Ho ser for seg videooverførte 
forelesningar, slik at alle studentar kan nyte godt av kompetansen ved dei tre institusjonane. Dette 
må planleggjast og det tekniske og administrative må på plass. Dette kan altså verte eit SAK-prosjekt. 
Benedicte meiner at dette er eit svært relevant og viktig prosjekt for japanskfaget også ved UiB. 
 
Også i kinesisk trur eg det kan vere gunstig med eit nasjonalt samarbeid. Vi bør iallfall ha ein dialog 
med UiO og NTNU om dette. Eg fekk i dag tidleg ein e-post frå Rune Svarverud, som er professor i 
kinesisk og nestleiar/forskingsleiar ved IKOS. Her seier han m.a. følgjande om eit eventuelt 
samarbeid: 
 
"Jeg forstår på Benedicte Irgens at dere allerede har snakket om dette. Saken er at vi på Institutt for 
kulturstudier og orientalske språk (UiO) ser for oss muligheten av å melde inn Øst-Asia som et nytt 
SAK-felt. Dette handler delvis om å sette i gang en nasjonal diskusjon om ansvar/arbeidsdeling for 
kinesisk i Norge og det kan videre handle om å bruke SAK som en mulighet for å samordne tilbudene 
ved UiB, UiO og NTNU innenfor japansk bedre. Fagmiljøet her ved IKOS er veldig interessert i dette, 
jeg har vært i kontakt med instituttleder Sivertsen i Trondheim som viser interesse for dette og vi har 
snakket med Benedicte Irgens om dette. Vi må ha noe klart i form av en søknad innen fredag denne 
uken. For å kunne melde dette inn, er vi jo avhengig av å ha alle impliserte parter med på dette. 
Derfor ønsker jeg altså å komme i kontakt med deg også." 
 
Eg kjem til å svare Svarverud at i utgangspunktet er IF interessert i eit SAK-prosjekt om Aust-Asia». 
 
 
Nasjonal forskarskule i musikk 

Tilbakemelding frå instituttleiaren ved Griegakademiet: 

«Vi diskuterer for tiden en nasjonal forskerskole innenfor musikk (musikkvitenskap, musikkterapi, 

musikkpedagogikk, utøving) som en mulig videreføring av Grieg Research School. Vi har hatt kontakt 

med fagmiljøer i Oslo og Stavanger.» 

 
Klassisk 

Tilbakemelding frå instituttleiaren ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium: 

 



«Våre folk har snakka med kollegaer ved UiO og NTNU - det er ei viss interesse for tiltak, som t.d. 

nasjonale forskarkurs, felles nettilbod, både felles portal og nettundervisning, og ein 

oppfølgingskonferanse (altså vidareføring, gjerne i Roma), ev. med MA og PhD-studentar.» 

 
 

Vidareføring av enkelte 

 
Vidareføring av fransk-tysk-prosjektet 
 
HF i Bergen er interessert i å vere med på vidareføring av tysk/ fransk-prosjektet.  
 

 

Anna 

Samlingskoordinering er ikkje så aktuelt frå vår ståstad. Dette bør følgjast opp innanfor 
infrastruktursatsinga til NFR og i samråd med biblioteka som samlingsforvaltarar.  
 

 

Griegakademiet ved HF har ein samarbeidsavtale med Kunsthøgskulen i Bergen der 

hovudmålsettinga er å stimulere til nye tverrfaglege prosjekt innafor kunstnarisk utviklingsarbeid, 

forsking og kunstutdanning på tvers av institusjonane. Instituttet ønskjer å satse på dette 

samarbeidet framover. 

 
 
 



 

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

 

  

  

 

 

 

Studiepoengproduksjon: Resultatoversikt 2011  

 

Bakgrunn 

Her blir gitt ein kort oversikt over avlagde studiepoeng og kandidatar i 2011 samanlikna med 

2010 og ei førebels utrekning av budsjetteffekten i 2013. Data er henta frå Database for 

statistikk om høgare utdanning. 

Avlagde studiepoeng 

Det er ein liten nedgang i avlagde studiepoeng, frå 2094,9 i 2010 til 2082,4 årseiningar i 

2011. Når HF-delen av ex. phil blir rekna med, er nedgangen på 15,4 årseinignar. 

 

Utviklinga på dei ulike studienivå er fylgjande frå 2010 til 2011: 

  2010 2011 endring 

Ex. phil.- HF  64,1 61,2 - 2,9 

Lågare nivå 1733,0 1685,8 - 47,2 

Masternivå 343,0 368,1 + 25,1 

Integrert master 18,9 28,6 + 9,7 

Sum  2160,0 2143,6 - 15,4 

 

Hovudtendensane er: 

 Nedgang på lågare nivå, inkludert ex. phil. 

 Auke på masternivå  

 Auke på integrert master  

 

Endringane har samanheng med endringar i studentalet, der vi har hatt fylgjande utvikling 

(gjennomsnittstal for vår- og haustsemester): 

  2010 2011 endring 

Lågare nivå 2668 2473 -195 

Masternivå 491 493 + 2 

Integrert master 157 185 + 28 

Sum  3316 3151 - 165 

Nedgangen i avlagde studiepoeng er 0,7 % medan nedgangen i studenttalet er på om lag  

5 %. Dette betyr at det er auke i studiepoeng per student. 

Dato: 06.03.2012 

Arkivsaksnr: 2012/2967-ROW 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

15/12 

20.03.2012 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Instituttvis oversikt 

Utviklinga i avlagde studiepoeng ved dei ulike institutta er fylgjande: 

  2010 2011 endring 

Griegakademiet – Inst for musikk 152,0 167,2 + 15,2 

AHKR 577,4 571,5 - 4,9 

FOF 86,7 96,4 + 9,7 

IF 420,7 391,2 - 29,5 

LLE 508,9 524,9 + 16,0 

SVT 6,0 4,4 - 1,6 

Fakultetet felles 343,2 326,8 -16,4 

Ex phil – HF 64,1 61,2 -2,9 

Sum 2159,0 2143,6 - 15,4 

 

Det er ulike tendensar ved institutta med  auke ved GA, FOF og LLE medan det er  nedgang 

ved IF og AHKR Det er også nedgang i ex. fac.-emna (fakultetet felles). Ved IF er det 

betydeleg nedgang i bachelorprogramma i språk. 

 

Dei studiepoenga som ikkje er fordelte på institutt, gjeld i hovudsak ex. fac og norsk for 

utanlandske studentar.  Dei fordeler seg slik: 

  2010 2011 endring 

Akademisk skriving 89,5 82,5 - 7,0 

Tekst og kultur 47,7 43,5 - 4,2 

Språk og kommunikasjon 36,8 33,1 - 3,7 

Norsk for utanlandske studentar 158,2 157,7 - 0,5 

Oversetjing 11,0 10,0 - 1,0 

Sum 343,2 326,8 -16,4 

 

Vi ser at nedgangen i ex. fac.-emna tilsvarar om lag heile nedgangen ved fakultetet. 

Studiepoeng per student 

Avlagde studiepoeng per student aukar frå 37,9 i 2010 til 39,7 i 2011. Når ex. phil. blir 

medrekna er tala 39,1 i 2010 og 40,8 i 2011. 

 

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

gjeld både på bachelor- og masternivå.  Utviklinga per semester har vore fylgjande i 2010 – 

2011: 

 V10 H10 V11 H11 

Studiepoeng  1102,3 992,6 1126,6 955,8 

Studentar 3069 3562 3013 3288 

Studiepoeng per stud 21,6 16,7 22,4 17,4 

 

Auken i studiepoeng per student er om lag den same i begge semestra.  
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Budsjetteffekt av auken i studiepoeng 

I budsjettet for 2013 får fakultetet utteljing for auken i avlagde studiepoeng på masternivå. 
Studieprogramma er plasserte i ulike finansieringskategoriar med ein stipulert pris per 
studieplass. 40 % er rekna som resultatdel, og den summen er ført inn i tabellen nedanfor. 

Ved UiB får fakulteta 75 % av endringane i resultatbudsjettet.  

 

Budsjettendring 2013       

 A B C D E F Sum 

stp 2010  139,3 17,2 340,6 20,3 1641,6 2159,0 

stp 2011  149,9 16,9 364,7 62,6 1549,5 2143,6 

Endring 2013  10,6 -0,3 24,1 42,3 -92,1 -15,4 

pris (2012)  100 000 67 000 47 000 41 000 33 000  

Budsjettendring (75 %)  795000 -15075 849525 1300725 -2279475 650700 

 

Det er relativt stor nedgang i kategori F (lågare nivå) medan det er auke i kategori B (musikk 
og integrert master i musikkterapi), kategori D (master) og kategori E. Det siste kjem av at 

programmet digital kultur er flytta frå F til E. 

 

Trass i ein liten nedgang i totalt avlagde studiepoeng får fakultetet ein auke i 
resultatbudsjettet på kr 650 700,- fordi det er ein bra auke i dei mest kostnadskrevjande 
programma. 

 

I tillegg er det ein liten auke i talet på utvekslingsstudentar, frå 252 til 254, som vil få liten 

budsjettmessig betydning. 

 

I budsjettet for 2013 vil det sannsynlegvis bli ein auke i prisane i resultatbudsjettet på 3 - 4 %, 

og, fakultetet sin del vil auke tilsvarande. 

Ferdige kandidatar 

Utviklinga i kandidattalet er fylgjande: 

 2010 2011 endring 

Bachelor 293 299 + 6 

Master 150 164 + 14 

Integrert master 10 11 + 2 

Sum fakultetet 453 474 + 21 

 

Det er auke i kandidattalet på alle nivå. Det er relativt stor auke i talet på masterkandidatar, 

men her var det nedgang i 2010.  

 

Integrerte masterprogram i lærarutdanning/lektorutdanning starta opp H2004 med 40 

studentar. Det er no 29 kandidatar som har fullført.  

Avlagde doktorgradar 

Talet på avlagde doktorgradar auka frå 19 i 2010 til 25 i 2011. Dette er ein del over 

gjennomsnittet for dei siste åra..  
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 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 

Doktorgradar 16 20 29 20 21 19 25 

Nye avtalar 30 27 24 20 17 34 22 

 
Det var nedgang i talet på nye doktorgradsavtalar frå 2005 til 2009. I 2010 var det ein god 

auke, men i 2011 var det færre nye avtalar enn avlagde doktorgradar.  

 
Talet på doktorgradar og publikasjonspoeng tel med i resultatdelen av forskingsbudsjettet. 

Data om publisering er førebels ikkje klare i DBH, og det er difor førebels ikkje mogleg å 

vurdere utviklinga på dette området. 

Oppsummering 

Resultatoversikten viser ein liten nedgang i avlagde studiepoeng på lågare nivå, men en 

auke på masternivå og integrert master som gir ein samla budsjettgevinst for fakultetet på 

om lag 650 000. 

 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret tek saken til orientering. 

 
 

 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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Revisjon av retningslinjer for prøveforelesning, intervju, bruk av 
referanser og innstilling ved tilsetting i vitenskapelige stillinger ved Det 
humanistiske fakultet 

 
 
Dokumenter i saken: 

  
1. Veiledende retningslinjer for prøveforelesning og intervju før tilsetting i vitenskapelige 

stillinger ved Det humanistiske fakultet, vedtatt i fakultetsstyret 16.12.2008  

2. Forslag til reviderte retningslinjer med endringer markert 

 

 
Bakgrunn 
 
Denne saken ble behandlet som sak 8/12 i fakultetsstyremøte 21. februar i år. Det ble da 
gjort følgende vedtak:  
 
«Saken trekkes, og tas opp igjen på neste møte den 20.03.2012.» 
 
Saken legges med dette frem for fakultetsstyret for annen gang. Forslaget til retningslinjer er 
revidert i lys av diskusjonen den 21. februar. Endringene i forhold til teksten som ble lagt 
fram for styret 21. februar er markert som korrektur i det vedlagte forslaget til revidert tekst. 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret vedtar de reviderte retningslinjene for godkjenning av sakkyndigrapport, 
prøveforelesning, intervju, bruk av referanser og innstilling ved tilsetting i vitenskapelige 
stillinger ved Det humanistiske fakultet. 

 
 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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VEILEDENDE RETNINGSLINJER  
FOR PRØVEFORELESNING OG INTERVJU FØR TILSETTING I 
VITENSKAPELIGE STILLINGER VED DET HUMANISTISKE 
FAKULTET    
Vedtatt i fakultetsstyret 16.12.2008 * 
 
 
 
Ved tilsetting i faste vitenskapelige stillinger, og normalt også ved tilsetting i 
utlyste vikariater av mer enn ett års varighet, skal som hovedregel 
prøveforelesning og intervju gjennomføres. I tilfeller der prøveforelesning 
og/eller intervju ikke gjennomføres, skal dette begrunnes. 
 
Det vises til sentrale retningslinjer om fremgangsmåten ved tilsetting i 
vitenskapelige mellomstillinger: 
http://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=330 
 
Prøveforelesning og intervju skal som hovedregel gjennomføres for de 
rangerte søkerne som den sakkyndige komité anser for å være best 
kvalifisert for stillingen (normalt inntil 3). 
 
Instituttleder innkaller til prøveforelesninger og intervju. Vanligvis blir 
prøveforelesningene holdt før intervjuene. 
 
