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Saksliste 
 
 
Styresak Saker til behandling U.off. 

S 23/12 Vurdering av tilsettingsforhold og oppsigelse X 

FS 33/12 Ph.d.-graden - Joseph Avodo Avodo - oppnevning av 
komité 

 

FS 34/12 Ph.d.-graden - Marianne Bøe - oppnevning av komité  

FS 35/12 Ph.d.-graden - Ilja Serzants - oppnevning av komité  

FS 36/12 Ph.d.-graden - Merete Sæbø Torvanger - oppnevning av 
komité 

 

FS 37/12 Ph.d.-graden - Eli Heldaas Seland - innstilling X 

RS 23/12 Årsrapport 2011 - Det norske universitetssenter i St. 
Petersburg 

 

RS 24/12 Protokoll fra instituttrådsmøte 05.09.11 - Institutt for 
lingvistiske, litterære og estetiske studier 

 

RS 25/12 Protokoll fra instituttrådsmøte 26.09.11 - Institutt for 
lingvistiske, litterære og estetiske studier 

 

RS 26/12 Protokoll fra instituttrådsmøte 19.12.11 - Institutt for 
lingvistiske, litterære og estetiske studier 

 

RS 27/12 Protokoll fra instituttrådsmøte 23.01.12 - Institutt for 
lingvistiske, litterære og estetiske studier 

 

RS 28/12 Protokoll fra instituttrådsmøte 20.02.12 - Institutt for 
lingvistiske, litterære og estetiske studier 

 

S 24/12 Arbeidstidsregnskap - en evaluering av malen for normer 
og faktorer 

 

S 25/12 Innføringsemnet SPIK100 som erstatning for Akademisk 
skriving i Bachelorprogram i språk og interkulturell 
kommunikasjon 

 

S 26/12 Meldingar 2011  

S 27/12 Avhandling til dr.philos.-graden - innstilling X 

S 28/12 Oppsigelse i stilling som forsker X 
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiskefakultet/Faculty ofHumanities

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

I PhD 0 dr.philos. F-1

Kandidatens navn/ Candidate's name: Joseph Avodo Avodo
Født / Date of birth: 22.01.79
E-post adresse / E-mail address : Joseph.Avodo@ifuib.no
Avhandlingens tittel/Title of thesis : La politesse linguistique dans la relation educative institutionelle
au Cameroun
Søknadsdato/ Date of application : 07.03.12

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: Tittel/Title: Tittel/Title:
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and address:
address : address : Myriam Coco
Professeur des universitds Professor Coco NO"N Institutt for fremmedspråk
Musanji NGALASSO- Kungliga Det humanistiske fakultet
MWATHA,Universit6 Vitterhetsakademien Universitetet i Bergen
Michel de Montaigne - Institutionen fbr modema Pb. 7805 . 5020 Bergen

Bordeaux 3,10 Esplanade des språk, Uppsala Universitet NORWAY

Antilles,Domaine Box 636, SE- 751 26
universitaire,33607 PESSAC Uppsala
CEDEX, FØNCE SWEDEN
9 W+46-70 425 96 96 9
E-mail: ngalasso(a u- E-mail: E-mail: Myriam .Cocona, if.uib.no
bordeaux3.fr coco. noren(a,moderna.uu.se
Fax: Fax: Fax:
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem. /The
the,proposed eyatuating coØittee have agcgpted to serve as members cpm

navnetame
Instituttleder/Head of Department

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 . ' 1,1 1 / ; /7/jSaksar./Case no:

Dekan/Dean (I`jert Kristof4eløen Fakultetsdirektor/Faculty Dir 'ne Moel' : 1 r1

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

Postadresse : Besøksadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internert:
Postboks 7800 Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post@hfuib.no http ://www.uib.no/hfW
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway i
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultetlFaculty of Humanities

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

PhD ca dr.philos.

Candidate 's name : Marianne Boe
Date of birth : 04.11.77
E-mail address : Marianne.boe@skok.uib.no
Title of thesis : Debating Famity Law in Contemporary Iran : Continuity and Change in Women's
Rights Activists' Concepsions of Shari 'a and Women 's Rights

Date of application : 05.03.12

Members of the proposed evaluating committee:

First opponent : Second opponent : Third member/head of the committee:
Title: Professor Title: Docent Title: Professor
Name and address: Name and address: Name and address:
Valentine M. Moghadam David Thurfjell Håkan Rydving
Department of Sociology and Department for the Study of University of Bergen
Anthropology Religions Dep. of Archaeology, History, Cultural
Northeastern University School of History and Gender Studies and Religion (AHKR)
270 Holmes Hall Studies P.O. Box 7805
360 Huntington Ave. S6dert6m University 5020 Bergen
Boston, MA 02115 141 89 Huddinge Norway
USA Sweden

5t (617 ) 373-5472/6163 lit +46-(0)8-6084633 `ø3 +47 55582447
Mobile : +46-(0)709-384521

E-mail: v.m hadam neu.edu E-mail: david.thurf ell sh.se E-mail: hakan.rydving@ahkr.uib.no
Fax: 617)373-5367 Fax:: Fax:

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

Christhard Hoffmann
Head of Department

Hilde Gronvik
for 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.

Cc: Candidate and members of the evaluatin committee

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

Telefaks: E-post: Internett:
+47 55 58 93 83 post@hf.uib.no http://www. uib.no/hf
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PhD

OPPLYSNINGER OM KOMITL̀ FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
From the Department of:
Instituttfor lingvistiske, litterære og estetiske studier/Dept. of Linguistics, literary and Aesthetic Studies

UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet/Faculty of Humanities

X

Candidate 's name : 11ja Serzants
Date of birth : 18.07.1977
E-mail address : ilja.serzants@lle.uib.no
Title of thesis : Aspects of non-prototypical subjects ; diachrony , synchrony and areality

Date of application : 6.3.2012

Members of the nronosed evaluating committee:
First opponent : Second opponent: Head of the committee:
Maria Kopt 'evska a Tamm Axel Holvoet Helge Dyvik
Professor Professor habil. Professor
Stockholms universitet University of Warsaw Department of Linguistic , Literary
Institutionen for lingvistik Dept . of General Linguistics , East Asian and Aesthetic Studies
SE -106 91 Stockholm Comparative Linguistics and Baltic Studies.
Sverige 00-927 Warszawa , University of Bergen

ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
Polen

mail: tamm@lina . su.se mail : axel.holvoet @ uw.edu . nl mail: helge .dyvik@lle.uib.no
phone : + 46-8-16 26 20 phone : phone :5558 2261
The members of the proposed evaluating committee have accepted to serve as members of the
committee.

0 l^`.n ^-

Head of Department Head of Administration

FOR THE FACULTY:
The Faculty of Humanities hereby approves the members of the proposed evaluating committee.
Dato/date : Case no:

Dean. 'ert Kristoffers]
AUt

Faculty Director . rine MoeI ^^
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@hffa.uib.no http://www.uib.nolhffal
+47 55 58 93 90
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet/Faculty ofHumanities

OPPLYSNINGER OM KOMITk FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMNIITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
Fra Institutt : Institutt for lingvistiske , litterære og estetiske studier

PhD dr.philos.

Kandidatens navn : Merete Sæbø Torvanger
Født:23.9.1966
E-post adresse:
Avhandlingens tittel : Det dramatiske tredje: Mental-estetisk analyse- og tolkningssannhet. Nathalie Sarrautes
Le Mensonge og Sarah Kanes 4.48 Psychosis i lys av Wilfred R. Bions tenkning.

Soknadsdato :25.10.11

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt:

Førsteopponent : Annenopponent : Trede medlem /komiteleder:
Tittel: Lektor, h.d. Tittel:Professor Tittel:Professor
Navn og adresse : Navn og adresse : Navn og adresse:
Lilian Munk RSsing Svein Haugsgjerd Per Buvik
Institut for Kunst- og Universitetet i Nordland og Institutt for lingvistiske, litterære og
Kuturvidenskab Oslo Universitetssykehus estetiske studier
Københavns Universitet Jacob Aalls gt. 19 b, Universitetet i Bergen
Karen Blixens vej 1 0364 Oslo
2300 København S
Danmark
2 l
E-mail: roesing@hum.ku.dk E-mail:HAUSVE@ous-hf.no E-mail: Per.Buvik@lle.uib.no

Fax: Fax: Fax:
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitdmedle

iiN Lt^_) (\,
Johan Myking
Instituttleder

^ Siri Fredrikson
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,

Dato: Saksnr:

Fakultetsdirektør: Trine Moe

Kopi til kandidat og medlemmer i bedømmelseskomiteen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Intemett:
Postboks 7805 Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post@hf.uib.no http:llwww.uib.Øf
NO-5020 Borgen, +47 55 58 93 90
Norway
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1) INNLEDNING

Hensikten med denne rapporten er å gi eierinstitusjonene i Norge innblikk i virksomheten og å

dokumentere senterets utvikling over tid.

NØKKELDATA:

Styrets sammensetning i 2009-2012

Styreleder: Bjarne Rogan (UiOiHF)

NTNU: Kathrine Skretting (HF vara: Stefan Jacobsen (Ing.vitenskap)

Ui13: Siri Lexau (HF) vara: Terje Knutsen (Smi. Politikk/SEVU)

UiO: Giuditta Cordero-Moss (Jus)*vara: Anton Steen (SV)*

UiTø Tore Nesset (HF) vara: Hallvard "I jelmeland (SV**)

* Helge Hveern (SV) var opprinnelig UiO-representant, men gikk av med pensjon og ble fra
våren 2011 erstattet av Giuditta Cordero-Moss (Jus). Siden representant og vara skal være fra
forskjellig fakultet måtte da også Ui0s vara, Hans fetter Graver (Jus), erstattes.

** Tjetmeland sitter som vara ut perioden etter at HF og SV ble slått sammen ved UiT.

Antall m2 innleid:

600,4

Antall ansatte i 2011:

Senterleder: Førsteamanuensis Tamara Lrinngren

Toerstilling i statsvitenskap: Forsker Arild Moe (Fridtjof Nansens Institutt)

Lokalansatte

Kontorsjef: Polina Tsikoreva (75°1x)

Konsulent f'or studieadministrative spørsmål: Elizaveta Kuskova (50%)

Konsulent for vitenskapelige prosjekter : Anastasia Makarova (50%) til 30.06.2011
Bokholder : Victoria Kurakina (50%) til 01 . 03.2011 , deretter regnskapsfirmaet Konsu,
ansvarlig Tatiana Pavlova
IT-spesialist : Aleksej Ameljushkin (25%) fra 01.03.2011
Konsulent Julia Kadyrleeva ( 100%) fra 20 august 2011

Akkreditering

18.10.2009-18.10.2012

Power of Attorney utstedt av Universitetet i Oslo gir senterleder rett til å representere senteret
og UiO i Russland.

Senteret er registrert sorn skatteenhet i Russland og har rett til å utstede visuminvitasjoner til
vitenskapelig ansatte med aktiviteter på elles i forbindelse med senteret.
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Økonomi

Tilskuddet fra eierinstitusjonene ytes etter følgende nøkkel:

NTNU:26,2% Ui13:21,7% Ui0:38,1% UiTø: 14,0%

Regnskapsoversikt for DNUSP 2011 finnes i VEDLEGG 1.

Budsjett og regnskap ø tusen)

Sum inntekter

Bud 11

4953

Regn Il

5038

Bud 10

4500

Regn 10

4699
Herav utgjør tilskuddet
fra eierinstitusjonene 3825 3825 3737 3590

Sum utgifter 4606 4844 4500 4196
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2) STYRELEDER HAR ORDET

Denne spalten har vært forbeholdt et tilbakeblikk på begivenheter og temaer fra året
som er gått, til litt friere refleksjoner enn det formatet 'årsrapport' vanligvis tillater.
Året 2011 byr på stoff nok i sa måte, ikke minst med tanke pa at vi dette året har skuet
lengre østover enn tidligere, mot Moskva.

Men denne gangen tillater jeg meg et lengre perspektiv og et mer personlig tema.
En sur og kald vinterdag i 2003 ble jeg tatt imot i St. Petersburg av daværende
senterleder Lillian flelle. Men en mild høstdag i 2011 forlot jeg byen for siste gang -
som styreleder, etter å ha bevilget meg en halv dag ekstra på et av byens mange flotte
museer. Altså ni år, med mange reiser, mange overraskelser, mange positive
opplevelser.

DNUSP har hele tiden beveget seg fremover, studenttallet har økt, nye kurs er
kommet til og fagporteføljen er utvidet, vi har beveget oss opp på både MA- og
doktorgradsnivå, den vitenskapelige staben er utvidet, og de faglige seminarene har
vokst både i antall og tyngde. Jeg kan heller ikke la være å nevne de mange gode
måltider, enkelte rent ut sagt babett'ske, og minnerike ekskursjoner. Man glemmer ikke
så lett bjømepateer og størfileter, ortodokse klostre og løkkupler, vikingborger og
ballettoppsetninger. Men heller ikke russisk byråkrati, korrupsjon, rettsvesen og
eiendomsmeklere. I parentes bemerket har også enkelte norske instanser tidvis vist fra
sin mest byråkratiske side. Som `grossist' i verv kan jeg trygt si at det er få andre
oppgaver som har bydd på sa mange overraskelser, som tidvis har frembrakt så mye
adrenalin, og som har gitt så mange gode minner.

Når DNUSP går så godt som det gjør og har gjort seg så uunnværlig i det norske
universitetssystemet, og når vervet som styreleder har vært en så flott erfaring, skyldes
eiet i særlig grad staben i St. Petersburg og hjelperne hjemme i Oslo, i tillegg til et
kreativt og arbeidsvillig styre. Min etterfølger i styreledervervet skal prise seg lykkelig
for å ha en senterleder som Tamara Lcinngren i St. Petersburg og en styresekretær som
Bjarne Skov i Oslo. Jeg ønsker Einar Lie hell og lykke - og mye spenning - som ny
styreleder ved DNUSP!

Oslo/Paris, 7.2.2 012

Bjame Rogan
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3)STYRETS ARBEID
OG OVERORDNEDE TILTAK.

Ny styreleder for senteret
Bjarne Rogans periode som styreleder utløp 31,12.2011. Som ny styreleder har UiO oppnevnt
forskni.ngsdekan ved HF, professor Einar Lie for en periode på 2 år.

Eiendoms - og leieforhold
Saken er en fortsettelse fra 2010. Planen var at Statsbygg skulle søke etter eiendom i St.
Petersburg med sikte på å leie ut til senteret, men 10. oktober 2010 konkluderte Statsbygg med
at ingen av de viste objektene tilfredsstilte norske krav til rømningsveier og universell
utforming. Styret tok konsekvensen av dette og valgte ikke å gå videre nted saken. Dagens
leieavtale videreføres derfor, og styret anser eiendomssaken som avsluttet i denne omgang.

Stipend til reise og opphold for stipendiater
Det ble utlyst 5 reise- og oppholdsstipend våren 2011 med sikte på opphold om høsten. Det var
13 søkere og av dem ble fem tilbudt sti.pender, de fleste for litt kortere tidsrom enn de hadde
søkt. Senterstyrets satsning på kunsthistorie og jus ble tatt hensyn til i tildelingen. Av
stipendmottakerne var I fra HF/UiB, 2 fra HF/UiO, 1 fra Jus/UiO og 1 fra Jus/U1T. Det var
ingen søkere fra LATNU.

Nytt nasjonalt tilbud i kunsthistorie på masternivå
Siri Lexau har i løpet av 2011 utviklet et mastertilbud for kunsthistorie -- to moduler å 15 sp.
Emner ferdigstilles, og det gjøres avtale om hvilken partner i St. Petersburg som skal være
ansvarlig for dem våren 2012. Emnene vil bli tilbudt første gang høsten 2012,

Svensk studentgruppe tar russiskkurs på senteret
For første gang er svenske studenter på senteret og har tatt russiskkurs som del av sitt 3.
semesterstudium ved Geiteborgs Universitet. En del norsk grunnmateriell er oversatt til svensk
av Lennart Liinngren og russiskundervisningen skjer på engelsk (og naturligvis russisk).

Nordisk Ph .D kurs i statsvitenskap - Arild Moe
Dette kurset ble av ulike grunner utsatt fra 2010..Høsten 2011 deltok ni stipendiater på kurset
uContemporary Russian Politics: Key domestie developnients and extemal aspects» med
forelesere fra Det europeiske universitetet i St. Petersburg og Statsuniversitetet i St. Petersburg.

Kontorplasser i Moskva - mulig samarbeid med Ui0s senter for medisin
Som en følge av senterets økende behov for å være til stede også i Moskva var det sommeren
2011 samtaler mellom DNUSP og UiOs medisinske senter i Moskva. Senteret i Moskva har
ikke den nødvendige formelle status til at DNUSP kan inngå avtale om leie av kontor. Det er
videre en del andre forhold omkring senteret i.Moskvas status som gjør det vanskelig å
formalisere et samarbeid. Sist men ikke minst ligger lokalene langt fra sentrum.

Under senterleder og styreledere besøk i Moskva så man også på et tilbud fra utleieren i St.
Petersburg om leie av kontorlokaler som dette firmaet disponerer i Moskva. Leien var innenfor
det styret selv kunne ha godkjent budsjettmessig. Imidlertid stilte firmaet så knappe tidsfrister
at det ikke var mulig å få dette styrebehandlet, og dermed takket man nei til tilbudet.

I Moskva har DNUSP samarbeid med bl.a. Det russiske vitenskapsakademi, Statsuniversitetet i
Moskva, Moskvas Pedagogiske Universitet, Institutt for russisk litteratur (Gorkij-instituttet),
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Pushkin-instituttet for det russiske språk, Det statlige historiske museet (adresse: Den røde
plass 1), Det russiske statsbiblioteket, m.fl. Norske forskere som kommer til DNUSP ifbm
forskningstermin eller materialeinnsamling til avhandlinger eller forskingsprosjekter, trenger
ofte å jobbe både i St. Petersburg og Moskva, og undervisning i statsvitenskap, kunsthistorie og
russisk språk og litteratur på masternivå vil kunne dra fordel av en tilstedeværelse der.

MARKEDSFØRINGSTILTAK
Senteret har mange aktiviteter som ikke umiddelbart fanges opp av betegnelsene "forskning"
og "undervisning", men som er viktige for å synliggjøre senterets virksomhet og
tilstedeværelse både i Russland og i Norge.

SiLlr seminar om Russlandssamarbeid i mai 2011
Styresekretær Bjarne Skov var invitert og hadde utviklet en PowerPoint om senteret sont ble
presentert der. Senteret knyttet flere nye kontakter og mulige "kunder" i høgskolesektoren
gjennom dette, og fikk etablert bedre kontakt med SiU.

Furopadagen i Si Petersburg - 24, september 2011
Europadagen er en festival som organiseres av EUs delegasjon til Russtand sammen med FUs
medlemsstaters konsulater og kultursentre. Norge og Island deltar også sammen med Nordisk
ministerråds informasjonskontor i St Petersburg..DNUSP deltok på en fellesnordisk stand, og
bidro med en språkklasse hvor publikum fikk en times innføring i norsk.

Generalkonsulatet i St Petersburg ved Oddbjørn Lunde samarbeider med. Det norske
universitetssenteret på den norske delen av standen. Det ble brukt et ekstra opptrykk av SIUs
"Study in Norway"-katalog. UiO hadde også sitt uProspectus» til utdeling på standen.

Brosjyre erm senteret til bruk jor ansatte ved eierinstitusjonene
l det senere har det vart en del tegn på at senteret ikke er godt nok kjent blant vitenskapelig
ansatte ved eierinstitusjonene, og at det ikke er formidlet godt nok hvilken fordel det er å ha et
stykke norsk infrastruktur til rådighet i Russland. Det er derfor laget en brosjyre som er
distribuert bredt til eierinstitusjonenes ulike fakulteter og institutter. Brosjyren er også gjort
tilgjengelig for styremedlemmer og vararepresentanter på papir og som en pdf-fl, slik at de kan
sende ut brosjyren når de hører om samarbeidstiltak med Russland.

Nve nettsider lbr senteret
Senterets sekretariat har i samarbeid med UiOs sentrale dataavdeling (USIT) fått stilt til
rådighet en ny mal for nettsider som kan redigeres både fra St Petersburg og Oslo. 1 løpet av
sommeren 2011 ble store mengder tekst lagt over i nytt format og ny web ble lansert til
styremøtet tirsdag 27.9.2011.
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4)UTDANNING

Vårsemestret 2011

12.01 - 02.02 Intensivt innføringskurs i russisk for 4 mastergradsstudenter ved US

15.01 - 25 .02 Praktisk "veiledning " for to studenter i pedagogikk ved UiA

21.02 - 21.05 Mastergradskurs i russisk politikk , 2 x 15 sp, 7 påmeldte , 5 tok eksamen

31.03 - 01.05 Kurs for studenter ved Ui13, russisk 200-nivå , 9 fullførte

mai Nybegynnerkurs og påbyggingskurs for ansatte ved norske universiteter

31.05 - 30 . 06 Kurs for studenter ved UB, russisk 100-nivå , 15 påmeldte , 10 fullførte

Høstsemestret 2011

31.07 - 01 ,09 Intensivt innføringskurs i russisk for NTNU-studenter , 5 påmeldte , 4 tok eksamen

31.07 - 15.09 Kurs for UT-studenter ( Russisk i St, Petersburg ), 3. sem. studium, 12 påmeldte, 6

01.09 - 01.12

tok eksamen

Kurs for UiO-studenter (Russisk i St. Petersburg ), 5, sem , studium , 15 påmeldte 11

01.09 - 01.12

tok eksamen

Kurs i russisk for Gdteborgstudenter, 3. sem . studium , 6 påmeldte , 6 tok eksamen

INSTITUSJONENE BRUKER SENTERET TIL UTDANNING SLIK:

Russisk språk:

UB: 3. semester bachelor (deler av semesteret, eksamen hjemme)

2. semester bachelor (deler av semesteret, eksamen hjemme)

UiO: 5. semester bachelor, 30 sp med eksamen i St. Petersburg

UM 3. semester bachelor (8 uker): 10 sp med eksamen i St. Petersburg

NTNU: begynnerkurs i russisk: 7,5 sp med eksamen i St. Petersburg

Begynner- og påbyggingskurs i russisk for ansatte ved norske universiteter

Kursene holdes hvert år i mai med påmeldingsfrist i begynnelsen av april

Statsvitenskap

Det tilbys et fullt semester på master i regi av Bai.tisk-teknisk universitet, tilrettelagt av

DNUSP. 2 kurs å 15 sp gir 30 sp. til sammen.
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ANDRE UNDERVISNINGSTILTAK OG UTDANNTNGSRELATERTE BESØK

13.1.- Besøk av to studenter fra Universitetet i Agder for studieopphold ved DNUSP, og studentpraktikant ved

28.8 henholdsvis Herzenuniversitetet og Gymnas 157 i St. Petersburg

18.1-18.2 Undervisning i russisk språk for fire studenter fra Universitetet i Stavanger

8,-15.4 Besøk fra Westerdals School of Gommunication, Oslo (50 elever)

Senteret bidro med formidling av visuminvitasjoner

13.10 En gruppe studenter fra Høgskolen i Oslo besøkte Gymnas 157 i St. Petersburg. Besøket ble arrangert

av senteret.

11.-14.11 Besøk av Stabekk videregående skole (Bærum). Sentret bidro med formidling av visuminvitasjoner

EVALUERING AV UNDERVISNING

Senteret foretar evaluering av alle kurs og bruker evalueringsskjemaer systematisk for å avdekke

eventuelle svakheter og foreta forbedringer . Jevnt over er studentenes tilbakemeldinger gode . Senteret

går igjennom forslag til forbedringer av kursene og har videreformidlet studentenes evaluering til

lærerne som underviste på kursene i 2011,

Den lokale evalueringen av opplegget for studentene fra UT høsten 2011 viste ingen tilfeller av

kvalitetssvikt i opplegget. Likevel har gruppen levert en klage til UT i etterkant. Senteret har tatt dette

meget alvorlig, med en full gjennomgang av opplegget. Tilsvar til klagen er sendt til Tromsø i januar

2012. og viser ingen alvorlig kvalitetssvikt.

Senteret organiserte:

01.05 Ekskursjon til Novgorod for IM3-studentene (200-nivå) og mastergradsstudentene i Uolitikk

13,06 Ekskursjon til Tsarskue Selo fur lJiB-studentene (100-nivå)

22.09 Guidet ekskursjon i St. Petersburg fora] le studenter ved senteret

01.10 Guidet utflukt til Novgorod for alle studenter ved senteret

Studenter i Novgorod. Foto: Marianne Isaksen
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5) FORSKNING - KURS - SEMINARER

Antall forskere, Ph.D og masterstudenter ved senteret 2011

Om utlysning og tildeling av reise- og oppholdsstipend 2011, se under 3).

Disse fem fikk tildelt reise- og oppholdsstipend for opphold høsten 2011:

7

Kari Brandtzceg (pli. d. - kunsthistorie)

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo (l mnd)

Forholdet mellom estetikk og politikk i mellomkrigstiden .. norsk kunsthistorisk materiale der

forbindelsene til den russisk/sovjetiske kunstutviklingen drøftes.

I-Mvard Bwkken (ph.d. - russiske områdcstudier)

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo (2 mnd)

Selective Prosecution in Contemporary Russian Politics.

Irina Fodehenko (ph.d. -- jus)

Avdeling for Petrolcums- og energirett, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo (2

måneder)

Safety and Environmental Legislation Regime for Russian Oil and Gas Operations - a

comparative critical analysis.

Ilja Serzants (ph.d. -- lingvistikk)

Institutt for lingvistikk, Litteratur og Estetiske studier , Universitetet i Bergen (2 mnd)

The role of the North Russian dialeet for the Circum- Baltie area.

IG istoyf r Svendsen (ph,d. -jus)

Juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø (2 måneder)

Norsk og russisk erstatningsrett i Nordområdene med fokus på forholdene rundt

petroieumsutslipp til havs.
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I tillegg til de fem stipendtildelingene hadde senteret følgende faglige opphold i 2011:

Benedikte F. Vardøy (master - russisk)

Institutt for fremmedspråk , Universitetet i Bergen ( 1 måned)

Lånord i det russiske språket (ing-former)

Lars Eivind AirA land (førstelektor - geofag)

Institutt for geofag, Universitetet i Oslo (vår 201

Terrane Transfers in the Caledonides

}

PhD-kurset "Contemporary Russian politics: Key domestic developments
and external aspects"

Kurset er en av styrets prioriteter, og dette var «premieren». Kurset ble koordinert av senterets

Arild Moe, tilsatt i lI-erstilling ved senteret og direktør på Fridtjof Nansens Institutt . Etter et

nordisk markedsføringsfretnstøt fikk kurset en finsk , tre svenske , en russisk og fem norske

deltakere. De norske var fra UiO (2), UiT (2) og NTNU /Forsvaret Forskningsinstitutt (1).

Det var tre dagers intensive forelesninger av Nikita Lomagin, Andrey Pavlov og Tatiana

Romanova rundt temaene: "The development of property rights in Russia", "Foreign policy

doctrines and thinking in contemporary Russia", "The Role of Power Structures in Russia's

filterna! Development and External Policy", og "Russian Energy policy - domestic and external

aspects and Russia-EU relations". Deltagerne fant at kurset hadde gitt nyttige bidrag til arbeidet

med avhandlingene. I tillegg inngikk diskusjon av papers og et møte med russiske journalister.

Se kursbeskrivelse her:

htt :i/www.st- etersbiir,.uio.nol.hdistatsvitenska /PhDCourseNUC2011. df

STYRETS FAGLIGE SEMINAR 241.1
2011-seminaret tred tittel "The Rode of Diplomacy and C'onsular Service in Norwegian-Russian

Relations 1814-2014 " ble ledet av professor Jens Petter Nielsen fra Institutt for historie og

religionsstudier, Universitetet i Tromsø. Seminaret var et samarbeid mellom DNUSP, UiT og

Institutt for forsvarsstudier, Oslo, og er en del av forskningsprosjektet «Neighbourly

Asymmetry: Norway and .Russia 1814-2014».
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Keynote speaker var professor Patrick Salmon fra Foreign and Commonwealth Office, som

også er medlem i Det norske vitenskapsakademi . Det var også innledere fra norsk og russisk

diplomati.

Kon erutuen hadde deltakere fra filgetide universiteter c>g fc^rskti ngsenheter:

Universitetet i Oslo , Universitetet i Tromsø , Det norske nobelinstitutt , Institutt for

forsvarsstudier (Oslo)

Det russiske vitenskapsakademi , Murmansk statsuniversitet for humaniora , Det nordiske

arktiske føderale universitet i Arkhangelsk

I sin rapport fra seminaret skriver N ielsen blant annet:

Foredragene fta seminaret vil bli publisert i løpet av våren 2012.i bokformat under tittelen "Caution &

Compliance. Norwegian-Russian Diplomatic Relations, 18 14-2014". Dette vil bli et viktig bidrag til.

forskningsfeltet norsk-russiske relasjoner, samtidig som boka trolig også vil være av interesse for

bredere publikum. Publikasjonen vil være på engelsk.

Nelsen uttrykker sin takknemlighet til DNUSPs styre for anledningen og dett økonomiske støtten, og

takker spesielt Tarnara Ltinngren, Poi.ina Tsikoreva og øvrige medarbeidere for støtte og service, og for

fleksibilitet og forståelse når tidsskjemaet innimellom ble overskredet.

Fullstendig rapport og endelig program finnes i Vedlegg.

Fra styrets årsseminar 2011. Cote: Anastasia Makarova.
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ØVRIGE AKTIVITETER - FORSKNING

7-8.4 Konferanse
«Oversatt litteratur i det moskovittiske Rus' - kildegranskning og tekststudier»
var et samarbeidsprosjekt mellom Det norske universitetssenter i St. Petersburg og Det russiske
nasjonalbiblioteket, med bred russisk og internasjonal deltakelse.

