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

 
13.11.2012, kl. 09.00 – Bibliotek for humaniora, Haakon Sheteligs plass 7.  
 
 
 
 

Innkalling er sendt til: 

Gjert Kristoffersen, Lillian Jorunn Helle, Jan Oldervoll, Gisle Selnes, Claus Huitfeldt, Randi 

Koppen, Jan Heiret, Randi Rolvsjord, Johannes Servan, Anne Hestnes, Tor Sivertsen 

Prestegard, Mikkel Andreas Eriksen, Linnea Reitan Jensen 

 

 

Saksliste og sakspapirer følger vedlagt.  

 

 

Eventuelle forfall bes meldt snarest til personlig varamedlem og sekretariatet,  

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

 

 

 

 

Bergen, 02.11.2012 

 

Gjert Kristoffersen   

dekan  Trine Moe 

  fakultetsdirektør 

 

 



 

Saksliste 
 
 
Styresak Saker til behandling U.off. 

FS 79/12 Ph.d.-graden - Bente Opheim Brathetland - oppnevning av 
komité 

 

FS 80/12 Ph.d.-graden - Mathias Danbolt - oppnevning av komité  

FS 81/12 Dr.philos.-graden - Stian Grøgaard - oppnevning av 
komité 

 

FS 82/12 Ph.d.-graden - Dag Hundstad - oppnevning av komité  

FS 83/12 Ph.d.-graden - Ingrid Birce Müftüoglu - oppnevning av 
komité 

 

FS 84/12 Ph.d.-graden - Svenn-Arve Myklebost - oppnevning av 
komité 

 

FS 85/12 Ph.d.-graden - Odd Monsson - oppnevning av komité  

FS 86/12 Ph.d.-graden - Turid Hillestad Nel - oppnevning av komité  

FS 87/12 Ph.d.-graden - Hans Jacob Ohldieck - oppnevning av 
komité 

 

FS 88/12 Ph.d.-graden - Kari Soriano Salkjelsvik - oppnevning av 
komité 

 

FS 89/12 Ph.d.-graden - Marianne Bøe - innstilling X 

FS 90/12 Ph.d.-graden - Frode Hervik - innstilling X 

FS 91/12 Ph.d.-graden - Mona Helen Farstad - innstilling X 

FS 92/12 Ph.d.-graden - Grethe Fatima Syéd - innstilling X 

FS 93/12 Tilsetting i stilling som stipendiat knytt til prosjektet "Poetry 
and Philosophy" ved Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudium 

X 

FS 94/12 Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for 
framandspråk 

X 

FS 95/12 Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for 
framandspråk 

X 

FS 96/12 Tilsetting i stilling som postdoktor knytt til prosjektet 
"Merchants and Missionaries" ved Institutt for arkeologi, 
historie, kultur- og religionsvitskap, 2. gongs utlysing 

X 

FS 97/12 Midlertidig tilsetting i stilling som forskar (1183) knytt til 
prosjektet "Holbergs ideologiar" ved Institutt for 

X 



 

lingvistiske, litterære og estetiske studium 

FS 98/12 Tilsetting i stilling som postdoktor i gamalgresk 
språkvitskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og 
estetiske studium 

X 

RS 51/12 Referat fra instituttrådsmøte 26.09.12 - Institutt for 
fremmedspråk 

 

RS 52/12 Protokoll fra instituttrådsmøte 06.09.12 - Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

 

RS 53/12 Referat fra instituttrådsmøte 06.09.12 - Institutt for filosofi 
og førstesemesterstudier 

 

RS 54/12 Referat fra stabsmøte 20.08.12 - Senter for 
vitenskapsteori 

 

RS 55/12 Referat fra stabsmøte 03.09.12 - Senter for 
vitenskapsteori 

 

RS 56/12 Helseforskning- og personopplysningsloven; retningslinjer 
og internkontrollsystemer ved Universitetet i Bergen 

 

RS 57/12 Norsk akademisk fagspråk  

S 62/12 Regnskap tredje kvartal 2012  

S 63/12 Masteropptaket høsten 2012  

S 64/12 Karakterbruk ved Det humanistiske fakultet  

S 65/12 Bachelorprogram i kinesisk  

S 66/12 Nedlegging av studieretning i idehistorie på 
masterprogram i filosofi og idehistorie og spesialisering i 
idehistorie på bachelorprogram i filosofi og idehistorie 