Formålet med prøveforelesningen er å belyse søkerens evne til muntlig 
formidling i en forelesningssituasjon, og formålet med intervjuet er bl.a. å få 
belyst søkerens tanker om sitt fremtidige virke ved institusjonen. Resultatet 
skal ikke kunne legges til grunn for en evt. revurdering av søkerens faglige 
kompetanse, slik denne er etablert av den sakkyndige komitéen. 
 
Det er viktig at dersom komitéene i sine uttalelser vektlegger noe hos den 
ene søkeren, må dette også vurderes i forhold til de andre søkerne.  Det 
samme må legges til grunn i innstillingen fra instituttleder. 
 
 
Prøveforelesning 
 
Til stede ved prøveforelesningen er instituttleder og/eller nestleder, 
administrasjonssjef, minst en representant for det området stillingen er lyst 



ut i, en representant for undervisningsutvalget og minst én 
studentrepresentant. Disse utgjør prøveforelesningskomitéen. 
 
De rangerte søkerne skal holde en prøveforelesning på 45 minutters varighet.  
Emnet for forelesningen utarbeides av instituttleder i samarbeid med søkerne 
og representanten(e) for det området eller den periode stillingen er lyst ut i. 
Emnet kan enten være spesielt for hver enkelt søker og ligge tett opp til 
dennes spesialfelt, eller være felles for alle de rangerte søkerne. 
Forelesningen bør ligge på bachelornivå, og nivået kan spesifiseres nærmere 
når emnet blir gjort kjent for de rangerte søkerne.  
 
Komitéen utarbeider en særskilt uttalelse der det gis en kort samlet vurdering 
av søkerne på grunnlag av forelesningene. Uttalelsen følger saken videre. 
 
Prøveforelesningen er ellers åpen for de øvrige av instituttets ansatte, 
studenter og andre interesserte. 
 
 
Intervju  
Til stede ved intervjuet er instituttleder og/eller nestleder, 
administrasjonssjef og normalt en, men inntil to representanter for det 
område stillingen er utlyst i. Administrasjonssjefen fungerer som sekretær. 
Intervjuets varighet bør normalt ikke overstige en time.  
 
Under intervjuet gis en kort orientering om instituttet, og det gjøres rede for 
hvilke faglige og administrative oppgaver som er knyttet til stillingen. Den 
muntlige redegjørelsen skal utfylle stillingsutlysning og stillingsomtale. 
Søkerne gis anledning til å kommentere dette, og bes gjøre rede for hvilke 
tanker og planer vedkommende har for sitt eventuelle framtidige 
forskningsmessige, pedagogiske og administrative virke ved instituttet. 
Dersom intervjukomitéen finner det tjenlig å innhente referanser, skal dette 
gjøres på samme måte for de rangerte søkerne. 
 
Intervjukomitéen utarbeider en særskilt uttalelse, der det gis en kort samlet 
vurdering av søkerne på grunnlag av intervjuene. Uttalelsen følger saken 
videre. 
 
Innstilling 
Instituttleder skriver en innstilling som sendes fakultetet. Innstillingen 
utarbeides på grunnlag av kunngjøringen, stillingsomtalen, søknadene, de 



sakkyndiges vurdering, eventuelle merknader fra søkerne, samt uttalelsene 
fra prøveforelesningskomitéen og intervjukomitéen. 
 
 
Instituttleder skal påse at likestillingshensyn er ivaretatt, jf. 
Personalreglement for vitenskapelige stillinger § 9 og Handlingsplan for 
bedre kjønnsbalanse ved UiB 2007-2009. 
 
* Retningslinjene er veiledende. Instituttleder kan oppnevne en felles komité for 
vurderingen av prøveforelesningen og gjennomføringen av intervjuet, dersom dette finnes 
mest hensiktsmessig. Studentrepresentanten/(-ene) skal da være til stede, og avgi en 
uttalelse i forbindelse med prøveforelesningen, men skal ikke være til stede under 
intervjuet. 
 
 
 
 
 



Retningslinjer for godkjenning av sakkyndigrapport, prøveforelesning, 
intervju, bruk av referanser og innstilling ved tilsetting i vitenskapelige 
stillinger ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen 
Vedtatt i fakultetsstyret 21. februar 20121 
 
 
Etter at sakkyndigrapport er godkjent av dekan og instituttleder, skal det ved tilsetting i faste 
vitenskapelige stillinger og i utlyste vikariater av mer enn ett års varighet, som hovedregel 
gjennomføres prøveforelesning og intervju.2 Ved tilsetting i doktorgrads- og 
postdoktorstipend og i andre vitenskapelige stillinger som ikke er tillagt undervisning, skal det 
som hovedregel gjennomføres intervju. I tilfeller der prøveforelesning og/eller intervju ikke 
gjennomføres, skal dette begrunnes i innstillingen fra instituttleder.3 Etter at prøveforelesning 
og intervju er gjennomført, kan instituttleder kontakte referanser oppgitt av søkeren dersom 
dette er ønskelig. Dersom det innhentes referanser fra andre enn dem søkeren har oppgitt, skal 
søkeren gjøres oppmerksom på dette. Hvis det innhentes referanser for én av søkerne, må det 
gjøres for alle som har gjennomført prøveforelesning og intervju. 

Prøveforelesning og intervju skal som hovedregel gjennomføres for de rangerte søkerne som 
den sakkyndige komité anser for å være best kvalifisert for stillingen (normalt inntil 3). 
Instituttleder innkaller til prøveforelesninger og intervju. Vanligvis blir prøveforelesningene 
holdt før intervjuene.  

Formålet med prøveforelesning, intervju og referansesjekk er å belyse om søkeren er 
personlig egnet for stillingen, dvs. om søkeren har de personlige egenskaper som kreves for å 
fylle en vitenskapelig stilling på en tilfredsstillende måte. Prøveforelesningen skal belyse 
søkerens evne til muntlig formidling i en forelesningssituasjon, og intervjuet skal gi søkeren 
anledning til å gi uttrykk for de tanker hun eller han har om sitt fremtidige virke ved 
institusjonen. Innhenting av referanser skal skje etter intervjuet, og skal supplere det 
inntrykket søkeren har gjort i intervju og prøveforelesning.  

Resultatet av prøveforelesning, intervju og referansesjekk skal ikke kunne legges til grunn for 
en revurdering av søkerens faglige kompetanse, slik denne er etablert av den sakkyndige 
komiteen.  

Det er viktig at dersom prøveforelesnings- og intervjukomiteene i sine vurderinger vektlegger 
noe hos den ene søkeren, må dette også vurderes i forhold til de andre søkerne.  Det samme 
gjelder innstillingen fra instituttleder.  

                                                
1 Denne veiledningen erstatter veiledning vedtatt i fakultetsstyret 16.12.2008 
2 Jf. de sentrale retningslinjene om fremgangsmåten ved tilsetting i vitenskapelige mellomstillinger: 

http://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=330 
3 Bruk av ”instituttleder” dekker i dette dokumentet både institutt- og senterleder, dvs. innstillingsmyndigheten. 
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Dersom det i merknadsrunden er fremkommet momenter som kan være egnet til å rokke ved 
komiteens konklusjoner, skal disse være avklart i samråd med fakultetet før intervju og 
prøveforelesning. 
 

Godkjenning av sakkyndigrapporten 

Før rapporten sendes søkerne for ev. merknader, skal den godkjennes av dekan og 
instituttleder, som særlig påser at retningslinjene for sakkyndigkomiteers arbeid er fulgt. 
Dersom det framkommer merknader fra noen av søkerne, skal merknadene og komiteens svar 
legges fram for dekan og instituttleder før prosessen går videre til prøveforelesning og 
intervju.  
 

Prøveforelesning 

Til stede ved prøveforelesningen er instituttleder og/eller nestleder, administrasjonssjef, minst 
én representant for den disiplinen stillingen er lyst ut i, en representant for 
undervisningsutvalget og minst én studentrepresentant. Disse utgjør 
prøveforelesningskomiteen. Administrasjonssjefen fungerer som sekretær. 

De rangerte søkerne skal holde en prøveforelesning på 45 minutters varighet.  Emnet for 
forelesningen utarbeides av instituttleder i samarbeid med søkerne og representanten(e) for 
den disiplinen stillingen er lyst ut i. Emnet kan enten være spesielt for hver enkelt søker og 
ligge tett opp til dennes spesialfelt, eller være felles for alle de rangerte søkerne. 
Forelesningen bør ligge på bachelornivå, og nivået kan spesifiseres nærmere når emnet blir 
gjort kjent for de rangerte søkerne.  

Komiteen utarbeider en rapport der det gis en kort samlet vurdering av søkerne på grunnlag av 
forelesningene. Ev. dissenser skal gå frem av rapporten. Rapporten følger saken videre. 

Prøveforelesningen er offentlig. 
 

Intervju 

Til stede ved intervjuet er instituttleder og/eller nestleder, administrasjonssjef og normalt én, 
men inntil to representanter for den disiplinen stillingen er utlyst innenfor. Disse utgjør 
intervjukomiteen. Administrasjonssjefen fungerer som sekretær.  

Intervjuet starter med at det gis en kort orientering om instituttet og de faglige og 
administrative oppgaver som er knyttet til stillingen. Redegjørelsen skal utfylle 
stillingsutlysning og stillingsomtale. Søkerne gis anledning til å kommentere denne, og bes 
deretter å gjøre rede for de tanker og planer de har for sitt eventuelle fremtidige 
forskningsmessige, pedagogiske og administrative virke ved instituttet.  

Intervjukomiteen utarbeider en rapport der det gis en kort samlet vurdering av søkerne på 
grunnlag av intervjuene. Ev. dissenser skal gå frem av rapporten. Rapporten følger saken 
videre. 
 

Formatert: Normal



 3 

Referansesjekk 

Opplysninger innhentet ved referansesjekk kan brukes til å supplere resultatene fra 
prøveforelesning og intervju. Slike opplysninger er alltid subjektive, og de må derfor brukes 
med stor grad av skjønn og forsiktighet. Dersom det kommer frem negative opplysninger som 
kan få følger for den endelige rangeringen, bør søkeren gjennom et annengangsintervju få 
anledning til å fortelle sin versjon før innstillingen avsluttes.  

 

Innstilling 

Instituttleder utarbeider innstillingen på grunnlag av kunngjøringen, stillingsomtalen, 
søknadene, de sakkyndiges vurdering, eventuelle merknader fra søkerne, rapportene fra 
prøveforelesningskomiteen og intervjukomiteen samt ev. referansesjekk.  

Dersom instituttleder etter prøveforelesning og intervju, ev. støttet av opplysninger 
fremkommet gjennom referansesjekk, kommer til at den som den sakkyndige komiteen har 
rangert som nummer én ikke har de personlige egenskaper som må til for at hun eller han vil 
kunne fylle stillingen på en tilfredsstillende måte, kan instituttleder innstille en annen søker 
som nummer én, normalt den som den sakkyndige komiteen har rangert som nummer to. 
Dette gjelder selv om rangeringen fra den sakkyndige komiteen er enstemmig og avstanden 
mellom de rangerte ifølge komiteen er klar.  

Dersom avstanden mellom to søkere ifølge den sakkyndige komiteen er liten, vil ulike 
vurderinger av prøveforelesning og intervju kunne tillegges avgjørende vekt i innstillingen.  

I alle andre tilfeller skal instituttleder følge den sakkyndige komiteens faglige vurdering og 
rangering, og legge denne til grunn for innstillingen.  

Instituttleder skal også påse at likestillingshensyn er ivaretatt, jf. personalreglement for 
vitenskapelige stillinger § 9 og handlingsplan for likestilling ved UiB. 
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VEILEDNING FOR BEDØMMING AV SØKERE TIL 

FØRSTEAMANUENSISSTILLINGER 
 

Vedtatt av fakultetsstyret 04.03.2008 etter anbefaling fra Nasjonalt fakultetsmøte for historisk-filosofiske 
fag i vedtak av 26.11.2007. Sist endret i fakultetsstyret 16.12.2008 ( rangering ) 
 
 
PREMISSER FOR DET SAKKYNDIGE ARBEIDET 
 
I tillegg til denne veiledningen er følgende dokumenter grunnlag for komiteens arbeid: 
 
- “Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ” jf. lov av  
1.april 2005 om universiteter og høyskoler § 6-3(6) 
 
-  ”Midlertidige regler om framgangsmåten ved tilsetting i mellomstillinger” Regelsamlingen til UiB. 
 
- Utlysingstekst og stillingsomtale 
 
En ”Veiledning for søkere” som korresponderer med ”Veiledning for bedømmelse” er utarbeidet og nevnt 
i utlysingen. 
 
SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER 

 
- Søkeren må norsk doktorgrad eller tilsvarende, eller gjennomført godkjent stipendprogram for 

kunstnerisk utviklingsarbeid eller tilsvarende. 
 
- Dokumentert og god populærvitenskap skal være positivt meritterende. 

 
- Det kreves pedagogisk basisutdanning. 

 
- Det er søkerens ansvar å dokumentere sin kompetanse slik at det gir grunnlag for kvalitativ 

vurdering. 
 

- Søkeren skal selv peke på de vitenskapelige/kunstneriske arbeidene (inntil 5) som anses viktigst i 
produksjonen. Disse arbeidene sendes inn for bedømmelse. 

 
- I fag med tradisjonell publiseringspraksis må hovedtyngden av den innsendte produksjonen 

normalt være publisert i godkjente publiseringskanaler med refereeordninger. 
 