Det var deltakere} fra.følgende universiteter ogforskningsenheter:

Universitetet i Tromsø

Uppsala. Universitet, Humboldtuniversitetet (Berlin), Edtv6s Lor'and Universitet

(Budapest), Det jagellonske universitet (Krak~

Det russiske nasjonalbiblioteket, Det russiske vitenskapsakademi (Moskva),

Statsuniversitetet i Moskva, Statsuniversitetet i St. Petersburg, Forlaget 000 «AI'yans-

Arxco» (spesialisert på russisk-ortodokse boker)

3. - 7.10 Seminar
"Forskarskolen i estetiska vetenskaper"
Forskerskolen ved Stockholms universitet holdt seminar ved DNUSP, ledet av professor i
«slaviska sprik med litterårr inriktning» Per Arne Bodin. Seminaret etablerte
forskningsforbindelser mellom Stockholms Universitet og Det Europeiske Universitet i St.
Petersburg. 16 doktorander og seks lærere fra Stockholms Universitet deltok.

l9: 22.1.0 Konferanse
"Virtual Russia : Digital Space and Post-Soviet Political Culture"
var et samarbeid mellom Helge Blakkisrud ved Institutt for russiske og eurasiske studier ved
NUPI, det Bergen-baserte prosjektet Web Wars som ledes av Ellen Rutten, og prosjektet The
Future of Russian, ledet av Ingunn Lunde, UiB. Det var deltakelse fra følgende universiteter og
forskningsenheter:

Det var de haikere fra,lølgende universiteter og forskningsenheter:

NUPI, Universitetet i Bergen, Aarhus Universitet. Linkaping Universitet

University of Pctrozavodsk., Senter for humanitær forskning (1.>ettrp ryNtai^iklTapEisix

t4ec ie,zonat{itiz I'A.HxHr`c), University of Samara, University of Arkhangelsk.

University of Florida, Universite de C'orse, Universite Panthcan-Assas (Paris 2)

24.-25. 11 Konferanse
"Northwest Russian and Belarusian vernaculars in the context of Dialectology , Typology
and Areal Linguistics."
20-25 deltakere. Ledet av stipendiat Ilja Ser2ants, Universitetet i Bergen sammen med Bjiim
Wiemer, Gutenbergruniversitetet i Mainz.

Det var deltakere fi•a følgende universiteter og forskningsenheter:

Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø
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Det nasjonale vitenskapsakademi (Minsk), Det nasjonale tt)rskningsinstitutt for sprik og
litteratur (Minsk), Det russiske vitenskapsakademi (Moskva), Det statlige karelske

pedagogiske akademi (Petrozavodsk), Statsuniversitetet i Novgorod, Statsuniversitetet i

Petrozavodsk. Statsuniversitetet i Pskov, Statsuniversitetet i St Petersburg

Universitetet i M.ainz, Universitetet i Marburg, Bueknell University (Peitrtsylvlrru,i)„ Det

polske vitenskapsakadetiii (Warszawa), Universitetet i Dattgavpils (Latvia)

Konferansens nettside: http:l/ortz.uib.no^/iceastp/ilma/conference/

Foredrag og gjesteforelesninger:

6.4 Professor Marja Leinonen, Helsinki Universitet, gjester Herzenuniversitetet og holder
forelesning om russisk og finsk grammatikk i komparativt perspektiv. DNUSP er
medarrangør.

10.11 Professor emeritus Lennart Lonngren holder foredrag med tittelen «Valensanalys av det
ryska genitivattributet»

23.-24.11. Professor Anatolij Michailovitsj Kuznetsov, Universitetet i Daugavpils, Latvia,
holder foredragene: «Proisehozjdenie slavjanskich azbuk (alfavitov)» og «Istorija
russkich mestoinlenii»

29.11 Senterleder Tarnara Lriniigren holder foredraget «lstochniki Ihitija Fedora Studita v
Sobornike. Nila Sorskogo» i forbindelse med den internasjonale konferansen
«Chetvertye Likllachevskie chtenija - aktuelle problemer i studiet av slavisk-russiske
hagiogrammer» på Institutt for litteratur/ Ptlshkinskij Dom Det russiske
vitenskapsakademiet.

Fra seminaret "North west Russian and 13elarusian vernaculars in the context of'
Dialectology , Typology and Areal Linguistics"
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6) ANNET

6.4 DNUSP deltar i utstillingen «Arven etter

Nansen» i anledning Fridtjof Nansens

150 års fødselsdag i «A.S. Popov

Central Museum of Communications»

17.5 Nasjonaldagsfeiring på senteret med

studenter og kolleger

18.9 UiBs rektorat holder årsmøte ved

DNUSP med samtlige dekaner, 18.-21.9

27.09 Styremøte ved DNUSP

10.11 Møte med russiske studenter fra

Statsuniversitetet i St. Petersburg og St.

Petersburg Pedagogiske Universitet

(HerLenuniversitetet)

16.1 l De norske og svenske studentene

lagrer å lage russisk mat (borsjtsj)

torsk-russisk studentmøte 10.11.
Foto: Polina Tsikoreva

24.11 Senterets studenter, stipendiater og

ansatte på ishockeykamp mellom SKA

(Sports (K)Club of the Army) og

Dinamo i Ledovyj Dvorets (en norsk

spiller, Patrick Thoresen, på banen!)

3.12 Julebord for ansatte og stipendiater på

Restaurant Pogrecb.

8.12 3uleglØgg på senteret for

samarbeidspartnere, kollegaer og

venner.

Studentene lager borsjtsj russisk rnatkveld.
Foto: Polina Tsikoreva
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VEDLEGG 2: STYRETS ÅRLIGE FAGLIGE SEMINAR

The Rote of Diplomacy and Consular Service in Norwegian -Russian
Relations 1814-2014
September 26-27 2011
The Norwegian University Center in St.Petersburg, Kaluzhsky Pereulok 3
Organizers: The Norwegian University Centee in St.Petersburg, The University of Tromsø,
Department of History and Religious Studies, The Institute for Defence Studies, Oslo

The aim of this seminar is to investigate the changi.ng role of diplomacy and consular services
during two hundred years ofNorwegian-Russian relations. It is devoted to those people who in
the past officially represented Russia / the Soviet Union in Norway, and conversely Sweden-
Norway and later Norway in Russia /the Soviet Union. The seminar springs from the research
project "Ncighbourly Asymmetry: Norway and Russia 1814-2014", organized by the Dept. of
History and Religious Studies, University of Tromsø in collaboration with the Northern Arctic
Federal University of Arkhangelsk, the Institute of Universal History, Russian Academy of
Sciences, Moscow and the Institute for Defence Studies, Oslo.

Conference opening:

Rune Aasheim
Norway's Consul General in St.Petersburg

Bjarne Rogan
Chairman of the board of the Norwegian University Center in St.Petersburg

Jens Petter Nielsen
Professor, Department of History and Religious Studies, University of Tromsø

Key note speech:
Patrick Salmon, Foreign and Commonwealth Office, London:
"The changing role of diplomacy 1.814-2014".

Biographles:
Kari Myklebost, Dept. of history and religious studies, University of Tromsø: "Nikolai Grove
Prebensen, Norway's first envoy to Russia (1906-1920)"

Ruslan Davydov: Institute for ecological problems of the North, RAN: "H.A. Mechelin,
Russian Consul-general in Norway ca. 1850-1870."

Vladimir Karelin, Murmansk State Humanitarian University: "Russian envoys in Kristiania
1905-1917: three portraits incomplete".

Yngvild Sorbye: "Alexandra Kollontay - the World's first female diplomat"

Vadim Roginsky, Institute of universal history, RAN: "Soviet diplomats in Norway and the
Great Terror"

Petia Mankova, Dept. of history and religious studies, University of Tromso : "Norwegian and
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Russian diplomats and consuls in portraits."

Themes:
Jens Petter Niessen, Dept, of history and religious studies , University of Tromso : "Diplomacy in
high latitudes : the Russian consulate in Hammerfest / Vardo ca . 1870-1917".

Victoria Tevlina, The Barents Institute , University of Tromso : "Norwegian consuls/consuls
general in Arkhangelsk in the Late Imperial period"

Andrey Repnevsky: The Northern Arctic University, Arkhangelsk: "Norway's
consulate/consulate-general in Arkhangelsk in the Soviet epoch and the Wicklund case".

Gyrid Celius, The Norwegian Embassy in Moscow: "The Norwegian- Soviet negotiations about
Svalbard and recognition de jare of the Soviet government, 1.921-1924"

Sven G. Holtsmark, Institute for defense Studies , Oslo: "The Norwegian diplomatic
representation in the Soviet Union during the Second World War"

Alexey Komarov, Institute of universal history, RAN: "The Soviet Ministry of Foreign Affairs
machinery and the policy towards Norway, 1944-47".

Structured presentations:

Asmund Egge, IAKH, University of Oslo: " Soviet diplomacy and the Norwegian lefi, 1.921-
19:39".

Stian Bones, Dept. of history and religious studies, University of Tromso: "Re-negotiating
neighbourliness: The Kozyrev-Stoltenberg connection".

Hallvard Tjelmeland, Dept. of history and religious studies, University of Tromso: "Einar
Gerhardsen, Andreas Andersen, Finn Moe and the belief in personal diplomacy".

Thursday September 29
Workshops for authors of "Neighbourly Asymmetry: Norway and Russia 1814-2014",
volume 1 and 2.
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Rapport fra seminaret `The Role of Diplomacy and Consular Service in
Norwegian -Russian Relations, 1814-201.4'

26.-27. september 2011, Det norske universitetssenteret i. St. Petersburg

I seminaret deltok historikere fra Norge, Russland og Storbritannia. Foredragene ble fillgt av
diskusjoner. Seminaret ble åpnet av Norges generalkonsul i Sankt Petersburg Rune Aasheim og
styreleder ved det norske universitetssenteret i St. Petersburg Bjarne.Rogan. Det russiske
utenriksdepartement& var representert ved S. V. Netsjaev, ansatt ved departementets avdeling i
Sankt Petersburg. Mange av foredragsholderne bidrar til bokprosjektet "Det asymmetriske
Naboskap: Norge og Russland, 1814-2014" og har tidliger møttes ved flere anledninger.
Seminaret bidro til å styrke videre det faglige samholdet innenfor prosjektet, men det var også
nyttig og inspirerende å bli kjent med Patrick Salmon som er Chief Historian ved Foreign and
Commonwealth Office, London. I sitt åpningsforedrag "The changing role of diplomacy 1814-
2014" beskrev Salmon konteksten og tegnet de globale trekkene som de diplomatiske
forbindelsene mellom Norge og Russland er en det av.

Foredragene fra seminaret vil bli publisert i løpet av våren 2012 i bokformat under tittelen
"Caution & Compliance. Norwegian-Russian Diplomatic Relations, 1814-2014". Dette vil bli et
viktig bidrag til forskningsfeltet norsk-russiske relasjoner, samtidig som boka trolig også vil
være av interesse for bredere publikum. Publikasjonen vil være på engelsk.

I etterkant av seminaret ble det organisert ekskursjon til Tsarskoe Selo og Petro-Pavlovsk for
deltakerne i prosjektet "Det asymmetriske Naboskap: Norge og Russland, 18 I4-2014".

Den siste dagen ved det norske universitetssenteret i St. Petersburg ble viet arbeidet med
konkrete tekster som skal inngå i bakprosjektet "Det asymmetriske Naboskap: Norge og
Russland, 181.4-2014".

Seminaret ble organisert i samarbeid mellom Det norske universitetssenteret i. St. Petersburg
(DNUSP), Institutt for historie og religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø og Institutt for
forsvarsstudier i Oslo. Det faglige programmet ble utarbeidet av professor Jens Petter Nielsen.
(UiT) og Sven G. Holtsmark (IFS). Det norske universitetssenteret i St. Petersburg tok seg av
det praktiske: visum for deltakerne, hotellbestillinger, transport, organisering av kaffepauser og
måltider. Vi hadde en god dialog under planleggingen og gjennomføringen av seminaret,
ekskursjonen og workshopen og vi er veldig takknemlige for støtten.

Seminaret ble avviklet i lokalene til DNUSP, med gode praktiske fasiliteter (internett-tilgang,
utstyr for PP-presentasjoner med mer). Kaffepausene foregikk i tilknytning til seminarlokalet,
også dette fungerte godt. Da vi til tider overskred tidsskjemaet, viste det norske
universitetssenteret i St. Petersburg fleksibilitet og forståelse.

Vi vil takke styret ved DNUSP for anledningen og den økonomiske støtten til avvikling av
seminaret ved DNUSP, og rette en spesiell takk til Tamara L6nngren og Polina Tsikoreva og de
andre medarbeiderne ved DNUSP for støtte og service under vårt opphold i Sankt Petersburg.
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VEDLEGG 3: Program : PhD-kurs 24-28 Oktober 2011

"Contemporary Russian politics:
Key domestic developments and external aspects"

Program

AWornigv 24.10
Arrival by air, transportation from airport at 13.35

15.00: All participants mett at NUC
Welcome and introduction to the course by Arild Moe
Walk to and registration at Hotel Smolninskaya

19,00: Informal supper paid by participants, organized by Arild Mue

Tucasday 25.10
10,00: Nikita Lomagin, St. Petersburg Sutte University and European University:

The development of property rights in Russia
(Three 45 minute lectures)

13.00: Lunch - prohably at Cafe "Rotro" (Arild decides the day before)

14.00: Lomagin: Foreign policy doctrines and thinking in contemporary Russia
('l"hree 4i minute lectures)

19.00. Supperat Restaurant Smolninskaya, meeting with Russian joutnalist(s) Covered by course budget.

Wednesday 26.10

10.00: Andrey Pavlov, St.Petersburg State University:
"The Role of Power Structures in Russia's Internal Development and External Policy
(T'hree 45 minute lectures)

13.00: Lunch (Arild decides day before)

14,00: Pavlov: The Role of Power Structures (con't) (l`hree 45 minute lectures)

17.00: Discussion of papers - by Arild Moe
Supper organized individually

Thursday 27.10
10.00: Tatiana Romanova, St.Petersburg State University:

Russian Energy policy - domestic and external aspects and Russia-EU relations
(Three 45 minute lectures)

13.00: Lunch

14.00: Romanova: Russian Energy policy domestic and external aspects and Russia -EU relations (cont'd)
(Three 45 minute lectures)

17,00: Discussion of papers by Arild Moe

19.00: Joint dinner (Arild organiser)

Friday 28.1(1;
09.30: Summing up and evaluation

11.00: Transportation to airport
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VEDLEGG 4:

REGLEMENT FOR DET NORSKE

UNIVERSITETSSENTER I ST. PETERSBURG

(Gyldig fra januar 2011)

Organisering

Det norske universitetssenter i St. Petersburg er et statlig samarbeidstiltak mellom
universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø , samt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NINU), Trondheim. Andre institusjoner kan inviteres med i samarbeidet . Det administrative
ansvar er lagt til Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Senterets betegnelse på
russisk er Hopae*cKiik YIIHBepCHTeTCKHLI 1.1cHTp (Norvezhskij universitetskij centr). Senteret
har status overfor russiske myndigheter som representasjonskontor for Universitetet i Oslo.

Formål

Det norske universitetssenter i St.Petersburg har som fotmål:
• å styrke samarbeidet med universitetene i St. Petersburg og andre institusjoner i regionen innen forskning

og undervisning.

• å utgjøre en institusjon i St. Petersburg med infrastruktur og lokalkunnskap som en støtte til representanter
for alle fag i de norske universitetsmiljøer som har behov f'or å opphende seg og arbeide i byen i forbindelse
med samarbeid med russiske miljøer eller for å utnytte de akademiske og intellektuelle ressurser i denne
byen og ellers i Russland.

• å bidra til felles norsk-russiske forskningsprosjekter og felles faglige arrangementer innenfor ulike
fagområder

• å formidle kontakt mellom norske og russiske fagmiljøer, samt yte praktisk bistand til norske forskere
og studenter i Russland gjennom etablering av korttakt med russiske forskningsmiljøer

• å bidra til å skaffe norske forskere adgang til arkiv, samlinger og biblioteker i St.Petersburgområdet og
ellers i Russland

• å organisere språkopplæring for norske studenter i St.Petersburg

• å legge til rette for andre bachelor-, master- og Ph,D.-kurs i St. Petersburg

• bidra til norsk-russisk kulturutveksling

Styret

Styret for Det norske universitetssenter i St, Petersburg er dets høyeste organ. Det er ansvarlig
for virksomheten ved senteret innenfor vedtatte rammer og retningslinjer. Styret behandler
saker av overordnet betydning for aktivitetene ved senteret. Styret skal spesielt behandle
følgende saker:

• langsiktig planlegging av virksomheten

• retningslinjer og prinsipper for ressursbruken

• retningslinjer for bruk av senteret

• senterets budsjettforslag
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• senterets årsrapport

• tilsetting av senterleder

Styrets sammensetning:

Universitetssenterets styre skal ha 5 medlemmer og sammensettes slik: Universitetene i
Bergen og Tromsø, samt NTNU, Trondheim velger hver En representant til styret fra ulike
fakulteter, mens Universitetet i Oslo velger to representanter. Institusjonene utpeker også en
vararepresentant fra annet fakultet enn representanten. Senterlederen møter med tale- og
forslagsrett i kraft av sin stilling. Dersom ytterligere institusjoner trer inn i samarbeidet vil.
også disse ha krav på representasjon i styret. Det humanistiske fakultet ved Universitetet i
Oslo utpeker en sekretær for styret. Styreleder og nestleder er fra Universitetet i Oslo. Styret
møtes minst en gang pr. semester. Funksjonstiden er fire ar.

Stillinger

Senterets hovedstilling er senterleder, som tilsetter øvrige ansatte i Russland. Senterlederen
utsendes fra Norge, mens de øvrige ansatte er lokalt ansatte med de betingelser og
lønnsforhold som gjelder i St. Petersburg.

Dimensjonering av antall lokalt ansatte bestemmes av senterleder i samråd med styreleder i
forhold til økonomi og oppgaver som må løses. Dersom styreleder og senterleder ikke blir
enige om behovene skal saken behandles av styret, som fatter endelig beslutning.

Styret kan ved behov ta initiativ til opprettelse av midlertidige vitenskapelige stillinger på hel-
eller deltid, med arbeidsplass på senteret.

Senterlederen

Senterlederen leder virksomheten ved senteret og representerer senteret til daglig.
Senterlederen har rett til å opprettholde egen forskning i samme omfang i St. Petersburg som
ved egen institusjon. Stillingen som senterleder skal innehas av en vitenskapelig ansatt,
fortrinnsvis fra ett av de samarbeidende universitetene.

På senterets budsjett avsettes det midler til avlønning av vikar for senterlederen ved det
universitetet der denne er tilsatt. Senterlederen beholder sin lønn fra egen institusjon og
tilkjennes ytterligere tillegg etter nærmere avtale.

Senterlederf in.ksjonen er et åremålsverv for en periode på 3 år med mulighet for
forlengelse. Akkrediteringsspørsmål og eventuelle andre lokale omstendigheter kan gi
grunnlag for styret til å justere perioden. Styret utarbeider betenkning for vervet og sørger
for kurengjøring og engasjement.

Bruk av senteret

Kvalifisert for opphold ved senteret og tildeling av arbeidsplass er mastergradsstudenter,
Ph.D.-studenter og vitenskapelig ansatte. Senterleder inngår avtale med den enkelte om
arbeidsplass, periode og pris for dette etter nærmere retningslinjer. Ved plassmangel har
personer fra eierinstitusjonene fortrinnsrett framfor andre. Prisene differensieres mellom
medlemmer og andre.
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Universitetet i Bergen
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE)

PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE

Sted: rom 435, HF-bygget
Dato/tid: 5. september 2011 kl 14.15-15.45

Til stede
Gruppe A: Johan Myking (leder), Torodd Kinn, Gjert Vestrheim, Victoria Rosen, Sigrun
Eilertsen
Gruppe B: Frode Helmich Pedersen
Gruppe C: Ranveig Lote
Gruppe D: Arnt Robert Leganger, Kazima Sjøvoll
Siri Fredrikson, sekretær

Meldt forfall: Jørgen Bakke, Randi Neteland, Eline M. Hansen

Til referat, innkalling og dagsorden
- Godkjenning av referat. OK.
- Godkjenning av innkalling. OK, med to merknader:

1. Rosen bad om at innkallingen, i den grad mulig, blir sendt som ett, samlet dokument,
samt at det blir oppgitt hvem innkallingen er sendt til, med en liste over vararepresentanter
til informasjon.
2. Kommentar vedr. rutiner ved forfall: Representantene er selv ansvarlig for å kalle inn
vara.

SAKER OG SAKSPAPIR

Sak 13111 Orienteringssaker
Oversikt over møteplan/saker høsten 2011: 5. september, 26. september, 31. oktober.

Sak 14111 Utpeking av nestleder
Vedtak:
Instituttrådet godkjenner forskningsleder Tor B. Trolie som nestleder ved LLE i perioden
2011-2015.

Sak 15111 Ledergruppens representasjon i instituttrådet
Vedtak:
Instituttrådet (IR) godkjenner at Ranveig Lote, Hilde G. Corneliussen og Tor B.Trolie fritas
fra å møte i IR så lenge de er medlemmer av ledergruppen. I denne perioden innkalles det fra
lista over vararepresentanter.

Kommentar: Er det behov for suppleringsvalg til vararepresentanter, gruppe A? Valgstyret må
vurdere dette.



Sak 161 11 Ny stilling i nordisk fagdidaktikk - fullmaktssak
Kommentarer: Uheldig med korte svarfrister på slike viktige spørsmål.

Vedtak:
IR tar instituttleders vedtak til etterretning.

Sak 17111 Høringssak - strategi for HF-fakultetet
Kommentar: Er det ønskelig med en blanding av nynorsk og bokmål i samme dokument?

Vedtak:
Instituttrådet vedtar høringsuttalelsen , med de endringer som kom fram i møtet.

Endelig høringsuttalelse følger protokollen som vedlegg.

Sak 17111 Høringssak - forskerskoler ved UiB
Det ble en del diskusjon rundt innholdet i høringsuttalelsen, og det kom flere innspill til
forbedringer og presiseringer i møtet. Flere pekte på at ledelsen burde hente fram noen av
punktene fra LLEs uttalelse i saken om forskerutdanningen fra mai i år.
Høringsuttalelsen skulle bearbeides ut fra innspill fra Rådet, og sendes til vedtak på
sirkulasjon per e-post.

Vedtak:
Høringsuttalelsen godkjent på sirkulasjon 8. september.

Endelig høringsuttalelse følger protokollen som vedlegg.

Sak 18111 Eventuelt
a) Instituttrådet LLE - oversikt over medlemmene høsten 2011 / våren 2012
Faste representanter
Gruppe A: Johan Myking (leder), Torodd Kinn, Gjert Vestrheim, Victoria Rosen, Sigrun

Eilertsen (for Tor B. Trolie), Jørgen Bakke (fast vikar for Ingrid Nielsen)
Gruppe B: Randi Neteland
Gruppe C: Håvard Østrem Peersen
Gruppe D (avventer nyvalg):

Fride Wangsmo (litteratur), Arnt Robert Leganger (teatervit), Eline Hansen
(nordisk)

Siri Fredrikson, sekretær

Vara
Gruppe A:

1. Henning Laugerud
2. Keld Hyldig
3. Daniel Apollon

Gruppe B: Frode Helmich Pedersen

Gruppe C: Unn-Therese Thorvaldsson



Gruppe D (avventer nyvalg):
Kazima Sjøvoll (litteraturvitenskap), Nora Vaage (kunsthistorie), Janne Hjelle (nordisk)

Felles e-postliste for medlemmer og varamedlemmer: inst-raad(c lle.uib.no

b) Midler til forskningsformål og publiseringsstøtte til midlertidig ansatte
Frode H. Pedersen redegjorde for saken meldt fra gruppe B.
Etter opplysninger fra forskningskonsulent H. Peersen, er det blitt klart at praksis ved tildeling
av midler til forskningsformål og midler til publiseringsstøtte ved LLE, er at gruppe B har
blitt nedprioritert, dvs. kommet sist i køen.

Dette er ikke hjemlet i retningslinjene for tildeling av slik støtte ved LLE , men er ifølge
Peersen etablert praksis . Gruppe B viser til at publisering fra midlertidig ansatte gir samme
uttelling til LLE som den som gjøres av fast ansatte. Midlertidig ansatt har det knappere både
med tanke på tid og økonomi . Det er viktig for denne gruppen å drive meritterende
publisering og forskningsvirksomhet.

Instituttleder viser til at det er uklart hvor retningslinjene er vedtatt, dette må man finne frem
til. Instituttleder ber om at saken meldes skriftlig fra gruppe B. Saken bør drøftes i FFU og
siden bør retningslinjene legges frem for IR.

Bergen, 29. september 2011

Johan Myking
instituttleder Siri Fredrikson

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

PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE
Protokollen er godkjent.

Sted: rom 372, HF-bygget
Dato/tid: 26. september 2011 kl 14.15 - 15.30

Til stede
Gruppe A: Johan Myking (leder), Torodd Kinn, Gjert Vestrheim, Christine Hamm, Sigrun
Eilertsen, Keld Hyldig
Gruppe B: Randi Neteland
Gruppe C: Håvard Peersen
Gruppe D: Arnt Robert Leganger
Siri Fredrikson, sekretær

Meldt forfall: Victoria Rosen, Jørgen Bakke, Eline M. Hansen

Til referat, innkalling og dagsorden
- Godkjenning av referat. Referatet har merknadsfrist 29. september. Ingen merknad i møtet.
- Godkjenning av innkalling. Merknad: Studentene har ennå ikke holdt nyvalg, håper å få

nye representanter på plass til møtet i oktober.

SAKER

Sak 20111 Orienteringssaker
1. Johan Myking orienterte kort fra fakultetets lederkonferanse i Øystese, der fokus i år

var på kvalifikasjonsrammeverket - implementering på ph.d.-nivå og master.
2. Referat fra UUI 14.06.11: Ingen merknader. Referatet tatt til orientering.
3. Referat fra UUI 29.08.11: Ingen merknader. Referatet tatt til orientering.

Sak 21 111 Oppnevning av nytt M
Vedtak:
Instituttrådet støtter forslaget fra forskningsleder på nytt FFU for perioden 2011 - 2015.

Sak 22111 Regnskapsorientering
Siri Fredrikson orienterte kort om regnskapet hittil i år. Oversikten utarbeidet ved fakultetet
viser at driftsbudsjettet for 2011 ser ut til å være godt beregnet, og det er fortsatt en del midler
igjen til generell drift.

Det kom fram i diskusjonen at regnskapsrapportene oppleves som lite gjennomsiktige.

Instituttet skal utover høsten ha møter med fakultetet om prosjektene knyttet til LLE. Disse
møtene håper vi skal kunne gi bedre oversikt over økonomiske konsekvenser (overskudd/
underskudd), samt prognoser for kommende budsjett.

Fredrikson vil gi en ny oppdatering av regnskapet i neste møte.



Vedtak:
Regnskapsorienteringen tas til etterretning.

Sak 23111 Diskusjonsnotat , bruken av påskjønningsmidlene
Kommentarer:

• Det er behov for å justere ordningen som den er i dag (fordelingen 70130 mellom
ansatt og institutt, og satsene som brukes (14000 normert tid / 3000 ikke normert)

• Forskjellen i uttelling mellom normert/ikke normert er for stor
• Skal man f.eks. gi en flat sats på 7000 per fullførte masterstudent?
• En 50/50-fordeling av midlene vil være fordelaktig for gruppe B
• Det kan være lettere å få til en endring av fordelingen ved instituttet hvis midlene

gjøres om til midler en kan søke på
• Samtidig er det ønskelig å få en viss uttelling for veiledning, det er forutsigbart for den

enkelte, og det er godt å slippe å søke på midler fra felles pott
• Det oppleves som et problem at belønningsmidlene ikke er tydelige før langt ut på året:

Det bør bestemmes førjul i rådsmøtet hvordan belønningsmidlene for kommende år
fordeles, slik at den enkelte kan planlegge ut fra dette

Mer generelt ble det uttrykt et ønske om at det settes av en egen budsjettpost for innkjøp av
fagbøker til fagmiljøene.

Det kom fram mange moment som ledelsen har notert seg. Saken blir sendt ut på høring i
fagmiljøene i oktober.

Sak 24111 Eventuelt
Oppklarende diskusjon rundt eventueltsak b) fra IR 5. september om midler til
forskningsformål og publiseringsstøtte til midlertidig ansatte. Saken ser ikke ut til å være spilt
inn til FFU-møtet 3. oktober.

Bergen , 6. oktober 2011

Johan Myking
instituttleder Siri Fredrikson

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

PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE
Høringsdokument . Merknadsfristen er 23. januar 2012.

Sted: rom 372, HF-bygget
Dato/tid: 19. desember 2011 kl 12.30 - 13.55

Til stede
Gruppe A: Johan Myking (leder), Christine Hamm, Sigrun Eilertsen, Victoria Rosen
Gruppe B: Frode Helmich Pedersen
Gruppe C: Håvard Peersen
Gruppe D: Arnt Robert Leganger
Siri Fredrikson, sekretær

Forfall: Randi Neteland, Malin Bakken, Torodd Kinn

Til referat, innkalling og dagsorden
- Merknad til innkalling og sakspapir: Dokument til saken om forskerutdanningen ble

varslet ettersendt, men dette ble ikke gjort.

SAKER

Sak 27111 Orienteringssaker
Myking orienterte om utlysning av tre stipendiatstillinger. Det ble ytret ønske om å diskutere
muligheten for å gjøre om en stipendiathjemmel til en postdoc. Myking viste til at denne
diskusjonen må starte i FFU.

Videre orienterte Myking om den utlyste stillingen i norrøn filologi.

0-sakene tatt til orientering.

Sak 28111 Arbeidet med LLEs strategi i 2012
Vi skal ved LLE lage ny strategi i løpet av våren 2012. Vi vil legge opp til diskusjoner og
grundig behandling i IR, samt til et allmøte i mars. Studentutvalget skal også tas med.

IR tar orienteringen til etterretning.

Sak 29111 Budsjettorientering
Fredrikson orienterte om bruken av midler t.o.m. november. Regnskapet for november viser
et lite overforbruk til timelærere sammenlignet med det som er budsjettert, ellers ser det ut til
at LLE får et overskudd på generell drift. Samtidig er det viktig å huske at forbruket er stort i
desember, så overskuddet vil minke noe ut fra hva tallene for november viser.

Tidlige prognoser viser at vi vil få en resultatfordeling i 2012 omtrent som i 2011, om enn
med en liten nedgang.

IR tar orienteringen til orientering.



Sak 30111 Forankring av forskerutdanningen
Myking orienterte om fakultetsstyresaken om forskerutdanningen. Endringene må bygges inn
i vår organisasjon og våre budsjett. Vi har 2012 til å gjennomgå dette skikkelig.
FFU vil få et særlig ansvar for å utarbeide arbeids- og vedtaksdokument til IR.
Det er signaler ved LLE om at forskerskolene bør fortsette, og vi har noen felles interesser
med IF. Lover godt for samarbeid.

IR tar saken til orientering.

Sak 31111 Teatervitenskap : nasjonalt samarbeid og arbeidsdeling
Myking orienterte om SAK-arbeidet i saken, og om instituttets rolle vs. Nasjonalt fagråd og
fakultet. Fakultetet skal behandle egen høringsuttalelse i fakultetsstyremøtet 20.12.2011. Her
foreslår fakultetet bl.a. at UB kan ta på seg et tidsbegrenset nasjonalt ansvar.
LLEs høringsuttalelse skal direkte til Nasjonalt fagråd.