 

S 67/12 Viderføring av CMS - oppfølging  

S 68/12 Personlig opprykk til professor etter kompetanse X 

S 69/12 Personlig opprykk til professor etter kompetanse X 

S 70/12 Kalling til stilling som professor X 

S 71/12 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i norrøn filologi X 

S 72/12 Tilsetting i stilling som universitetslektor i norsk som 
andrespråk ved Institutt for lingvistiske, litterære og 
estetiske studier 

X 

S 73/12 Langsiktig bemanningsplan 2013-2017 - utlysning av 
stillinger 2013 

 

S 74/12      Administrativ bemanningsplan for Det humanistiske fakultet 



 

 



UNIVERSITETET I BERGEN

1

^r-t,t 1"'t!L ^^ jrh ^` ^^ / ^ ^^•.

Det humanistiskefakultet/Faculty nfHumanities

OPPLYSNINGER OM KOMITE FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/

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

I PhD dr.philos.

Kandidatens navn: Bente Opheim Brathetland
Født: 16.12.71
E-post adresse: bop(4),hib.no
Avhandlingens tittel : Frender og (endar.

Sosiale band og nettverk i dei norske innbyrdesstridane 1130-1217.

Søknadsdato : 29.06.2012

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt:

Forsteo onent Annen__.opponent/ Tredje medlem /komiteleder:
Tittek Professor Tittel: Professor em. Tittel: Professor
Navn og adresse: Navn og adresse: Navn og adresse:
Jon Vidar Sigurdsson Birgit Sawyer Geir Atle Ersland
Universitetet i Oslo llistoriska instituticn>ien Universitetet i Bergen
IAKIf Uppsala universitet Institutt flor arkeologi, historie, kultur- og
Postboks 1008 Blindern 0315 Adresse priv.: Siktargatan 16 religionsvitenskap ~KR) / Senter for
Ostl o SE; 753 17 Uppsala Middelaiderstudier (CMS)

1* +47 22841955 '5+46 070-5711981 2 +47 55 58 29 44
E-mail: F,-mail.^^.._._.- E-mail:
j v s trtcissort i)iakh u,lc7, nc> l^ir^lt,StiWyf'i( ii)telia.colii Geit t slai^d^u altl.r ttik^.rt«

Fax: 22841901 Fax Fax:55589654

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

Christhard 11oflinan
Instituttleder

Il ilde Grønvik
for Administrasjonssjef

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

Saksnr.: !^

r' ^U ^.
^

Dekan(:^Cjc:rt Kristoffi:irsen Fakultetsdirektor:

K__o i til kandidat og medlemmer i bedømmelseskomiteen

Postadresse: 13esøk-sadresse: Telefon: Tetetaks: h-post; Internert:
Postboks 7805 Harald I IÅrlågres g. I r47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post(^ihf.uib.no htip://www.uib.n"f
No-5020 Bergen,
Norway

147 55 58 93 90
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UNIVERSITETET l BERGEN ^lI tr,y^I^ r s « ^t ^ c /^ 2
Det humanistiske fakztltet%Faculty of Humanities

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

Institutt for lingvistiske, litLr^r o" estetiske studier

I PhD dr.philos. n

Candidate's name : Mathias Danbolt
Date of birth :13.03.83
E-mail address: m@mathiasdanbolt.com
Title of thesis : Touching Ilistory. Art, Performance, and Politics in Q'ueer Tintes.
Date of application : 1.10.12

Members of the proposed evaluating committee:

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

Title: Associate rofessor Title: Professor "[itle: Professor
_Nome and address : Name and address : Name and address:

Rebecca Schneider: Carol Mavor Ellen Mortensen

Theatre Arts and School of Arts, I,anguages and Senter for kvinne- og

Performance Studies Cultures kjønnsforskning

The Department of Modern Tite University of Manchester Universitetet i eiergen

Culture and Media Oxford Road

Browen University
Manchester

Providence, R1, 0291.2-1957
M13 9PIa
UK

USA

+ W 0161-306 - 1788 W +47 55 58 23 20
Rebecca_Schne ider@Browvn.EDl1

carc7l.mavor(u manchester.ac.uk Ellen. Mortensen(a)skok.uib.no

The members of the proposed evaluating committee have accepted to serve as mem` rs of the

Johan Myking
Head of Department

Siri Fredrik`s
Head of Administration

FOR FAKU TETET/FOR THE FACUIaTY:
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.

committee.