- Det bør åpnes for andre dokumentasjonsformer og for at ikke-publisert materiale kan telle i 
vurderingen. 

 
- Det er egne kriterier for dokumentasjon av kunstneriske og andre typer kompetanse i fag som ikke 

har tradisjonell publiseringspraksis. 
 

- Det må fremgå klart av vurderingen dersom mannlige og kvinnelige søkere står tilnærmet likt. 
 

- Komiteens leder/administrator har ansvar for at komiteens uttalelse har en form som er i samsvar 
med retningslinjene. 



 
 
1. VITENSKAPELIG KOMPETANSE 
 
1.1 Forskning 
 
For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis må søkeren ha norsk doktorgrad på aktuelt fagområde 
eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk, eller kompetanse på 
tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 
 
For å oppnå kompetanse i det fagområdet stillingen utlyses for, må søkeren oppfylle de generelle krav til 
vitenskapelig fordypning innen dette fagområdet. Hvis søkeren har betydelig vitenskapelig produksjon 
som grenser opp til det angitte fagområdet og behersker vitenskapelige metoder som klart kan anvendes 
innen dette, kan kravet til produksjon innen det spesifikke fagområdet senkes noe. 
 
I tillegg til å bedømme den samlete vitenskapelige produksjon (med særlig vekt på de utvalgte arbeidene), 
skal det legges vekt på søkerens forskningsaktivitet de siste 5-10 årene. Det skal legges vekt på om 
søkerens faglige aktivitet i den senere tid har vist stigning, stagnasjon eller tilbakegang. 
 
1.2 Krav til dokumentasjon 
 
Det er søkerens ansvar å dokumentere sin kompetanse slik at det gir grunnlag for kvalitativ 
vurdering. 
 
Sammen med søknaden skal det følge en fullstendig liste over søkerens vitenskapelige arbeid. Søkeren 
skal i sin søknad selv peke på de vitenskapelige arbeidene (inntil 5) som anses viktigst i produksjonen. 
Disse arbeidene sendes inn for bedømmelse. Komiteen har anledning til å konsentrere seg om en særlig 
grundig vurdering av disse utvalgte arbeidene. Den øvrige produksjonen kan også vurderes, spesielt for å 
finne om søkerens forskning har den nødvendige bredde, og komiteen kan eventuelt be om innsending av 
flere arbeider. I fag med tradisjonell publiseringspraksis må hovedtyngden av den innsendte produksjonen 
normalt være publisert i godkjente publiseringskanaler med refereeordninger. Når større avhandlinger er 
publisert, bør det være av forlag med utbygget vitenskapelig konsulentvurdering av manuskriptet. Det bør 
åpnes for andre dokumentasjonsformer, blant annet problemløsning på tvers av disiplingrenser, “nye 
dokumentasjonsformer”. 1 Dersom upubliserte arbeider sendes inn til vurdering må disse klart være av en 
kvalitet som tilsvarer arbeider med vanlig offentliggjøring og utbredelse. Særskilt begrunnelse må være 
vedlagt innsendelse av upublisert arbeid (ikke tilgjengelig i aktuell database). Et minimum av slike 
arbeider kan vedlegges. Komiteen må spesielt omtale bruken av arbeider som ikke er publiserte.  
 
Eneforfatterskap eller førsteforfatterskap bør i alminnelighet telle mer enn sekundærforfatterskap. 
 
1 ‘I samsvar med “Veiledende retningslinjer for vurdering av professorkompetanse ved tilsetting og opprykk” fra UHR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



2. KUNSTNERISK KOMPETANSE 
 
2.1 Kunstnerisk virksomhet 
 
For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis må søkeren ha gjennomført godkjent stipendprogram 
for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde, eller ha dokumentert kunstnerisk virksomhet eller 
utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet 
og disiplinen. 
 
For å oppnå kompetanse i det fagområdet stillingen utlyses for, må søkeren oppfylle de generelle krav til 
fordypning innen fagområdet. Det vil være et skjønnsspørsmål hvor grovt eller fint et kunstnerisk 
fagområde skal og bør oppdeles. 
 
For enkelte stillinger vil det være aktuelt med en kombinasjon av vitenskapelig og kunstnerisk 
kompetanse. Ved slike søknader må nivået på kompetansen være på førsteamanuensisnivå innenfor både 
den vitenskapelige og den kunstneriske virksomheten. Omfanget av virksomheten innenfor hvert område 
slik det dokumenteres i søknaden kan være mindre, men omfanget av den samlede vitenskapelig og 
kunstneriske virksomheten må tilsvare det som kreves i en førsteamanuensisstilling. 
 
I tillegg til å bedømme den samlete kunstneriske produksjon (med særlig vekt på de utvalgte arbeidene), 
skal det legges vekt på søkerens kunstneriske aktivitet de siste 5-10 årene. Det skal legges vekt på om 
søkerens faglige aktivitet i den senere tid har vist stigning, stagnasjon eller tilbakegang. 
 
2.2 Krav til dokumentasjon 
 
Det er søkerens ansvar å dokumentere sin kompetanse slik at det gir grunnlag for kvalitativ vurdering. 
 
Sammen med søknaden skal det følge en fullstendig liste over søkerens kunstneriske arbeid. Søkeren skal 
i sin søknad selv peke på de arbeidene (inntil 5) som anses viktigst i produksjonen. Disse arbeidene sendes 
inn for bedømmelse. Komiteen har anledning til å konsentrere seg om en særlig grundig vurdering av 
disse utvalgte arbeidene. Den øvrige produksjonen kan også vurderes, spesielt for å finne om søkerens 
forskning har den nødvendige bredde, og komiteen kan eventuelt be om innsending av flere arbeider. 
 
Kravene til dokumentasjon av kunstneriske og andre typer kompetanse i fag som ikke har tradisjonell 
publiseringspraksis, for eksempel kunstneriske og museale fag, kan skje gjennom dokumentasjon av 
utøvelse på høyt nivå, arbeid med utstillinger, registreringsarbeid og lignende. Dokumentasjonen kan være 
i form av: 
 

- kunstneriske originalarbeider 
 

- gjengiving av kunstnerisk arbeid, for eksempel fotografier, audiovisuelle opptak 
eller lignende 
 

- publikasjoner basert på søkerens skapende og utøvende virksomhet 
 

- dokumentasjon av konserter utstillinger, forestillinger, oppsettinger ved for 
 
- eksempel program, katalog, samt omtaler og/eller kritikker i anerkjente publikasjoner 

 
- kunstneriske priser, innkjøp, oppdrag 

 



3. POPULÆRVITENSKAPELIG VIRKSOMHET 
 
Dokumentert og god populærvitenskap skal være positivt meritterende. Det er søkerens ansvar å 
dokumentere sin kompetanse slik at det gir grunnlag for kvalitativ vurdering. Den populærvitenskapelige 
virksomhet vil kunne dokumenteres ved avholdte foredrag eller publiserte arbeid. 
 
4. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING OG ERFARING 
 
Det kreves pedagogisk basisutdanning. Søkere kan ta slik utdanning etter at tilsetting har funnet sted. 
 
4.1 Undervisning 
 
Søkeren bør ha undervisningserfaring innen det fagområdet stillingen utlyses for. Undervisningserfaring 
innen et tilgrensende fagfelt eller omfattende generell undervisningserfaring kan godtas hvis det er klart at 
søkeren har den nødvendige faglige kunnskap for å undervise innen det felt som er angitt i 
utlysing/stillingsomtale. 
 
4.2 Krav til dokumentasjon 
 
Dokumentasjon og kriterier vil være noe forskjellig for vitenskapelig/kunstnerisk virksomhet og 
pedagogisk utdanning og erfaring. Men i begge fall er det søkerens ansvar å dokumentere sin kompetanse, 
også slik at det gir grunnlag for kvalitativ vurdering. Brukt av de sakkyndige kan følgende sjekkliste gjøre 
kontroll, beskrivelse og jamføring av søkernes praktiskpedagogiske utdanning og erfaring mer oversiktlig. 
 

a) Pedagogisk basisutdanning 
Kurs i universitetspedagogikk, praktisk-pedagogisk utdanning, universitetsutdanning i pedagogikk 
eller tilgrensende fag, lærerprove, etterutdanningskurs. 

 
b) Undervisning, veiledning og eksamensarbeid 

Undervisningsformer: forelesninger, seminarer, demonstrasjoner, øvinger, fjernundervisning m.v. 
Veiledning: hovedoppgaver/masteroppgaver, forskerutdanning o.a. 
Deltaking i eksamener og andre former for vurdering av studenter, sensur. 

 
c) Studieplanlegging, kursvurdering 

Redegjørelser for forsøk eller andre utviklingstiltak. Redegjørelser for vurdering av egne kurs. Det  
som bør telle her, er kvaliteten av selve kursvurderingen, og oppfølgingen i form av revidert  
undervisning. 

 
d) Læremidler 

Hvis mye, legges bare et representativt utvalg ved søknaden. Resten kan nevnes på en 
oversiktsliste. 
 

e) Forsøks- og utviklingsarbeid 
Planer, rapporter, attester m.v. som viser deltaking i pedagogisk forsøks- og utviklingsarbeid (med 
sikte ut over egne kurs). Bidrag til felles pedagogisk kompetanseutvikling innen eget fagmiljø. 

 
 
 
 
 
 



5. SÆRLIGE FORHOLD 
 
Retningslinjene som er gitt ovenfor, dekker langt de fleste vurderinger av 
førsteamanuensiskompetanse. Hvis en ellers høyt kvalifisert søker ikke finnes sikkert 
undervisningskompetent, eller det er tvil om søkeren kan gjennomføre undervisning på det foreskrevne 
språk, kan komiteen foreslå at søkeren avlegger en praktiskprøve på sin undervisningsferdighet. 
 
6. SAMLET VURDERING OG RANGERING 
 
6.1 Samlet vurdering 
 
Som grunnlag for den videre behandling av innstillende og tilsettende organer må komiteen 
gjøre så klart som mulig rede for de kvalifiserte søkernes samlede kompetanse i forhold til 
hverandre. 
 
I den samlete vurdering skal hovedvekten legges på vitenskapelig/kunstnerisk kompetanse som et 
ubetinget krav. At en søker har spesielt høy kompetanse innen undervisning eller populærvitenskap 
medfører ikke reduserte krav til vitenskapelig/kunstnerisk kompetanse. Dersom dokumentasjonen 
inneholder studentarbeider (hovedoppgaver, masteroppgaver og lignende) skal det legges liten vekt på 
disse i den samlede vurderingen. 
 
Det må fremgå klart av vurderingen dersom mannlige og kvinnelige søkere står tilnærmet likt. 
Det er innstillende myndighet som skal vurdere om det er grunnlag for å bruke moderat kjønnskvotering, 
ikke den sakkyndige komiteen
 
6.2 Rangering 
 
Komitéen skal gi en veiledende vurdering og stille de ( normalt tre ) best kvalifiserte søkerne i rekkefølge 
når det er så mange kompetente søkere. Søkere med tilnærmet likeverdig kompetanse stilles likt ved 
rangeringen. Det må fremgå klart av vurderingen dersom mannlige og kvinnelige søkere står tilnærmet 
likt. 
 
I rangering av søkere som står tilnærmet likt med hensyn til vitenskapelig/kunstnerisk 
kompetanse, blir praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring utslagsgivende. Når utlysing/stillingsomtale 
ikke inneholder spesielle krav, bør en søker med høy praktiskpedagogisk kompetanse rangeres foran en 
søker med marginal erfaring under ellers like forhold. Undervisningserfaring utenfor det utlyste fagfeltet 
tas med i vurderingen. 
 
 
 
7. UTTALELSENS FORM 
 
Komiteen skal normalt levere en samlet uttalelse. 
 
Uttalelsen skal: 
 

- redegjøre for det formelle grunnlaget for vurderingen, i.e. de forskrifter, 
anbefalinger, veiledninger, stillingsomtale etc., som er grunnlaget for komiteens arbeid. 
 

- beskrive søkernes formelle kompetanse, herunder utdanning og yrkespraksis. 
 
- redegjøre for komiteens vurdering av dokumentasjonen søkeren har lagt fram. 



 
 
- beskrive evt. prøvespill/annen kunstnerisk aktivitet som er gjennomført, og redegjøre for utvalgets  

vurdering av søkerens kunstneriske prestasjoner ved disse. 
 

- redegjøre for komiteens vurdering av søkerne samlede kompetanse på grunnlag av dokumentasjon 
og evt. kunstneriske prøver. 

 
Innledningsvis bør komiteen trekke fram og evt. underbygge de forhold fra stillingsomtalen som den 
finner særlig grunn til å vektlegge. 
 
Vitenskapelig kompetanse, kunstnerisk kompetanse, populærvitenskapelig virksomhet og praktisk-
pedagogisk kompetanse (veiledningens punkt 1-4), og eventuelt punkt 5, Særlige forhold, omtales i 
særskilte avsnitt med konklusjon om eventuell kompetanse for hver søker. 
 
Hver søker gis en kort og så likeverdig omtale som råd er når det gjelder utdanning, 
vitenskapelig/kunstnerisk arbeid og praksis. Dokumentasjonen som er lagt frem omtales og vurderes 
enkeltvis eller gruppevis For søkere som komiteen ikke finner kvalifiserte, bør det angis hvilke krav 
vedkommende ikke oppfyller. 
 