Vedtak:
IR slutter seg til høringsforslaget med de merknader som kom fram i møtet.

Sak 32111 Møteplan våren 2012
Rådet kom fram til at det var ønskelig med månedlige møter, i forkant av
fakultetsstyremøtene. LLEs fakultetsstyrerepresentant bør også inviteres til IR-møtene.

Det ble besluttet å flytte IR-møtene til kl. 12.30.

En viktig påminnelse til alle medlemmene i Rådet: Vara må innkalles tidlig, så fort som mulig
etter innkalling er sendt ut.

Møteplan sendes ut over nyttår.

Sak 33111 Eventuelt
Studentrepresentanten påpekte mulige feil i datoene for vårens orienteringsmøter. Fredrikson
tar saken opp med eksamenskonsulentene.

Innkallinger og referat på nettet etterlyses. Fredrikson skal følge dette bedre opp.

Johan Myking
instituttleder Siri Fredrikson

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

PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE

merknadsfrist: 20. februar 2012

Sted : rom 435, HF-bygget

Dato/ tid: mandag 23. januar 2012 kl. 12.30 -14.00

Til stede : Gjert Vestrheim, Torodd Kinn, JØrgen Bakke, Victoria Rosen, Sigrun Eilertsen, Randi

Neteland, Håvard Østrem Peersen, Arnt Robert Leganger, Malin Bakken

Invitert : Gisle Selnes

a) innkalling og sakspapir godkjent . Kommentar: skille tydeligere mellom orienterings-, diskusjons-

og vedtakssaker

b) Protokoll fra 19/12111 godkjent

Sak 1112 Orienteringssaker

• Selnes orienterte om sakene som skal opp i fakultetsstyremøtet 24/1, da særlig om mandatet

til det nye utvalget for forskning og forskerutdanning.

• Myking orienterte om søknadene til didaktikk og norrønt, hvor det er kommet inn hhv. 11 og

20 søkere. Komitearbeidet i gang.

• Aslaug Ommundsens prosjekt har offisiell start 1. februar, vil bli markert våren 2012.

• Referat fra FFU av 10.01.12 lagt fram. Det ble en del diskusjon rundt organiseringen av FFU

og forholdet til forskerutdanningen. Fakultetets vedtak om sammensetning av utvalg er ikke

identisk med sammensetning av FFU i dag. Vi må derfor støpe om utvalgene våre, men

diskusjonen er knapt kommet i gang, og FFUs møte var en spe begynnelse. FFU sparker

ballen videre til IR: Hvordan skal vi best følge opp vedtaket i fakultetsstyret?

• Myking orienterte om Clarino-prosjektet

Vedtak: Orienteringssakene er tatt til orientering.

Sak 2/12 Arbeidet med LLEs strategi i 2012

Mål: Gjøre unna dette arbeidet før sommerferien. Komme fram til en overordnet plan, innenfor

rammene skissert opp i fakultetets strategiplan.

Innspill:

Likestilling som utvidet begrep; Hva legger vi i dette?

Formidling: Digital infrastruktur. De eksternfinansierte prosjektene som går på infrastruktur -

LLE kan vise vei gjennom disse prosjektene. Prosjektene er en styrke for hele fakultetet.



Internasjonalisering: Bidrag til språkvask. Problem: Firma kan ikke nødvendigvis oversette alt,

innen alle genre. Språkvask må utføres av vitenskapelig kompetent personale - en

formulering om dette kan inn i strategien.

- Undervisning og utdanning: studentrepresentantene etterlyser en konkretisering av hvordan

BA-graden skal styrkes. BA-oppgavens størrelse, omfang og innhold.

Verdien av å spikre fast verdier man ellers tar som en selvfølge ble fremhevet i møtet. Det blir sett på

som viktig å kunne bruke strategien som våpen i situasjoner hvor en må kjempe for egne standpunkt.

Vedtak: IR slutter seg til framlegget til framdriftsplan, og ber om at synspunktene fra diskusjonen tas

med i det videre arbeidet.

Sak 3112 Utlysning av fast stilling , norskkursa

Vedtak: Rådet tar orienteringen til etterretning.

Sak 4112 Møteplan våren 2012

Datoer: 23.1, 20.2, 19.3, 23.4, 7.5, 11.6.

Møtene i februar/mars må mest sannsynlig justeres med tanke på budsjettarbeidet.

Sak 5112 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Johan Myking

instituttleder Siri Fredrikson

adm.sjef/sekretær
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Universitetet i Bergen

Institutt for lingvistiske , litterære og estetiske studier (LLE)

PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE

Sted : rom 435, HF- bygget

Dato/ tid: mandag 20. februar 2012 kl. 12.30 -14.00

Møtt : Gjert Vestrheim, Torodd Kinn, Jørgen Bakke , Victoria Rosen , Sigrun E!lertsen, Randi Neteland,

Håvard Østrem Peersen, Arnt Robert Leganger
Gjest : Gisle Selnes

Ikke møtt: Malin Bakken

a) Innkalling og sakspapir godkjent . Merknad: Ber om en og samme emne-linje til innkallinger og

ettersendinger.

b) Protokoll fra 23/1 godkjent.

Sak 6/12 Orienteringssaker

- Selnes orienterte om sakene i det kommende fakultetsstyremøte 24. februar. 1) 7 nye

stipendiatstillinger utenfor rammen til vedtak, en av disse kan gå til LLE. Bør gjøres fleksibelt

nok når den ev. skal utlyses. 2) Endringer/presiseringer av retningslinjer for tilsettinger i

mellomstillinger. Reduseres rollen til prøveforelesning og intervju? Problematisk, ettersom

det er en obligatorisk del av prosessen som ikke lenger vil ha utslagsgivende kraft. Det ble

bemerket at ikke alle sakkyndige uttalelser følger retningslinjene. Det legges nå et større

ansvar over på instituttledelsen. Viktig å understreke at dette er retningslinjer, ikke

veiledning!

- HMS-rapport for 2011

- Utdanningsmeldingen

Vedtak : Orienteringssakene tatt til orientering.

Diskusionssaker

Sak 7112 Budsjettet 2012

Vedtak:
Rådet tar orienteringen til etterretning, og ber om at synspunkt fra diskusjonen tas med i det videre

budsjettarbeidet.

Sak 8112 Revidert arbeidstidsregnskap

Arbeidet med å revidere arbeidstidsregnskapet er et samarbeid mellom fire institutt. Myking ber om

innspill og forslag som kan tas med i det videre arbeidet. April eller mai kan bli tidspunkt for et ev.

vedtak.

Innspill:
- Ønske om å problematisere de 8 % administrasjon som er med: Hvilken type oppgaver? Hva med

1



større administrative oppgaver?

- «Tilnærmet balanse»: Urimelig at pluss skal nulles ut ved forskningstermin.

Vedtak:

Rådet tar orienteringen til etterretning, og ber om at synspunkt fra diskusjonen tas med i det videre

arbeidet med arbeidstidsregnskapet.

Vedtakssaker

Sak 9112 Forskningsmeldingen for ILLE 2011
Forskningsleder Tor Trolie orienterte ut fra den foreliggende meldingen.

Enstemmig vedtak:
Rådet vedtar forskningsmeldingen for 2011 med de endringer som kom fram i møtet og de

faktaopplysninger som blir ettersendt til forskningskoordinator.

Sak 10112 Forskerutdanningsmeldingen for ILLE 2011

Forskningsleder Tor Trolie orienterte ut fra den foreliggende meldingen.

Hva med de som ikke lenger får veiledning og oppfølging, og ikke er med på oversikten, hvor stor er

denne gruppen? Viktig å synliggjøre veiledning etter normert tid.

Sjangeren? Det står ikke noe om forskerutdanningen i seg selv, hvilket forskerutdanningstilbud har vi

til stipendiatene våre? Til neste år vil sjangeren måtte gjennomgås.

Enstemmig vedtak:

Rådet vedtar Forskerutdanningsmeldingen for 2011 med de endringer som kom fram i møtet.

Sak 11112 Eventuelt

ingen saker under eventuelt.

Johan Myking

instituttleder Siri Fredrikson

adm.sjef/sekretær

2



 

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

 

  

  

 

 

 

Arbeidstidsregnskap - en evaluering av malen for normer og faktorer  

 
 
Dokumenter i saken 

 

 Normer og faktorer – vedtatt i fakultetsstyret 2008 og forslag til justeringer (vedlegg 1) 

 Tilbakemelding fra AHKR, FOF og LLE (vedlegg 2) 

 Retningslinjer for normal fordeling av arbeidsoppgaver innenfor arbeidstiden for 

professorer og førsteamanuenser ved Universitetet i Bergen (vedtatt 9.1.2008, UiB) 

(vedlegg 3) 

 

Bakgrunn 

Etter bortfallet av særavtalen for vitenskapelige ansatte har arbeidstidsregnskapet fungert 

som et verktøy instituttene kan bruke for å sikre en forholdsvis jevn fordeling mellom 

undervisning, forskning og administrasjon for hver ansatt. Etter reorganiseringen av fakultetet 

i 2007 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i mandat å utarbeide et forslag til felles 

normer og faktorer til bruk i arbeidstidsregnskapet. Dagens normer og faktorer ble vedtatt i 

fakultetsstyret i 2008, og skulle evalueres etter 3 år.  

 

Mange fagmiljøer har lang erfaring med bruk av arbeidstidsregnskap, og fakultetet har hatt 

en standardisert mal for dette i mange år. Utviklingen av nye undervisnings- og 

vurderingsformer over tid gjør det nødvendig å tilpasse malen for normer og faktorer med 

jevne mellomrom.  Samtidig er det vanskelig å utvikle et skjema som dekker alle aspekter av 

utdanningsvirksomheten, og ansvaret for å foreta nødvendige justeringer i forhold til den 

enkelte vitenskapelige ansatte er lagt til instituttlederen. Dette gjelder særlig 

arbeidsoppgaver, både faglig og administrativt, som utføres med ujevnt mellomrom.  

 

Dagens mal for normer og faktorer ble sendt til instituttene, og instituttlederne ble bedt om å 

gi en tilbakemelding på bruken av arbeidstidsregnskapet og å foreslå eventuelle justeringer 

til dagens normer og faktorer.  Fakultetet har mottatt tilbakemeldinger fra AHKR, FOF og 

LLE. Bare AHKR og LLE foreslo konkrete endringer på enkelte punkter, og disse er vurdert 

av fakultetsledelsen. Forslaget som nå legges fram for fakultetsstyret gir en oversikt over 

endringsforslagene, samt fakultetsledelsens endelig forslag til justering.   

 

De viktigste forslag til endringer er: 

Dato: 29.03.2012 

Arkivsaksnr: 2012/3860-ROW 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

24/12 

17.04.2012 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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 Øvingsoppgaver: Her er det lagt inn et spenn for å signalisere at det er forskjellige 

typer øvingsoppgaver, med forskjellige lengder. Noen er korte øvingsoppgaver, mens 

andre er lengre. Et spenn vil gjøre det enklere for instituttene å tilpasse beregningen 

til oppgavetype. 

 Masteroppgaver: Uttellingen er økt fra 10 timer per oppgave til 12 timer.  

 Undervisningskoordinering: I fakultetets mal for normer og faktorer fra 2008 var dette 

nytt, og det var vanskelig å beregne tiden som skulle brukes til disse oppgavene. 

Etter forslag fra LLE er noen av kategoriene justert. 

 Vitenskapsteoretisk innlegg: Reduksjonen er foretatt som en konsekvens av 

fakultetsstyrets vedtak om å redusere det vitenskapsteoretiske innlegget fra 15 stp til 

10 stp. 

 Komitéledelse: Til dette punktet har fakultetsledelsen sidestilt uttellingen for 

komiteledelsen tilknyttet ph.d. (disputas) og ordinære vitenskapelige stillinger. 

 

Kommentarer og vurdering 

I forslaget som fakultetsledelsen legger fram for fakultetsstyret er det ikke foretatt en 

justering i forberedelsesfaktoren for undervisning, fra 4 til 5 som foreslått av instituttene. En 

samlet vurdering av omfanget av fakultetets emneportefølje viser at en slik endring vil 

medføre en for stor økning i den samlete ressursbruken på fakultetet.  Det er store 

variasjoner i hvor mye tid som brukes til undervisning, og det vil alltid være store forskjeller 

mellom nye forelesninger og andre typer forelesninger som krever mindre tid til forberedelse.  

 

Forslaget inkluderer også en presisering i forbindelse med veiledningstiden for 

masteroppgaven. I veiledningskontrakten som studentene undertegner ved opptak til 

masterprogrammet presiseres det at: "En heltidsstudent ved Det humanistiske fakultet har 

rett på inntil 30 veiledningstimer i arbeidet med masteroppgaven, enten som individuell 

veiledning eller som gruppeveiledning." Malen er derfor justert til å presisere at 

veiledningstiden skal beregnes i forhold til de to semestrene hvor studentene arbeider med 

oppgaven. Veiledning som inngår i fellesemner i masterprogrammet beregnes i tråd med 

vurderingsformene som emnet tar i bruk. 

 

Det er ikke mulig å utarbeide en mal som inkluderer en uttømmende oversikt over alle mulige 

arbeidsoppgaver, og de ulike undervisnings- og vurderingsformer. Instituttlederne har derfor 

fått anledning til å foreta nødvendige tilpasninger med den enkelte ansatte. Det vil alltid være 

en utfordring å sikre at den enkelte ikke opparbeider flere timer enn det som er lagt til 

stillingen, men denne utjevningen må foregå over tid og planlegges i samråd med 

instituttlederen.  Det er allikevel fakultetsledelsens vurdering at malen for normer og faktorer 

inneholder de viktigste elementene i fakultetets virksomhet, og at den gir et godt grunnlag for 

instituttets arbeid med arbeidstidsregnskap. 

 
 
Forslag til vedtak: 

 

Fakultetsstyret godkjenner justeringene i malen for normer og faktorer som skal brukes ved 

Det humanistiske fakultet. Endringene gjøres gjeldene fra høstsemesteret 2012. 
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Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNDERVISNING Faktorer (2008) AHKR LLE Endelig forslag
Forelesning 4* 5 4
Forelsening gitt av stipendiater/post.doc. NY 6
Forelesning med nettbasert oppfølging 4,5 6 6
Forelesning forskerutdanning 4,5 4,5
Seminarundervisning 3,5 2,5 2,5
Kollokvieledelse/Gruppeundervisning 2 2
Veiledning -forskerutdanning 
(instituttene får godskrevet 18 timer/semester i 6 semestre, maks 108 t.) 2
Veiledning - masteroppgaven
(veileder får godskrevet 15 timer, i 2 semestre) 2
Veiledning - semesteroppgave (1-3 timer) 2 2
Øvingsoppgaver, inkl. rettebyrde 1,5 0,7-1,5 0,7-1,5

EKSAMEN pr. oppgave/eksamen
Masteroppgave (timer pr oppgave) 10 12, ev 15 12
Muntlig mastereksamen 2 2
Semesteroppgave/sluttvurdering av mappe 2 2
Hjemmeeksamen 2 2
Muntlig eksamen lavere grad 1 1
Muntlig eksamen 300-nivå 1 1
Skoleeksamen (8t) 1 1
Skoleeksamen (5-7t) 0,8 0,8
Skoleeksamen (3-4t) 0,6 0,6
Skoleeksamen (2t) 0,4 0,4

UNDERVISNINGSKOORDINERING Arbeidstid 
Evaluering av et emne 8 6 6
Nettbaserte emner med mappevurdering 20 15 15
Nettbaserte emner uten mappevurdering 10 10
Nettbasert bloggoppfølging 25 10 10
Kollokviekoordinering (emner med obligatoriske kollokvier og flere kollokviegrupper) 10 10
Emneansvarlig 10-25 t. 10-25 t.
Tilrettelegging av nytt emne (pensum, studieplan etc.) 10-40 t. 50 20-50 t.

BEDØMMELSE AV SØKERE Arbeidstid 
Stipendsøknad (per søker) 3 2 2
Bedømmelse vitenskapsteoretisk innlegg 6 4 4
PhD-grad for disputas (= komitéledelse) 45 45
Komitéledelse stillingssak grunnsats 20 45 45
Vurdering universitetslektor (per søker) 10 10
Vurdering førsteamanuensis (per søker) 20 20
Vurdering professor/professor opprykk (per søker) 30 30

2
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
 

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

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitenskap 

Telefon  

Telefaks  

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Øysteinsgate 3 

Bergen 

Saksbehandler 

Christhard Hoffmann 

55588943 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Arbeidstidsregnskap - faktorer ved HF 

Det oversendes vedlagt innspill fra Institutt for AHKR til evaluering av arbeidstidsregnskap 

ved HF. Forslagene kommer fra våre fagmiljøer og har blitt behandlet på møtet i UUI den 5. 

mars 2012.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

 

Christhard Hoffmann 

Instituttleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2012/2140-CHH 05.03.2012 
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Evaluering av fakultetets faktorer for tidsbruk i undervisning 

 

Alle fag har tatt opp saken i fagmøter. 

ARK har ikke kommet med innsigelser mot faktorene i sin nåværende form. 

HIS har kommet med følgende forslag: 

1. Faktoren for ordinære forelesninger anbefales hevet til 5,5 og for  

forelesninger med nettoppfølging (handouts og arbeidsspørsmål i  

fillageret på Mi Side og deltakelse i debatt på Kark) til 6. 

2. Faktoren for seminarundervisningen anbefales redusert fra 3,5 til 3. 

3. Faktoren for hjemme-eksamen anbefales redusert fra 2 til 1,5. 

4. Dersom faktorene for forelesninger blir hevet i tråd med  

anbefalingen, vil vi redusere noe på faktorene for obligatoriske  

øvingsoppgaver som kun skal vurderes til godkjent/ ikke godkjent. 
 

KUVI foreslår følgende endringer: 

1. Skoleeksamen (5-7 t) anbefales hevet fra 0,8 til 1 time 

2. Skoleeksamen (3-4 t) anbefales redusert fra 0,6 til 0,5 time 

3. Skoleeksamen (2 t) anbefales hevet fra 0,4 til 0,5 time 

4. Evaluering av et emne anbefales redusert fra 8 til 4 timer 

5. Stipendsøknad anbefales hevet fra 3 til 4 timer 

6. Bedømmelse av vitenskapsteoretisk innlegg  anbefales redusert fra 6 til 5 timer 

 

REGREG mener at komitearbeid ved stipend bør kanskje høynes noe.  

 

RELVI mener at faktoren for seminar kan minskes til 2 timer og at faktoren for forelesninger 

kan øke litt.  

 

Instituttleder, undervisningskoordinator og studieleder har diskutert disse forslag og vil gå inn 

før følgende endringer: 

1. Med tanke på antall søkerne for stipendstillinger, hvor mange er tydeligvis ikke 

kvalifiserte eller ikke veldig godt kvalifiserte, slik at ikke alle søknader trenger en like 

omfattende behandling, bør faktoren for vurdering av stipendsøknad reduseres fra 3 til 

2 timer. 



2. Seminarundervisning reduseres med en time fra 3,5 til 2,5 timer. 

3. Forelesninger heves tilsvarende fra 4 til 5 timer. 

4. Forelesninger med nettbasert oppfølging heves til 6 timer.  

5. I tråd med at vitenskapsteoretisk innlegg skal reduseres fra 15 til 10 studiepoeng skal 

også faktoren for vitenskapsteoretisk innlegg reduseres fra 6 til 4 timer. 

6. Emneevaluering (med utspørring av studenter) reduseres fra 8 til 4 timer. 

7. Alle har en buffer på til sammen 45 timer (30 for generell administrasjon og 15 for 

møtetid med studenter). Dersom enkelte ønsker å få godskrevet aktiviteter som ikke er 

oppført på listen over faktorer, emneansvar og obligatoriske aktiviteter bør 

vedkommende dokumentere at disse buffertimer har blitt brukt opp.  

 

UUI slutter seg til denne anbefalingen, men vil gå inn for å redusere emneevaluering til 6 

timer.  

 

MS 5.3.2012  

 

 



 

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

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

Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudier 

Telefon 55 58 23 82 

Telefaks 55 58 96 51 

fof@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Sydnesplass 12-13 

Bergen 

Saksbehandler 

Steinar Thunestvedt 

55582384 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

FoF sine erfaringer med arbeidstidsregnskapene 

 

Vi viser til brev av 15. februar, og kan med dette melde at FoF sine erfaringer med 

arebidstidsregnskapene i all hovedsak er gode, i den forstand at de fungerer etter det vi 

opplever som hensikten med dem: 

 

1) De skaffer oss oversikt over arbeidsbyrden til de ulike ansatte og blir dermed en 

vesentlig premiss i undervisningsplanleggingen 

2) De sørger (dermed) for likebehandling av de ansatte 

3) Indirekte gir arbeidstidsregnskapene oss oversikt over vår totale ressursbruk, og ikke 

minst ressursbruken på ulike emner og aktiviteter. 

 

Vi opplever at de ulike kompensasjonsfaktorene er rimelige, med et viktig unntak: 

 

Satsene for søkerbedømmelse bør justeres, ettersom de åpenbart er urimelig høye. Det skal 

etter de gjeldende sjablonger tilstås 10, 20 og 30 timer for søkere til henholdsvis lektor, 

førsteamanuensis og professor. I en bunke med 30 søkere til et professorat og der tre 

komitémedlemmer alle vurderer alle søkerne, blir dette et samlet timetall til ”bedømmelse” på 

2 700 timer – rundt en million om vi ”konverterer” timene til kroner. 

 

Nå sier det seg selv at man ikke slavisk kan forholde seg til slike satser i virkeligheten, og vi 

regner med at alle instituttene – som oss - har funnet pragmatiske løsninger i aktuelle tilfeller. 

 

Det forhindrer ikke at man her – av likebehandlingshensyn – bør tilstrebe å justere satsene 

og kanskje legge inn et element der instituttene kan få lov til å utøve et visst skjønn. 

 

Nedenfor gjengir vi en del hovedpunkter i et notat vi nylig utarbeidet i forbindelse med den 

prosessen som foregår på instituttnivået med hensyn til arbeidstidsregnskapene. Dette kan 

tjene til utdypning av våre erfaringer med arbeidstidsregnskapene. 

 

 

Referanse Dato 

2012/2140-STT 28.02.2012 
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Fra notat vedrørende arbeidstidsregnskapene: 

  

Det vises til e-post 01.12.11 fra Leiv Egil Breivik, og vi gjør her kort rede for noen av 

”prinsippene” som ligger til grunn for arbeidstidsregnskapene ved FoF, samt ”utfordringer” 

knyttet til dem. 

 

Noen prinsipper: 

 

 Til grunn for kompensasjonen for de ulike undervisningsoppgavene o.l. ligger de 

sjablongene som kom fra fakultetshold for snart 4 år siden. Disse ble, med en del 

lokale tilpasninger, vedtatt i vårt instituttråd. Det var naturligvis også nødvendig å 

gjøre særlige tilpasninger knyttet til vårt ex.phil.-tilbud. 

 

 Kompensasjon for lederverv/funksjoner, komitéarbeid av ulikt slag og slike ting har 

blitt vedtatt i instituttuttrådet. 

 

 For oppgaver som i utgangspunktet ikke er forhåndsdefinert vedtas kompensasjonen 

etter skjønn eller basert på faktisk timeforbruk, etter avtale med dem det gjelder. 

 

 ”Seniordagene” er hos oss innarbeidet i regnskapet på en slik måte at 

undervisningsdelen av stillingen reduseres for de som er over 60/62 år. 

 

 Det praktiske arbeidet med regnskapet er hos oss lagt til eksamenskonsulenten, som 

er den som sitter på det aller meste av datagrunnlaget for innholdet i regnskapene. 

 

 Skjema sendes ut etter hvert semester, disse er for det meste forhåndsutfylt, men 

suppleres og korrigeres av de ansatte. Uenighet knyttet til kompensasjon drøftes med 

administrasjonssjef før beslutning. Oppnås ikke enighet, går saken til instituttleder. 

 

 Vi prøver å holde plussaldoene på et anstendig nivå, og har de siste tre årene 

arbeidet systematisk for å få disse ned. Uformelt har vi en øvre maksimumsgrense på 

et halvt undervisningssemester i pluss (ca. 200 timer for en full førstestilling), selv om 

det fortsatt er et par som ikke har nådd dette nivået. Generelt har vi nå en 

gjennomsnittlig plussaldo for våre ansatte som vi kan leve godt med (i underkant av 

100 timer). Det er et større problem at vi strever litt med å fylle opp regnskapet for 

noen få av våre ansatte. 

 

 Avspasering i den forstand at folk har fått undervisningsfri et helt semester uten at de 

dermed har ”forskningsfri”, er i praksis vanskelig hos oss. På ex. phil. er det nesten 

umulig. Til en viss grad har det skjedd etter individuelle avtaler ved fagstudiene. 

Ingen har selvsagt noen ”rett” til å avspasere hele semestre, om han skulle ha aldri 

så høy plussaldo, og vi har til nå ikke opplevd at noen går rundt med slike villfarelser.  

 

 Også hos oss får de vitenskapelig ansatte godskrevet et fullt undervisningssemester i 

forbindelse med uttak av forskningstermin. I tilfeller der de likevel utfører en del 

undervisningsrelatert arbeid i denne perioden (typisk: veiledningsoppgaver), havner vi 

altså i den situasjonen at de øker sin timesaldo når de har forskningsfri. 
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Reidar Lie 

instituttleder Steinar Thunestvedt 

 administrasjonssjef 
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JM	  15.02.12	  
	  
NOTAT	  
Kommentarar	  til	  faktorane	  i	  arbeidsregistreringssystemet	  	  
	  
Jf.	  e-‐post	  frå	  Ronald	  Worley	  26.01.12.	  	  
	  
Kommentarane	  er	  –	  innsende	  frå	  fagkoordinatorane	  og	  deretter	  redigerte	  
	  
	  
Til	  faktorane	  for	  førelesing	  
	  
Faktorsystemet	  er	  oppfatta	  som	  tvitydig:	  “er	  det	  samlet	  utregningsfaktor	  (slik	  det	  blir	  
praktisert	  i	  dag)	  eller	  forberedelsesfaktor?	  Skal	  faktorbegrepet	  anvendes	  slik	  det	  anvendes	  
nå,	  bør	  faktor	  for	  forelesninger	  økes	  fra	  4	  til	  5	  (for	  å	  inkludere	  den	  tiden	  det	  tar	  å	  forelese),	  
og	  tilsvarende	  økning	  for	  andre	  typer	  forelesninger/	  seminarundervisning”	  
	  
Avklåring:	  Faktor	  4	  skal	  oppfattast	  som	  “4	  timar	  medrekna	  gjennomføring”.	  	  
	  
Treng	  presisering:	  Nytilsette	  får	  “1	  time	  ekstra	  til	  forberedelse”	  –	  altså	  faktor	  5.	  Dette	  
genererer	  eit	  nytt	  spørsmål:	  Når	  er	  ein	  ‘nyansatt/nytilsett’?	  1	  semester	  eller	  1	  år?	  Framlegg:	  
1	  semester.	  
	  
Treng	  oppdatering,	  er	  nokså	  ukjent:	  vedtak	  frå	  2010	  (?)	  om	  at	  faktoren	  for	  stipendiatar	  er	  6.	  
Gjeld	  den	  òg	  postdoktorar?	  	  
	  
Faktorane	  for	  øvingsoppgåver/mapper/semesteroppgåver/heimeeksamen/skuleeksamen	  
	  
Øvingsoppgåver	  inkl.	  retting,	  noverande	  faktor	  1,5	  –	  det	  er	  ønskjeleg	  med	  større	  fleksibilitet	  
her.	  Ei	  øvingsoppgåve	  kan	  vera	  alt	  frå	  300	  til	  1500	  ord.	  Visse	  fag	  har	  gått	  ned	  på	  0,7	  for	  dei	  
kortaste	  oppgåvene	  utan	  heimel	  i	  HFs	  faktorsystem.	  
	  
Det	  er	  eit	  mistilhøve	  mellom	  sensur	  av	  mapper/semesteroppgåver/heimeeksamenar	  og	  
skuleeksamenar.	  Det	  er	  	  oppfatta	  som	  urimeleg	  at	  det	  skal	  ta	  meir	  enn	  dobbelt	  så	  lang	  tid	  å	  
lese	  ein	  PC-‐skriven	  heimeeksamen	  som	  ein	  handskriven	  skuleeksamen.	  Mistilhøvet	  har	  ført	  
til	  massiv	  overgang	  (retur)	  til	  skuleeksamen,	  ikkje	  av	  faglege,	  men	  av	  økonomiske,	  omsyn.	  
	  
Det	  er	  delte	  meiningar	  om	  dette,	  i	  alle	  fall	  når	  det	  er	  snakk	  om	  semesteroppgåver	  på	  200-‐
nivå,	  som	  er	  ein	  sjanger	  med	  stor	  individuell	  fridom	  i	  oppgåveløysinga.	  Kvart	  svar	  er	  truleg	  
lengre	  enn	  skuleeksamenssvar,	  men	  det	  at	  dei	  er	  individuelle	  og	  meir	  avanserte	  fagleg,	  gjer	  
at	  det	  kostar	  ein	  god	  del	  arbeid	  å	  evaluere	  dei.	  Ein	  må	  nyorientere	  seg	  og	  slå	  opp	  i	  ny	  
litteratur	  for	  kvar	  oppgåve.	  Skuleeksamenssvar	  er	  så	  like	  at	  ein	  greier	  å	  få	  opp	  tempoet	  etter	  
å	  ha	  lese	  eit	  par-‐tre	  svar.	  
	  
Faktorane	  for	  kvelds-‐	  og	  helgeundervisning	  
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Det	  er	  hevda	  at	  det	  må	  fastsetjast	  høgare	  faktorar	  for	  pålagd	  kvelds-‐	  og	  helgeundervisning,	  
ettersom	  UiB	  har	  sett	  foten	  ned	  for	  all	  overtidsbetaling.	  NB:	  Ein	  opererer	  ikkje	  her	  med	  
pålagd	  overtid,	  det	  er	  snakk	  om	  oppsett	  av	  undervisning	  etter	  forhandling	  med	  
fagkoordinator	  og	  såleis	  noko	  som	  kan	  variera	  sterkt	  frå	  semester	  til	  semester.	  Helge-‐	  og	  
kveldsundervisning	  bør	  likevel	  kvalifisera	  for	  ein	  ”ulempefaktor”.	  
	  