Dersom komiteen tar i betraktning innsendte arbeider som ikke er publisert/offentliggjort på vanlig måte i 
henhold til Veiledningens punkt 1.2 og 2.2, må komiteen godtgjøre at de holder samme vitenskapelige 
kvalitet som de publiserte arbeidene. Komiteens leder/administrator har ansvar for at komiteens uttalelse 
utformes i samsvar med disse retningslinjene. 



Retningslinjer for bedømming av søkere til professorater og 
professoropprykk ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen 
Vedtatt i fakultetsstyret 20. mars 20121 
 
 

 

I tillegg til denne veiledningen er følgende dokumenter grunnlag for komiteens arbeid: 

- Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, jf. lov av 1. 
april 2005 om universiteter og høyskoler § 6-3(6) 

- Veiledende retningslinjer for vurdering av professorkompetanse ved til setting og 
opprykk, anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 25.11.2002 

- Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i professorater. 
Regelsamlingen, UiB 

- Utlysningstekst og stillingsomtale 

Søkeren har selv ansvar for å dokumentere alle sider ved sin kompetanse gjennom søknaden.  

Komiteens leder/administrator har ansvar for at komiteens uttalelse utformes i samsvar med 
disse retningslinjene. Komiteens vurdering i tilsettingssaker skal normalt foreligge innen seks 
måneder etter oppnevning. 

 
1 Vitenskapelig kompetanse 
For å kunne tilkjennes kompetanse som professor må søkeren dokumentere vitenskapelig 
kompetanse i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som 
professor i del aktuelle fagområdet.2 

1.1 Forskning 

For å gi professorkompetanse må de utvalgte arbeidene være av høy vitenskapelig kvalitet. 

For å oppnå kompetanse i det fagområdet stillingen utlyses for, eller det fagområdet søkeren 
er tilsatt i ved søknad om opprykk (angitt i utlysing og stillingsomtale), må søkeren oppfylle 
de generelle krav til vitenskapelig fordypning nevnt ovenfor innen dette fagområdet. Hvis 
søkeren har en betydelig vitenskapelig produksjon som grenser opp til det angitte fagområdet 
som dokumenterer at søkeren behersker vitenskapelige metoder som klart kan anvendes innen 
dette, kan kravet til produksjon innen det spesifikke fagområdet senkes noe. 

                                                
1 Denne veiledningen erstatter veiledning vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for historisk-fil osofiske fag 27. 

november 2006 med senere endringer. 
2 Jf. "Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstil1inger" fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006, § 1-2, 1. 

Slettet: Veiledning 

Slettet: 21

Slettet: februar 
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Tilkjenning av professorkompetanse forutsetter en vitenskapelig produksjon som med hensyn 
til kvalitet, bredde og volum svarer til minst to doktorgradsavhandlinger på felter relevante for 
den utlyste stilling eller søkerens fagområde ved søknad om opprykk. Vitenskapelig bredde 
kan dokumenteres også i den delen av søkerens produksjon som faller utenfor de utvalgte 
arbeidene. 

I tillegg til den samlede vitenskapelige produksjon med særlig vekt på de utvalgte arbeidene 
skal det legges vekt på søkerens forskningsaktivitet de siste 5-10 årene. Det skal her legges 
vekt på om søkerens faglige aktivitet i den senere tid har vist fremgang, stagnasjon eller 
tilbakegang. 

1.2 Krav til dokumentasjon 

En fullstendig liste over søkerens vitenskapelige arbeider skal følge søknaden. Søkeren skal 
selv velge ut de inntil 10 vitenskapelige arbeidene som hun eller han anser som de viktigste i 
produksjonen, og som derfor sendes inn som grunnlag for bedømmelsen. Det samlede sidetall 
skal ikke overstige 1000. Komiteen skal først og fremst basere sin vurdering på de innsendte 
arbeidene. Den øvrige produksjonen kan også vurderes med utgangspunkt i 
publikasjonslisten, spesielt for å finne om søkerens forskning har den nødvendige bredde. 
Komiteen kan eventuelt be om innsending av flere arbeider.  

Hovedtyngden av de innsendte arbeidene skal normalt være publisert i godkjente 
publiseringskanaler slik disse fremgår av NSDs database.3 Det kan åpnes for andre 
dokumentasjonsformer.4 Dersom upubliserte arbeider sendes inn til vurdering må særskilt 
begrunnelse legges inn i søknaden. Komiteen må i sin vurdering av den enkelte søker spesielt 
omtale og begrunne den vekten de tillegger upubliserte arbeider. 

Eneforfatterskap skal normalt telle mer enn samforfatterskap. Dersom arbeider der søkeren er 
én av flere forfattere, sendes inn til vurdering, bør søknaden inneholde en redegjørelse for 
søkerens bidrag til arbeidet. 

 

2 Kunstnerisk kompetanse 

For å oppnå professorkompetanse på grunnlag av kunstneriske kvalifikasjoner må søkeren 
dokumentere omfattende kunstnerisk virksomhet, relevant bredde og fordypning i faget eller 
disiplinene på høyeste nivå etter internasjonal standard.5 

                                                
3 Se http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/  
4Jf. "Veiledende retningslinjer for vurdering av professorkompetanse ved tilsetting og opprykk" fra UHR 
5 Jf. "Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskersti11inger" fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006, § 1-2,2. 
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2.1 Kunstnerisk virksomhet 

For å oppnå kompetanse i det fagområdet stillingen utlyses innenfor, eller det fagområdet 
søkeren er tilsatt i ved søknad om opprykk, må søkeren oppfylle de generelle krav til 
fordypning som gjelder for tilkjenning av professorkompetanse innenfor fagområdet.  

Det stilles i tillegg krav om bredde. Kravet vil for eksempel kunne knyttes til repertoarmessig 
bredde og stilistisk bredde, men også dokumentasjon av annen faglig eller fagteknisk 
kompetanse på høyt nivå vil kunne tillegges vekt. 

For enkelte stillinger vil det være aktuelt med en kombinasjon av vitenskapelig og kunstnerisk 
kompetanse. Her må nivået på kompetansen være på professornivå innenfor både den 
vitenskapelige og den kunstneriske virksomheten. Omfanget av virksomheten innenfor hvert 
område slik det dokumenters i søknaden kan være mindre, men samlet må omfanget av den 
vitenskapelige og kunstneriske virksomheten tilsvare det som kreves for et professorat. 

I tillegg til å bedømme den samlede kunstneriske produksjonen (med særlig vekt på de 
utvalgte arbeidene), skal komiteen legge vekt på søkerens kunstneriske utvikling de siste 5-10 
årene. Det skal her legges vekt på om søkerens faglige aktivitet i den senere tid har vist 
fremgang, stagnasjon eller tilbakegang. 

2.2 Krav til dokumentasjon 

En fullstendig liste over søkerens kunstneriske arbeider skal følge søknaden. Kunstnerisk 
kompetanse kan etableres gjennom dokumentasjon av utøvelse på høyt nivå, arbeid med 
utstillinger, registreringsarbeid og lignende. Søkeren skal selv velge ut de inntil 10 arbeidene 
som hun eller han anser som de viktigste i produksjonen. Dokumentasjon av disse sendes inn 
som grunnlag for bedømmelsen. Komiteen skal først og fremst basere sin vurdering på den 
innsendte dokumentasjonen. Den øvrige produksjonen kan også vurderes med utgangspunkt i 
den fullstendige listen, spesielt for å finne om søkerens produksjon har den nødvendige 
bredde. Komiteen kan eventuelt be om dokumentasjon av flere arbeider.  Dokumentasjonen 
kan være i form av: 

- kunstneriske originalarbeider 
- gjengiving av kunstnerisk arbeid, for eksempel fotografier, audiovisuelle opptak eller 

lignende 
- publikasjoner basert på søkerens skapende og utøvende virksomhet 
- dokumentasjon av konserter, utstillinger, forestillinger o.l. gjennom for eksempel 

program, katalog, samt omtaler og/eller kritikker i dagspresse, tidsskrifter o.l. 
- kunstneriske priser, innkjøp, oppdrag 

 

3 Populærvitenskapelig virksomhet 

Dokumentert og god populærvitenskap skal være positivt meritterende. Populærvitenskapelig 
erfaring kan dokumenteres ved f.eks. foredrag, medieinnslag eller populærvitenskapelige 
publikasjoner. 
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4 Dokumentert undervisningskompetanse 

Det kreves pedagogisk basiskompetanse. Søkere som ikke kan dokumentere slik kompetanse, 
kan ta UiBs basisutdanning i universitetspedagogikk etter at tilsetting har funnet sted. 

4.1 Undervisningserfaring 

Søkeren bør ha bred undervisningserfaring innen det fagområdet stillingen utlyses for eller det 
fagområde søkeren er tilsatt i ved søknader om opprykk. Undervisningserfaring innen et 
tilgrensende fagfelt eller omfattende generell undervisningserfaring kan godtas hvis det er 
klart at søkeren har den nødvendige faglige kunnskap for å undervise innen det felt som er 
angitt i utlysing/stillingsomtale. Det må ikke være tvil om at søkeren kan undervise på alle 
nivå i faget. 

4.2 Krav til dokumentasjon 

Følgende sjekkliste vil lette den sakkyndige komiteens kontroll, beskrivelse og jamføring av 
søkernes kvalifikasjoner. 

- Pedagogisk basisutdanning: Kurs i universitetspedagogikk, praktisk-pedagogisk 
utdanning, universitetsutdanning i pedagogikk eller tilgrensende fag, lærerprøve, 
etterutdanningskurs. 

- Undervisning, veiledning og eksamensarbeid:  
o Undervisningsformer: Dokumentasjon av forelesninger, seminarer, 

demonstrasjoner, øvinger, fjernundervisning m.v.  
o Veiledning: Henvisning til master- og doktoravhandlinger m.v. Det skal legges 

særskilt vekt på veiledningserfaring knyttet til doktorgrad 
o Dokumentasjon av deltaking i eksamener og andre former for vurdering av 

studenter som sensor, eksaminator m.v. 

- Studieplanlegging, kursvurdering: Redegjørelser for forsøk eller andre utviklingstiltak. 
Redegjørelser for studentevaluering av egne kurs. Det som bør telle her, er kvaliteten 
av selve kursvurderingen, og oppfølgingen i form av revidert undervisning. 

- Læremidler: Hvis mye, legges bare et representativt utvalg ved søknaden. Resten kan 
nevnes på en oversiktsliste. 

- Forsøks- og utviklingsarbeid: Planer, rapporter, attester m.v. som viser deltaking i 
pedagogisk forsøks- og utviklingsarbeid (med sikte ut over egne kurs). Bidrag til felles 
pedagogisk kompetanseutvikling innen eget fagmiljø. 

 

5 Faglig-administrative kvalifikasjoner 

Søkeren skal dokumentere ev. faglig-administrativ erfaring som f.eks. prosjektledelse, faglig-
administrative verv etc. Det skal legges vekt på erfaring fra ledelse av forskningsprosjekter, 
koordinering av forskingsaktivitet og dessuten erfaring fra forskingsstrategisk arbeid. 
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6 Særlige forhold 

Retningslinjene som er gitt ovenfor, dekker langt de fleste vurderinger av 
professorkompetanse. I enkelte helt spesielle tilfeller kan det imidlertid bli aktuelt å fravike 
eller supplere de krav som er angitt ovenfor for å sikre at særlig uvanlige kapasiteter eller 
talenter ikke nektes kompetanse på formelt grunnlag når det åpenbart vil være urimelig. 
Komiteen skal gi en utførlig begrunnelse dersom kompetanse tilkjennes på dette grunnlaget 

 

7 Uttalelsens form 

Komiteen skal levere en samlet uttalelse, der ev. dissenser innarbeides. Uttalelsen skal 
innledningsvis redegjøre for det formelle grunnlaget for vurderingen, dvs. de forskrifter, 
anbefalinger, veiledninger, stillingsomtale etc., som er grunnlaget for komiteens arbeid.  

Videre bør komiteen trekke frem og ev. underbygge de forhold fra stillingsomtalen som den 
finner særlig grunn til å vektlegge. Komiteen kan med utgangspunkt i denne gå gjennom 
søknadene og identifisere de søkerne som etter komiteens mening klart ikke tilfredsstiller 
kravene i stillingsomtalen. Det må i rapporten gjøres rede for de kriteriene som er lagt til 
grunn og for hvorfor den enkelte søker ikke tilfredsstiller kriteriene. Disse søknadene kan 
utelukkes fra den videre vurderingen. 

Komiteen skal så i egne avsnitt på en likeverdig måte gjøre greie for og vurdere de øvrige 
søkeres  

1. vitenskapelige eller kunstneriske kompetanse 

2. dokumenterte undervisningskompetanse  

3. faglig-administrative kvalifikasjoner   

4. ev. populærvitenskapelig innsats 

Om det blant disse er søkere komiteen ikke finner kvalifisert, må det også her angis hvilke 
krav vedkommende ikke oppfyller. 

På grunnlag av denne gjennomgangen skal komiteen gjennom en vurdering av de best 
kvalifiserte søkerne identifisere de tre beste, dersom det har meldt seg så mange kompetente 
søkere. Det skal gis en fyldig begrunnelse for hvorfor disse peker seg ut som de best 
kvalifiserte i henhold til stillingsomtalen, jf. pkt 8 nedenfor.  

Dersom komiteen tar i betraktning innsendte arbeider som ikke er publisert i henhold til punkt 
1.2 ovenfor, må komiteen begrunne dette særskilt. 
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8 Samlet vurdering og rangering 

8.1 Samlet vurdering 

Som grunnlag for den videre behandling av innstillende og tilsettende organer må komiteen så 
klart som mulig gjøre rede for de kvalifiserte søkernes samlede kompetanse i forhold til 
hverandre.  

I den samlede vurdering skal kravet om vitenskapelig/kunstnerisk kompetanse ses som 
absolutt. Om en søker har spesielt høy kompetanse innen undervisning eller 
populærvitenskap, eller svært tung faglig-administrativ erfaring, medfører ikke dette at 
kravene til vitenskapelig/kunstnerisk kompetanse kan reduseres tilsvarende.  

Så sant kravet om vitenskapelig/kunstnerisk kompetanse er oppfylt, er det den vitenskapelige 
kvaliteten på de innleverte arbeidene som skal vektlegges sterkest ved rangering, ikke 
omfanget av den totale produksjonen til søkeren. 

8.2 Rangering  

Komiteen skal gi en veiledende vurdering og stille de tre best kvalifiserte søkerne i rekkefølge 
når det er så mange kompetente søkere. For at innstillende myndighet skal kunne ta stilling til 
i hvilken grad intervju, prøveforelesning og reglene for moderat kjønnskvotering skal få 
påvirke innstillingen, må det alltid fremgå klart av vurderingen om den faglige avstanden 
mellom de rangerte søkerne er stor eller liten. Søkere med tilnærmet likeverdig kompetanse 
stilles likt ved rangeringen. Ved dissens må både flertall og mindretall begrunne sine 
standpunkter. Ved dissens må både flertall og mindretall begrunne sine standpunkter. 

Bare når komiteen finner at det er liten avstand mellom to eller flere søkere med hensyn til 
vitenskapelig/kunstnerisk kompetanse, kan ulikheter med hensyn til 
undervisningskompetanse, populærvitenskapelig virksomhet og faglig-administrativ erfaring 
bli utslagsgivende for den endelige rangeringen. 

 

9 Særskilte regler knyttet til søknader om opprykk til professor 

I henhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2.1, 
pkt. 5, kan det ved opprykksøknader leveres inn inntil 15 vitenskapelige arbeider for nærmere 
vurdering. 

Ved vurdering av søkere til professoropprykk må det begrunnes fyldig når en komité eller en 
del av komiteen finner at en søker ikke er professorkompetent. 

Ved søknader om opprykk knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid er det rimelig å tolke 
kravene slik at det kan søkes om opprykk innenfor det (de) fagområd(er) søkeren har arbeidet 
med i sin stilling de senere årene. 
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Ved søknader om opprykk basert på vitenskapelig produksjon skal komiteen i utgangspunktet 
godskrive søkeren publikasjoner som er publisert i fagfellevurderte, godkjente kanaler. 
Dersom komiteen på tross av tidligere fagfellevurdering kommer til at én eller flere 
publikasjoner ikke fyller de nødvendige kvalitetskravene, skal dette begrunnes særlig og 
eksplisitt. 

Søknader om opprykk bør være endelig avgjort senest innen et år etter at søknad er levert.6 

 
 
 

 
 
 
 

                                                
6 Jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet 
9. februar 2006, § 2-1, l 1. 



Retningslinjer for bedømming av søkere til mellomstillinger ved Det 
humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen 
Vedtatt i fakultetsstyret 20. mars 20121 
 
 

 

I tillegg til denne veiledningen er følgende dokumenter grunnlag for komiteens arbeid: 

- Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, jf. lov av 1. 
april 2005 om universiteter og høyskoler § 6-3(6) 

- Midlertidige regler om framgangsmåten ved tilsetting i mellomstillinger. 
Regelsamlingen, UiB 

- Utlysingstekst og stillingsomtale 

Søkeren har selv ansvar for å dokumentere alle sider ved sin kompetanse gjennom søknaden.  

Komiteens leder/administrator har ansvar for at komiteens uttalelse utformes i samsvar med 
disse retningslinjene. Komiteens vurdering i tilsettingssaker skal normalt foreligge innen seks 
måneder etter oppnevning. 

 

1 Vitenskapelig kompetanse 

1.1 Forskning 

For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis må søkeren ha norsk doktorgrad på 
aktuelt fagområde, tilsvarende utenlandsk doktorgrad som i omfang og kvalitet svarer til en 
norsk doktorgrad, eller vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet som en norsk 
doktorgrad.2  

For å oppnå kompetanse i det fagområdet stillingen utlyses for, må søkeren oppfylle de 
generelle krav til vitenskapelig fordypning nevnt ovenfor innen dette fagområdet. Hvis 
søkeren har en betydelig vitenskapelig produksjon som grenser opp til det angitte fagområdet 
som dokumenterer at søkeren behersker vitenskapelige metoder som klart kan anvendes innen 
dette, kan kravet til produksjon innen det spesifikke fagområdet senkes noe. 

I tillegg til den samlede vitenskapelige produksjon med særlig vekt på de utvalgte arbeidene 
skal det legges vekt på søkerens forskningsaktivitet de siste 5-10 årene. Det skal her legges 
vekt på om søkerens faglige aktivitet i den senere tid har vist fremgang, stagnasjon eller 
tilbakegang. 

                                                
1 Denne veiledningen erstatter veiledning vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for historisk-fil osofiske fag 26. 

november 2007 med senere endringer. 
2 Jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, § 1-4. 

Slettet: Veiledning 

Slettet: 1. februar
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1.2 Krav til dokumentasjon 

En fullstendig liste over søkerens vitenskapelige arbeider skal følge søknaden. Søkeren skal 
selv velge ut de inntil 5 vitenskapelige arbeidene som hun eller han anser som de viktigste i 
produksjonen, og som derfor sendes inn som grunnlag for bedømmelsen. Det samlede sidetall 
skal ikke overstige 500. Komiteen skal først og fremst basere sin vurdering på de innsendte 
arbeidene. Den øvrige produksjonen kan også vurderes med utgangspunkt i 
publikasjonslisten, spesielt for å finne om søkerens forskning har den nødvendige bredde. 
Komiteen kan eventuelt be om innsending av flere arbeider.  

Hovedtyngden av de innsendte arbeidene skal normalt være publisert i godkjente 
publiseringskanaler slik disse framgår av NSDs database.3. Det kan åpnes for andre 
dokumentasjonsformer.4 Dersom upubliserte arbeider sendes inn til vurdering må særskilt 
begrunnelse legges inn i søknaden. Komiteen må i sin vurdering av den enkelte søker spesielt 
omtale og begrunne den vekten de tillegger upubliserte arbeider. 

Eneforfatterskap skal normalt telle mer enn samforfatterskap. Dersom arbeider der søkeren er 
én av flere forfattere, sendes inn til vurdering, bør søknaden inneholde en redegjørelse for 
søkerens bidrag til arbeidet. 

 

2 Kunstnerisk kompetanse 

2.1 Kunstnerisk virksomhet 

For å oppnå førsteamanuensiskompetanse i det fagområdet stillingen utlyses innenfor, må 
søkeren ha gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt 
fagområde, eller ha dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av tilsvarende 
kvalitet og omfang. Det vil være et skjønnsspørsmål hvor grovt eller fint et kunstnerisk 
fagområde skal og bør oppdeles. 

For enkelte stillinger vil det være aktuelt med en kombinasjon av vitenskapelig og kunstnerisk 
kompetanse. Her må nivået på kompetansen være på førsteamanuensisnivå innenfor både den 
vitenskapelige og den kunstneriske virksomheten. Omfanget av virksomheten innenfor hvert 
område slik det dokumenters i søknaden kan være mindre, men samlet må omfanget av den 
vitenskapelige og kunstneriske virksomheten tilsvare det som kreves for en 
førsteamanuensisstilling. 

I tillegg til å bedømme den samlede kunstneriske produksjonen (med særlig vekt på de 
utvalgte arbeidene), skal komiteen legge vekt på søkerens kunstneriske utvikling de siste 5-10 
årene. Det skal her legges vekt på om søkerens faglige aktivitet i den senere tid har vist 
fremgang, stagnasjon eller tilbakegang. 

                                                
3 Se http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/  
4Jf. Veiledende retningslinjer for vurdering av professorkompetanse ved tilsetting og opprykk fra UHR 
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2.2 Krav til dokumentasjon 

En fullstendig liste over søkerens kunstneriske arbeider skal følge søknaden. Kunstnerisk 
kompetanse kan etableres gjennom dokumentasjon av utøvelse på høyt nivå, arbeid med 
utstillinger, registreringsarbeid og lignende. Søkeren skal selv velge ut de inntil 5 arbeidene 
som hun eller han anser som de viktigste i produksjonen. Dokumentasjon av disse sendes inn 
som grunnlag for bedømmelsen. Komiteen skal først og fremst basere sin vurdering på den 
innsendte dokumentasjonen. Den øvrige produksjonen kan også vurderes med utgangspunkt i 
den fullstendige listen, spesielt for å finne om søkerens produksjon har den nødvendige 
bredde. Komiteen kan eventuelt be om dokumentasjon av flere arbeider.  Dokumentasjonen 
kan være i form av: 

- kunstneriske originalarbeider 
- gjengiving av kunstnerisk arbeid, for eksempel fotografier, audiovisuelle opptak eller 

lignende 
- publikasjoner basert på søkerens skapende og utøvende virksomhet 
- dokumentasjon av konserter, utstillinger, forestillinger o.l. gjennom for eksempel 

program, katalog, samt omtaler og/eller kritikker i dagspresse, tidsskrifter o.l. 
- kunstneriske priser, innkjøp, oppdrag 

 

3 Populærvitenskapelig virksomhet 

Dokumentert og god populærvitenskap skal være positivt meritterende. Populærvitenskapelig 
erfaring kan dokumenteres ved f.eks. foredrag, medieinnslag eller populærvitenskapelige 
publikasjoner. 
 

4 Dokumentert undervisningskompetanse 

Det kreves pedagogisk basiskompetanse. Søkere som ikke kan dokumentere slik kompetanse, 
kan ta UiBs basisutdanning i universitetspedagogikk etter at tilsetting har funnet sted. 

4.1 Undervisning 

Søkeren bør ha undervisningserfaring innen det fagområdet stillingen utlyses for. 
Undervisningserfaring innen et tilgrensende fagfelt eller omfattende generell 
undervisningserfaring kan godtas hvis det er klart at søkeren har den nødvendige faglige 
kunnskap for å undervise innen det felt som er angitt i utlysing/stillingsomtale.  

4.2 Krav til dokumentasjon 

Følgende sjekkliste vil lette den sakkyndige komiteens kontroll, beskrivelse og jamføring av 
søkernes kvalifikasjoner. 

- Pedagogisk basisutdanning: Kurs i universitetspedagogikk, praktisk-pedagogisk 
utdanning, universitetsutdanning i pedagogikk eller tilgrensende fag, lærerprøve, 
etterutdanningskurs. 
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- Undervisning, veiledning og eksamensarbeid:  
o Undervisningsformer: Dokumentasjon av forelesninger, seminarer, 

demonstrasjoner, øvinger, fjernundervisning m.v.  
o Veiledning: Henvisning til master- og doktoravhandlinger m.v.  
o Dokumentasjon av deltaking i eksamener og andre former for vurdering av 

studenter som sensor, eksaminator m.v. 

- Studieplanlegging, kursvurdering: Redegjørelser for forsøk eller andre utviklingstiltak. 
Redegjørelser for studentevaluering av egne kurs. Det som bør telle her, er kvaliteten 
av selve kursvurderingen, og oppfølgingen i form av revidert undervisning. 

- Læremidler: Hvis mye, legges bare et representativt utvalg ved søknaden. Resten kan 
nevnes på en oversiktsliste. 

- Forsøks- og utviklingsarbeid: Planer, rapporter, attester m.v. som viser deltaking i 
pedagogisk forsøks- og utviklingsarbeid (med sikte ut over egne kurs). Bidrag til felles 
pedagogisk kompetanseutvikling innen eget fagmiljø. 

 

5 Faglig-administrative kvalifikasjoner 

Søkeren skal dokumentere ev. faglig-administrativ erfaring som f.eks. prosjektledelse, faglig-
administrative verv etc.  

 

6 Særlige forhold 

Retningslinjene som er gitt ovenfor, dekker langt de fleste vurderinger av 
førsteamanuensiskompetanse. I enkelte helt spesielle tilfeller kan det imidlertid bli aktuelt å 
fravike eller supplere de krav som er angitt ovenfor for å sikre at særlig uvanlige kapasiteter 
eller talenter ikke nektes kompetanse på formelt grunnlag når det åpenbart vil være urimelig. 
Komiteen skal gi en utførlig begrunnelse dersom kompetanse tilkjennes på dette grunnlaget 

 

7 Uttalelsens form 

Komiteen skal levere en samlet uttalelse, der ev. dissenser innarbeides. Uttalelsen skal 
innledningsvis redegjøre for det formelle grunnlaget for vurderingen, dvs. de forskrifter, 
anbefalinger, veiledninger, stillingsomtale etc., som er grunnlaget for komiteens arbeid. 