Faktorane	  for	  eksamensansvar	  
	  
Også	  eksamensfaktorene	  er	  stort	  sett	  greie,	  med	  unntak	  av	  masteroppgåva.	  Det	  er	  hevda	  at	  
10	  timar	  er	  i	  dei	  fleste	  tilfelle	  altfor	  lite	  og	  bør	  aukast	  til	  12	  eller	  15,	  dete	  synspunktet	  er	  
rimeleg..	  
	  
Faktorane	  for	  emneansvar	  
	  
Synspunkt:	  Tala	  for	  emneansvarleg	  er	  greie,	  men	  tilrettelegging	  av	  nytt	  emne	  bør	  aukast	  til	  
maksimumstalet	  50.	  Korleis	  dette	  blir	  praktisert,	  varierer:	  Mange	  fagmiljø	  har	  aldri	  skrive	  
meir	  enn	  20	  timar	  samanlagt	  for	  emneansvar	  og	  alt	  som	  kjem	  i	  tillegg	  til	  vanleg	  undervisning,	  
utan	  å	  presisera	  dei	  andre	  rubrikkane	  (kollokvieundervisnsing	  m.m.).	  Ei	  viss	  samanlikning	  og	  
harmonisering	  kan	  	  vera	  på	  sin	  plass.	  
	  
Faktorane	  for	  rettleiing	  
	  
Eit	  vanleg	  synspunkt	  er	  at	  rammene	  for	  master-‐	  og	  doktorgradskandidatar	  er	  for	  knappe	  og	  
berre	  omfattar	  ein	  brøkdel	  av	  den	  medgåtte	  arbeidstida.	  	  
	  
Det	  er	  likevel	  tvil	  om	  praksisen,	  om	  det	  skal	  reknast	  timar	  for	  4	  semester	  eller	  berre	  for	  dei	  2	  
effektive	  skrivesemestera.	  Medgått	  tid	  varierer	  sjølvsagt	  mykje,	  siste	  semester	  er	  mest	  
intensivt.	  Fordeler	  ein	  totalavolumet	  over	  4	  semester,	  ser	  det	  ut	  som	  om	  resultatet	  ikkje	  er	  
så	  urimeleg,	  men	  den	  reelle	  belastinga	  i	  dei	  to	  siste	  semestera	  er	  mykje	  større.	  	  
	  
Rettleiinga	  for	  utanlandske	  studentar	  må	  inn	  i	  systemet	  på	  ein	  eller	  annan	  måte.	  Det	  gjeld	  
masterstudentar	  som	  kjem	  på	  ulike	  former	  for	  kortare	  opphald	  med	  stipend	  frå	  UD,	  SIU	  
m.m.,	  og	  det	  kan	  gå	  mykje	  tid	  med	  til	  rettleiing	  i	  desse	  periodane.	  
	  
Faktorane	  for	  nettbaserte	  undervisningsformer	  
	  
Videooverførte	  førelesingar	  som	  utelukkande	  er	  sanntidsoverførte	  via	  nettet,	  og	  som	  
seinare	  vert	  produserte	  som	  netcasts,	  er	  ikkje	  dekte	  nokon	  stad.	  Det	  kan	  (under	  tvil)	  kallast	  
“Forelesning	  med	  nettbasert	  oppfølging”,	  men	  det	  er	  ikkje	  heilt	  korrekt.	  	  Denne	  typen	  
undervisning	  vil	  bli	  meir	  vanleg	  framover.	  	  
	  
Førelesingar	  i	  form	  av	  reine	  netcasts,	  i	  motsetning	  til	  sanntidsoverføring,	  teksta	  på	  engelsk	  
eller	  spansk	  vil	  nok	  også	  bli	  meir	  vanlig,	  og	  er	  ikkje	  dekt.	  Her	  er	  det	  tale	  om	  arbeid	  som	  er	  
såvidt	  krevjande	  at	  Faktor	  4,5	  må	  gjerast	  gjeldande.	  	  
	  
Undervisningskoordinering	  for	  nettbaserte	  emne	  med	  mappevurdering	  har	  eit	  altfor	  høgt	  
timetal,	  det	  kan	  reduserast	  frå	  20	  til	  15.	  Nettbasert	  bloggoppfølging	  kan	  i	  mange	  tilfelle	  
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reduserast	  frå	  25	  til	  10.	  Om	  det	  er	  undervisning	  med	  nettbasert	  oppfølging	  (som	  kan	  vere	  
blogg	  eller	  andre	  plattformer)	  ligg	  det	  inne	  i	  faktor:	  4,5.	  Dersom	  det	  i	  tillegg	  skal	  gjevast	  tid	  
til	  bloggoppfølging	  (åtskilt	  frå	  forel.faktor)	  bør	  det	  kanskje	  reknast	  ca.	  1	  timar	  per	  
underv.veke.	  Og	  i	  så	  fall	  vil	  det	  kanskje	  vere	  naturleg	  at	  begge	  dei	  nemnde	  emnetypane	  blir	  
reduserte	  til	  15.	  
	  
Faktorane	  for	  komitéarbeid	  
	  
Vurderingsfaktorane	  verkar	  rimelege	  -‐	  med	  unntak	  av	  vurdering	  av	  førsteamanuensis	  og	  
professor	  -‐	  desse	  tallene	  bør	  tilpassast	  talet	  for	  komiteleiing	  til	  disputas,	  altså	  45	  timer	  (pr.	  
søkjar).	  



RETNINGSLINJER FOR NORMAL FORDELING AV ARBEIDSOPPGAVER INNENFOR 
ARBEIDSTIDEN FOR PROFESSORER OG FØRSTEAMANUENSER VED 

UNIVERSITETET I BERGEN 

Universitetet har praktisert en ordning med rett og plikt til forskning for alle fast ansatte 
professorer og førsteamanuenser, forstått slik at hver enkelt vitenskapelig ansatt bruker 
omtrent like mye tid på forskning som på undervisning og veiledning. 

Kunnskapsdepartementet har besluttet at denne ordningen ikke lenger er en generell 
bestemmelse for alle institusjonene innenfor høyere utdanning. Det er opp til hver enkelt 
institusjon å avgjøre hvordan tiden skal fordeles mellom ulike oppgaver, inkludert forskning 
og undervisning. Det legges vekt på muligheten til smidig bruk av personalressursene.  
Institusjonene har ikke anledning til å inngå avtaler som fratar dem styringsrett i fordelingen 
av arbeidstid. 

Universitetet i Bergen er et forskningsuniversitet med forskning og forskerutdanning i alle 
fagmiljø. Institusjonen satser på å videreutvikle profilen som et internasjonalt synlig 
forskningsuniversitet.  Derfor videreføres ordningen med at hver enkelt vitenskapelig ansatt i 
professorater og førsteamanuensisstillinger skal bruke omtrent like mye tid til forskning som 
til undervisning og veiledning. 

Garantier for forskningstid er viktig med tanke på å rekruttere og beholde de beste forskerne. 
At de ansatte i utgangspunktet er sikret tid til forskning, gir godt grunnlag for å søke eksterne 
driftsmidler til forskningen. At alle som underviser også er aktive i forskning, vil sikre at 
utdanningen er forskningsbasert. 

Ordningen skal praktiseres slik: 

1. Som hovedprinsipp skal hver enkelt vitenskapelig ansatt i professorater og 
førsteamanuensisstillinger bruke like mye tid til forskning som til undervisning og 
veiledning når andre oppgaver er trukket fra. Stillingens grunnpreg forutsetter at 
formidling og administrasjon skal utgjøre en begrenset del, vanligvis ikke mer enn 10 
prosent av arbeidstiden.  

2. Den enkelte ansatte kan i samråd med sin instituttleder avtale at denne tidsfordelingen 
utjevnes over et lengre tidsrom, slik at den ansatte i en del av perioden bruker mer 
sammenhengende tid til forskning og i en annen mer tid på undervisning og 
veiledning.  

3. Dersom en ansatt ikke oppfyller sin forskningsplikt eller sin undervisningsplikt, er det 
instituttleders ansvar å gripe inn med adekvate tiltak. I slike tilfeller kan det være 
aktuelt å avtale en annen fordeling av tiden enn den som framgår av hovedprinsippet. 

Fordeling av arbeidstid skjer innenfor rammene til grunnenhetene.  I perioder med for 
eksempel økt undervisningsbehov, kan oppgavene være skjevt fordelt, men ikke over tid. 
Ordningen med forskningspermisjon med lønn etter gjeldende kriterier inngår ikke i 
normalfordelingen av arbeidsplikten. 

Vitenskapelige ansatte i stillinger som universitetslektorer og førstelektorer vil normalt kunne 
benytte 25 % av sin arbeidstid til faglig oppdatering. Likeledes vil universitetslektorer og 
førstelektorer som får personlig opprykk til førsteamanuensis i henhold til forskrift om 
ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, falle utenfor normalfordelingen. 
09.01.2008  



 

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

 

  

  

 

 

 

Innføringsemnet SPIK100 som erstatning for Akademisk skriving i 
Bachelorprogram i språk og interkulturell kommunikasjon  

 
Dokumenter i saken: 

 

1. Fra Institutt for fremmedspråk: Saksforelegg fra 14. november 2011. 

2. Fra Institutt for fremmedspråk: Revidert studieplan for programmet fra 22. februar 

2012 (erstatter studieplan i saksforelegget fra IF 14. november 2011). 

3. Fra Norges Handelshøyskole: Vedtak om oppretting av emnet Språk og interkulturell 
kommunikasjon: Introduksjon (SPIK100) fra 26. januar 2012. 

4. Fra Norges Handelshøyskole: Emnebeskrivelse for  Språk og interkulturell 

kommunikasjon: Introduksjon (SPIK100) fra 26. januar 2012 (erstatter 

emnebeskrivelse i saksforelegget fra IF 14. november 2011). 

 
Bakgrunn 

Bachelorprogram i språk og interkulturell kommunikasjon er en fellesgrad i regi av 
Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole. Programmet ble opprettet 
høstsemesteret 2004. 
 
I bachelorprogrammet ønsker programstyret å erstatte emnet Akademisk skriving 
(EXFAC00AS, 10 stp.) med et mer programtilpasset tilbud i akademisk skriving: Språk og 
interkulturell kommunikasjon: Introduksjon (SPIK100, 10 stp.). SPIK100 er planlagt tilbudt 
ved Norges Handelshøyskole (NHH) fra høstsemesteret 2012. 
 
Programstyret begrunner studieplanendringen med det faglige behovet for et innføringsemne 
som i større grad kan gi nye studenter en bedre forståelse av sammenhengen mellom de 
ulike programkomponentene språkvitenskap, fagspråk og oversettelse/tolking, noe som har 
vært etterspurt blant studentene. Programstyret mener videre at dette også vil kunne gi 
studentene en bedre kullfølelse og tilhørighet til programmet, og at studentene vil få en 
sterkere tilknytning til NHH fra starten av studiet. Basert på evalueringer og tilbakemeldinger 
fra studentene er det programstyrets mening at dette vil være tiltak som vil kunne bedre 
rekrutteringen og minske frafall i programmet. 
 
Det har tidligere vært gjort unntak fra kravet om Akademisk skriving i førstesemesterstudiet:  
 

 Bachelorprogram i europastudier (start h-2004): I programmet, som var et samarbeid 
mellom HF- og SV-fakultetet, kunne studentene velge mellom emnene Akademisk 
skriving og Samfunnsvitenskapelige tenkemåter (SV100) i førstesemesterstudiet. 

 Integrert lektorutdanning (start h-2004): Akademisk skriving er erstattet av emnet 
Innføring i pedagogikk (PEDA111). 

Dato: 27.03.2012 

Arkivsaksnr: 2010/8643-ØRL 
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 Bachelorprogrammet i russisk (opprettet h-2010): Programmet har fått dispensasjon 
fra hovedregelen om Akademisk skriving som obligatorisk emne i 
førstesemesterstudiet ved HF (fakultetsstyresak 43/08). Dispensasjonen ble innvilget 
med bakgrunn i vedtak i sak om førstesemesterstudiet ved HF (fakultetsstyresak 
27/07), hvor det åpnes for unntak for særlig krevende språkfag. 

 
Fakultetet ser positivt på programstyrets forslag. Bachelorprogrammet i språk og 
interkulturell kommunikasjon er en fellesgrad som innebærer at UiB og NHH begge har 
ansvaret for hele studieprogrammet, ikke bare for enkeltdelene. Programmet har et sterkt 
tilrettelagt studieløp med et utstrakt samarbeid mellom fagmiljøene ved institusjonene, og det 
vil være viktig med tiltak som kan bidra til å opprettholde og styrke den faglige kvaliteten i 
programmet. 
 
Siden det i dag ikke finnes noe eget masterprogram ved UiB innen programområdet, må 
studenter som ønsker å kvalifisere seg for opptak til et masterprogram i et av 
fremmedspråkene, i stedet bruke valgfrie studiepoeng til å ta et ekstra emne i 
fremmedspråket. Dette er en fleksibel løsning for studentene, men innebærer samtidig at det 
blir mindre rom for å styrke programområdet i selve spesialiseringsdelen av programmet. Å 
legge et emne i språk og interkulturell kommunikasjon til det første semesteret i programmet 
vil derfor kunne være en løsning som kan bidra til en styrking av programmet, samtidig som 
det fremdeles gir mulighet for å ha en dobbel spesialisering i programmet. 
  
Saken vil først bli behandlet av studiestyret ved Det humanistiske fakultet i møte 11. april 
2012. Forslaget til vedtak er utformet med forbehold om tilslutning til saken i studiestyret. 
Dersom det kommer merknader til saken i studiestyret, vil disse bli lagt fram for 
fakultetsstyret. 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret vedtar at innføringsemnet Språk og interkulturell kommunikasjon: 
introduksjon (SPIK100) erstatter innføringsemnet Akademisk skriving (EXFAC00AS) i 
Bachelorprogram i språk og interkulturell kommunikasjon med virkning fra høstsemesteret 
2012. 

 
 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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Endring av studieplan for bachelorprogrammet i SPIK - emne SPIK 
100 som erstatning for akademisk skriving 

Programstyret for bachelorprogrammet Språk og interkulturell kommunikasjon (SPIK) ønsker 

å erstatte førstesemesteremnet akademisk skriving med emnet SPIK 100 som tilbys ved 

NHH.  Vi har lenge sett behovet for å gi studentene et mer tilrettelagt kurs i akademisk 

skriving, og tror at et skreddersydd emne i akademisk skriving vil ha en positiv effekt på 

gjennomføringsprosenten i programmet.  

 

Det nåværende studiet i akademisk skriving oppleves som svært teoretisk, og vi mener at 

SPIK100 vil gi studentene en bedre innføring i relevante problemstillinger og mer 

skrivetrening kombinert med grundige tilbakemeldinger fra faglærer. Undervisningen vil 

foregå ved NHH, som har en bred faglig kompetanse i språk og interkulturell kommunikasjon. 

 

Vi tror SPIK100 vil belyse sammenhengen mellom de ulike programemnekomponentene 

(språkvitenskap, fagspråk og oversettelse/tolkning), noe som studentene føler mangler i det 

nåværende opplegget. Dette vil i sin tur også bidra til økt kullfølelse/programtilhørighet blant 

studentene, samt at de allerede fra starten vil få en sterkere tilknytning til NHH. Basert på 

evalueringer og tilbakemeldinger fra studentene mener vi at dette tiltaket vil føre til økt 

oppslutning til programmet, redusere frafallet og øke gjennomføringsprosenten. 

 

På vegne av programstyret i SPIK 

 

Bente Hannisdal                                      Toril Ivarsøy 

programkoordinator                   Marie Louise Ljones                             fung. studieleder 

                                                  administrativ koordinator 

 

 

Vedlegg 

1 Emnebeskrivelse for SPIK 100 ved NHH 

2 Studieplan for SPIK, redigert 25/11-2011 

3 Utdanningsplan for SPIK, redigert 25/11-2011 

 

Referanse Dato 

2010/8643-TOI 14.11.2011 

 



 

STUDIEPLAN  

 

3-årig bachelorgrad i språk og interkulturell kommunikasjon  

 
Godkjend i AU v07, revidert (redaksjonelt og språkleg) i programstyret h07, revidert v08 ifm ny utdanningsplan, 

ny mal h08, revidert v10, revidert h11 (redaksjonelt og språkleg), revidert v12 (redaksjonelt og språkleg), sist 

godkjent i UUI 01.02.12. 

 

 Endringar markert i kursiv. 

 

Norsk namn Bachelorprogram i språk og interkulturell kommunikasjon 

 

Engelsk namn Bachelor programme in Language and Intercultural Communication 

 

Mål og innhald  Det er i dag utstrakt kommunikasjon mellom menneske og 

organisasjonar på tvers av land-, kultur- og språkgrenser. I nokre 

samanhengar går kommunikasjonen direkte på eit anna språk, noko 

som føreset høg grad av medvit om det særeigne ved kvart språk og 

kulturen det er ein del av, i tillegg til kunnskap om og dugleik i 

interkulturell kommunikasjon. I andre samanhengar går 

kommunikasjonen via eit mellomledd. Då er det personen eller 

personane i denne mellomposisjonen som må ha slik kunnskap. 

Målet for dette studiet er tredelt: for det første skal studentane 

kunne kommunisere på eit framandspråk, for det andre skal dei 

auke medvitet sitt omkring utfordringar som ligg i språk- og 

kulturmøte, og for det tredje skal dei kunne fungere som språk- og 

kulturformidlarar i ymse situasjonar.  

 

I bachelorprogrammet i språk og interkulturell kommunikasjon skal 

studentane skaffe seg innsikt i kommunikasjon i ulike situasjonar og 

mellom ulike grupper. Studentane vel engelsk, fransk, italiensk, 

spansk eller tysk som sitt framandspråk i graden. Tidleg i 

programmet blir fokus retta mot ulike trekk ved interkulturell 

kommunikasjon. Studentane arbeider òg med allmennspråklege 

problemstillingar av praktisk og teoretisk art, både i norsk og i 

framandspråket. Seinare i programmet arbeider studentane med 

fagspråkleg kommunikasjon på felta økonomi, helse, offentleg 

administrasjon og juss. Arbeidet med fagspråkleg kommunikasjon 

vil vere ei kopling mellom teori og praksis, og studentane får 

trening i munnleg og skriftleg omsetjing mellom norsk og det valte 

framandspråket.  

 

Studieprogrammet fører fram til graden Bachelor i språk og 

interkulturell kommunikasjon. Studiet er treårig (180 studiepoeng) 

og er ein fellesgrad mellom Norges Handelshøyskole og 

Universitetet i Bergen.  

Læringsutbytte/resultat  Ved fullført studium har studentane kunnskap om utfordringar som 

ligg i interkulturell kommunikasjon generelt og om tilhøvet mellom 

norsk og valt framandspråk spesielt. Dei har òg kunnskap om ulike 

kommunikasjonssituasjonar, inkludert fagspråkleg kommunikasjon. 

Gjennom arbeidet med skriftlege og munnlege tekster har dei fått 

trening i innhenting og kritisk vurdering av dokumentasjon, og dei 



har dessutan kunnskap om og trening i relevante IKT-verkty.  

 

Studentane har gjennom omfattande øving skaffa seg dugleik på eit 

mellomnivå i tolking og omsetjing innan økonomi, helse, offentleg 

administrasjon og juss. I tillegg er studentane medvitne om dei vala 

dei gjer i tolkings- og omsetjingsprosessen og er i stand til å greie ut 

om og argumentere for desse.  

Gjennom studiet får studentane innsyn i etiske og juridiske 

problemstilingar som kan kome opp i tolke- og 

omsetjingssituasjonar. Ved bruk av rollespel og kasusstudiar i eit 

par av programemna får studentane trening i å ta stilling til 

situasjonar der deira integritet som profesjonsutøvar vert utfordra. 

På denne måten får studentane ei profesjonell haldning til dei 

situasjonane dei vil møte i yrkeslivet.  

Opptakskrav  Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Tilrådde forkunnskapar  Studiet føreset kunnskapar i framandspråket på nivå 2 frå 

vidaregåande skole. Studentar med norsk som andrespråk som ikkje 

har eksamen frå norsk vidaregåande skole må ha forkunnskapar i 

norsk tilsvarande trinn 3-eksamen frå universitet/høgskole eller Test 

i norsk, høgare nivå, med poengsum 450 eller betre.  

Innføringsemne  Førstesemesteremna Ex.phil. (UiB), Ex.fac. Språk og 

kommunikasjon (UiB) og SPIK100 Språk og interkulturell 

kommunikasjon: introduksjon (NHH)  

Obligatoriske 

emne/spesialisering  

Studiet er sett saman av førstesemesterstudiet, språkemne i det valte 

framandspråket og norsk, innføringsemne i tolking og omsetjing, 

emne i fagspråk og terminologi på utvalte felt og eitt valfritt emne. 

Dei obligatoriske programemna SPIK101, SPIK250, SPIK102, 

TOLKHF, TRANSHF og NOSP250/PRAKTINF utgjer 

spesialiseringa i språk og interkulturell kommunikasjon. Ved å ta eit 

emne i det valte framandspråket som valfritt emne, kan ein i tillegg 

få ei spesialisering i det valte framandspråket. Kva emne ein må ta 

for å få ei slik dobbel spesialisering kjem an på kva framandspråk 

ein har valt. Studentar med eit framandspråk som morsmål kan 

søkje om å få erstatte nokre emne i framandspråk med emne i norsk, 

men får i så fall ikkje ei dobbel spesialisering i graden.  

Undervisningsstad for dei ulike emna:  

Norges Handelshøyskole har spesielt ansvar for emna SPIK100, 

SPIK101, SPIK102, ENG010, ENG011, FRA011, FRA012, 

SPA011, SPA012, TYS011 og TYS012. Dei resterande emna vert 

gjevne ved Universitetet i Bergen.  

Tilrådde valemne  Det er lagt inn 15 frie studiepoeng i det fjerde semesteret.  

Studentar som ønskjer å oppnå språkspesialisering i graden må ta 

eit emne i framandspråket som frie studiepoeng. 

Rekkefølgje for emne i 

studiet  

Etter førstesemesterstudiet (Ex.phil., Ex.fac. Språk og 

kommunikasjon og SPIK100 Språk og interkulturell 

kommunikasjon: introduksjon), vil emnesamansetjinga i studiet 

variere etter kva framandspråk ein vel. Kvar framandspråkgruppe 



følgjer difor ein eigen utdanningsplan.  

I andre og tredje semester skal studentane ta emne i det valte 

framandspråket (ved NHH eller UiB) saman med emne i 

interkulturell kommunikasjon (NHH) og fordjuping i interkulturell 

kommunikasjon (UiB). I fjerde semester kan studentane velje å 

studere framandspråk og valemne ved eit utanlandsk universitet. Til 

femte semester er det lagt eit emne i fagspråk og terminologi ved 

NHH og eit emne i tolking ved UiB, medan studentane i det sjette 

og siste semesteret skal ta eit emne i omsetjing og eit emne i norsk 

språkbruksanalyse ved UiB. Evt. kan studentane velje å byte ut 

norsk språkbruksanalyse med eit emne i praktisk 

informasjonsarbeid. Sistnemnte emne har spesielle opptakskrav. 

Delstudium i utlandet  Det er lagt opp til at studentane kan velje utanlandsopphald i fjerde 

semester som del av studiet. Utreise bør skje gjennom ei av 

utvekslingsavtalene til Universitetet, og før utreise skal det liggja 

føre ei førehandsgodkjenning av planlagde studium for å sikre at 

desse kan gå inn i studieprogrammet. Meir informasjon: 

http://uib.no/utveksling  

Undervisingsmetodar  Programmet omfattar ulike undervisningsformer; til dømes 

forelesingar, seminar, nettundervisning, gruppeundervisning og 

individuell rettleiing.  

Sjå emneplanen for det einskilte emnet.  

Vurderingsformer  Gjennom programmet blir studentane prøvd på ulike måtar, 

eksempelvis ved mappevurdering, skoleeksamen, semesteroppgåve 

og munnleg prøve.  

Sjå emneplanen for det einskilte emnet.  

Kompetanse for vidare 

studium  

Ein bachelorgrad i språk og interkulturell kommunikasjon gjev 

grunnlag for opptak til det planlagde masterprogrammet i tolking, 

omsetjing og terminologi. Studentar som tar eit emne i det valte 

framandspråket som valfritt emne, blir òg kvalifiserte for å søkje 

opptak til masterprogrammet i det valte framandspråket ved UiB. 

SPIK-studentar som får opptak til masterprogram i ved UiB må 

skrive masteroppgåve i språk eller kultur. 

Yrkesvegar  Dette studieprogrammet utdannar studentar som kan fylle ulike 

funksjonar i både offentleg og privat sektor. Dugleik i språk og 

kommunikasjon gir eit godt grunnlag for mange typar språkarbeid. 

Programmet åleine kvalifiserer ikkje for tolking/omsetjing på eit 

profesjonelt nivå, men dannar eit svært godt grunnlag for studentar 

som ønskjer å satse på desse yrka.  

Evaluering  Programmet vert jamleg evaluert i tråd med UiB sitt 

kvalitetssikringssystem.  

Oppstart  Haust  

Undervisningsstad  Bergen  

Programansvarleg  Institutt for framandspråk  

Administrativt ansvarleg  Studierettleiar ved Institutt for framandspråk.  

E-post: studierettleiar@if.uib.no eller studieveileder@if.uib.no  

 

 



Utdanningsplaner for Språk og interkulturell kommunikasjon, revidert v12 
(Endringar er markert i raudt.) 

 

Engelsk 

1. semester 

haust 

EXPHIL 10 stp O 

EXFAC00SK 10 stp O 

SPIK100 (NHH) 10 stp O 

2. semester 

vår 

SPIK101 (NHH) 15 stp OP 

ENG101 15 stp OS 

3. semester 

haust 

SPIK250  15 stp OP 

ENG010 + ENG011 (NHH) eller 

ENG106 

7,5 stp + 7,5 stp  

15 stp 

OS 

VS 

4. semester 

vår 

Utanlandsopphald eller UiB 

 

ENG211 eller ENG251 (tilrådd) + 

valemne  

(tilrådd ENG125*, ENG010 + ENG011 

(NHH) eller NOSP102) 

 

 

15 stp 

15 stp 

 

 

 

VS 1 av 2 

V 

5. semester 

haust 

SPIK102 (NHH) 15 stp OP 

TOLKHF (100-nivå) 15 stp OP 

6. semester 

vår 

TRANSHF (200-nivå) 15 stp OP 

NOSP250/PRAKTINF 15 stp OP 1 av 2 

*ENG122 er likestilt med ENG125 for studentar på utanlandsopphald 

 

Fransk 

1. semester 

haust 

EXPHIL 10 stp O 

EXFAC00SK 10 stp O 

SPIK100 (NHH) 10 stp O 

2. semester 

vår 

SPIK101 (NHH) 15 stp OP 

FRAN101 15 stp OS 

3. semester 

haust 

SPIK250  15 stp OP 

FRAN114, FRAN102 eller  

FRA011 + FRA012 (NHH) 

15 stp 

7,5 stp + 7,5 stp   

VS 1 av 3 

4. semester 

vår 

Utanlandsopphald eller UiB 

 

FRAN201 eller FRAN253 (tilrådd)  

valemne (tilrådd FRAN103 eller 

NOSP102)    

 

15 stp 

15 stp 

 

OS 1 av 2 

V 

5. semester 

haust 

SPIK102 (NHH) 15 stp OP 

TOLKHF (100-nivå) 15 stp OP 

6. semester 

vår 

TRANSHF (200-nivå) 15 stp OP 

NOSP250/PRAKTINF 15 stp OP 1 av 2 

 



Italiensk 

1. semester 

haust 

EXPHIL 10 stp O 

EXFAC00SK 10 stp O 

SPIK100 (NHH) 10 stp O 

2. semester 

vår 

SPIK101 (NHH) 15 stp OP 

ITAL111  15 stp OS 

3. semester 

haust 

SPIK250  15 stp OP 

ITAL114 eller ITAL 112 15 stp OS 1 av 2 

4. semester 

vår 

Utanlandsopphald eller UiB 

 

ITAL201 eller ITAL 252 (tilrådd) 

valemne  

(tilrådd ITAL113 eller NOSP102)  

 

 

15 stp 

15 stp 

 

 

OS 1 av 2 

V 

5. semester 

haust 

SPIK102 (NHH) 15 stp OP 

TOLKHF (100-nivå) 15 stp OP 

6. semester 

vår 

TRANSHF (200-nivå) 15 stp OP 

NOSP250/PRAKTINF 15 stp OP 1 av 2 

 

 

 

Spansk 

1. semester 

haust 

EXPHIL 10 stp O 

EXFAC00SK 10 stp O 

SPIK100 (NHH)  10 stp O 

2. semester 

vår 

SPIK101(NHH) 15 stp OP 

SPLA101 15 stp OS 

3. semester 

haust 

SPIK250  15 stp OP 

SPLA104, SPLA105 eller  

SPA011 + SPA012 (NHH) 

15 stp 

7,5 stp + 7,5 stp   

VS 1 av 3 

4. semester  

vår 

Utanlandsopphald eller UiB 

 

SPLA201 eller SPLA251 (tilrådd) + 

valemne  

(tilrådd SPLA103 eller NOSP102)  

 

 

15 stp 

15 stp 

 

 

VS 1 av 2 

V 

5. semester 

haust 

SPIK102 (NHH) 15 stp OP 

TOLKHF (100-nivå) 15 stp OP 

6. semester 

vår 

TRANSHF (200-nivå) 15 stp OP 

NOSP250/PRAKTINF 15 stp OP 1 av 2 

 

 

 



Tysk 

1. semester 

haust 

EXPHIL 10 stp O 

EXFAC00SK 10 stp O 

SPIK100 (NHH) 10 stp O 

2. semester 

vår 

SPIK101 (NHH) 15 stp OP 

TYS111 15 stp OS 

3. semester 

haust 

SPIK250  15 stp OP 

TYS113, TYS114 eller 

TYS011 + TYS012 (NHH) 

15 stp 

7,5 stp + 7,5 stp   

VS 1 av 3 

4. semester  

vår 

Utanlandsopphald eller UiB 

 

TYS201 eller TYS251 (tilrådd) + 

valemne  

(tilrådd TYS112 eller NOSP102)  

 

 

15 stp 

15 stp 

 

 

VS 1 av 2 

V 

5. semester 

haust 

SPIK102 (NHH) 15 stp OP 

TOLKHF (100-nivå) 15 stp OP 

6. semester 

vår 

TRANSHF (200-nivå) 15 stp OP 

NOSP250/PRAKTINF 15 stp OP 1 av 2 

 

 

O = Obligatorisk 

OP = Obligatorisk programemne 

OS = Obligatorisk språkemne 

VS = Valfritt språkemne 

V = Valfritt emne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programemner i SPIK-programmet som undervises ved UiB  
 

 

TOLKHF og TRANSHF – emnet høyrer til ved IF 

SPIK250 – emnet høyrer til ved FOF 

NOSP250 og PRAKTINF – emnet høyrer til ved LLE 

 

 

TOLKHF revidert våren 2012 

Emnekode TOLKHF 

Emnenamn Tolketeori, -teknikk,  -etikk og -praksis 

Name of Course Unit Interpreting: Theory and practice 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Haust 

Undervisningsspråk Norsk  

Studienivå Bachelor 

Krav til studierett Emnet er ope for alle med ein studierett ved UiB.  