Videre bør komiteen trekke frem og ev. underbygge de forhold fra stillingsomtalen som den 
finner særlig grunn til å vektlegge. Komiteen kan med utgangspunkt i denne gå gjennom 
søknadene og identifisere de søkerne som etter komiteens mening ikke tilfredsstiller kravene i 
stillingsomtalen. Det må i rapporten gjøres nøye rede for de kriteriene som er lagt til grunn for 
gjennomgangen og for hvorfor den enkelte søker ikke tilfredsstiller kriteriene. Disse 
søknadene kan utelukkes fra den videre vurderingen. 
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Komiteen skal så i egne avsnitt på en likeverdig måte gjøre greie for og vurdere de øvrige 
søkeres  

1. vitenskapelige eller kunstneriske kompetanse 

2. dokumenterte undervisningskompetanse  

3. faglig-administrative kvalifikasjoner   

4. ev. populærvitenskapelig innsats 

Om det blant disse er søkere komiteen ikke finner kvalifisert, må det også her angis hvilke 
krav vedkommende ikke oppfyller. 

På grunnlag av denne gjennomgangen skal komiteen gjennom en vurdering av de best 
kvalifiserte søkerne identifisere de tre beste, dersom det har meldt seg så mange kompetente 
søkere. Det skal gis en fyldig begrunnelse for hvorfor disse peker seg ut som de best 
kvalifiserte i henhold til stillingsomtalen, jf. pkt 8 nedenfor.  

Dersom komiteen tar i betraktning innsendte arbeider som ikke er publisert i henhold til punkt 
1.2 ovenfor, må komiteen begrunne dette særskilt. 

 

8 Samlet vurdering og rangering 

8.1 Samlet vurdering 

Som grunnlag for den videre behandling av innstillende og tilsettende organer må komiteen så 
klart som mulig gjøre rede for de kvalifiserte søkernes samlede kompetanse i forhold til 
hverandre.  

I den samlede vurdering skal kravet om vitenskapelig/kunstnerisk kompetanse ses som 
absolutt. Om en søker har spesielt høy kompetanse innen undervisning eller 
populærvitenskap, eller svært tung faglig-administrativ erfaring, medfører ikke dette at 
kravene til vitenskapelig/kunstnerisk kompetanse kan reduseres tilsvarende.  

Så sant kravet om vitenskapelig/kunstnerisk kompetanse er oppfylt, er det den vitenskapelige 
kvaliteten på de innleverte arbeidene som skal vektlegges sterkest ved rangering, ikke 
omfanget av den totale produksjonen til søkeren. 

8.2 Rangering  

Komiteen skal gi en veiledende vurdering og stille de tre best kvalifiserte søkerne i rekkefølge 
når det er så mange kompetente søkere. For at innstillende myndighet skal kunne ta stilling til 
i hvilken grad intervju, prøveforelesning og reglene for moderat kjønnskvotering skal få 
påvirke innstillingen, må det alltid framgå klart av vurderingen om den faglige avstanden 
mellom de rangerte søkerne er stor eller liten. Søkere med tilnærmet likeverdig kompetanse 
stilles likt ved rangeringen. Ved dissens må både flertall og mindretall begrunne sine 
standpunkter. 



 6 

Bare når komiteen finner at det er liten avstand mellom to eller flere søkere med hensyn til 
vitenskapelig/kunstnerisk kompetanse, kan ulikheter med hensyn til 
undervisningskompetanse, populærvitenskapelig virksomhet og faglig-administrativ erfaring 
bli utslagsgivende for den endelige rangeringen. 

 

 

 

  

 
 

Slettet: søkere står tilnærmet 
likt med hensyn

Slettet: til 
vitenskapelig/kunstnerisk 
kompetanse



 

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

 

 Unntatt offentlighet iht. offl. § 25, 1. ledd 

  

 

 

 

Årsrapport 2011 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)  
 
Det humanistiske fakultet  

 

Dokumenter i saken: 

 Brev fra Universitetsdirektøren av 11.01.2012, sak 2011/12689 

 Brev fra fakultetet til underliggende enheter av 23.01.2012 

 Skjema for årsrapport  for 2011 fra enhetene ved HF 
 

(handlingsplaner kan ev. oversendes ved henvendelse til sekretariatet, v/Vibeke Askeland) 
 
Universitetsdirektøren oversendte den 11.01.2012 skjemaet "Årsrapport 2011-Helse, miljø og 
sikkerhet (HMS)" til fakultetet for årlig rapportering og internkontroll av det systematiske 
HMS-arbeidet. Skjemaet ble videreformidlet til underliggende enheter for elektronisk utfylling 
og levering . 
 
Enhetene ved Det humanistiske fakultet som leverer rapport er: 
 

 Institutt for fremmedspråk (IF) 

 Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) 

 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FOF) 

 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 

 Griegakademiet - Institutt for musikk (GA) 

 Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og Senter for vitenskapsteori (SVT) 
leverer fellesrapport 

 Senter for middelalderstudier (CMS) 

 Fakultetsadministrasjonen 
 
HMS-seksjonen inviterer fakultetene til å komme med egne spørsmål som blir tatt inn i 
rapporteringsskjemaet. I forbindelse med fakultetsstyrets behandling av årsrapport for 2010 
kom det fram et ønske om at rapporten også burde inneholde en tilbakemelding fra 
studentene. Rapporteringsskjemaet fikk således inn et spørsmål om instituttene hadde fått 
tilbakemelding fra studentene om problemer knyttet til HMS og hva instituttet ev. hadde 
foretatt seg for å løse problemet. Hovedverneombudet ved HF ønsket tilbakemelding på om 
hvilke tilpasninger som var gitt for å gi verneombudene rom og mulighet for å utføre arbeidet 
sitt. Fakultetet ønsket en tilbakemelding om hvilke problemer enhetene støter på når 
påvirkning av ytre miljø skal bedres. 

Dato: 05.03.2012 

Arkivsaksnr: 2011/12689-MED 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

18/12 

20.03.2012 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Sammendrag av de innsendte rapportene: 

 

DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID 
 
 
HMS-ORGANISERING 
 
Alle enhetene oppgir at leder og verneombud har foretatt en gjennomgang av de ulike 
elementene i det systematiske HMS-arbeidet, og at enhetene har en skriftlig oversikt over 
delegerte HMS-oppgaver og har kartlagt og vurdert risiko knyttet til HMS. Videre oppgir 
enhetene at det er satt av tilstrekkelig tid til å utføre verneombudsarbeidet på en forsvarlig 
måte og at det holdes jevnlige møter mellom leder og verneombud, i tillegg til at det er 
tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet. Alle enhetene, med unntak av IF har 
fastsatt skriftlige HMS-mål og har en samlet, skriftlig og ajourført HMS-handlingsplan. IF 
forholder seg fortsatt til mål og planer utarbeidet i 2010, og planlegger et HMS-møte i slutten 
av 2012 der det vil bli satt nye mål og utarbeidet planer. 
 
 
HMS-KOMPETANSE 

Alle enhetene oppgir at de praktiserer rutiner for mottak av nytilsatte/studenter/gjester og at 
de ellers innehar nødvendig HMS-kompetanse. En av enhetene oppgir at kompetansen bør 
bli bedre for både leder og verneombud. En enhet oppgir at kompetansen til leder må bli 
bedre og en annen enhet at kompetansen til verneombud må bedres. Tre av enhetene 
oppgir at de må bli bedre til å sørge for at de ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-
kompetanse og en enhet oppgir at de må bli bedre til å gjennomføre brannvernopplæring. 
 
 
PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ 

Enhetene har kartlagt det psykososiale arbeidsmiljøet, og alle med unntak av LLE har 
avholdt HMS-møte, FoF riktignok ikke før i januar 2012. LLE hadde sviktende påmelding til 
sitt HMS-møte, noe som kanskje kan forklares som følge av utskifting av ledelsen. Ledelsen 
ved instituttet har imidlertid brukt mye tid på arbeid med det psykososiale arbeidsmiljøet. IF 
kartlegger i stor grad det psykososiale arbeidsmiljøet gjennom medarbeidersamtaler, men 
har også utarbeidet retningslinjer for fagmiljøet i samarbeid med de ansatte og UiB sentralt. 
AHKR og GA har tematisert det psykososiale arbeidsmiljøet gjennom spørreundersøkelse 
blant alle tilsatte, med diskusjon av resultat i HMS-møte og oppfølging gjennom 
medarbeidersamtaler. Alle enhetene har for øvrig flere sosiale fellesarrangement i løpet av 
året. 
 
Seks av enhetene oppgir at de har gjennomført medarbeidersamtaler med alle 
medarbeiderne. FoF har ikke gjennomført samtaler med noen i 2011, for de vitenskapelige 
oppgis grunnen å være skifte av instituttleder, for de administrative oppgis det at slike 
samtaler skal avholdes i 2012. LLE har hatt skifte i instituttledelsen og har bare gjennomført 
medarbeidersamtaler med en tredjedel av de administrativt tilsatte, og ingen med de 
vitenskapelig tilsatte. 
 
Alle de åtte enhetene praktiserer UiBs rutiner for oppfølging ved sykefravær, 
konflikthåndtering og retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk. Personalseksjonen 
ved fakultetet har utarbeidet utfyllende retningslinjer for oppfølging av sykmeldte og har 
kurset både administrasjonssjefer og administrasjonskonsulenter. Sistnevnte gruppe har 
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også fått informasjon om AKAN-opplegget (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og 
avhengighetsproblematikk) ved UiB fra bedriftssykepleier ved HMS-seksjonen. 
 
 
HELSE OG BYGG 

Alle enhetene har kartlagt det fysiske arbeidsmiljøet og foretatt HMS-runder, og mener at 
hensynet til HMS blir tilstrekkelig vurdert ved utforming av nye arbeidsplasser, som også 
omfatter ergonomisk utforming.  Alle enhetene gjennomfører ettersyn av rømningsveier, alle 
bortsett fra en enhet har hatt brannøvelse, og syv enheter oppgir at brukers representant og 
plassansvarlig for brannvern er fortrolig med egen funksjon. AHKR har utarbeidet egen 
beredskapsplan i forhold til brannvern, og skriver at det er en utfordring siden instituttet er 
lokalisert i flere bygninger. 
 
Alle instituttene oppgir at de har flere ansatte som har problemer med inneklimaet og at de 
bruker mye tid på å finne alternative kontorarbeidsplasser til dem. 
 
 
YTRE MILJØ 

Fem av enhetene oppgir at de har kartlagt egen miljøpåvirkning, men to oppgir at de må bli 
bedre. De øvrige enhetene har ikke foretatt slik kartlegging. Alle oppgir at de benytter video- 
og telefonkonferanser, men to oppgir at de må bli bedre på dette området. 
 
 
RISIKOFYLT ARBEIDSMILJØ 

Bare AHKR oppgir at det blir utført risikofylt arbeid ved instituttet og da i form av feltarbeid. 
Instituttet har gjennomført feltarbeiderskole for masterstudenter i arkeologi. 
 
 
AVVIK, NESTENULYKKER OG ULYKKER 

Bare en enhet oppgir at de har hatt avvik, nestenulykker eller ulykker. Et av instituttene 
skriver imidlertid at avviksmelding er et begrep som er lite kjent/brukt. Avvikene som blir 
oppdaget blir meldt elektronisk via "Lydia" til Driftsavdelingen, og ikke som avviksmeldinger. 
Fakultetet er av den oppfatning at dette er en vanlig måte å gjøre det på. 
 
 
 

DEL 2. HMS-MÅL OG -TILTAK 
 
Alle enhetene, med unntak av IF har utarbeidet HMS-handlingsplaner.   
 
Samtlige enheter har fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet og ser det som viktig å legge 
til rette for felles møteplasser og å arrangere felles samlinger, både faglige og sosiale. 
Enhetene gjør sitt beste for å følge opp personer med inneklimaproblemer, men opplever 
ofte at ting stopper opp og at innrapportering ikke blir fulgt opp av HMS-seksjonen eller 
Eiendomsavdelingen. 
 
SKOK/SVT har problemer med støy mellom kontorene, og har brukt mye ressurser for å 
utbedre dette. 
 



 side 4 av 5 

 

 

 

   

FoF fortsetter sitt arbeid med å bedre arbeidsforholdene for de tilsatte ved ex.phil og 
førstesemesterstudiene. Det gjelder både det fysiske arbeidsmiljøet, men ikke minst 
situasjonen med flere tilsatte i deltidsstillinger, og de problemene dette medfører for den 
enkelte og for fagmiljøet. 
 
GA har i tillegg til inneklimaproblemer også utfordringer knyttet til romkapasitet, støy og 
renhold. Tiltak som er satt i verk er avtale om kontorer i andre bygninger og kontakt med 
renholdsansvarlige. 
 
 
 

DEL 3. SATSINGSOMRÅDER/UTFORDRINGER INNEN HMS 
 
Fakultetets tilleggsspørsmål om tilpasning for å gi verneombudet rom og mulighet for å utføre 
verneombudsvervet sitt på en god og forsvarlig måte ga positive tilbakemeldinger. Noen 
enheter rapporterer at verneombudet får bruke den tid som er nødvendig, gjerne i samspill 
med varaverneombud. Andre enheter oppgir at verneombudet kan avskrive 40 eller 50 timer 
i timeregnskapet sitt for dette arbeidet. Alle rapporterer at de både har jevnlige møter med 
verneombudet i tillegg til møter etter behov. Hovedverneombudet ved HF har 20 % frikjøp fra 
stillingen sin for å utføre vervet sitt. 
 