Mål og innhald TOLKHF kombinerer ei teoretisk og praktisk 

tilnærming til tolking. Undervisninga i teoridelen tek 

opp sentrale kommunikasjonsteoretiske 

problemstillingar som er relevante for tolkeverksemda. 

Det blir særleg lagt vekt på tolkeetikk med sikte på å 

gjere studentane medvitne når det gjeld teieplikt og 

nøytralitet. Studentane skal vidare tileigne seg kunnskap 

om tolken sine plikter og rettar. 

 

Den praktiske delen av studiet vil ta for seg tolketeknikk 

og gi ei innføring i ulike tolkemetodar med hovudvekt 

på dialog- og konsekutivtolking. Studentane vil få 

trening i tolking samt i minne- og notatteknikk. 

Læringsutbyte/resultat 

 Kunnskap 

 Dugleik 

 Grunnkompetanse 

Etter å ha fullført dette emnet har studentane tileigna seg 

teoretisk og praktisk innsikt i kva tolking inneber. Dei 

har også kunnskap om kva utfordringar som ligg i denne 

spesielle kommunikasjonssituasjonen med særleg vekt 

på relasjonen mellom dei ulike deltakarane. Studentane 

har også kunnskap om relevante aspekt ved norsk 

offentleg sektor. 

 

Studentane kan dialogtolke og tolke konsekutivt i ulike 

kommunikasjonssituasjonar.  

 

Studentane har innsikt i ulike etiske og juridiske 

problemstillingar som kan oppstå i tolkesituasjonar, 

som nøytralitet og teieplikt. Dei reflekterer også over 

tolken si rolle i samtalen og i samfunnet.  

Tilrådde forkunnskapar  Emnet byggjer på SPIK101 og SPIK250. 

Krav til forkunnskapar Studentane må ha minimum 45 studiepoeng i valt 

framandspråk på bachelornivå. 

Undervisning og omfang 

 Type 

Undervisninga har form av seminar. Den teoretiske 

delen av kurset har fellesseminar for alle studentane. 



 Timar pr veke 

 Veker 

Den praktiske delen blir delvis gjennomførd i mindre 

grupper med rollespel, kasusstudium, studiebesøk og 

øvingar i tolketeknikk. Det blir forventa aktiv deltaking i 

gruppene. Tid for eigne øvingar er også ein del av 

undervisninga. Opptak av eiga tolking, kasusstudium 

eller besøk i offentleg sektor dannar grunnlag for 

refleksjon over tolking eller eigne prestasjonar.  

 

Omfanget av emnet er 24 timar seminarundervisning, 36 

timar øvingar og 16 timar eigne øvingar. 

Obligatoriske arbeidskrav Studentane skal levere inn ei obligatorisk oppgåve i 

form av ein refleksjonstekst basert på observasjon av ein 

reell tolkesituasjon, eller på videoopptak av eiga tolking 

for å kunne ta eksamen i emnet. Notatet skal vere på om 

lag 1200 ord. 

 

Dei obligatoriske arbeidskrava er gyldige i dei to 

følgjande semestra. 

Vurderingsformer Skriftleg del: Ei heimeoppgåve på to veker som tek for 

seg tema frå tolkeetikk. Oppgåva skal skrivast på norsk 

og skal vere på 2400 ord. For å kunne gå opp til 

eksamen må studentane ha fått godkjent den 

obligatoriske oppgåva som er nemnd under 

Obligatoriske arbeidskrav.  

 

Munnleg del: Dialogtolking (notat er tillatne) av ei 

samtale i myndigheitskontekst mellom norsk og 

tolkespråket. Tolkinga er maksimum 30 minutt.  

Karakterskala Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen A-F, der F 

er stryk. Det vert gitt ein eksamenskarakter for den 

skriftlege delen og ein for den munnlege delen. Begge 

karakterane skal komme fram på karakterutskrifta.  

Læremiddelomtale Sjå separat pensumliste. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitets-

sikringssystem. 

Kontaktinformasjon studieveileder@if.uib.no  

 

 

 

mailto:studieveileder@if.uib.no


TRANSHF revidert hausten 11. Emnet vil bli revidert på nytt hausten 2012 for å få fram 

konkret informasjon om korleis opptaket fungerer. 

Emnekode TRANSHF 

Emnenamn Omsetjing 

Emnenavn, engelsk Translation 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Vår 

Undervisningsspråk Norsk og det valte framandspråket   

Studienivå Bachelor 

Krav til studierett Emnet er ope for alle med ein studierett ved UiB.  

Mål og innhald Emnet tek sikte på å auke studentane si forståing av og 

dugleik i omsetjing, ved at dei lærer seg relevante 

lingvistiske omgrep og modellar, og gjennom praktiske 

omsetjingsoppgåver.  

TRANSHF kombinerer ei teoretisk og ei praktisk tilnærming 

til omsetjing. Undervisninga i teoridelen av kurset tek føre 

seg lingvistiske omgrep og modellar som gjer det mogleg å 

skildre dei utfordringane som ligg i skriftleg omsetjing og å 

ta stilling til dei omsetjingsmoglegheitene som finst. I denne 

samanhengen er det òg viktig å ta føre seg sentrale trekk ved 

omsetjaren sin situasjon og dei føringane den legg for 

arbeidet til omsetjaren. Eit viktig tema knytt til dette er 

særtrekk ved fagspråkleg omsetjing og terminologiarbeid. I 

tillegg tek ein opp tema som til dømes maskinomsetjing, 

omsetjingsverkty og audiovisuell omsetjing. 

I den praktiske delen av kurset arbeider studentane med 

omsetjingsoppgåver knytte til problemstillingar som har vore 

diskuterte i teoriundervisninga. Oppgåvene femner om 

omsetjing frå det aktuelle framandspråket til norsk og frå 

norsk til framandspråket. 

Læringsutbyte/resultat 

 Kunnskap 

 Dugleik 

 Grunnkompetanse 

Ved fullført studium har studentane auka innsikt i dei 

utfordringane som ligg i omsetjing av skriftleg tekst. Dei har 

òg tileigna seg eit lingvistisk omgrepsapparat for å skildre 

desse utfordringane og å finne fram til gode løysingar, gjeve 

ulike kommunikasjonsformål. Studentane har òg øvd seg på 

å omsetje ulike typar tekstar til og frå norsk og det valde 

framandspråket.  

Tilrådde forkunnskapar  Studentane bør ha fullført EXFAC00SK: Språk og 

kommunikasjon. I tillegg må studentane ha fullført 

språkstudium som svarer til 60 studiepoeng i 

framandspråket.  

Krav til forkunnskapar Fullført 60 studiepoeng på 100-nivå i det valte 

framandspråket. Einskilte språk kan krevje fleire enn 60 

studiepoeng i det aktuelle språket. 

Undervisning og omfang 

 Type 

 Timar pr veke 

 Veker 

Undervisninga består av førelesingar 2 timer i veka i 12 

veker og seminar 2 timer i veka i 12 veker, totalt 48 

undervisningstimar. Seminara føreset aktiv studentdeltaking.  



Obligatoriske arbeidskrav Studentane må levere fire omsetjingsoppgåver. To må vere 

frå framandspråket til norsk og to frå norsk til 

framandspråket. Studentane skal òg levere utkast til 

refleksjonstekstar. Ein refleksjonstekst inneheld drøfting av 

eige arbeid med revidering av omsetjingsutkast. I desse 

tekstane skal studentane argumentere for omsetjingsvala sine 

ved at dei syner til omgrep og modellar dei har vore inne på i 

undervisninga. 

Alle innleveringane skal skje etter fristar fastsette av den 

emneansvarlege.  

Studentane har rett og plikt til minst ein individuell 

rettleiingstime i samband med skriving av 

refleksjonstekstane. Studentar som ikkje møter til rettleiing 

taper retten til å levere emnemappe. 

Vurderingsformer Karakteren for emnet vert sett etter vurdering av ei mappe 

som inneheld to av dei omsetjingane studentane har arbeidd 

med i løpet av semesteret. Den endelege mappa inneheld 

omsetjingar i utkast og omarbeidd form. Ei av desse skal 

vere frå framandspråket til norsk og ei frå norsk til 

framandspråket. I tilknyting til kvar av desse to omsetjingane 

leverer studentane dessutan ein refleksjonstekst.    

Karakterskala Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen A-F, der F er 

stryk. 

Læremiddelomtale Hovudboka i teoridelen av kurset går gjennom dei viktigaste 

lingvistiske omgrepa og knyter desse til omsetjingsval. I 

tillegg brukar ein utvalde artiklar som dekkjer dei andre 

tema.  

I den praktiske delen av kurset bruker ein tekstar og anna 

undervisningsmateriell utarbeidd av faglærarane. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitets-

sikringssystem. 

Kontaktinformasjon studieveileder@if.uib.no  

  

 

 

mailto:studieveileder@if.uib.no


FOF emnet SPIK250 lagt over i ny mal og språkvaska 16.09.2011 ved IF. Revidert 

emnebeskrivelse for SPIK250 vil bli sendt inn hausten 2012. 

Emnekode SPIK250 

Emnenamn Fordjuping i interkulturell kommunikasjon 

Emnenavn, engelsk Specialization in intercultural communication 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Haust 

Undervisningsspråk Norsk 

Studienivå Bachelor 

Krav til studierett Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i 

Bergen. 

Mål og innhald Emnet vil gi ei innføring i interkulturell kommunikasjon ut 

frå ulike kommunikasjonsmodellar og ulike kulturomgrep. 

Ei grunnleggjande oversikt over norsk mangfalds- og 

inkluderingspolitikk vil fungere som bakgrunn. 

 

Studenten skal arbeide med originaltekstar og relevant 

sekundærlitteratur. Fordjuping i interkulturell 

kommunikasjon tek utgangspunkt i omgrep som 

gjensidigheit, aksept, toleranse, respekt og anerkjenning. 

Vidare vil emnet ta opp korleis makt, kjønn og 

diskriminering påverkar kommunikasjonen. 

 

Kurset har ei humanistisk tilnærming der det vert fokusert på 

individet og gir eit godt grunnlag for å forstå korleis språk, 

makt og anerkjenningsforhold pregar kven vi er som individ 

og formar identiteten vår. 

Læringsutbyte/resultat 

 Kunnskap 

 Dugleik 

 Grunnkompetanse 

Kunnskapar. Etter fullført emne skal studentane: 

- ha oversikt over norsk mangfalds- og integreringspolitikk 

- ha kunnskap om ulike kommunikasjonsmodellar og ulike 

kulturomgrep som kan brukast for å studere interkulturell 

kommunikasjon 

- ha ei grunnleggjande forståing av interkulturell komm-

unikasjon slik den utspelar seg på ulike arenaer i Noreg i 

dag. 

 

Ferdigheiter. Etter fullført emne skal studentane vere i stand 

til å: 

- bruke ulike kommunikasjonsmodellar i analyse av 

interkulturell kommunikasjon 

- kunne gi ei fagleg fundert innføring i korleis makt, kjønn, 

anerkjenning og diskriminering påverkar kommunikasjon 

 

Kompetanse. Etter fullført emne skal studentane kunne: 

- gjennomføre ein kritisk analyse av interkulturell 

kommunikasjon slik 

den utspelar seg på sentrale integreringsarenaer som skole, 

arbeid og offentleg forvalting 

- kunne utarbeide forslag til tiltak for korleis det kan leggjast 

betre til rette for interkulturell kommunikasjon på ulike 



integreringsarenaer 

Tilrådde forkunnskapar  Godkjent førstesemesterstudium 

Krav til forkunnskapar  

Undervisning og omfang 

 Type 

 Timar pr veke 

 Veker 

Undervisninga blir gitt i form av førelesingar med 2 timar 

per veke i 13 veker, totalt 26 timer. I tillegg vil det blir 

tilbode to oppgåveseminar à 2 timer i mindre grupper, totalt 

4 timer. 

Obligatoriske arbeidskrav Innlevering av utkast til rettleidd oppgåve før individuell 

rettleiing 

Vurderingsformer Ei rettleidd oppgåve på mellom 5000 og 6000 ord, 

litteraturliste og vedlegg ikkje medrekna. Emnet for oppgåva 

skal vere godkjent av faglærar på førehand. Oppgåva blir 

sensurert ved slutten av semesteret. 

Karakterskala Ved sensur av emnet vert det nytta karakterskalaen A-F, der 

F er stryk. 

Læremiddelomtale Emnet vil nytte originallitteratur innanfor temaet og relevant 

sekundærlitteratur. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitets-

sikringssystem. 

Kontaktinformasjon studierettleiar@fof.uib.no  

 



Ingen studieplanendringar i NOSP250 våren 2012. Under finn ein siste versjon som vert sendt 

til fakultetet 30.06.2010. SGS/LLE.  
Kategoriar  
Emnekode 

 
NOSP250 

Emnenamn, nynorsk 

 
Nordisk: Språkbruksanalyse 

Emnenamn, engelsk 

 
Nordic languages: Language use 

Studiepoeng 

 
15 

Undervisningssemester 

 
Vår 

Undervisningsspråk 

 
Norsk og ev. dansk og svensk. 

Studienivå 

 
Bachelor og master. 

Krav til studierett 

 
Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen. 

Mål og innhald 

 
Emnet gjev ei innføring i teori om tekst og språkbruk, særleg 

knytt til ikkje-litterære tekstar. Det skal gje innsikt i mellom 

anna tekstbinding, sjangerlære og samanhengen mellom språk 

og situasjon. 
Læringsutbyte/resultat 

 
Etter å ha studert emnet skal studentane kunne utnytte den 

teoretiske innsikta dei har fått, i praktisk tekstanalyse. Dei skal 

kunne gjere greie for korleis tekstar heng saman, korleis tekstar 

grupperer seg i sjangrar, og korleis situasjonskonteksten 

påverkar tekstutforming og meiningsproduksjon. 
Krav til forkunnskapar  

 
Ingen. 

Tilrådde forkunnskapar 

 
NOSP102 og NOSP103 eller tilsvarande. 

Undervisning og omfang 

 
Undervisninga er i hovudsak felles med NOSP210-L. 

 

Førelesingar: 1 dobbeltime i veka i 13 veker. Kan delvis ha 

seminarform. Rettleiing på semesteroppgåve. 

 

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan 

instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets 

retningslinjer for dette på Mi side. På emne der dette kan verte 

aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart 

og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.  
Obligatoriske arbeidskrav 

 
Det er obligatorisk å levere utkast til semesteroppgåva og 

motta rettleiing på den. 

 

Obligatoriske aktivitetar gjeld berre i det semesteret då dei vert 

gjennomførte. 
Vurderingsformer 

 

(dvs. Eksamen) 

Semesteroppgåve og ei skriftleg prøve på 2 timar. 

 

Semesteroppgåva skal ha eit omfang på inntil 5000 ord, 

litteraturliste og vedlegg ikkje medrekna.  



 

Den skriftlege prøva er ein breiddetest med fleire deloppgåver. 

 

Ingen andre hjelpemiddel er tillatne på den skriftlege prøva enn 

slike som vert lagde ved eksamensteksten. 

 

Det vert sett separate karakterar på semesteroppgåva og den 

skriftlege prøva. Studenten må stå på begge delane i same 

semester for å stå i emnet. Ved utrekning av samla karakter tel 

semesteroppgåva 60 % og den skriftlege prøva 40 %. 

 

Eksamensdelane kan skrivast på bokmål eller nynorsk. 

Studenten vel målform sjølv; det kan vere same eller ulik 

målform på dei to delane. I samsvar med nasjonale 

retningslinjer vert det lagt vekt på korrekt og god språkbruk. 

 

Det vert ikkje arrangert eksamen utanom 

undervisningssemesteret. 

 
Karakterskala 

 
Karakterskala A–F. 

Læremiddelomtale 

 
Pensumet tilsvarer om lag 1000 sider av normal vanskegrad. 

Instituttet fastset pensumet. 
Undervisningsstad 

 
Bergen 

Emneevaluering 
 

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiBs 

kvalitetssikringssystem.  
Kontaktinformasjon 
 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium 

E-post: studierettleiar@lle.uib.no  

 

 

 

mailto:studieveileder@lle.uib.no/studierettleiar@lle.uib.no


Ingen studieplanendringar i PRAKTINF våren 2012. Under finn ein siste versjon som vert 

sendt til fakultetet 14.02.2011. SGS/LLE.  

Kategoriar  

Emnekode 

 

PRAKTINF 

Emnenamn, nynorsk 

 

Praktisk informasjonsarbeid 

Emnenamn, engelsk 

 

Public relations with work placement 

Studiepoeng 
 

15.0 

Undervisningssemester 
 

Haust/vår. 

Undervisningsspråk 
 

Norsk.  

 

Studienivå 
 

Bachelor. 

Krav til studierett 
 

Minimum 120 studiepoeng. Emnet har begrensa plass. Dersom 

det er fleire kvalifiserte søkjarar som vil ta emnet, enn det er 

ledige plassar, vil søkjarane bli prioritert slik: 

1. Studentar på 3. året i bachelorprogrammet Språk og 

informasjon med PRAKTINF som obligatorisk emne. 

2. Øvrige studentar med studierett ved UiB, prioriterte etter 

karaktersnitt. 

Studentar som ønskjer å ta emnet, må registrere 

undervisningsmelding i Studentweb innan gitt frist. Opptak blir 

kunngjort innan undervisningsstart.  

 

Mål og innhald 
 

Studentane skal få trening i å arbeide med praktiske 

kommunikasjons- og informasjonsoppgåver, og teoretisk og 

metodisk innsikt i korleis informasjonsarbeid kan foregå. 

 

Kurset omfattar sentrale emne innan formidling av praktisk 

informasjon. Det vil seie kunnskap om kva kommunikasjon er, 

korleis ein finn og vurderer informasjon, korleis ein brukar 

skriftspråket som verktøy, og korleis ein i det heile best kan få 

formidla ein bodskap på ein effektiv måte. Omsynet til 

mottakarar av informasjon og praktisk arbeid med språk står 

sentralt. 

 

Studiet er sett saman av fire faglege hovudperspektiv, som dels 

vil overlappe kvarandre.  

1. Teori: Vekta blir lagd på omgrep knytte til kommunikasjon, 

informasjon og informasjonsarbeid.  

 

2. Informasjonssøking: Det omfattar strategiar og teknikkar for 

søking, siling av informasjon, siteringsteknikk og bruk av 

referansar, etikk ved bruk av informasjon frå andre, og 

opplæring i bruk av elektroniske søkjeverktøy. 

 



3. Skriving og andre uttrykksmåtar: Arbeidsspråket er norsk. 

Hovudvekta blir lagd på praktisk skriving og innlevering av 

korte tekstar ca. ein gong i veka. Det vil vere tekstar knytte til 

privat og offentleg verksemd, og dessutan særkrav for nettsider. 

Det blir lagd vekt på å skrive enkelt, strukturert, fokusert, rett, og 

med god stil. Dessutan vil det bli lagd noko vekt på grafisk 

utforming og munnleg presentasjon. 

 

4. Formidling: Delemnet omfattar formidlingsstrategiar, både 

gjennom medium ein produserer sjølv, og gjennom eksterne 

kanalar. Det blir også lagd vekt på korleis ein kan søkje råd og 

kjøpe inn eksterne tenester. Dette blir òg knytt til rettsreglar og 

etikk for presentasjon og vidareformidling av informasjon. 

 

Praksisperioden: Praksisen blir lagd til private verksemder, 

offentlege kontor og institusjonar, eller til prosjekt ved UiB knytt 

til emnestudiet. 

Emneleiinga/-administrasjonen har ansvar for å skaffe 

praksisplass til alle, til å gjere avtaler om innhaldet for praksisen 

på den einskilde arbeidsplassen, og å halde kontakt med 

studentane og representantar for praksisplassen i 

praksisperioden. Dersom studentar ønskjer å skaffe egen plass, 

må dei informere emneleiinga og gjere ein foreløpig avtale med 

arbeidsstaden innan gitt frist. Emneleiinga har lov å 

kvalitetssikre og godkjenne, ev. avslå, alle praksisplassar.    

Praksisperioden vil vere eit studium på halv tid, på same måten 

som resten av emnet. 

Læringsutbyte/resultat 
 

Studentane vil tilegne seg kunnskap om kva kommunikasjon er, 

korleis ein finn og vurderer informasjon, korleis ein 

brukar skriftspråket som verktøy, og korleis ein i det heile best 

kan få formidla ein bodskap på ein effektiv måte. I tillegg vil 

studentane gjeres i stand til å jobbe med informasjonsoppgåver i 

den norske arbeidsmarknaden. 

Krav til forkunnskapar  
 

Studentar må meistra norsk skriftspråk. 

Tilrådde forkunnskapar 
 

Minimum 120 studiepoeng. 

Undervisning og 

omfang 
 

Semesteret består av undervisning og praksis. Undervisninga er 

lagt opp som førelesingar der sentralt pensum og sentrale tema 

blir handsama, og som seminar med praktiske øvingar. Her vil 

ein nytte elektroniske læringsprogram. Det blir lagt opp til stor 

studentaktivitet. Undervisninga finn i hovudsak stad i første 

halvdelen av semesteret, oftast med sju timar i veka, etterfølgd 

av ein fem vekers praksisperiode på 75 arbeidstimar. Oppstart av 

praksis føreset at ein følgjer progresjonen med innlevering og 

godkjenning av obligatoriske oppgåver. Ei prosjektoppgåve skal 

fullførast etter at praksisperioden er avslutta. Prosjektoppgåva 

skal helst vere knytt til arbeidet i praksisperioden. 

 

Obligatoriske Kvar veke fram til praksisperioden skal studentane levere inn 



arbeidskrav 
 

obligatoriske oppgåvesvar innan gjevne fristar. Studentane skal 

òg ha ein praksisperiode på 75 arbeidstimar. Dei skal leggje fram 

ein kort munnleg presentasjon av praksisperioden på internt 

seminar. 

 

Alle dei obligatoriske aktivitetane blir vurderte til godkjent / 

ikkje godkjent. Alle dei obligatoriske aktivitetane må vere 

godkjende før ein student kan gå opp til eksamen. 

 

Vurderingsformer 
 

(dvs. Eksamen) 

Eksamen er todelt. Den eine delen er ein heimeeksamen på fire 

dagar. Andre delen er ei prosjektoppgåve. Begge delar skal 

omfatte 2000–2500 ord, litteraturliste og vedlegg ikkje 

medrekna. Det blir gjeve eigen karakter for kvar av dei to 

prøvene, og ved utrekning av samla karakter blir dei to prøvene 

vekta likt. Studenten må stå på begge prøvene i same semesteret 

for å stå på heile eksamenen. 

 

Karakterskala 
 

Studentane leverer heimeeksamen og prosjektoppgåve som blir 

vurderte etter gradert skala (A-F) av faglærar og sensor. Dette 

blir den endelege karakteren.  

 

Læremiddelomtale 
 

Pensum er på om lag 600 sider. 

Undervisningsstad 

 

Bergen. 

Emneevaluering 
 

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiBs 

kvalitetssikringssystem.  

Kontaktinformasjon 
 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium 

E-post: studierettleiar@lle.uib.no  
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Ørjan Leren

Fra: Inger Marie Milde <IngerMarie.Milde@nhh.no>
Sendt: 26. januar 2012 15:03
Til: Ørjan Leren
Kopi: Lene Baldersheim; Sunniva Whittaker
Emne: RE: Studieplanendringer, BA i språk og interkulturell kommunikasjon
Vedlegg: Kursbeskrivelse SPIK100.doc

Oppfølgingsflagg: Follow up
Status for flagg: Flagget

Hei! 
 
Følgende ble vedtatt i Programutvalget for bachelorutdanningen i møte 1/12, 10.01.2012:   
  
9/12 Eventuelt  PBU   
  
Behandling:  
NHHs fellesgrad med UiB, Bachelorprogrammet i Språk og Interkulturell Kommunikasjon  
(SPIK), ønsker å tilby et 10 poengs kurs i interkulturell kommunikasjon i programmets første  
semester. Det er Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK) som skal  
undervise i kurset. For at endringen skal kunne godkjennes av HF‐fakultetet på UiB, må de  
ha en bekreftelse på at kurset er godkjent på NHH. Kursbeskrivelsen ble delt ut i møtet.   
  
Vedtak:  
PBU godkjenner kursbeskrivelsen til det nye kurset SPIK100 Språk og interkulturell  
kommunikasjon: Introduksjon.   
 
 
Vedlagt følger kursbeskrivelse SPIK100.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Inger Marie Milde 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Konstituert kontorsjef Studieadministrasjonen 
NHH, Helleveien 30, 5045 Bergen 
Telefon: + 47 55 95 95 02 
 
 
 
‐‐‐‐‐Original Message‐‐‐‐‐ 
From: Ørjan Leren [mailto:Orjan.Leren@hf.uib.no]  
Sent: 26. januar 2012 13:44 
To: Inger Marie Milde 
Subject: FW: Studieplanendringer, BA i språk og interkulturell kommunikasjon 
 
Hei 
 
Jeg ville bare høre om dere har funnet ut noe mer i denne saken? 
 
Med vennlig hilsen 
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Ørjan Leren 
 
 
‐‐‐‐‐Original Message‐‐‐‐‐ 
From: Ørjan Leren  
Sent: Tuesday, December 20, 2011 3:21 PM 
To: 'inger.milde@nhh.no' 
Subject: Studieplanendringer, BA i språk og interkulturell kommunikasjon 
 
Hei! 
 
Som avtalt på telefon i sted oversender jeg dokumentene til studieplansaken for Bachelorprogram i språk og 
interkulturell kommunikasjon som vi har fått oversendt fra Institutt for fremmedspråk. Det vi mener mangler i saken 
er dokumentasjon fra NHH på at emnet faktisk er opprettet eller vedtatt opprettet ved NHH og kan tilbys fra og med 
høsten 2012, og en emnebeskrivelse fra NHH for emnet. Det er fint om du har mulighet til å undersøke om dette 
allerede finnes. I vedlegget finner du oversendelsesbrev fra instituttet, studieplan, emnebeskrivelser og 
utdanningsplan for programmet. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ørjan Leren 
 
 
‐‐‐ 
Ørjan Leren 
seniorkonsulent 
 
Det humanistiske fakultet 
Postboks 7805 
5020 Bergen 
 
Telefon: 55 58 93 84 
E‐post: orjan.leren@hf.uib.no 
 
 



Mal kursbeskrivelser. 
Malen skal brukes ved søknader til programutvalgene for oppstart av nye kurs og 
søknad om større revisjoner, samt presentasjon av kurs i studiehåndboken m.m.  
 
Kode Kurstittel 
SPIK100 Språk og interkulturell kommunikasjon: Introduksjon 
 
Engelsk tittel 
SPIK100 Language and  Intercultural Communication: Introduction 
 
Studium 
(Bachelor/Master) 
 
Institutt 
FSK 
 
Kursansvarlig 
Kristin Rygg 
 
Undervisningssemester 
høst 
 
Undervisningsspråk 
norsk 
 
Antall studiepoeng 
10 
 
Forkunnskapskrav (anbefalte/absolutte) 
ingen 
 
Formål/læringsmål 
Kandidaten skal ved fullført kurs: 
 

‐ Ha grunnleggende forståelse for hvordan fagfeltene interkulturell 
kommunikasjon, språkvitenskap, fagspråk, oversettelse og tolking henger 
sammen. 

‐ Ha innsikt i sentrale problemstillinger i fagfeltene ovenfor  
‐ Kunne produsere akademiske tekster relatert til fagfeltene ovenfor 

 
+ engelsk oversettelse av teksten 
 
Innhold 
Kurset skal gi en grunnleggende innføring i fagfeltet interkulturell kommunikasjon, samt 
hvordan dette feltet forholder seg til fagfeltene språkvitenskap, fagspråk, oversettelse og 
tolking med sikte på å gi studentene en forståelse for hvordan de ulike komponentene i 
SPIK-programmet henger sammen. Videre vil studentene få opplæring i akademisk 
skriving med fokus på tekster hentet fra ovennevnte fagområder.  



 
+ engelsk oversettelse av teksten 
 
Emneoversikt 
Innføring i interkulturell kommunikasjon. Opplæring og øvelse i å lese og skrive 
akademiske tekster. 
 
Obligatorisk litteratur 
Dahl, Ø. 2001. Møte mellom mennesker, interkulturell kommunikasjon, Gyldendal 
Dysthe, O., Hertzberg, F. og Hoel, T.L. (2000). Skrive for å lære. Skriving i høyere 
utdanning 
Kompendium med artikler fra de relevante fagområdene 
 
Undervisningsopplegg 
Forelesninger, skriveøvelser, gruppearbeid. 
 
Krav til kursgodkjenning 
Mappeinnlevering bestående av tre oppgaver på 1200 ord som alle må være bestått for å 
gå opp til eksamen. 
 
Vurderingsform 
4 timer skriftlig eksamen (bokstavkarakterer A-F) 
 
Oppmeldingsfrister til eksamen (standard: skal ikke endres) 
Oppmelding til eksamen skjer via web: 
http://www.nhh.no/stud/semesterregistrering/index.html 
Oppmeldingsfristen er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret. 
Frist for å trekke seg fra eksamen er tre uker før eksamensdato. 
 
Annet/Merknader 
 



 

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

 

  

  

 

Meldingar 2011  

 
 

 

Dokument i saka  

 

 Forskingsmelding for Det humanistiske fakultet for 2011  

 Forskarutdanningsmelding for Det humanistiske fakultet for 2011 

 Utdanningsmelding for Det humanistiske fakultet for 2011 

 Oversendingsbrev til grunneiningane frå fakultetet, av 25. januar 2012 

 Brev med vedlegg frå universitetsdirektøren, av 19. januar 2012 

 

 

Om meldingane 2011  

 

I brev av 19. januar 2012 frå universitetsdirektøren blir fakultet og institutt bedne om å 

utarbeide meldingar for 2011 etter gitte fellesmalar som omtalar krav til meldingane. 

Fakultetas frist for å rapportere til Universitetsdirektøren er 15. april.  

 

Meldingane skal gje ei vurdering av fakultetet sine resultat i 2011 og ei vurdering av 

ambisjonane som er sett for 2012. Ambisjonar og prioriteringar frå meldingane bør også 

inngå i fakultetet sitt arbeid med budsjett og planar for 2013. Meldingane skal ikkje vere på 

meir enn 10 sider, og skal drøfte og analysere oppnådde resultat og utfordringar.  

Enkelte statistiske data som skulle vore drøfta i meldingane er enno ikkje klare. Noko av 

talmaterialet i meldingane er difor førebels, men vil bli oppdatert så snart dei endelege tala 

for 2011 føreligg.  

 

Forskingsmeldinga og forskarutdanningsmeldinga skal leggjast fram for FFU i møte 

11.04.12, og utdanningsmeldinga skal leggjast fram for Studiestyret same dag.  Eventuelle 

merknader eller endringar i meldingane etter dette vil bli lagt fram for fakultetsstyret under 

møtet. 

 

Forskingsmeldinga, forskarutdanningsmeldinga og utdanningsmeldinga for Det 

humanistiske fakultet for 2011 følgjer som vedlegg i saka saman med relevante 

bakgrunnsdokument. Meldingane frå grunneiningane kan lesast på 

http://www.uib.no/hf/artikler/2012/03/meldingar-2011. Saka vert lagt fram til drøfting og 

godkjenning.  

 

 
 

Dato: 27.03.2012 

Arkivsaksnr: 2012/1235-ELK 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

26/12 

17.04.2012 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 



 side 2 av 2 

 

 

 

   

 
 
Framlegg til vedtak: 

 

Fakultetsstyret godkjenner forskingsmeldinga, forskarutdanningsmeldinga og 

utdanningsmeldinga for 2011 i samsvar med dei endringane som kom fram i møtet.  

Dekanen får fullmakt til å sluttredigere meldinga i lys av styrediskusjonen før den vert 

sendt over til universitetsdirektøren.  

 
 

 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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I. Generell omtale 
 

Resultata på forskingssida er gode for fakultetet i 2011 og vi held fram med den positive 
utviklinga frå dei seinare åra. Vi har nådd ambisjonane vi sette for 2011 med god margin. 
Eksterne inntekter knytt til forskingsaktivitet aukar og utgjer nok noko i overkant av 16 % av 
fakultetet sitt økonomiske ressursgrunnlag. Dette er ei auke frå 8 % i 2009 og utgjer no ein 
vesentleg del av totaløkonomien. Men dette inneber også eit auka press på grunnbevilginga. 
Auken i BOA-verksemd gir også auka administrative kostnader, og når dekningsbidraga ikkje 
er tilstrekkelege må einingane bruke grunnbevilginga si for å dekke inn dette. Det viser seg at 
grunneiningane våre får ulike utslag av denne effekten, nokre institutt går i minus medan 
andre får positiv utteljing.  
 
Det har vore ein god SFF-prosess internt ved fakultetet i 2011. Fire fagmiljø har søkt, alle 
prosjekta er tverrfaglege og involverer deltakarar frå fleire fakultet, og dei har fått gode 
evalueringar etter første runde.  Dei etablerte finansielle og administrative støtteordningane 
har fungert slik dei var tenkt. 
 
I 2011 har Det humanistiske fakultet utarbeidd eit nytt strategidokument. Det har også blitt 
nedsett eit utval for forsking- og forskarutdanning.  
 
 

II. Kvalitativ omtale av kvar resultatindikator 
 

Publikasjonar 

 

Tabell 1: Publikasjonspoeng per grunneining 2008-2010 

Eining 2008 2009 2010 2011* 

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

137 140 135 
120 

LLE (Institutt for lingvistiske, 
litterære og estetiske studium) 

101 92 139 
132,1 

IF (Institutt for framandspråk) 53 95 61 90 

FoF (Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudier) 

23 27 17 
17,3 

SKOK (Senter for kvinne- og 
kjønnsforsking) 

26 4 14 
- 

SVT (Senter for vitskapsteori) 17 15 16 - 

CMS (Senter for 
mellomalderstudium) 

18 47 56 
 

GA (Griegakademiet – Institutt for 
musikk) 

9 10 7 
- 

TOTALT 383 429 445  

*Tala er førebelse 
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I skrivande stund er statistikk over publisering i 2011 enno ikkje klare, me har difor valt å ta 
ut tabellen over avlagte publikasjonspoeng per tilsette. Ved enkelte av grunneiningane har 
ein anslått førebelse tal, men dette lar seg ikkje gjennomføre hos alle. Ut frå dei førebelse 
tala vi har i dag, ser det ut til at fakultetet vil nå ambisjonsmålet om 400 publikasjonspoeng i 
2011, med gode marginar.  
 
I perioden 2005-2010 har det vore ein stor auke i antal publikasjonspoeng ved fakultet. Det 
kan sjå ut som om denne kurva er i ferd med å flate seg ut. Dette må ein sjå i samanheng 
med at ein del av auken sannsynlegvis har samanheng med betre rutinar for registrering av 
publikasjonar. Samstundes vil vi vente at meir eksternfinansiert forsking vil skape ein auke.  
Særleg positivt i 2011 er det at Institutt for framandspråk ser ut til å ha ein stor auke i 
publisering. Institutt for Filosofi og førstemestesterstudium har vore med i ei nasjonal 
fagevaluering i 2011 i regi av Noregs forskingsråd. På bakgrunn av dette er det lagt ein 
strategisk plan for å auke nivået på forskinga, noko som vil resultere i høgare andel 
publisering i gode, internasjonale tidsskrift om ein når måla. 
 
Det er framleis slik at ein del av aktiviteten ved fakultetet ikkje gir utteljing i den 
resultatbaserte omfordelinga. Kunstnarleg utviklingsarbeid, som er hovudaktivitet ved 
Griegakademiet – Institutt for musikk, er enno ikkje registrerbart innan kvantitative 
indikatorar i CRISTIN. UiB bør halde fram arbeidet med ei nasjonal samordning og felles 
nasjonale rutinar for registrering av denne aktiviteten, og for at verksemda skal gje utteljing i 
den resultatbaserte omfordelingsmodulen.  
 
For 2012 har fakultet eit ambisjonsmål om 425 publikasjonspoeng, og eit vidare mål er å 
oppnå minimum eitt poeng per tilsett. Ein stabil og god budsjettsituasjon på fakultet, samt 
varsla insentivmidlar frå UiB sentralt gjer dette til eit realistisk mål. Vidare har fleire av 
grunneiningane større forskingsprosjekt som blir avslutta i 2012 eller seinare, og ein reknar 
med at hovudtyngda av publikasjonar vil kome i sluttfasen av prosjekta.  
 
Tabell 3:  Statistikk over registrerte formidlingsbidrag 2005-2010 
Kategori 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTALT 

Populærvitskapleg bidrag 
(artikkel/foredrag/bok/kapittel) 

248 272 190 225 209 
210 
 

1144 

Kronikk/leier/omtale/ 
lesarinnlegg/intervju 

173 180 169 164 197 
192 

883 

Leksikon/leksikalsk 
innførsel/oppslagsverk 

79 15 11 14 11 
62 

130 

Mediebidrag/programleiing, 
programdeltaking 

265 265 242 242 196 
177 

1210 

Lærebøker / digitale 
læremiddel 

10 24 16 21 4 
8 

75 

TOTALT 775 756 628 666 617 649 3442 

Internasjonalisering 

Det er vanskeleg å vurdere utvekslingsaktiviteten ved fakultetet. Mykje av denne aktiviteten 
føregår på bakgrunn av kontakt mellom enkeltforskarar, og ikkje knytt til formelle avtalar. 
Omfanget av slike forskingsopphald er stort, men av di vi manglar tilfredsstillande 
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kvalitetssikring for slike data er det vanskeleg å anslå noko tal. I meldingane frå 
grunneiningane oppgir FOF, SVT, SKOK og AHKR tal på forskarutveksling, samla sett dreier 
det seg om 44, både gjennom avtalar og elles.  

Meldingane frå einingane peiker på at arbeidet i forskargruppene har virka stimulerande på 
forskarutveksling, og har trekt til seg gjesteforskarar på både kortare og lengre opphald. 
Fleire fagmiljø satsar sterkt på internasjonal nettverksbygging og mobilitet, noko me nok vil 
sjå resultat av i åra framover.  

Grunneiningane reiser også ein del problemstillingar knytt til praktiske spørsmål og 
byråkratiske system. Ei utfordring framover kan vere å arbeide for betre samordning av 
offentlege etatar med tanke på å yte tenester til utanlandske statsborgarar. UiB har også 
utfordringar i høve til gjestebustader, her er presset særleg stort ved semesterstart.  

 

Eksternfinansiert verksemd 

 

Tabell 4: BOA-resultat 2011 (oppgitt i kroner) 
 Resultat 2011 Ambisjonsmål 2011 

Oppdragsaktivitet 288 787  

NFR – bidragsaktivitet 36 426 868 30 millionar 

EU – bidragsaktivitet 9 893 145 5 millionar 

Annan bidragsaktivitet 19 281 038 (årsresultatet var 15 344 490 i 2010) 

SUM 65 889 838  

 
 
Tabell 5: BOA-resultat institutt og senter 2011 (oppgitt i kroner) 
Institutt / senter Resultat  EU NFR Anna 

LLE 19 832 553 3 752 325 10 478 929 5 601 298 

IF 9 125 956 461 156 6 148 960 2 585 840 

AHKR 14 851 780 1 692 094 7 792 546 5 367 141 

FOF 3 932 037  1 009 000 2 923 037 

GA 1 739 708   1 739 708 
SVT 5 208 754 3 987 570 959 041 262 143 

SKOK 2 008 615  1 819 000 189 615 

CMS 8 796 030  8 219 393 576 637 

Uspesifisert 324 406    

SUM 65 889 838 

 
 
Fakultetet sine ambisjonar for 2011 var å auke EU-tildelinga til fem millionar, og målet for 
finansiering frå Forskingsrådet var sett til 30 millionar. Resultata viser at HF i 2011 genererte 
BOA-inntekter over 65,8 millionar og oppnådde ambisjonane med svært gode marginar. Så 
godt som alle grunneiningane har auka BOA-inntektene sine i 2011, vi ser her resultatet av 
eit målretta arbeid både i fagmiljøa og administrativt. Fleire fagmiljø har i lengre tid hatt ei 
langsiktig satsing på prosjektutvikling retta mot EU og NFR, nye BOA-rutinar og betra 
kontrollrutinar har blitt etablert.  
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LLE ligg høgast når det kjem til NFR-finansiert aktivitet, følgt av AHKR.  Inntekter frå EU-
prosjekt er meir enn dobla i høve til 2010, SVT har størst andel av desse og LLE ligg rett bak i 
tildelingar.  
 
I 2012 vil fakultetet arbeide for å vidareutvikle samarbeids- og informasjonsrutinar mellom 
institutt/senter og fakultet, og mellom institutt/senter/fakultet og Forskingsadministrativ 
avdeling.  
 
Vidare er det no etablert eit nasjonalt prosjektprogram innan kunstnarleg utviklingsarbeid. 
Dette opnar for første gong moglegheiter for eksternt finansierte prosjekt innan feltet knytt 
til Griegakademiet.  
 
 
Tabell 6: Større nye prosjekt i 2010 

Prosjektnamn Institutt/senter Finansieringskjelde 

Manuscript & culture LLE BFS 

Meteorologiens historie AHKR Anna 

Modernism & Christianity IF BFS 

NonCanCase LLE NFR 

Uncertainty Oil Risk SVT  

META-NORD LLE EU 

Making racism AHKR NFR 

 
Anna eksternfinansiert verksemd utgjer om lag ein tredel av den totale BOA-verksemda ved 
fakultetet. Dette er ein betydeleg del av eksternfinansieringa og femnar om alt frå m.a. 
smådriftsmidlar, Meltzertildelingar, NUFU (Nasjonalt program for utvikling, forsking og 
utdanning), NORAD (Direktoratet for utviklingssamarbeid), SIU (Senter for 
internasjonalisering av høgre utdanning) og BFS (Bergen forskningsstiftelse) for å nemne 
nokre. I 2011 starta også prosjektet Meteorologiens historie, på oppdrag frå Meteorologisk 
institutt.    
 
Fakultetet har 48,1 årsverk i vitskapleg stillingar løna over BOA-tildeling og to administrative 
årsverk finansiert av inntekter frå BOA-verksemda.  
 
Ambisjonane for 2012 er å halde same nivå som i 2011 ved å hente inn eksternt finansierte 
midlar for 65 millionar.  
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Likestilling 
 
Tabell 7: Oversikt over tilsette i undervisings- og forskarstillingar og rekrutteringsstillingar 
(DBH-rapport) 

 2008 
prosent 
kvinner 2009 

prosent 
kvinner 2010 

prosent 
kvinner 

 
2011 

prosent 
kvinner 

AMANUENSIS 7,5 40 % 6,1 33 % 5 20 % 5 20 % 

FORSKAR 6,4 47 % 11,7 15 % 12,3 49 % 21,8 75 % 

FØRSTEAMANUENSIS 97 45 % 96,3 47 % 94,3 44 % 95,8 36 % 

FØRSTELEKTOR 19,6 34 % 15,8 40 % 12,2 34 % 10,3 29 % 

HØGSKOLELÆRER 3,1 90 % 3,7 89 % 4,2 95 % 5,8 96 % 

INSTITUTTLEIAR 5 20 % 5 20 % 7 28 % 7 14 % 

POSTDOKTOR 16,6 68 % 23,2 60 % 28,1 52 % 22,5 57 % 

PROFESSOR 84 31 % 84,3 32 % 84,3 33 % 86,2 34 % 

PROFESSOR II 1,6 38 % 1,2 33 % 0,7 57 % 1,3 15 % 

PROSJEKTLEIAR 1 100 % 1 100 % 1 100 % 3 50 % 

STIPENDIAT 87,7 46 % 80,3 49 % 89,2 48 % 83,7 51 % 

UNIVERSITETSLEKTOR 70,4 47 % 63,9 46 % 55,3 51 % 62,6 49 % 

 399,9  392,5  393,6  405  

 

 
Talet på kvinner i rekrutteringsstillingar må kunne seiast å vere tilfredsstillande, ein nedgang 
i 2010 i talet på kvinnelege postdoktorar har tatt seg opp igjen og andelen kvinner i 
stipendiatstillingar har gått opp. 
 
I professorstillingar held andelen seg relativt stabil, men er likevel lav ved 34 %. Og den 
relativt store nedgangen i andel kvinner i førsteamanuensisstillingar er urovekkjande. I åra 
2008-2010 har denne heldt seg ved rundt 45 %, men gjekk i 2011 ned til 36 %. Fakultetet si 
analysegruppe vil sjå nærare på årsakene til denne utviklinga. I dei komande åra vil fleire av 
dei kvinnelege professorane gå av for aldersgrensa.  Dette gjer at ein for begge kategoriane 
må ha stor merksemd retta mot kjønnsfordeling ved nyrekruttering. Dette er òg skrive inn i 
fakultetsstrategien. 
 
 
 

III. Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planar, utfordringar og 
prioriteringar 
 

Status i høve til fakultetet sin forskingsstrategi 

 
Arbeidet med revisjon av fakultetsstrategien fram til 2015 vart sluttført hausten 2011. 
Hovudmålet i den gjeldande forskingsstrategien har vore å ha høg forskingsmessig kvalitet 
og høg aktivitet, samt å auke omfanget av eksternfinansiert forsking. Om ein ser på resultata 
oppnådd i 2010 må dette hovudmålet seiast å vere oppfylt.  
 
I 2011 var ein ny budsjettmodell innført ved fakultetet, og no blir resultatmidlar til forsking 
fordelt vidare til institutt og senter. Eit resultat av dette er at grunneiningane får større 
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råderom til å følgje opp og støtte oppunder prosjekt og søknader lokalt. Saman med at 
grunneiningane no rår over stipendiatstillingane vil dette gje dei større handlefridom i høve 
til forskingsaktiviteten og planlegging av denne.  
 
Fire forskingsmiljø ved HF leverte SFF-søknader i løpet av året. Det er eitt prosjekt innan rett 
og litteratur, eitt innan musikkterapi, eitt ved SVT og eitt om språkforsking i klimadiskursar. I 
tråd med forskingsstrategien har fakultetet saman med institutt og senter gitt økonomisk 
bistand i førebuingsfasen. Så langt ser HF ut til å ligge godt an i den vidare prosessen. 
 
Det eksisterande SFF ved fakultetet, CMS, går inn i sitt siste år i 2012. Fakultetet har sett det 
som viktig at den kompetansen og miljøet som er bygt opp rundt senteret skal ivaretakast på 
best mogleg måte. I løpet av 2011 har det blitt lagt konkrete planar for korleis denne 
prosessen skal gå føre seg, fakultetsstyret har vedteke at senteret skal vidareførast i namnet 
og organiserast som ei stor tverrfagleg forskingsgruppe ved AHKR. 
 
Eit anna verkemiddel for å nå dei overordna måla i strategien har vore å arbeide for god 
kontakt mellom fakultet og grunneiningane og sikre god infrastruktur for forsking. Det er 
godt utvikla nettverk både på fagleg og administrativ side knytt til forsking. Likevel syner det 
seg at arbeidsmengda er for stor til at dei administrative stillingane knytt til 
forskingsadministrasjon kan dekke alt. Etter å ha utarbeidd bemanningsplanar for vitskapleg 
tilsette, har HF sett i gang eit prosjekt for å kartleggje administrative ressursar ved fakultetet. 
Eit håp er at denne kartlegginga til føre til betre organisert forskingsadministrasjon slik at vi 
får eit stabilt og godt støtteapparat rundt forskinga.  
 

Prioritert samarbeid med andre forskingsinstitusjonar og samfunn og 
næringsliv 

 
Fagmiljøa ved Det humanistiske fakultet har lang tradisjon for samarbeid med andre 
forskingsinstitusjonar, innan både større og mindre prosjekt. I meldingane frå 
grunneiningane skildrar institutta og sentra korleis desse blir vidareført og styrka, og korleis 
ein arbeider med å opprette nye samarbeidskanalar.  
 
Av nye prosjekt i 2011 kan ein nemne Meteorologiens historie, eit samarbeid mellom AHKR 
og Meteorologisk institutt. Ved LLE starta prosjektet META-NORD opp, det inngår i META-
NET (Multilingual Europe Technology Alliance), som skal etablere ein open lingvistisk 
infrastruktur i Europa. Målet er å kartleggje språkteknologiske ressursar og verktøy med 
industriell bruksverdi.  
 
For Griegakademiet spelar kontakt med omverda ei heilt sentral rolle i den daglege 
verksemda. Dei har nær kontakt med Kunsthøgskulen i Bergen innan kunstnarleg 
utviklingsarbeid, elles utgjer samarbeid med ei lang rekkje kulturinstansar og plateselskap 
lokalt og internasjonalt ein naturleg del av dei utøvande miljøa ved instituttet. I mars 2011 
opna Senter for Griegforskning. Senteret er eit samarbeid mellom UiB, Bergen kommune og 
Edvard Grieg Museum Troldhaugen.  Senteret skal vere tverrfagleg og tverrinstitusjonelt, og 
halde eit høgt internasjonalt nivå med nær kontakt med internasjonale forskarar og 
institusjonar. Senteret samarbeider også med det nasjonale Musikkarv-prosjektet.  
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Det humanistiske fakultet deltek også i eit samarbeid med Universitetsbiblioteket i høve til 
arkiv og samlingar. Pilotprosjektet kring tilgjengeleggjering av Torleiv Hannaas’ samling er eit 
forsøk på eit tettare samarbeid mellom UB og HF når det gjeld humanistiske arkiv med fysisk 
materiale. Universitetsdirektøren har også nedsett ei arbeidsgruppe med representantar frå 
HF, UB og Bergen Museum som skal kartleggje ressursar og areal knytt til arkiv og samlingar 
og utreie moglegheitene for ei meir hensiktsmessig utnytting av dei.  
 
 

Oppfølging av fagevalueringar 
 
I 2011 gjekk filosofifaget ved Instiutt for filosofi og førstesemesterstudiar gjennom ei 
fagevaluering. Som resultat av dette har instituttet lagt ein strategisk plan for å heve nivået 
på forskinga, med auke i publisering som eit viktig siktemål. Instituttet vil bruke strategiske 
midlar frå NFR til å styrke tre utvalde område: 

i. Sinnsfilosofi (i samarbeid med NTNU) 
ii. Etikk og politisk filosofi (i samarbeid med UiT og NTNU) 
iii. Idéhistorie og filosofihistorie (i samarbeid med UiO) 

 
I 2011 var det også gjennomført ei fagevaluering av forsking innan biologi, medisin og 
helsefag, deriblant musikkterapi. Forskinga ved GAMUT (Griegakademiets senter for 
musikkterapiforsking) vart evaluert til å liggje i forskingsfronten innan fagfeltet. Senteret har 
i 2011 søkt om SFF-status, og ei viktig oppfølging etter fagevalueringa for fakultet og institutt 
har vore å støtte senteret i denne søknadsprosessen.  

Styrking av forskingsleiing, organisasjon og strategiplanlegging 

 
I løpet av 2011 har den nye fakultetsstrategien blitt ferdigstilt. Der ein tidlegare har hatt 
eigne strategiar på kvart felt (som til dømes utdanning, forsking, kommunikasjon m.m.) har 
ein no gått over til å samle alt i ein strategisk plan. Denne er gyldig frå 2012 til 2015.  
 
I løpet av året har det også blitt etablert eit eige utval for forsking og forskarutdanning ved 
fakultet, FFU. Utvalet er leia av prodekan for forsking, og forskingskoordinatorane frå 
grunneiningane er medlemer. I tillegg har utvalet medlemer frå ph.d.-utvalet og frå 
studentutvalet. FFU skal fungere som eit rådgjevande organ for fakultetsstyret i saker som 
gjeld forskarutdanning og forsking. 
 
Det er ei målsetting å få starta eit opplæringsprogram for yngre forskingsleiarar i løpet av 
2012. Utkast til program er utarbeidd og godkjent av den faglege leiinga ved dei tre 
samarbeidande fakulteta og neste steg er å avklare korleis eit trefakultært opplegg vil stå seg 
i høve til eventuelle planar UiB måtte ha for å lage eit sentralt opplæringsprogram. Denne 
avklaringa er venta å kome i løpet av våren 2012. 
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Tverrfaglege og fleirfaglege initiativ og satsingar 

 
Alle einingane ved fakultetet er i ulik grad involverte i tverr- og fleirfagleg aktivitet, der våre 
miljø anten har teke initiativ til eller er deltakarar. I tillegg til forskingsprosjekta føregår det 
mykje samarbeid gjennom styrearbeid i samband med undervisings- og forskingssatsingar 
ved universitetet og undervising på alle nivå.  
 
Fire miljø ved fakultetet søkte om SFF-status i 2011. Alle desse er tverr- og fleirfaglege.  
 

Tiltak for å fremje publisering 

 
I året som gjekk innførte Det humanistiske fakultet ein formidlingspris. Gjennom denne 
ønskjer fakultet å synleggjere formidlinga ved fakultetet. Prisen er på 25 000,- og skal gå til 
ein eller fleire personar som har gjort ein ekstraordinær innsats for å formidle resultat av 
forskings- og utviklingsarbeid av høg kvalitet og kva tyding dette har for samfunnet. Alle 
former for formidling vil kunne verte vurdert.  
 
Ved nokre grunneiningane blir det drøfta om det bør innførast særskilte tiltak for å stimulere 
publiseringsfrekvensen. Forskargruppene har eit særskilt ansvar for å oppnå dette. Det er 
også håp om at insentivmidlar frå rektor i 2012 vil ha positiv innverknad på publiseringstala. 
 
Fleire av fagmiljøa arbeider også målretta med å auke medvitet kring publiseringskanalar og 
nivå, både med tanke på val av forlag og med tanke på å påverke nivåplasseringa av 
enkelttidsskrift.  
 
I universitets- og høgskulelova er forsking og fagleg og kunstnarleg utviklingsarbeid likestilte 
omgrep. UiB har likevel ingen rutinar for registrering og vurdering av kunstnarleg 
utviklingsarbeid, ut over det Griegakademiet sjølv har etablert. I 2011 har Griegakademiet 
delteke i eit nasjonalt utreiingsarbeid for utvikling av rutinar og ordningar på dette feltet.  

 

Faglege prioriteringar og planar for eksternfinansiering 

 
Eit viktig forskingsstrategisk prinsipp for HF er at satsingar skal springe ut av kompetansen i 
fagmiljøa våre. Fakultetet er svært skeptisk til strategiske satsingar definert ovanfrå som 
ikkje kan forankrast i eksisterande spisskompetanse i fagmiljøa, eller i miljø med potensial 
for utvikling. Vidare skil Det humanistiske fakultetet seg frå andre fakultet i den forstand at 
ansvaret for utvikling og satsingar ligg på grunneiningane. Institutta og sentra utviklar sjølve 
sine strategiske planar, og vel korleis dei disponerar ressursane dei har til rådigheit.  
 
Fakultetet har dei seinare åra hatt ein god auke i eksternfinansierte prosjekt og det er ei 
utvikling som har vore ønska og som det har vore arbeidd målretta for å nå. Det er ein 
ambisjon å halde volumet på eksternfinansiering minst på dagens nivå. Framover vil det 
likevel vere viktig for fakultetet å diskutere internt kva utfordringar den eksterne verksemda 
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skapar i ei tid då det frå institusjonen si side vert fokusert meir på dekningsbidrag og 
kostnader knytt til eksternfinansiert verksemd. Fakultetet sin økonomi er sunn og vi har eit 
visst handlingsrom innafor grunnbevilginga ved at fastlønsandelen utgjer litt i overkant av 
80 % av totalramma. Totalt sett utgjer dekningsbidragsandelen i dei eksterne prosjekta rundt 
24 % totalt sett (dette må sjekkast med Annhild), slik at vi er eit stykke unna det nivået på 
dekningsbidrag som institusjonen legg opp til. Når den eksternfinansierte portefølja aukar, 
vil presset på grunnbevilginga auke dersom vi ikkje klarar å få opp dekningsbidragsandelen i 
dei eksterne prosjekta. Dette treng vi ein grundig diskusjon av i fakultetet og med 
fakultetsstyret i høve til framtidige budsjettdisponeringar.  
 



Forslag til Fakultetsstyret 17.04.12 
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1. Rapportering kvantitative indikatorer 
 
 

Resultatindikator 2011 2012 
 Ambisjoner Resultat Ambisjoner 

Antall disputaser 25 25 25 

Antall uteksaminerte ph.d.-kandidater pr. 
vitenskapelig årsverk (professor/førsteamanuensis)* 

0,15 0,15 0,15 

Antall aktive ph.d.-kandidater**  187  

Nye doktorgradsavtaler**  22  

Tilsatte i departementsfinansierte stillinger** 75 73,7 75 

Tilsatte i Forskningsråds- og andre eksternfinansierte 
stipendiatstillinger** 

11 10 11 

Gjennomstrømming for disputerte ph.d.-kandidater**  3,4  

 
*Basert på tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) pr. 01.10.11 – faste 
førsteamanuenser og professorer over grunnbudsjettet. 
**DBH-tall for 2011 
**DBH-tall for 2011  – omfatter kun disputerte ph.d.- kandidater med UiB som arbeidsgiver. 
 
 

2. Kvalitative vurderinger 
 

a) Kvalitativ omtale av hver resultatindikator 
 
Kommentarer til resultater 2011 
 
Etter noen relativt dårlige år med hensyn til gjennomførte disputaser har fakultetet igjen 
klart å nå måltallet. I 2011 ble det gjennomført 25 disputaser, hvorav 22 ph.d. og 3 dr.philos. 
Fire avhandlinger ble refusert, alle til dr.philos.-graden. Av de som fikk refusert dr.philos.-
avhandlingen, var tre menn og en kvinne. De mange underkjente ph.d.-avhandlingene i 2010 
synes derved å være en tilfeldighet og ikke en trend. Flere av dem som fikk underkjent ph.d.-
avhandling i 2010 og tidligere, har levert omarbeidet versjon, og to disputerte i 2011. 
 
De som disputerte for ph.d.-graden i 2011, hadde følgende hovedfinansiering for 
forskerutdanningen: 16 hadde stipendiatstilling ved Det humanistiske fakultet med ulik 
finansieringskilde, én hadde stipendiatstilling ved Universitetsmuseet i Bergen, tre var 
finansiert gjennom Statens lånekasses kvoteprogram, én var en cotutelle med finansiering 
fra det franske samarbeidsuniversitetet og én var fast ansatt i undervisningsstilling ved 
ekstern institusjon. Selv om enkelte institutter melder om et lavere antall innleverte 
avhandlinger og disputaser enn forventet i 2011, må vi likevel si oss tilfredse. 
 
Det brukes fremdeles for lang tid til bedømmelsen. Gjennomsnittstiden fra innlevering til 
disputas for ph.d. i 2011 var 5,7 måneder mot 5,9 måneder i 2010. Tidsspennet varierte fra 
2,6 måneder til 12,6 måneder. 20 kandidater leverte avhandlingen i andre halvår, men kun 
fem fikk disputere innen utgangen av året. Fire av disse leverte i løpet av juli og august. 

http://dbh.nsd.uib.no/
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Gjennomsnittstid fra innlevering til disputas for dr.philos. var 6,3 måneder mot 8,1 måned i 
2010. Fakultetet vil sette i verk tiltak for å få ned tiden mellom innlevering og disputas. 
 
I 2011 var det 7 kvinner og 15 menn som disputerte for ph.d.-graden. En av de tre som 
disputerte for dr.philos.-graden var kvinne. Vi har flere unge som disputerer enn tidligere, og 
i 2011 var gjennomsnittsalderen ved disputas for ph.d.-kandidater 36,9 år mot 38,4 år i 
2010. Aldersspennet var fra 27,0 år til 51,9 år, mens det i 2010 var fra 31,8 til 65,2 år. I 2009 
var gjennomsnittsalderen ved disputas for ph.d.-kandidater 37,8 år. 
 
Mange er i en etableringsfase, og vi har registrert en god del fødselspermisjoner både for 
kvinnelige og mannlige ph.d.-kandidater. Dette medfører ikke øking i nettotiden, men fører 
til utsatt innlevering i forhold til opprinnelig plan. Tendensen til at mannlige kandidater tar 
ut en større del av fødselspermisjonen enn tidligere, vedvarer.  
 
Seks av dem som disputerte for ph.d.-graden i 2011, hadde annet statsborgerskap enn 
norsk. To var fra Kamerun, én fra Tyrkia, én fra Ecuador, én fra Frankrike og én fra Finland. I 
tillegg skiftet én kandidat statsborgerskap fra kenyansk til norsk underveis i løpet. Alle som 
disputerte for dr.philos.-graden, var norske.  
 