Fakultetet hadde også formulert et spørsmål om hvilke problemer enhetene støter på når 
påvirkning på ytre miljø skal bedres. Spørsmålet var tenkt knyttet mot avfallshåndtering, men 
siden dette ikke var nevnt, er det ingen av enhetene som har problematisert dette. 
Fakultetsadministrasjonen prøver å være et forbilde på dette området ved at de har redusert 
papirbruken og sorterer avfallet. En av enhetene ønsker seg bedre telefonkonferanseutstyr, 
en annen enhet skriver at antall reiser kan være vanskelig å redusere pga feltarbeid og 
forskning. 
 
Et spørsmål som ble lagt til i rapporteringsskjemaet var "Har enheten mottatt 
tilbakemeldinger fra studentene på problemer knyttet til HMS?" Her rapporterer LLE og at 
masterstudentene har meldt fra om at luftkvaliteten på lesesalen deres ikke var god nok. 
Dette er nå utbedret.  AHKR har fått melding om at det på lesesalen på Sydneshaugen skole 
var observert rotter, i tillegg til problemet med at uønskede personer finner veien til 
lesesalene. EIA har tatt tak i de meldte rotteplagene. 
 
På GA har studentene meldt om dårlig renhold og vedlikehold, inneklimaproblemer, støy og 
rotteplager. De fleste forhold knytter seg til Lars Hillesgt. 3. Instituttet har hatt kontakt med 
rengjøringsbyrå og driftsavdelingen for å forbedre forholdene, og samarbeider med HMS-
seksjonen i forhold til inneklimaproblematikken. 
 
 
FAKULTETETS VURDERING 
 
Alle instituttene har rapportert om utfordringer knyttet til inneklimaproblematikken generelt, 
og arbeidet med å finne løsninger for de arbeidstakerne som trenger andre 
kontorarbeidsplasser på grunn av dette. Sistnevnte er vanskelig dersom instituttet ikke kan 
finne løsninger innenfor eget areal eller det kan foretas kontorbytte med andre enheter på 
HF. Det er lite hjelp å hente hos HMS-seksjonen og Eiendomsavdelingen.  
 
GA har spesielt store utfordringer pga for liten romkapasitet, støy og dårlig standard på de 
lokalene de disponerer.  CMS og instituttene i HF-bygget er spesielt plaget av rusmiljøet på 
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Nygårdshøyden, med innbrudd og uønskede personer i bygget. SKOK/SVT har utfordringer i 
forhold til støy mellom kontorene. 
 
For de forhold som enhetene selv styrer og kan finne en løsning på har fakultetet det inntrykk 
at det gjøres et godt og systematisk arbeid på HMS-området. 
 
Fakultetet utarbeidet i 2011 en strategi for fakultetet og vil i løpet av 2012 lage en samlet 
HMS-handlingsplan for HF. 
 

Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret tar HMS-rapporten for 2011 til etterretning og ber om at den blir fulgt opp på 
områdene der det er påvist et forbedringspotensiale. Rapporten oversendes til 
universitetsdirektørens kontor. 

 
 

 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

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

Universitetsdirektørens kontor 
Telefon 55 58 20 01 
Telefaks 55 58 96 43 

Postadresse 

Postboks 7800 

5020 Bergen 
 

Besøksadresse 
Christies Gate 18 
Bergen 

Saksbehandler 
Olaug Eiksund 
55588735 

 

 

Fakultetene 
Universitetsmuseet i Bergen  
Universitetsbiblioteket 
Sentraladministrasjonen  

  

 

Årsrapport 2011 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
 
Med dette oversendes skjemaet ”Årsrapport 2011 – Helse, miljø og sikkerhet (HMS)” for årlig 
rapportering og internkontroll av det systematiske HMS-arbeidet, jf. ”Retningslinje for årlig 
gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (internkontroll)”. 
Rapporteringen er knyttet til ”Retningslinje for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid” 
og universitetets HMS-handlingsplan 2009-2011.  
 
Skjemaet 

Skjemaet bes videreformidlet til underliggende enheter som skal levere HMS-årsrapport og 
er tilgjengelig elektronisk fra HMS- portalen: http://www.uib.no/poa/hms-
portalen/systematisk-hms-arbeid/systematisk-hms-arbeid/hms-aarsrapportering  
 
Rapportering og tidsfrister 
1. Underliggende enheter fyller ut skjemaet elektronisk og returnerer dette i linjen innen 10. 

februar 2012. 
2. Fakultetene, Universitetsmuseet i Bergen, Universitetsbiblioteket og de administrative 

avdelingene bes utarbeide en samlet HMS- årsrapport, som behandles i respektive styrer 
og oversendes universitetsdirektøren innen 23. mars 2012. Enhetenes HMS-
handlingsplan legges ved. 

3. Universitetsdirektøren utarbeider en samlet HMS-årsrapport for universitetet, for 
behandling i arbeidsmiljøutvalget og universitetsstyret. Fakultetene, museet, biblioteket 
og de administrative avdelingene får tilbakemeldinger om de innsendte rapportene. 

 
Universitetets samlede HMS-årsrapport og grunnlaget for rapporten vil bli gjort tilgjengelig for 
intern revisjon. Årsrapporten er viktig for utviklingen av det systematiske HMS-arbeidet ved 
universitetet.  
 
Lykke til med arbeidet! 
 
 
 
Kari Tove Elvbakken 
universitetsdirektør Roar Nese 
 leder HMS-seksjonen 
Vedlegg: 
Skjema og veiledning i HMS-portalen 
Retningslinje for årlig gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet 
(internkontroll) 
Retningslinje for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
 
Kopi: Universitetets hovedverneombud, hovedverneombud, HMS-kontaktpersoner 2011 

Referanse Dato 

2011/12689-OLEI 11.01.2012 

 

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/systematisk-hms-arbeid/systematisk-hms-arbeid/hms-aarsrapportering
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/systematisk-hms-arbeid/systematisk-hms-arbeid/hms-aarsrapportering
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/systematisk-hms-arbeid/systematisk-hms-arbeid/hms-aarsrapportering
http://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.2-Helse-miljoe-og-sikkerhet/3.2.3-HMS-retningslinjer/Retningslinje-for-aarlig-gjennomgang-av-det-systematiske-helse-miljoe-og-sikkerhetsarbeidet-internkontroll
http://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.2-Helse-miljoe-og-sikkerhet/3.2.3-HMS-retningslinjer/Retningslinje-for-aarlig-gjennomgang-av-det-systematiske-helse-miljoe-og-sikkerhetsarbeidet-internkontroll
http://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.2-Helse-miljoe-og-sikkerhet/3.2.3-HMS-retningslinjer/Retningslinje-for-systematisk-helse-miljoe-og-sikkerhetsarbeid


 

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 

Mette Dalhaug 

55583108 

side 1 av 2 

 

 

Griegakademiet - Institutt for musikk 

Senter for vitenskapsteori 

Institutt for fremmedspråk 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

Senter for middelalderstudier 

Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Årsrapport 2011 - Helse, miljø og sikkerhet 

 

Fakultetet viser til dok. 20 i saken, og ber dere fylle ut det elektroniske rapporteringsskjemaet 

innen fristen som er satt til 10.02.2012. 

 

Instituttleder, administrasjonssjef, assisterende fakultetsdirektør og verneombud har 

skrivetilgang til skjemaet. Dersom dere ønsker at andre personer skal ha denne adgangen 

eller dere har andre spørsmål i forbindelse med rapporteringen, kan dere henvende dere til 

Mette Dalhaug tlf. 83108.  

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Trine Moe 

fakultetsdirektør Mette Dalhaug 

 rådgiver 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2011/12689-MED 23.01.2012 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
 

 

  

  

 

 

 

Ber om utlysning av fast stilling som universitetslektor i norsk som 
andrespråk  

 
 

Dokumenter i saken 
 

 Brev fra Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier  

 Instituttets forslag til utlysningstekst 
 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) har søkt fakultetet om å få lyse ut 
en fast 100 % stilling som universitetslektor knyttet til norskkursene f.o.m. høsten 2012. Det 
har vært en kraftig vekst i antall studenter og utenlandske ansatte de siste årene, og to fast 
ansatte har i samme periode fått redusert arbeidsplikt i tillegg til at en fast ansatt har redusert 
sin stilling til 60 %. Instituttet er derfor tildelt mye timelærermidler og ønsker nå å lyse ut en 
100 % fast stilling som universitetslektor som kan finansieres av deler av timelærermidlene 
som tildeles. Se beregning i vedlagte brev fra instituttet. 
 
Fakultetet støtter søknaden fra LLE, og viser til at en tilsetting i fast stilling vil være i tråd med 
universitetssektorens arbeid med å redusere bruken av midlertidige tilsettinger. Instituttet 
mottar svært mye timelærermidler til undervisning på norskkursene, og prognosene tilsier en 
økning av studenttallet på området. I tillegg vil en tilsetting i fast stilling kunne styrke 
stabiliteten i fagmiljøet ved norskkursene. Fakultetet mottar særbevilgning til norskkursene 
og stillinger tilknyttet norskkursene er ikke en del av fakultetets langsiktige faglige 
bemanningsplan.  
 
 

Forslag til vedtak: 
 

Fakultetsstyret godkjenner at Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier kan lyse ut 
en 100 % fast stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk med tilsetting fra 
høstsemesteret 2011. Stillingen finansieres ved at timelærermidler omdisponeres til fast 
lønn. 
 

 
   

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 

Dato: 07.03.2012 

Arkivsaksnr: 2012/1802-MED 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

19/12 

20.03.2012 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier  
 

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

Institutt for lingvistiske, litterære og 

estetiske studier 

Telefon 55582400 

Telefaks 55589660 

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

HF-bygget, Sydnesplassen 

7 

Bergen 

Saksbehandler 

Siri Fredrikson 

55589375 

side 1 av 2 

 

 

Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

Unntatt offentlighet iht. offl. § 25, 1. ledd 

 

Ber om utlysning av fast stilling som universitetslektor i norsk som 
andrespråk 

LLE ønsker å lyse ut en fast stilling som universitetslektor på norskkursa f.o.m. høsten 2012.  
  
Ved norskkursa har to fast ansatte de siste to årene fått redusert arbeidsplikt (over 62 år). 
Videre har en av de fast ansatte gått ned i 60 % stilling, de ubesatte 40 % dekkes av vikarer. 
Vi ønsker derfor å omgjøre timemidler ved norskkursa til fastlønn, slik at vi kan få en 100 % 
fast stilling. Dette vil skape en mer stabil og forutsigbar ramme for fagkoordinator og ansatte 
på norskkursa.  
 
Vi ønsker altså å omgjøre deler av timemidlene, og omdisponere dette til fastlønn. Dette vil 
ikke øke rammene totalt, men vil minske potten for timelærermidler. Vi har tidligere fått 
følgende tall fra fakultetet ved Margaret Stenberg i denne saken: 
«Dersom en vil lyse ut en 100% univ.lektor still ltr 52, utgjør en 60% andel netto: 250.980,- 
ANA blir tildelt netto 412.400 i timemidler, totalt driftsbudsjett er på 655.407.» 
  
Ved norskkursa har det i mange år vært et permanent behov for å ansette timelærere og 
vikarer, og reduserte stillinger og arbeidsplikter forsterker dette behovet for midlertidig 
ansatte. Det er ikke ønskelig å ha en så stor andel midlertidig ansatte. Det viser seg også å 
være vanskelig å rekruttere kvalifiserte lærere til mindre, midlertidige stillinger.  
  
Dette fagmiljøet har sett en kraftig vekst i antall studenter og utenlandske ansatte de siste 
årene, og etter prognosene å dømme vil denne veksten fortsette. Slik vi ser det er det er 
derfor all grunn til å styrke stabiliteten i fagmiljøet ved norskkursa ved å lyse ut en fast 
stilling. 

 

Forslag til utlysningstekst følger vedlagt. 

 

Vennlig hilsen 

 

Johan Myking 

instituttleder Siri Fredrikson 

 administrasjonssjef 

Referanse Dato 

2012/1802-SIF 07.02.2012 
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Vedlegg 

1 Utlysningstekst - universitetslektor i norsk som andrespråk 

 



UNIVERSITETSLEKTOR I NORSK SOM ANDRESPRÅK – ei fast 

stilling  
Universitetet i Bergen (UiB) er eit byuniversitet der sentrale delar av campus ligg i Bergen sentrum. Vi har ca. 14 300 studentar 
og omlag 3 300 tilsette. UiB er kjend for forsking på høgt internasjonalt nivå og har mellom anna fleire sentre for framifrå 

forsking (SFF). Vi har ein sterk internasjonal profil, som medfører tett samarbeid med universitet over heile verda.  

 

Ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) er det ledig ei fast stilling som 

universitetslektor i norsk som andrespråk frå 1.8.2012. Universitetslektoren skal undervise 

utanlandske studentar og tilsette i munnleg og skriftleg norsk. 

 

Norsk som andrespråk – Norskkursa ved LLE – har for tida 11 fast tilsette universitetslektorar og 

førsteamanuensar. Det blir gitt undervisning på ulike nivå, frå nybegynnarkurs til kurs med meir 

fokus på akademisk skriving. Norskkursa gir også ei innføring i norsk kultur og samfunnsliv. I 

tillegg til undervisning kjem eksamensarbeid (sensurering, utarbeiding av eksamensoppgåver og 

plasseringsprøver) og anna undervisningsrelatert arbeid. Ved Norskkursa arbeider ein blant anna 

med å utvikle ulike nettbaserte læringstilbod. 