Antall uteksaminerte kandidater per vitenskapelig årsverk vil variere sterkt fra grunnenhet til 
grunnenhet og fra fagmiljø til fagmiljø. Samlet sett vurderer fakultetet det likevel slik at det 
er et rimelig forhold mellom ressursbruk til veiledning og gjennomføring. På fakultetsnivå 
har antall disputaser per ansatt holdt seg stabilt de siste årene. 
 
Ifølge DBH hadde fakultetet ved utgangen av 2011 187 registrerte kandidater i den 
organiserte forskerutdanningen. Ifølge Felles studentsystem (FS) hadde fakultetet 175 aktive 
ph.d.-kandidater, dvs. kandidater som oppgir at de jobber med og har til hensikt å levere 
avhandling. Avviket mellom DBH og FS skyldes at DBH opererer med antall gyldige avtaler, 
og inkludert i DBH-tallet er også kandidater som av ulike årsaker har fått status satt til ikke 
aktiv. Antallet aktive ph.d.-kandidater omfatter i tillegg kandidater som har fått 
avhandlingen godkjent og venter på disputas, kandidater som har levert og venter på 
resultatet av bedømmelsen, samt kandidater som omarbeider avhandlingen etter 
underkjenning. I samråd med grunnenhetene vil fakultetet vurdere om kandidater med 
status ikke aktiv samt kandidater som ikke lenger har finansiering, og som ikke responderer 
på anmodning om ph.d.-registrering til tross for gjentatte purringer, skal skrives ut av 
programmet. Antallet kandidater med status aktiv vil da bli mer i samsvar med realitetene. 
 
Av de 175 aktive kandidatene var 114 stipendiater innenfor finansieringsperioden inkludert 
eventuelle forlengelser (71 HF, 10 NFR, 4 EU (hvorav to cotutelle med tysk institusjon), 1 
Bergen Museum, 5 kvote, 1 finansiert av hjemlandet, 3 NHH, 19 høgskoler og andre 
institusjoner), mens 45 var tidligere stipendiater (26 HF, 4 NFR, 2 Bergen Museum, 4 kvote, 1 
NUFU, 1 EU, 7 høgskoler). I tillegg hadde fakultetet 15 ph.d.-kandidater ansatt i faste 
stillinger ved ulike institusjoner, hvorav 2 ved fakultetet, som får bruke 50 % av stillingen sin 
til å arbeide med en doktoravhandling. Flere av disse er på overtid i forhold til normert tid. 
Fakultetet har dessuten 1 kandidat med egen finansiering. 
 
For et par år siden var det relativt store avvik mellom tall innrapportert til DBH og FS-tall 
både med hensyn til nye ph.d.-avtaler og totalt antall aktive ph.d.-kandidater ved fakultetet. 
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Tallene for 2011 viser stort samsvar mellom DBH og FS. Fakultetet har de siste årene gjort en 
betydelig innsats for å kvalitetssikre dataene som rapporteres til DBH og vil fortsatt ha fokus 
på å eliminere avvik mellom reelle tall og innrapporterte tall. 
 
Ifølge DBH hadde fakultetet per 01.10.11 tilsatt i 73,7 egenfinansierte stipendiatstillinger og i 
10 stipendiatstillinger finansiert av NFR og andre eksterne kilder. Avvik mellom DBH-tall og 
fakultetets egne tall pr. 31.12.11 kan forklares med ulikt telletidspunkt. 
 
Fakultetet har rullerende opptak til den organiserte forskerutdanningen og opererer derfor 
ikke med spesifikke ph.d.-kull. Netto gjennomstrømningstid for disputerte ph.d.-kandidater i 
2011 var ifølge DBH 3,4 år. DBH-tallene omfatter imidlertid kun de 17 kandidatene som UiB 
hadde arbeidsgiveransvar for under forskerutdanningen. Gjennomsnittlig netto tidsbruk for 
alle de 22 som avla ph.d.-graden, var 3,46 år. Dette er 0,06 år mer enn gjennomsnittet for 
2010. Netto tidsbruk varierte fra 1,92 år til 6,35 år. Korrigerer vi for dem som disputerte 
etter andre gangs innlevering, er gjennomsnittlig nettotid 3,28 år. 
 
Kjønnsfordelingen var 7 kvinner og 15 menn. Gjennomsnittlig netto tidsbruk for alle 
kvinnelige kandidater var 3,37 år mot 3,44 år i 2010, mens mannlige kandidater brukte 3,50 
år mot 3,32 i 2010. Hvis vi korrigerer for andre gangs innlevering, var gjennomsnittstiden for 
mannlige kandidater 3,22 år. 
 
Netto snitt-tid nærmer seg nå normert for kandidater som får avhandlingen godkjent etter 
første gangs innlevering. Vi erfarer at stadig flere leverer på normert tid korrigert for 
permisjoner av ulike slag. I 2011 leverte ni kandidater, hvorav tre kvinner, innen utløpet av 
perioden. Av disse var seks ansatt i stipendiatstilling ved HF, én ansatt i fast stilling ved 
ekstern institusjon, én var kvotestudent og én var cotutelle. 
 
Mye tyder på at det er sammenheng mellom tett oppfølging og gjennomføringsgrad. 
Fakultetet vil også i årene som kommer legge vekt på å integrere kandidatene i fagmiljøer. 
Dette skal oppnås ved å trekke dem aktivt inn i forskningsgrupper, samt ved å legge til rette 
for og støtte annen faglig og sosial aktivitet som inkluderer kandidatene og den øvrige 
staben. Eksterne kandidater har generelt hatt svakere gjennomføring enn kandidater som er 
integrert i fagmiljøet. Fakultetet ser integrering av eksterne kandidater som en stor 
utfordring. 
 
Fakultetet hadde ved utgangen av 2011 fire forskerskoler. I tillegg fungerer Senter for 
middelalderstudier (CMS) som en forskerskole. Forskerskolen Kultur og samfunn ble nedlagt 
fra og med 2012 i samråd med de involverte fagmiljøene. Den nyeste forskerskolen, Grieg 
Research School in Interdisciplinary Music Studies (GRS), er en regional forskerskole i regi av 
Musikknett Vest. Den åpnet 01.12.10 med Griegakademiet – Institutt for musikk som 
koordinerende instans. Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) deltar i den nasjonale 
forskerskolen i kjønnsforskning som ble opprettet i oktober 2010 med offisiell oppstart 
01.01.11. Lederskapet er rullerende og ligger ved NTNU de første tre årene. Senter for 
vitenskapsteori (SVT) har som langsiktig mål å etablere en nasjonal eller internasjonal 
forskerskole i samarbeid med det nasjonale fagrådet i vitenskaps- og teknologistudier. 
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Ambisjoner for 2012 
 
Gjennom tettere oppfølging av framdriftsrapportene og medarbeidersamtaler med 
stipendiatene tar grunnenhetene sikte på å fange opp problemer og derved forbedre 
progresjonen. Ettersom stipendiater med arbeidsplass i fagmiljøene nå nærmer seg normert 
tid, vil dette særlig gjelde de andre kandidatgruppene. Enhetene har god oversikt over hvem 
som med stor grad av sannsynlighet vil sluttføre i løpet av året, og prognosene tyder på at 
ambisjonene for 2012 vil bli nådd. 
 
Pr. 20.03.12 er seks disputaser for ph.d.-graden gjennomført. I tillegg er fire ph.d.-
avhandlinger godkjent for disputas. 13 avhandlinger, alle for ph.d.-graden, er under 
bedømmelse, mens én dr.philos.-avhandling er underkjent. 
 
Ifølge gjeldende reglement må alle innleverte avhandlinger bedømmes. Fakultetet imøteser 
en varslet revisjon av dr.philos.-reglementet som vil gjøre det mulig å avvise avhandlinger 
som helt åpenbart ikke tilfredsstiller kravene som stilles til vitenskapelighet. En revisjon av 
reglementet på dette punktet vil helt klart kunne bidra til å redusere ressursbruken knyttet 
til underkjente dr.philos.-avhandlinger. 
 
Fakultetet har 65 faste universitetsstipendiathjemler. I tillegg har fakultetet 7 midlertidige 
hjemler knyttet til ulike eksternfinansierte prosjekt. Måltallet for 2012 er tilsetting i 75 
universitetsstipendiatstillinger, og per 20.03.12 var det tilsatt i 75. Mange av stipendiatene 
nærmer seg utløpet av finansieringsperioden. Ledige hjemler fordeles etter en nøkkel til 
grunnenhetene, som lyser dem ut. For tiden er flere stipendiatstillinger under utlysing og 
tilsetting Det er imidlertid en utfordring å tette tidsgapet fra en hjemmel blir ledig til det 
kommer en ny person i stillingen. Stillingene må derfor lyses ut tidligere for å sikre 
kontinuitet i de faste hjemlene. Fakultetet har videre som mål å tilsette i 11 
stipendiatstillinger finansiert av NFR og andre eksterne finansieringskilder. Pr. 20.03.12 har 
fakultetet tilsatt i 10,8 stillinger, hvorav to er finansiert via EU-prosjekt. I tillegg har 
fakultetet tilsatt i 3 stillinger knyttet til stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, 
hvorav én er finansiert over fakultetsbudsjettet. 
 
 

b) Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer 
og prioriteringer 
 
Status for oppfølging av handlingsplan for forskerutdanning 
 
På bakgrunn av innspill på fakultetskonferansen på Voss i september 2010 og universitetets 
handlingsplan har fakultetet arbeidet med revisjon av forskerutdanningen i hele 2011. Første 
revisjonsforslag ble ferdigstilt i februar og sendt på høring hos grunnenhetene. I juni ble 
forslaget behandlet av fakultetsstyret, som vedtok å utsette saken, blant annet i påvente av 
evalueringsrapporten om forskerskolene ved UiB. Det ble arbeidet videre med saken i andre 
halvår, og i desember ble ny organisering av forskerutdanningen ved fakultetet vedtatt i tråd 
med fakultetets strategi for 2012-2015. 
 
Vedtaket innebærer at grunnenhetene får et større ansvar for forskerutdanningen enn de 
har i dag. Med virkning fra 01.01.12 er det opprettet et forsknings- og 
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forskerutdanningsutvalg på fakultetsnivå (FFU) som har det overordnede ansvaret for 
forskerutdanningen ved fakultetet, men det er grunnenhetene som har det administrative 
og økonomiske ansvaret. Institutt-/senterleder som øverste faglig ansvarlig har i tillegg det 
overordnede faglige ansvaret for de ph.d.-kandidatene som er knyttet til enheten. 
Veilederfunksjonen skal fremdeles stå sentralt i forskerutdanningen, men samtidig skal 
kravet i handlingsplanen om at alle kandidater skal knyttes til gode fagmiljøer, oppfylles på 
en bedre og mer gjennomført måte enn det er i dag. Et forsknings- og 
forskerutdanningsutvalg ved hvert institutt har sammen med instituttleder ansvaret for å 
knytte kandidatene til aktive forskningsmiljøer. Ved sentrene har senterleder dette ansvaret. 
Etter fakultetets syn kan både forskergrupper og forskerskoler bidra til å gi kandidatene det 
forskningsmiljøet de har krav på, men dagens ordning med forskerskoler direkte underlagt 
fakultetet avvikles. Det faglige og økonomiske ansvaret for deltakelse i og organisering av 
forskerskoler og andre typer nettverk knyttet til forskerutdanning – lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt – overføres fra fakultetsnivået til grunnivået fra og med 2013. 
 
Ansvaret for opplæringsdelen og for den lokale kvalitetsutviklingen av forskerutdanningen 
legges til forsknings - forskerutdanningsutvalgene ved instituttene. Dette omfatter blant 
annet oppfølging av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, ansvaret for utvikling og 
organisering av lokale emner, og utvikling av søknader om nasjonale kurs finansiert gjennom 
Det nasjonale fakultetsmøtet. SVT skal fremdeles ha ansvaret for den obligatoriske 
opplæringen i vitenskapsteori og etikk, med denne reduseres fra 15 til 10 studiepoeng. De 
frigjorte 5 studiepoengene skal knyttes til emner som alle kandidater ved fakultetet vil ha 
nytte av, og ansvaret legges til FFU. Utformingen av denne delen skal skje i lys av innføringen 
av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for tredje syklus. 
 
Fakultetet skal i løpet av vårsemesteret 2012 gå gjennom alle rutiner og retningslinjer 
knyttet til forskerutdanningen med sikte på samordning og tilpassing til den nye 
organiseringen. 
 
I løpet av de siste årene har fakultetet innført flere av de øvrige tiltakene i handlingsplanen, 
som for eksempel tilsetting og opptak i én og samme prosess og midtveisevaluering. 
Fakultetet anser revisjonen av forskerutdanningen som en viktig forutsetning for å kunne 
fortsette arbeidet med implementering av tiltakene i handlingsplanen på en best mulig 
måte. 
 
Ved Det humanistiske fakultet er individuelle prosjekt fortsatt det mest vanlige, mens det 
ved andre fakultet er vanligere med prosjekt som er tettere integrert i større 
forskningsprosjekter. Vi ser imidlertid at dette blir vanligere også ved vårt fakultet, særlig 
knyttet til eksternt finansierte prosjekter. Virkemidlene for å bedre gjennomstrømningen og 
få ned gjennomsnittsalderen må ut fra dette også kunne variere fra fakultet til fakultet. Vi vil 
i denne sammenhengen påpeke at stipendiatrekrutteringen er langt bedre innen humaniora 
enn for eksempel innen realfagene, og de prosjektene som blir finansiert, har ofte svært høy 
kvalitet på grunn av den store konkurransen. Grunnenhetene melder at de fortsatt ønsker å 
satse på de mest lovende rekruttene gjennom åpne utlysinger, samtidig som en søker å 
styrke rekrutteringen gjennom større, ofte eksternt finansierte forskningsprosjekt. 
 
Fakultetet har som nevnt over, gjort vedtak som berører de organisatoriske rammene rundt 
forskerutdanningen. Forskerutdanningen skjer ikke lenger bare i et en-til-en-forhold mellom 
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kandidat og veileder, men også innenfor rammene av forskergrupper og forskerskoler. I 
tillegg er SVT involvert i utdanningsløpet til den enkelte kandidat. Diskusjoner om hva en 
ph.d. skal være og hva vi som institusjon vil med denne utdanningen, vil også måtte komme i 
kjølvannet av handlingsplanen. Implementeringsprosessen knyttet til det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket vil kunne være en god anledning til å ta opp de overordnede 
spørsmålene knyttet til overførbare ferdigheter. Kvalifikasjonsrammeverket muliggjør også 
en videre implementering av Dannelsesutvalgets anbefalinger. 
 
Som det første fakultetet ved Universitetet i Bergen fikk Det humanistiske fakultet i 2009 et 
kandidatutvalg, STIP-HF, opprettet av stipendiatene ved fakultetet har på eget initiativ og 
med støtte fra fakultetet. STIP-HF er et fagpolitisk og faglig-sosialt utvalg som ivaretar 
interessene til alle som er tatt opp i forskerutdanningen ved fakultetet på tvers av fag- og 
instituttgrenser. Det er stor aktivitet i gruppen, som blant annet er høringsorgan for saker 
som gjelder forskerutdanningen. Fakultetet samarbeider med STIP-HF om en rekke saker. 
For tiden er det samarbeid om opplegget for en startdag for nye ph.d.-kandidater. 
Startdagen skal erstatte startseminaret som fakultetet tidligere tilbød. 
 
 
Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsinger 
 
Tidligere var det fakultetet som lyste ut både stipendiat- og postdoktorstillinger knyttet til 
eksternfinansierte prosjekt og egenfinansierte stillinger. De fleste egenfinansierte stillingene 
ble da utlyst som åpne, og grunnenhetene rangerte søkerne i forhold til kvaliteten på 
prosjektbeskrivelsen, grunnkvalifikasjoner og muligheten til å bli integrert i et godt 
forskningsmiljø. 
 
Fra og med 2010 er de ledige stipendiatstillingene fordelt til grunnenhetene, som selv avgjør 
innen hvilke områder stillingene skal utlyses ut fra egne prioriteringer og behov. Det er da 
opp til grunnenhetene om de ønsker å ta hensyn til konkrete forskningssatsinger innen egne 
fagmiljøer. Til nå har grunnenhetene i stor grad valgt å lyse stillingene ut åpent innenfor 
egne fagområder. Det meldes imidlertid om press på hjemlene i forhold til å bruke dem som 
egenandeler i eksternfinansierte prosjekt. 
 
Med hensyn til musikk legges det vekt på å bruke Grieg Research School in Interdisciplinary 
Music Studies som et hovedredskap i arbeidet med å bygge bro mellom forskerutdanning og 
forskningssatsinger. GRS omfatter alle de fire fagdisiplinene ved Griegakademiet, dvs. 
musikkvitenskap, musikkpedagogikk, musikkterapi og utøvende disipliner, og skal fremme 
akademisk forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid på et høyt internasjonalt nivå gjennom 
arbeidsmåter som gjør det mulig for kandidatene å være aktive i både regionale, nasjonale 
og internasjonale nettverk innen sitt eget spesialområde og innen mer tverrfaglige og 
fagintegrerte samarbeidsformer. 
 
 
Tiltak for å bedre gjennomstrømning og gjennomføring og hindre frafall og underkjenninger 
 
Det er fremdeles for mange kandidater som ikke leverer avhandlingen innen 
finansieringsperiodens utløp. Gjennomsnittstallene for gjennomføring viser imidlertid at 
fakultetet er på rett vei. Som tidligere nevnt anses en bedre integrasjon av ph.d.-
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kandidatene i forskningsmiljøene, blant annet ved tilknytning til forskergrupper, som et 
viktig virkemiddel for å bedre gjennomstrømning og gjennomføring. Fagmiljøene har 
påbegynt dette arbeidet, men det er fremdeles en vei å gå, spesielt med hensyn til eksterne 
kandidater. Dette er en utfordring, og også i 2012 må det jobbes videre med denne 
problematikken med tanke på å finne bedre løsninger for dem det gjelder. Prosjekter som 
ikke fullføres, er et tap både for kandidaten selv og for fakultetet. Tiltak for å bedre 
gjennomstrømmingen og gjennomføringen må generelt settes inn på et tidlig stadium i 
forskerutdanningsløpet. Flere grunnenheter melder om at det er igangsatt ulike tiltak som 
forhåpentligvis vil gi effekt i årene framover. Det etterlyses dessuten stimuleringstiltak for 
ferdige kandidater, og det er blitt uttrykt ønske om å få omgjøre stipendiatstillinger til 
postdoktorstillinger. 
 
Fakultetet anser innføring av midtveisevaluering som et viktig virkemiddel for å avdekke 
flaskehalser underveis for den enkelte kandidat og regner med at dette tiltaket vil kunne 
bidra positivt til både gjennomføring og gjennomstrømming. Tidlig i 2011 utarbeidet 
fakultetet retningslinjer for midtveisevaluering etter mønster fra søsterfakultetet ved NTNU, 
som gjennom flere år har erfaringer med et opplegg som anses som svært vellykket. 
Midtveisvalueringen er iverksatt fra våren 2011 for alle ph.d.-kandidater som startet på 
forskerutdanningen fra og med 01.01.09. Grunnenhetene har ansvaret for gjennomføringen, 
og tilbakemeldingene så langt er positive. Opplegget skal evalueres innen utgangen av 2012. 
 
Fakultetet vil ellers påpeke at utfordringene knyttet til gjennomføring og gjennomstrømming 
ikke bør ses separat fra innføringen av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket spesielt og 
spørsmålet om hva UiB ønsker med forskerutdanningen sin generelt. Fakultetet regner også 
med at den revisjonen av forskerutdanningen og opplæringsdelen som ble vedtatt i 2011, 
kan ha positive følger for gjennomføringen. 
 
Fakultetet ansatte tidligere stipendiater både i 3- og 4-årige stillinger, de første uten 
arbeidsplikt, de siste med arbeidsplikt tilsvarende ett årsverk. Nå ansettes alle nye 
universitetsstipendiater i 4 år inkludert ett års pliktarbeid. Fakultetet har tidligere fått 
tilbakemeldinger som tydet på at arbeidsperioden ble organisert svært ulikt fra grunnenhet 
til grunnenhet og har derfor revidert retningslinjene for hvordan arbeidsperioden kan 
brukes. Endringene i Rutiner for organisering av stipendiaters arbeidsperiode ble vedtatt i 
juni. 
 
 
Veilederopplæring 
 
Flere grunnenheter har opprettet egne møtepunkter for alle veiledere knyttet til 
forskerutdanningen der hensikten er å utveksle erfaringer og diskutere hvordan denne type 
veiledning kan videreutvikles, samt å øke bevisstheten om veilederrollen og dens oppgaver. 
Erfaringene så langt er positive og har avdekket et behov for å kunne drøfte slike spørsmål 
på en åpen måte. Griegakademiet har gjennomført samlinger for veiledere i samarbeid med 
Kunsthøgskolen i Bergen. Ellers deltar veiledere ved fakultetet på opplegg i regi av Program 
for universitetspedagogikk. Tilbakemeldingene fra grunnenhetene tyder på at det foregår 
utstrakt kollegalæring knyttet til veiledning i fagmiljøene.  
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Innføring av ph.d.-registrering og felles framdriftsrapportering for ph.d.-kandidater 
 
Fakultetets erfaringer med innføring av ph.d.-registrering to ganger i året er svært gode. 
Fakultetet har nå fått langt bedre oversikt enn tidligere over antallet aktive kandidater i 
ph.d.-programmet, dvs. kandidater som jobber med og har til hensikt å levere en avhandling. 
Registreringen fungerer i tillegg som et viktig redskap i kommunikasjonen mellom kandidater 
og fakultet. Også grunnenhetene melder at ph.d.-registreringen har vært til stor hjelp i 
arbeidet med å fastslå hvem som kan defineres som aktive i programmet, og derved i 
oppfølgingen av den enkelte kandidat. Felles framdriftsrapportering synes også å fungere 
godt. Tidligere skulle veileder godkjenne kandidatens framdriftsrapport. Ved innføring av 
elektronisk rapportering har ikke veileder lenger innsyn i kandidatens rapport, og vi har 
registrert at dette blant annet har gitt seg utslag i interessante avvik på enkelte punkter 
mellom kandidatrapport og veilederrapport. Alt tyder på at innføring av elektronisk 
rapportering og større konfidensialitet medfører at både kandidat og veileder føler seg friere 
til å svare oppriktig. Kandidatenes framdriftsrapporter er et viktig utgangspunkt for 
medarbeidersamtaler på grunnenhetene. Fakultetet anser derfor felles elektronisk 
rapportering for å være et godt verktøy for forskerutdanningsansvarlige på grunnivå med 
tanke på å avdekke potensielle problemer så tidlig som mulig og sette inn relevante tiltak. 
 
 
Internasjonalisering 
 
Forskningen og forskningsmiljøene ved Det humanistiske fakultet er generelt svært 
internasjonalt innrettet, og grunnenhetene deltar aktivt i forskningssamarbeid og prosjekter 
med internasjonale samarbeidspartnere. Dette gjenspeiles blant annet ved økt søknad til 
ph.d.-programmet gjennom Statens lånekasses kvoteprogram. Det merkes også ved at 
utlyste stipendiatstillinger får mange internasjonale søkere, samt ved økende interesse i 
fagmiljøene for å inngå cotutelle-avtaler med utenlandske institusjoner. 
 
Flere av ph.d.-kandidatene ved fakultetet har forskningsopphold ved utenlandske 
institusjoner, og i 2011 ble det innmeldt 18 opphold av én måneds varighet eller mer. De 
fleste kandidatene reiste ut på individbaserte avtaler. Fakultetet har som mål at flest mulig 
av ph.d.-kandidatene skal ha et utenlandsopphold i løpet av forskerutdanningen og vil derfor 
oppmuntre til at prosjektene skal inkludere dette. Opphold ved utenlandske institusjoner 
kan gi viktig faglig stimulans, bidra til å sikre at forskningsarbeidet når et høyt internasjonalt 
nivå og forsyne kandidatene med verdifulle nettverk. Fakultetet har et sterkt 
forbedringspotensial her. 
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Institutt for filosofi og førstesemesterstudiar (FOF) 

Griegakademiet – Institutt for musikk (GA) 
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Innleiing 

I utdanningsmeldinga for 2011 vil Det humanistiske fakultet kommentere resultata for 2011 og sjå 

nærare på om me vil kunna nå ambisjonane for 2012. I tillegg til føringane i malen for 

utdanningsmeldinga, vil vi også undervegs ta opp tre punkt som institutta er bedne om å gje 

tilbakemeldingar på. Det eine gjeld institutta si oppfølging av programsensorrapportane, det andre 

gjeld oppretting av praksisemne og det tredje er institutta sine interne strategiar for auka 

rekruttering til masternivået. 

Utdanningsmeldinga vil vise til fakultetet sitt kvalitetssikringsarbeid, tiltak for auka 

arbeidslivsrelevans og betra studieutvikling generelt.  

I. Generell omtale av studietilbodet ved fakultetet 

Det har ikkje vore større endringar i programporteføljen ved HF i 2011. Vi har tilbydd undervisning på 

årsstudium og bachelor- og masterprogram. Fakultetet har ein stor del av lærarutdanninga ved UiB 

både gjennom Integrert lektorutdanning med master i framandspråk, Integrert lektorutdanning med 

master i nordisk, Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk og Erfaringsbasert 

master med fordjuping i norsk, og gjennom alle fem HF-institutta sine tilbod i praktisk-pedagogisk 

utdanning (PPU). HF har vidare det administrative og faglege ansvaret for Masterprogram i Region og 

regionalisering og tilbyr òg emne i det fellesnordiske masterprogrammet The Religious Roots of 

Europe.  

Det humanistiske fakultet har i 2011 21 disiplinbaserte bachelorprogram, Bachelorprogram i 

utøvande musikk eller komposisjon og tre tilrettelagte bachelorprogram: Retorikk, Språk og 

interkulturell kommunikasjon og Kjønnsstudium. På masternivået har vi 31 program. Alle institutta 

ved HF gir tilbod om etter- og vidareutdanning. EVU er ein viktig del av utdanningsverksemda ved 

fakultetet og HF har den største delen av UiBs EVU-portefølje.  

Fakultetet si vurdering av studietilbodet i 2011 og planar framover 

Det vart ikkje oppretta nye studieprogram ved HF i 2011. 

Etter nedlegginga av dei fleste tilrettelagte bachelorprogramma og opprettinga av nye disiplinbaserte 

bachelorprogram, har fakultetet i 2011 følgt opp i høve til dei tidlegare tilrettelagte programma. I 

2010 vedtok fakultetsstyret nedlegging av Bachelorprogram i kjønnsstudium, med atterhald om at 

den faglege profilen vart oppretthalden. Som følgje av fakultetsstyrevedtak i mai 2011 om endring i 

mandatet for Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK), skal to postdoktorstillingar øyremerka 

senteret gjerast om til ordinære førstestillingar med undervisning som ein del av dei faste 

arbeidsoppgåvene. Ein ventar tilsetjing i stillingane innan sommaren 2012. Desse stillingane sikrar 

forskingsbasert undervisning på Bachelorprogram i Kjønnsstudium og programmet vart vidareført i 

2011. Sentret har vidare planar om å etablere ein engelskspråkleg master med vekt på kjønnsteori og 

metode. 
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Fakultetet er i gjeldande strategiplan opptatt av korleis vi kan fange opp tverrfaglege perspektiv i 

utdanninga innanfor dagens system, og søkjer finne løysingar for ivaretaking og synleggjering av 

særskild kompetanse og tilbod som var inne i dei tilrettelagte programma. Det er no planar om å 

opprette Midtaustens historie som ein studieretning innan Bachelorprogram i historie, og dette kan 

bli ein realitet i 2013. Fakultetet finn talet på masterstudentar på gresk tilfredsstillande, men har 

auge på utviklinga på bachelornivået etter nedlegginga av Bachelorprogram i antikke studium. 

Bachelorprogram i Europastudium som vart lagt ned ved HF i 2010, vart i 2011 tatt over av Det 

samfunnsvitskapelege fakultet, Institutt for samanliknande politikk. HF har framleis studentar på dei 

nedlagte programma, og det er følgjeleg aktivitet på programma fram til dei siste studentane er 

ferdige.  

Fakultetet har gode røynsler med dei disiplinbaserte bachelorprogramma. Det er auka søkjartal for 

fleire fag som før opprettinga hadde låge søkjartal, t.d. lingvistiske fag, digital kultur og teatervitskap. 

Også språkfaga synest å merke ein positiv effekt på rekrutteringa etter opprettinga av disiplinbaserte 

bachelorprogram. Dette er ei gledeleg utvikling etter ein nedgang i interessa for framandspråk dei 

seinaste åra. Dei fleste språkfaga har hatt ei positiv utvikling frå 2010 til 2011, med unnatak av 

engelsk, som har ein liten nedgang. Lingvistiske fag har auka rekruttering til 100-nivået etter at den 

disiplinbaserte bachelorgraden i språkvitskap vart oppretta. Også masternivået har aukande 

studenttal, både utanlandske studentar, særleg på datalingvistikk, studentar frå språkfaga og nokre 

ph.d.-kandidatar. Men generelt er det enno for tidleg å seie noko om kva verknad overgangen til 

disiplinbaserte bachelorprogram kan få for rekrutteringa til master.  

Nokre masterprogram krev særskild oppfølging både administrativt og fagleg. Særleg Masterprogram 

i Region og regionalisering som er eit tverrfakultært program; men også deltakinga i det 

fellesnordiske programmet The Religious Roots of Europe har utfordringar. 

Region og regionalisering har hatt problem med den administrative arbeidsfordelinga etter ei 

omlegging av tilbodet ved eit samarbeidande fakultet. I 2011 kom det òg innstrammingar i utbetaling 

av honorar til fast tilsette utover 100 % stilling, noko som kunne ha fått konsekvensar for 

undervisninga på programmet. Det har vidare vore ein lang prosess å få på plass nye avtalar med dei 

samarbeidande fakulteta, der t.d. det å kompensere rettleiarar på programmet har komplisert 

samarbeidet. Ein har funne løysingar på dei ulike problema undervegs, men det synest naudsynt med 

nærare retningsliner for drift av tverrfakultære program ved UiB.  

For The Religious Roots of Europe synes det som om dei administrative rammene ikkje var godt nok 

førebudd, noko som m.a. har gjort det vanskeleg å skrive ut vitnemål. Vi håpar at avklåringar m.o.t. 

retningsliner for utskriving av vitnemål på felles studieprogram kan gjere dette lettare. 

Etter- og vidareutdanningstilbodet er viktig for HF og vi ser fram til klårgjering av organiseringa ved 

UiB sentralt. Nettspansk held fram som tidlegare, og vart i 2011 utvida med emne på 200-nivået. 