 

Kvalifikasjonar 

Den som vert tilsett som universitetslektor, må ha mastergrad eller cand.philol.-grad med hovudfag 

i nordisk språk og litteratur, norsk som andrespråk eller tilsvarande. Masteroppgåve/hovudoppgåve 

bør ha språkleg tematikk. Søkjarar med norsk som andrespråk i fagkrinsen vil verte prioriterte. 

 

Undervisningsspråket er norsk, og søkjarar må kunne dokumentere kompetanse i bokmål og 

nynorsk.  Søkjarar må ha morsmålskompetanse eller tilnærma morsmålskompetanse i norsk.  

 

Då dette først og fremst er ei undervisningsstilling, vert det lagt stor vekt på erfaring frå 

undervisning i norsk som andrespråk/framandspråk, særleg på universitets- og høgskulenivå. Andre 

relevante kvalifikasjonar er pedagogisk utviklingsarbeid, erfaring frå nettbasert 

undervisning/fleksibel læring og vitskapleg arbeid innan fagfeltet norsk som andrespråk. 

 

Ein vil ved tilsetjing også leggje vekt på om søkjarane er personleg skikka til å drive 

undervisningsarbeid. Aktuelle kandidatar må rekne med å bli kalla inn til prøveførelesing og 

intervju.   

 

Det vert stilt krav om pedagogisk basisutdanning i stillinga. Søkjarar som ikkje fyller dette kravet 

ved tilsetjinga, får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga er fullført innan eit år 

etter dato for tilsetjing.  

 

Arbeidsoppgåver 

I stillinga ligg det 75 % undervisning og undervisningsrelatert arbeid, 15 % forsking og 

utviklingsarbeid og 10 % administrasjon. Deler av undervisningsplikta kan bli lagt til sein 

ettermiddag. 

 

Vi kan tilby 
For den rette søkjaren kan vi tilby eit godt og interessant arbeidsmiljø. 

Løn etter lønssteg  (kode 1009/LR 25) etter tenesteansiennitet.  Søkjarar kan be om vurdering for 

tilsetjing som førstelektor eller førsteamanuensis.  Dette er personleg opprykk, og vil ikkje få 

konsekvensar for arbeidsoppgåvene som er lagt til stillinga. 

 

Andre opplysningar 

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til fagkoordinator Sigrun Eilertsen, 

Norskkursa ved LLE, tlf. 55 58 88 28 eller e-post: sigrun.eilertsen@lle.uib.no 

 



Universitetet i Bergen nyttar prinsippet om meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.  

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli 

ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir tatt til følgje, skal søkjaren varslast om dette. 

 

Den som vert tilsett, må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.  

Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor si normale arbeidsplikt og faglege 

kompetanse kan den som vert tilsett, også bli pålagt undervisning, rettleiing og eksamensarbeid 

utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til. 

 

Slik søkjer du på stillinga 

Søknad med CV skal sendast elektronisk via link på denne sida ”Søk på jobben”.   

Søknaden skal innehalde ei kort utgreiing om søkjaren sine undervisnings- og forskingsinteresser 

og motivasjonen for å søkje stillinga, og dessutan namn og kontaktopplysningar til to 

referansepersonar.   

 

I tillegg skal søkjarane sende via ordinær post, sortert i 3 bunkar: 

•CV 

• Fullstendig liste over vitskapleg arbeid   

• Inntil 10 publikasjonar eller upubliserte manuskript (inkl. doktorgradsavhandling).  

• Kopi av vitnemål og attestar 

 

Søkjarar må i lista over vitskaplege arbeid merkje dei arbeida eller deler av arbeida som det skal 

leggjast særleg vekt på ved vurderinga. Søknaden må innehalde oversyn over vedlegg som 

dokumenterer søkjaren sine pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan til dømes gjerast ved innsending 

av:  

 prov for gjennomført pedagogisk utdanning  

 evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning  

 oversyn over undervisningsomfang og -nivå  

 oversyn over hovudfags- og doktorgradsrettleiing og resultat  

 mottekne studentprisar  

 eigne pedagogiske publikasjonar  

 eigne undervisningskompendium og undervisningsmateriell  

 rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning, så som 

alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø 

 

Send til Universitetet i Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, 

Sydnesplassen 7, 5007 BERGEN.  

 

Søknaden skal merkast: 2012/1802 

Søknadsfristen er:  

 



 

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

 

  

  

 

 

Forlengelse av tilsetting for direktør ved Senter for middelalderstudier  

 
Dokumenter i saken 

 Søknad fra professor Sverre Bagge 

 
Bakgrunn 

Forskningsrådets finansiering av Senter for middelalderstudier utløper 31.12.2012 i tråd med 

kontraktsavtale mellom Universitetet i Bergen og Norges forskningsråd (NFR). Professor 

Sverre Bagge er direktør og faglig leder ved senteret og han fyller 70 år 7.8.2012. Det følger 

av Lov om aldergrenser for offentlige tjenestemenn m.fl., paragraf 2, at professor Sverre 

Bagge i utgangspunktet skal fratre sin stilling 1.9.2012, dvs. måneden etter fylte 70 år.  

 

Professor Sverre Bagge har søkt om å stå i sin stilling til og med 31.12.2012 slik at senterets 

faglige ledelse opprettholdes i den perioden senteret har finansiering fra NFR.  

 

Tilsettingsmyndigheten kan i henhold til lovens § 3, første ledd, bestemme at en 

tjenestemann skal kunne fortsette i tjenesten ut over den aldersgrense som gjelder for 

stillingen. Tilsettingsmyndigheten er i dette tilfellet fakultetsstyret ved Det humanistiske 

fakultet. Det er fast praksis ved Det humanistiske fakultet og ved Universitetet i Bergen for 

øvrig, at forlengelse av stilling ut over fastsatt aldergrense kun skjer i helt spesielle tilfeller.  

 

Fakultetet vurderer det som svært viktig at professor Sverre Bagge fungerer i sin stilling som 

direktør og faglig leder ved senteret fram til den formelle avslutningsdatoen 31.12.2012. 

Professor Sverre Bagge har ansvar for sluttføringen av senteret inkludert sluttrapport for 

senteret, årsmelding for 2012 og eventuell presentasjon av sluttresultatet for Norges 

forskningsråd. 

 
 
Forslag til vedtak: 

Professor Sverre Bagge fortsetter i sin stilling som direktør og faglig leder ved Senter for 

middelalderstudier til og med 31.12.2012 for å ta ansvar for sluttføringen av senteret som 

skissert i saken.   

 
 
   

 

Gjert Kristoffersen   

Dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 

Dato: 05.03.2012 

Arkivsaksnr: 2012/99-ARSE 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

20/12 

20.03.2012 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 



 

 

Postadresse: Senter for Middelalderstudier (CMS) 
Universitetet i Bergen, Postboks 7800, 5020 BERGEN 
Besøks- og  leverings adresse: Villaveien 1a, 5007 Bergen 
Tlf:  55 58 80 85   Faks: 55 58 80 90 
E-post: post@cms.uib.no   Webside: www.uib.no/cms 

 

 

 

        Bergen 2. januar 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Universitetet i Bergen 

Det humanistiske fakultet 

 

 

 

 

Søknad om forlenget ansettelse ved UiB 

 

Jeg søker herved om å få fortsette i stillingen som professor og direktør ved CMS etter fylte 

70 år 7. aug. og ut året 2012; dette for å sikre kontinuiteten ut perioden med bevilgning fra 

NFR. 

 

 
          

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

 

Sverre Bagge 



 

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

 

  

  

 

 

 

Oppnemning av vurderingskomité for søknader om professoropprykk 
innanfor fagområdet musikk  

 

Dokumenter i saken: 

1. Forslag til komité frå Griegakademiet – Institutt for musikk 

 

Bakgrunn 

Det humanistiske fakultet har innan fagområdet musikk motteke søknadar frå: 
 førsteamanuensis Stig Wernø Holter 
 førsteamanuensis Torleif Julius Torgersen 

 
Søknad frå Stig Wernø Holter 

Førsteamanuensis Stig Wernø Holter har søkt opprykk innanfor fagområdet musikk med vekt 
på kyrkjemusikk, spesielt liturgi/hymnologi og orgel. 
 
Griegakademiet – Institutt for musikk har sendt forslag til vurderingskomité. Følgjande 
komitémedlemmar er foreslått: 

 
 Professor Harald Rise, NTNU – Institutt for musikk  

 Professor II Arve Brunvoll, Norsk Lærerakademi 
 Professor Emeritus Erkki Tuppurainen, Sibeliusakademiet, Finland 

 

Professor II Arve Brunvoll er foreslått som leiar av komiteen.  

 

Instituttet har opplyst at dei diverre ikkje har lukkast med å finne eit kvinnelig medlem til 

vurderingskomiteen.  

 
Søknad frå Torleif Torgersen 
Førsteamanuensis Torleif Torgersen har søkt opprykk innanfor fagområdet musikk med vekt 
på klassisk/romantisk oppføringsspraksis, historiske tasteinstrumentar og kammermusikk. 
 
Griegakademiet – Institutt for musikk har sendt forslag til vurderingskomité. Følgjande 
komitémedlemmar er foreslått: 
 

 Professor Erling Ragnar Eriksen, Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og 
dans 

 Dr. Bart van Oort, Royal Conservatoire in The Hague, Nederland 

Dato: 06.03.2012 

Arkivsaksnr: 2011/11200-

ARSE 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

22/12 

20.03.2012 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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 Professor Anne Øland, Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus, Danmark 
 

Professor Erling Ragnar Eriksen er foreslått som leiar av komiteen. 

 
 

Forslag til vedtak: 

I tråd med forslag frå Griegakademiet – Institutt for musikk oppnemner Det humanistiske 
fakultet følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Stig Wernø Holter sine 
kvalifikasjonar til professorkompetanse innanfor fagområdet musikk med vekt på 
kyrkjemusikk, spesielt liturgi/hymnologi og orgel: 
 

 Professor Harald Rise, NTNU – Institutt for musikk  

 Professor II Arve Brunvoll, Norsk Lærerakademi 
 Professor Emeritus Erkki Tuppurainen, Sibeliusakademiet, Finland 

 
Professor II Arve Brunvoll vert oppnemnd som leiar av komiteen. 
 
Fakultetsstyret oppnemner vidare følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkar Torleif 
Torgersen innanfor fagområdet musikk med vekt på klassisk/romantisk oppføringsspraksis, 
historiske tasteinstrumentar og kammermusikk: 
 

 Professor Erling Ragnar Eriksen, Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og 
dans 

 Dr. Bart van Oort, Royal Conservatoire in The Hague, Nederland, 
 Professor Anne Øland, Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus, Danmark 

 
Professor Erling Ragnar Eriksen vert oppnemnd som leiar av komiteen. 
 
 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Telefon 55580000 
postmottak@uib.no 

Internett www.uib.no 
Org no. 874 789 542 

Griegakademiet - Institutt for 
musikk 

Telefon 55 58 69 50 
Telefaks 55 58 69 60 
grieg@hf.uib.no 

Postadresse 

Postboks 7805 

5020 Bergen  

 

Besøksadresse 
Lars Hillesgt. 3 

Bergen 
 

Saksbehandler 
Bjørn Einar Halvorsen 

55586961 
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Forslag til bedømmelseskomité for fagområdet musikk 

Det vises til fakultetets brev av 8. desember 2011 der Griegakademiet – Institutt for musikk 

blir bedt om å komme med forslag til bedømmelseskomité for fagområdet musikk til 

vurdering av søknader om opprykk til professor etter kompetanse. 

 

Griegakademiet – Institutt for musikk foreslår følgende komiteer: 

 

Stig Wernø Holter 

Professor Harald Rise, NTNU – Institutt for musikk harald.rise@ntnu.no 

Professor II Arve Brunvoll, Norsk Lærerakademi, arvbrun@online.no 

Professor Emeritus Erkki Tuppurainen, Sibeliusakademiet, Finland, 

erkki.tuppurainen@fimnet.fi 

 

Aktuelle kvinnelige kandidater som også leser norsk er forespurt, men det har ikke lykkes 

oss å finne et kvinnelig medlem til denne komiteen. 

 

Torleif Torgersen 

Professor Erling Ragnar Eriksen, Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans 

erling.r.eriksen@uis.no 

Dr. Bart van Oort, Royal Conservatoire in The Hague, Nederland, 

bartvanoortsmtp@gmail.com 

Professor Anne Øland, Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus, Danmark 

pianist@anneoland.dk 

 

Alle foreslåtte medlemmer i begge komiteforslagene er forespurt og har sagt ja til å påta seg 

dette oppdraget. 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 2011/11200-BJHA 06.02.2012 

   

 

Det humanistiske fakultet, sekretariatet 

 

Postboks 7805 

5020 Bergen 

 

mailto:harald.rise@ntnu.no
mailto:arvbrun@online.no
mailto:erkki.tuppurainen@fimnet.fi
mailto:erling.r.eriksen@uis.no
mailto:bartvanoortsmtp@gmail.com
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Vennlig hilsen 

 

 

Frode Thorsen 

Instituttleder                                   Bjørn Einar Halvorsen 

 seniorkonsulent 
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