Tysk starta hausten 2011 opp igjen med to gratisemne. Emna hadde vore på vent eit semester for å 

tilpasse studiet til skuleåret og gjere det lettare for lærarar å gjennomføre. PRISME – Norsk som 

andrespråk for lærarar – vart grundig evaluert av VOX for studieåret 2010/2011 og får i rapporten 

mykje skryt særleg for god studiemodell, eit godt tilrettelagt nettstudium, tett og god oppfølging frå 

lærarane og ein høg gjennomføringsprosent. HF hadde elles eit breitt tilbod på Fagleg-pedagogisk 

dag. 
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Japansk er eit fag i sterk vekst med stor studentmasse og faget har lenge hatt lav bemanning. Det er 

no lyst ut ei stilling for professor i japansk med tilsetjing i 2012. Auka bemanning vil gjera det mogleg 

å utvikle disiplinen vidare. Det er planlagt eit undervisningssamarbeid med NHH med start våren 

2013, ein vurderer fagdidaktikk på masternivå og meir aktiv deltaking på TRANSHF. Mange studentar 

nyttar seg av utvekslingsavtalane på faget, og fleire avtaler er under planlegging. I 2013 skal UiB 

arrangere NAJACS-konferansen (Nordic Association of Japanese and Korean Studies), og ein ser dette 

som eit viktig løft for disiplinen. Fakultetet prioriterer i strategien for inneverande periode å utvikle 

studietilbod i austasiatiske språk, historie og kultur ved Institutt for framandspråk. 

 

II Kvalitativ omtale av studie og studentstatistikk 

Her blir det gitt eit kort oversyn over avlagte studiepoeng og kandidatar i 2011 samanlikna med 2010. 
Data er henta frå Database for statistikk om høgare utdanning. 
 
Avlagte studiepoeng 
 
Det er ein liten nedgang i avlagte 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 årseiningar. 
 
Utviklinga på dei ulike studienivåa er følgjande frå 2010 til 2011: 
 

  2010 2011 endring 

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

Bachelornivå 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 bachelornivå, inkludert ex. phil. 

 Auke på masternivå  

 Auke på integrert master  
 
Endringane har samanheng med endringar i studentalet, der vi har hatt følgjande utvikling 
(gjennomsnittstal for vår- og haustsemester): 
 

  2010 2011 endring 

Bachelornivå 2668 2473 -195 

Masternivå 491 493 + 2 

Integrert master 157 185 + 28 

Sum  3316 3151 - 165 

 
 
Reduksjonen i BA-studentar skuldast delvis at vi frå og med 2010 vart pålagte å redusere talet på 
søkjarar vi gav tilbod om plass. Nedgangen i avlagte studiepoeng er 0,7 % medan nedgangen i 
studenttalet er på om lag 5 %. Dette betyr at det er auke i studiepoeng per student. 
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Instituttvise oversyn 
Utviklinga i avlagte studiepoeng ved dei ulike institutta er følgjande: 
 

  2010 2011 endring 

Griegakademiet – Institutt 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 

Omsetjing 11,0 10,0 - 1,0 

Sum 343,2 326,8 -16,4 

 
Vi ser at nedgangen i ex. fac.-emna utgjer om lag heile nedgangen ved fakultetet. 
 
 
Studiepoeng per student 
Avlagte 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 følgjande i 2010 – 2011: 
 

 V10 H10 V11 H11 

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

Studentar 3069 3562 3013 3288 

Studiepoeng per student 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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Ferdige kandidatar 
Utviklinga i kandidattalet er følgjande: 
 

 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 lektorutdanninga starta opp hausten 2004 med 40 studentar. Det er no 
29 kandidatar som har fullført.  
 

 
III Oppfølging av universitetsstyrets og fakultetets mål og 
prioriteringar 2011   
 
Kvalitet i utdanninga – kvalitetsomgrepet, tiltak for fremjing av kvalitet 

For HF er omgrepet kvalitet i utdanninga m.a. knytt til om vi evner å skape ei felles forståing mellom 

undervisarar og studentar om kva studentane skal lære på eit emne eller program. Det er mange 

suksessfaktorar, både fagleg-pedagogiske og administrative, som skal vere på plass for å oppnå 

dette. Kvaliteten må sikrast i alle ledd og av alle partar i heile løpet frå utlysing av eit program/emne 

til gjennomføring, evaluering og oppfølging. Informasjon om føringar, t.d. frå NOKUT, universitetet 

sentralt og eventuelle lokale interesser og ønske, må kommuniserast tydeleg til alle partar for at alle 

involverte skal kjenne premissa for utdanninga. Ved HF er kvalitetsomgrepet knytt til alle prosessar i 

studiearbeidet, og gjeld både vitskapleg tilsette, studentar og administrasjon. Kvalitetssikring av 

studia gjeld alle involverte og alt vi gjer. Dette er eit kontinuerleg arbeid i eit felt som stadig er i 

utvikling og endring, der ein søkjer nye løysingar på utfordringar.  

HF er i ein langsiktig prosess med ulike tiltak for å vurdere om den utdanninga vi tilbyr er best mogleg 

kommunisert, organisert og gjennomført. Alt i 2010 vart det oppretta ei nettside for 

kvalitetssikringsarbeidet ved fakultet og dette arbeidet vart tatt opp att i 2011. På sikt skal alle felles 

rutinar skal liggje der, med lenkjer til aktuelle nettstader, våren 2012.  

I 2009 sette fakultet ned ei arbeidsgruppe som i 2010 leverte rapporten Fagdimensjonering og 

fagstrategi ved Det humanistiske fakultet. Denne rapporten vart òg omtala i utdanningsmeldinga for 

2010, og i 2011 har vi følgt opp NOKUTs krav om stillingskategoriar. Eitt fagmiljø fyller framleis ikkje 

krava, men det vert arbeidd med saka. Vidare har vi følgt opp nasjonal arbeidsdeling i høve til mindre 

fagmiljø. Denne problemstillinga vart igjen aktuell i høyring om samarbeid, arbeidsdeling og 

konsentrasjon i teatervitskap, som ledd i oppfølginga av NFRs humaniorastrategi. Fakultetsstyret ved 

HF vedtok i desember 2011 villigskap til å ta på seg nasjonalt ansvar for teatervitskap i sitt 

høyringssvar. Denne prosessen er enno ikkje avslutta. Røynslene med disiplinbaserte 

bachelorprogram har vist ein monaleg auke i studenttalet for fleire program. Fleire fagmiljø ved HF 
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har allereie praksisemne, og fakultetet arbeider aktivt for moglege nye emne. Fakultetet innførte i 

2011 rullerande bemanningsplan basert på undervisningsbehov. 

Studiestyret 

Studiestyret ved HF vart oppretta i desember 2010. Intensjonen med opprettinga av studiestyret var 

m.a. å sikre eit nærare samarbeid mellom fakultetsnivået og institutta for kvalitetssikring av saker 

som gjeld studieadministrasjon, og å skape ein sentral møtestad for drøftingar, avgjerder og 

informasjon mellom nivåa. Vi erfarer at studiestyret fungerer godt i så måte, og sakene som har vore 

handsama speglar dette godt.     

Lærarutdanning 

Kvalitetssikringa av lærarutdanninga er framleis eit prioritert område ved HF. I 2011 vart det tilsett 

ein ny administrativ koordinator for dei to programma på Integrert adjunkt- og lektorutdanning (IL). 

Den nye koordinatoren er knytt til fakultetssekretariatet og har òg ansvaret for praktisk-pedagogisk 

utdanning (PPU) og HF-programma på erfaringsbasert master i undervisning. Vi opplever eit godt 

fakultetsvis samarbeid om alle programma i lærarutdanninga. Leiar i programutvalet for 

lærarutdanninga ved HF (PUHF) er medlem i studiestyret, og vi har gode røynsler med denne 

representasjonen. Utdanninga av lærarar/lektorar ved HF er eit felles ansvar for alle institutta og 

informasjon og drøfting av denne utdanninga i studiestyret, har vist seg særs nyttig. 

Uni Rokkansenteret sin rapport om fråfall på IL førte til strakstiltak ved HF. Fråfallsundersøkinga 

synte at fråfallet var størst i overgangen mellom 2. og 3. semester, og ein ville freiste nå dei aktuelle 

studentane med fagleg og motiverande rettleiing, då studentane i 2. semester elles ikkje følgjer 

profesjonsretta kurs i fagdidaktikk eller pedagogikk. Heile staben av fagdidaktikarar og PUHF-

representantar frå faginstitutta engasjerte seg i dette rettleiingsarbeidet. Rettleiarane la ned eit stort 

arbeid med å kontakte studentane. Reaksjonen frå studentane var noko variabel, og tiltaket skal 

evaluerast. 

Fagutvalet for IL klaga hausten 2011 i brev til HF der ein uttrykte misnøye knytt til praksis, utveksling 

og pedagogikk i studiet. Kollisjonar mellom praksis og undervisning er diverre eit stadig 

tilbakevendande problem i den noverande strukturen og fagmiljøa og samarbeidande fakultet har 

vore særs fleksible for å finne løysingar. Fakultetet har ei tid vurdert strukturen for IL, og visedekan 

for utdanning og internasjonalisering har ved fleire høve lufta utkast til ny modell med m.a. PUHF og 

fagdidaktikarane. Eitt av punkta i framlegg til ny struktur gjeld nettopp plassering av PPU-delen av 

studiet. Dette arbeidet er sett på vent til ny rammeplan for lærarutdanning er vedtatt.   

Det vart utlyst to stillingar knytte til fagdidaktikk i 2011, ei i engelsk og ei i norsk og i tillegg ei 

stipendiatstilling i engelsk fagdidaktikk. Fagdidaktikarstillinga i engelsk fekk ikkje kvalifiserte søkjarar i 

første omgang, og stillinga vart lyst ut på nytt. I engelsk vurderer ein no om det kan tilsetjast to 

stipendiatar i staden for ein førsteamanuensis og ein stipendiat. Det er ikkje gjort tilsetjing i nokre av 

stillingane enno. 
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Studiegjennomføring på bachelornivået 

Vi har framleis ikkje god nok gjennomføring på bachelornivået. Det er ønskje frå fleire hald om å 

introdusere disiplinen i det første semesteret, slik russisk har gjort ved opprettinga av RUS100 som 

obligatorisk innføringsemne. Det har òg vore lufta framlegg om flytting av førstesemesteremna, men 

noko konkret framlegg om dette er enno ikkje klart. Også lærarutdanninga slit med høgt fråfall, og 

nokre tiltak er allereie nemnde, m.a. arbeid med ein ny struktur på det integrerte løpet. Ei 

undersøking på historie (AHKR) viser ein stabil fråfallsprosent, trass i skifte av tema, forelesarar og 

pensum. Ein antar at studentar melder seg opp i fleire emne enn dei har planar om å ta. Historie vil i 

framtida konsentrere merksemda mot dei studentane som ikkje fell frå, og setje i verk tiltak for auka 

kjensle av mestring og betre karakterar. Dei vel altså å stimulere til studentaktiv undervisning. Om 

dette kan motverke fråfall er noko uvisst, men det kan sjåast som eit mogleg tiltak for auke av 

kvaliteten på tilbodet til studentane som fagstudentar, og ikkje berre som programstudentar. 

Fakultetet ser dette initiativet som eitt av fleire gode tiltak for betra studiegjennomføring. 

Internasjonalisering 

Utvekslingsfrekvensen ved HF ligg over minimumsmålet i UiBs internasjonale strategi, men fakultet 

har som mål å sende fleire studentar ut og ta imot fleire internasjonale studentar. Dette arbeidet skal 

framover vere eit fast punkt i institutta sine årlege handlingsplanar, der ein òg skal diskutere i kva 

grad det let seg gjere å fastsetje programspesifikke måltal for utveksling. Vi skal i større grad enn i 

dag ha studentutveksling gjennom avtalar med eit fåtal utanlandske universitet vi har god kjennskap 

til og god kontakt med. Lærarutveksling til dei same universiteta kan i mange høve vere viktig for at 

samarbeidet skal bli best mogleg, m.a. ved sikring av fagleg forankring av utvekslingsavtalene. 

Vi har eit tilrettelagt utanlandsopphald ved Lancaster University for dei som har engelsk i den 

integrerte lektorutdanninga. Alle dei disiplinbaserte programma har 60 frie studiepoeng som kan 

nyttast til utveksling på dei avtalene vi har og dei fleste rår til at studentane reiser ut på 200-nivået.  

Ved AHKR har alle bachelorprogramma tre avtaleuniversitet som vert særleg tilrådde for utveksling 

innanfor spesialiseringa. Ved IF arrangerer fleire program kortare utanlandsopphald innanfor 

rammene av bachelorprogramma, engelsk: to veker på 100-nivået ved Det norske studiesenteret i 

York, fransk: sju veker på 100-nivået ved Fransk-Norsk studiesenter i Caen (OFNEC), russisk: seks 

veker om våren og fire veker om sommaren på 100- og 200-nivået ved Det norske 

universitetssenteret i St. Petersburg og tysk: seks veker på 100-nivået ved Det tysk-norske 

studiesenteret i Kiel. Desse kursa er for korte til å kome med i DBH-rapporteringa. 

Fagleg forankring av utvekslingsavtalene vert sikra ved at avtalene no vert inngådde ved institutta. 

Dette, saman med auka lærarutveksling, er tiltak som vi trur kan betre koplinga mellom forsking og 

utdanning i internasjonaliseringsarbeidet. 

Det er ei målsetjing, i tråd med UiBs handlingsplan for internasjonal verksemd, å etablere tilrådde 

utvekslingsløp for studieprogramma. Handlingsplanen har som mål at minimum 30 % av dei som tar 

ein grad ved UiB skal ha hatt eit studieopphald utanlands. Tala ved IF er t.d. 42 %, og ein har høgre 

målsetjing, 50 %, i ein strategiplan som er under utarbeiding ved instituttet. 
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Implementering av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket 

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket vart implementert på bachelornivået då dei nye 

studieplanane for disiplinbaserte program vart laga i 2009, og implementeringa på masternivået var 

godt i gang på alle institutta i 2011. Vi reknar med å kunne fullføre dette arbeidet innan 2012. 

Arbeid for å utvikle sentra for framifrå utdanning 

HF har ikkje noko konkret pågåande arbeid med utvikling av sentra for framifrå utdanning, men fleire 

av disiplinane tek aktivt del i fleire SAK-samarbeid med t.d. NTNU og UiO; samarbeid som moglegvis 

kan utviklast til SFU. 

Oppfølging av Kompetanse 2020 

HF har eit særleg ansvar for å tydeleggjere kva kompetanse våre kandidatar har etter fullføring av eit 

studium hos oss. Vi vurderer kontinuerleg kompetansebehova i arbeidsliv og samfunn opp mot våre 

studietilbod, samstundes som vi kommuniserer informasjon og kunnskap om humanistiske verdiar og 

tradisjonar til omverda. Det er òg viktig å gjere studentane merksame på kva dei faktisk kan, og kva 

som karakteriserer humanistisk kompetanse slik at dei kan formulere denne i deltaking i arbeidsliv og 

samfunn. 

Eitt av HF-institutta, Griegakademiet – Institutt for musikk (GA), har eit breitt samarbeidsnettverk 

med partnarar innan prosjektarbeid som synleggjer musikkstudia gjennom t.d. orkesterpraksis i ulike 

samarbeidsprosjekt og konsertverksemda generelt ved instituttet. Tal for 2010 viser til saman 632 

offentlege konsertar genererte av tilsette og studentar på GA. Konsertverksemda gjev studentane 

kunnskapar om potensielle arbeidsgjevarars krav til og vurdering av kompetanse og realistisk prøve 

på eigen kompetanse undervegs i studiet. Berre eit fåtal av dei vitskapleg tilsette ved GA har 

fulltidsstillingar, og lærarkreftene er i stor grad profesjonelle aktive musikarar. Dette skaper stor 

belastning på desse, men dette tilhøvet kastar òg lys over ein framtidig realistisk karriereveg for 

studentane og er ein unik arena for både læring og realitetsforankring av utdanninga. Musikkterapi 

samarbeider t.d. med kriminalomsorg, psykiatri og eldreomsorg og har dessutan ein fast installasjon 

på VilVite. PPU-studentane på GA samarbeider også tett i praksis med kulturskular og det frivillige 

musikklivet, som korps og kor. Vi ser alle desse tiltaka som gode døme på synleggjering av 

kompetanse og ikkje minst for rekrutteringa til GA, særleg fordi musikkstudentar oftast har lange 

musikkstudiar bak seg før dei er på universitetsnivået. 

HF har allereie praksisemnet PRAKTINF, Praktisk informasjonsarbeid, kor studentane er utplasserte i 

verksemder, og vi skal utvikle fleire praksisemne for betra kontakt med arbeidslivet. Arkeologi har 

elles inngått ei praktikantordning med fylkeskommunen som gjev praksis for masterstudentar, noko 

som òg genererer kontakt med arbeidslivet. Teatervitskap har eige praksisemne med praksisopphald, 

og kunsthistorie har undersøkt moglegheit for samarbeid med kunstmusea om praksisemne, førebels 

utan å lukkast grunne manglande kapasitet ved musea. Mange studentar har likevel individuelle 

opplegg knytte til musea.  

HF er tungt inne i lærarutdanninga, også på etter- og vidareutdanning, der praksis har ein sentral 

plass i undervisninga. 
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Fleire av institutta ved HF har fått finansiering til alumni-tiltak, og det har blitt arbeidd godt med 

tiltaka. Dette har resultert i ei facebook-gruppe med 113 medlemmer (historie), ein rapport som 

bakgrunn for framtidig nyhendebrev til alumnusportalen (religionsvitskap), fagleg-sosial 

alumnuskveld (digital kultur), presentasjon av yrkesval for språkstudentar og intervju av studentar 

(IF) og publisering av resultat på instituttet sine nettsider og til vidaregåande skular (IF). Hausten 

2012 planlegg IF ein karrieredag for «dei små språkfaga».   

HF ser òg den vidare utviklinga og organiseringa av etter- og vidareutdanningstilbodet i lys av 

Kompetanse 2020, då vi alt i eit høyringssvar til universitetet sentralt har kommunisert to 

hovudkategoriar for oppretting av nye EVU-emne – 1) finansierte oppdragsemne frå offentleg eller 

privat sektor, eller 2) emna skal vere ei ny moglegheit for eksisterande fagmiljø å profilere seg. 

Fakultetet rår no elles til at alle programstyra ved HF vurderer ekstern representasjon. Eit slikt tiltak 

kan truleg medverke positivt til informasjonsutveksling, kompetanseflyt og studieutvikling. 

Tiltak for studentaktiv forsking 

Vi har studentaktiv forsking på ulikt vis ved fakultetet. Ved AHKR reknar ein dei mange 

masteroppgåvene som vert produserte kvart år som forsking. Størrelsen på oppgåvene og 

masterprogramma sin struktur, inkludert rettleiing, legg til rette for forskingsfokus i skrivinga av 

oppgåvene. Nokre masteroppgåver vert publiserte og aktiviteten vert vurdert som høgverdig 

forsking. Ved arkeologi har professor Christopher Henshilwoods ERC-prosjekt TRACSYMBOLS knytt til 

seg fire masterstudentar som tek del i utgravingar i Sør-Afrika. AHKR har oppretta eigne 

undervisningsemne som stiller krav til analyse av utgravinga innanfor ei teoretisk ramme, og har 

såleis gjort det mogleg for desse studentane å integrere utgravingane i kursdelen i mastergraden, i 

tillegg til at dei fungerer som feltarbeid i samband med masteroppgåva. 

Temaopplegget på historie for fordjupingsemna legg elles til rette for ei stadig fornying av fagtilbodet 

og ei meir direkte forskingsretting av undervisninga. Dette medfører at studentane tidleg i studiet 

kan få interesse for forskingsområda i disiplinen, og ta denne interessa med seg vidare til 

masternivået. Dette kan òg verke rekrutterande til masterprogrammet. På nordisk litteratur har 

studentane på masternivå emne med semesteroppgåve som evalueringsform. Fleire studentar har 

blitt knytte til LLEs/UiBs Holberg-prosjekt. Norsk som andrespråk har planar om 

klasseromsobservasjon i eit emne og har dessutan fleire praksisnære emne med potensiale for 

vidareutvikling. Emnet NORAN119, Språktesting og språkvurdering, har fungert rekrutterande til 

stillingar ved Norsk språktest. Klassisk inviterer studentar på 200-nivået og masterstudentar til 

deltaking på vitskaplege seminar i fagmiljøet. Digital kultur vil opprette eit praksisemne knytt til 

forskingsprosjektet ELMCIP frå og med hausten 2012. Emnet er planlagt for studentar på bachelor- 

og masternivået og studentane skal arbeide med ein database for elektronisk litteratur i nært 

samarbeid med prosjektgruppa. Det er såleis teke initiativ til at prosjekt på bachelornivået vert 

knytte til pågåande forsking, og nærare kontakt mellom bachelor- og masternivået slik vi 

kommenterte i meldinga for 2010. Dette ser vi som særs positive tiltak som truleg kan vere ein viktig 

faktor for å auke rekrutteringa til master. 
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IV Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planar og 

utfordringar 

Tiltak for betra studiekvalitet 

Emne- og programevalueringar vert gjort på institutta. Evalueringsfrekvensen varierer noko frå fag til 

fag/program. Nokre institutt har fast turnus, medan andre evaluerer så ofte som mogleg. Meir 

detaljerte rutinar for evalueringsarbeidet er under planlegging ved enkelte institutt. Institutta har 

tatt i bruk den nye studiekvalitetsbasen som vi ser som viktig for publisering av evalueringane. FOF 

har tatt i bruk ei ny evalueringsordning, der ein gjennomfører ei spørjeundersøking ved 

semesterslutt. Administrasjonen samanfattar data frå undersøkinga og emneansvarleg lagar utkast til 

evalueringsrapport på bakgrunn av eine vurderingar og data frå undersøkinga og gjer framlegg om 

eventuelle tiltak. Utkastet vert så drøfta av faglærar, emneansvarleg, instituttleiar og leiar av 

fagstudieutvalet. 

Programsensorrapportane synest som eit godt verktøy for faga/programma. Rapportane har gode 

innspel som fagmiljøa vurderer nøye. Rapportane gjev nyttige og positive innspel til nytenking og 

drøfting i fagmiljøa og har medført endringar både i emneskildringar og studieplanar og 

organisatorisk. Ved IF har ein som målsetjing at programsensorane skal gje ei heilskapleg vurdering 

av faget/studieprogrammet innanfor ein fireårsperiode. 

Ved HF betaler fakultetet honoraret til programsensorane og betaler berre for ein rapport per 

program. Dei faga som ønskjer fleire programsensorar per program, m.a.o. ein programsensor per 

disiplin, t.d. i språkfaga, tek sjølve den ekstra kostnaden. Alle programsensorrapportar ved fakultetet 

vert lagde fram for studiestyret for informasjon og drøfting. Institutta har innskjerpa lokale rutinar 

for handsaming og oppfølging av rapportane. Fakultetet skal på vårparten 2012 igjen handsame 

rutinar for programsensur, då vi ser trong for revisjon av gjeldande rutinar. Programsensur er eit godt 

døme på at rutinar generelt ikkje berre må utviklast og kommuniserast, dei må også haldast ved like, 

tilpassast og reviderast. Studiekvalitetsarbeidet er såleis ein stendig prosess for forbetring og 

utvikling. 

FOF søkte ikkje nye middlar til PEK-prosjektet Etikk og studiekvalitet i 2011, grunna pågåande 

diskusjon om plasseringa av førstesemesteremna i studieløpet. Prosjektet har det siste året vore 

nært knytt til førstesemesterstudiet ved HF. Ein vurderer eit framtidig tettare og konkret samarbeid 

med fagmiljøa, men dette avheng av avklåring av plasseringa av emna. Som ein del av same PEK-

prosjekt, utvikla instituttet ein prøvevariant av MN-varianten tilpassa biologistudentane. Denne vert 

prøvd ut våren 2012. I 2011 fekk FOF også tildelt midlar til PEK-prosjektet «Ex.phil. 2.0» som vil sjå 

nærare på digitale plattformer i undervisninga, nærare bestemt wiki-teknologi. 

Både FOF og AHKR nyttar seg av UBs kurs i bruk av kjelder. 

Vi har motteke ein del klager på undervisnings-/grupperom og lesesalar frå institutta, men det er 

særleg GA som har store utfordringar i høve til undervisnings- og øvingsrom og utstyr. Dei har for 

små og for få rom som òg har dårleg luft, ujamn temperatur, slite interiør og ikkje er lydtette, noko 

som gjev vanskelege arbeidstilhøve. Ein har funne mellombelse løysingar ved at nokre faglærarar på 
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lydsvake instrument er flytta til John Lunds plass 3. Elles er det manglar ved det tekniske utstyret som 

gjev utfordringar. 

Vurderingsformene som er i bruk er varierte, og det er merksemd på å nytte vurderingsformer 

høvande til læringsutbyta og undervisningsmetodane.  

AHKR melder om særs gode rutinar for kvalitetssikring av eksamensoppgåver. Dei emneansvarlege 

utarbeider eksamensoppgåver og fagkoordinator har ansvar for kvalitetssikring av oppgåvene i eigne 

eksamensmøte der også eksamenskonsulenten møter. Både oppgåvene til hovudeksamen i 

semesteret og midtsemestereksamen vert handsama samstundes.  

Fakultetet har skjerpa rutinane for korrekturlesing av protokollar. Ekstern sensur vert gjennomført i 

høve Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia. Bruken av karakterskalaen synest vere god, 

og det er ikkje meldt inn avvik som skal vektleggjast. Generelt har det over tid vore ein auke i klager 

på karakter og handsaming av klager utgjer ein stor del av sensurarbeidet. 

Studiestyret vedtok i 2011 at alle elektronisk innleverte eksamenssvar ved fakultetet frå våren 2012 

skal kjørast gjennom Ephorus. Fleire fagmiljø ved HF har lang røynsle med Ephorus, og utvida 

innføring av Ephorus er meint å fungere både preventivt og som eit verktøy i arbeidet mot plagiering. 

HFs pris for utdanningskvalitet, Spurveugleprisen, vart oppretta i 2011 og skal gå til fagmiljø som kan 

dokumentere særleg vellykka tiltak for å betre utdanningskvaliteten. Den første vinnaren av 

Spurveugleprisen var Knut Ågotnes ved FOF som fekk prisen for sitt undervisningsopplegg om antikk 

filosofi i Athen. Ågotnes vart òg tildelt Ugleprisen 2011, som vart delt med Global helse. 

Dei korte utanlandsopphalda innanfor rammene av bachelorprogramma i York, Caen, St. Petersburg 

og Kiel får alle gode evalueringar og vi ser dei som viktige for å skape eit godt studiemiljø på faga.  

 

IV Handlingsplanar 

Oppfølging av universitetets handlingsplanar på HF 

Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet vert følgd opp gjennom studentrepresentasjon i alle fora 

for drøfting og utvikling av studietilbodet. Studentane sine tilbakemeldingar på og evalueringar av 

studietilbodet vert vektlagde og institutta har merksemd på kullkjensle og integrering av studentane i 

faglege avgjerder. Institutta har jamlege møte med fagutvala og finansierer ulike faglege og sosiale 

aktivitetar for tilsette og studentar. Det skal likevel nemnast at det kan vere vanskeleg å få 

tilstrekkeleg studentrepresentasjon i styrer og utval, og vi drøftar moglege åtgjerder. 

Handlingsplan for studentar med funksjonsnedsetjing vert følgd best mogleg for tilrettelegging av 

studiesituasjonen for studentar med særlege behov. 

Handlingsplan for arbeidet med akademisk reielegheit i utdanninga vert følgd først og fremst 

førebyggande og vi har gode rutinar og åtgjerder i dei tilfella der det er nødvendig å reagere i 

etterkant. Det førebyggande arbeidet er m.a. at alle tilsette etterlever og demonstrerer normer for 

akademisk reielegheit i sitt daglege vyrke og såleis er gode rollemodellar for studentane. Fakultetet 
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har òg gjort vedtak i studiestyret om bruk av Ephorus ved alle elektronisk innleverte oppgåvesvar; 

noko vi trur kan ha ein preventiv verknad. Fleire institutt nyttar seg elles av UBs kurs i kjeldebruk og 

vi har eigne emne der spørsmål knytte til forskingsetikk, tekstproduksjon og metode vert tatt opp 

både på bachelor- og masternivå. I regi av instituttets forskingsetiske komité har AHKR eit eige to 

dagars seminar i forskingsetikk kvart semester for alle masterstudentane på instituttet. Fakultetet 

har gode felles rutinar ved mistanke om plagiat og UiBs brosjyrar er gjort kjende både for studentar 

og tilsette. HF har etter måten få saker for Den sentrale klagenemnda, tatt i betraktning det store 

student- og emnetalet, og utfalla av handsama saker frå HF i klagenemnda har alle vore heilt i 

samsvar med fakultetet si vurdering. 

Oppsummering 

Vi har i meldinga vist til ulike pågåande tiltak for betra studiekvalitet, og dette arbeidet vil halde fram 

også i 2012. Først og fremst skal vi utvikle informasjonen på nettsida vår om kvalitetssikring, men vi 

skal òg ha eit særleg søkjelys på programsensur. Vi skal handsame ei sak om programsensur i 

studiestyret no i vår, og vurderer konkrete tiltak m.o.t. handsaming av programsensorrapportane, 

oppfølging av programsensoravtalar, honorering osb. 

Vi skal også bruke tid på korleis ein best kan nytte studiekvalitetsbasen for publisering av 

evalueringsrapportar. Basen må gjerast kjend for mange som ikkje har røynsler med den, og dette 

skal følgjast opp. 

Vidare vil vi vurdere betra evalueringsrutinar for alle involverte partar. Røynslene viser at det er for 

få tilbakemeldingar når vi nyttar elektronisk evaluering, og vi må vurdere andre metodar. 

Alle emne og studieplanar skal innan 2012 vere utforma i samsvar med Det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket og dette arbeidet er i godt gjenge, men vi skal òg ha særleg merksemd på 

om vurderingsformene er i samsvar med læringsutbyta og undervisningsformene. 

Eit viktig moment i tiltak for betra studiekvalitet er studentmedverknad. Vi har vist til vanskar med å 

skaffe studentrepresentantar til fagutval og andre råd og utval ved institutta. Dette ser vi som eit 

demokratisk problem og vil arbeide aktivt for at studentane kjem på banen både i utviklinga av 

studietilboda, gjennomføringa av dei, evalueringsprosessane og i oppfølginga. Eit universitetsstudium 

er ei investering som studentane bør ha eigarskap til og vi må tenkje kreativt for å få 

studentperspektivet inn i alle fasar til gjensidig nytte for fagmiljøa og studentane.  
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