Dato/date: Saksnr ./Case no:

Ĝ̂
Dean: Gjert Kristoffersen Faculty Director: Tfine Moe

I Ce: Candidate and members of the evaluating committee

Postadresse: flesoksadresse: 'telefon: Telefuks:
Postboks 7805 Harald i lårtirgres g_ I +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway,

F..°-post: lnternett:
post(ft,hf.uib.no http://www.uib.no/hl'
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultetlFaculty of Hunaanitres

OPPLYSNINGER OM KOMITE FOR 1111)OMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON TI-Ih: COMMTt"TEE FOR TIIE EVALhATION OF A DOCTORAL TftESIS
Fra instituttlFrom the Ielrarttnent of
Institutt for filosofi og førstesetncsterstu ter _.______

PhD
Kandidatens navn/ t"andidate's narrtc: Stian S. Grøgaa^rd
Født I Date of biror : 25.04.1956
E-post ad rense I E-mail alldress: StiaS.GtLa)khio.no 1
Avhandlingens tittel/Titte of thesis: Edvard Munch. Et utsatt liv.
Søknadsdato! Gate of application: I8I6-2012

Instituttet ber om at folgende kamitE blir oppnevnt/Members of the proposed evaluating
committee:
Førsteopp~rit/First Annenopponent/Second Tredje medlem /komiteleder/ Third
o ^plt -!! nt opFonent : rnember/head of the committee:
Titteif itle. Professor Tittel/?"itle, Professor Tittel/Title: Professor
Navn og adresse;/Narre and Navn og adresse/Naine and Navn og adres^se/Natne and address:
address: addr^ess: Arild Utaker
Patricia G. Berman. Gunnar Danholt Institutt for filosofi og
Departtnent of Art Institutt for lingvistiske, forstesernesterstudier,

Jewett Arts Center litterære og estetiske studier Universitetet i Bergen

Wellesley College Universitetet i Bergen
106 Central Street
Wellesley, Massachusetts
02481 USA

I -mai!: I -rusil: hjdan i online.ua E-mai!: AriIcl,Utakc cx^fo_f.tiib,no
beretan welkeske ,edu _

Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven sota komitemedlem . /The metnbers of
the proposed, alp#ting committee have accepted to serve as members ofthe committee.

navn/natne
Institttttleder/llead of Departtnent

nåvn/name
Admitristrasionssjef/Ileacl of Administration

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

Saksar./Case no:

Dekan/Dean: Gjert Kro 6ffcrsen FakultetsdirektorlFaculty Director : Trine Moe

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

L20-1n rnittee

Postadresse:
Postboks 7805

tiesoksadresse: 'Pelefrrn:
I larald l Idrfagres g. I 147 55 58 93 80

Telefaks:
+47 55 59 93 93

r{-post:
post(n^hf.uib.no

tntornett:
hup:Uwww.uib.nolhf
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det hrinianistiske .fakxtltetlFaculiti, gf'Hutnanities

navn/nruite

OPPLYSNINGER OM KOMITE FOR BEDOMMELSE AV DOKTORAVIIANDLING/
INFORMATION ON TITE COMMITTEE FUR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
Fra institutt />r rom the Department of: A^HKR

1,111) [- ^ di-.philos. [.._^

Kandidatens navn/ Candidatc's nome: Dag Hundstad
Født / Date of birth: 15.04.1976
E-post adresse / E-mail address : Dag.hundstad(ir)uia.no
Avhandlingens tittel/Tiile of thesis: Sørlandet - fra terur iiie(^ nitti til sommerferiela nd. F ire historiske
analyser av regionslitet og regionalisme.
Søknadsdato/ Date of application: 27.09.2012 _w -
Instituttet ber om at føleende komite blir oppnevnt /Mentbcrs of the DroDosed evaluatine committee:
ForsteopponentlFirst Annenopponent/Second opponent : Tredje medlem /komiteleder/
opponent : Third meraber/head of the

_ cornmittee:
1`ittelllitie.: T'rolessor^ 'T`ittel/fitle 1'rof°essor -__-^

_
'rittell"1itle: I orsteamanuensis

Navn og adresse/Narrre and Navn og adresselNatne and addtess: Navn og adresse/Natne and alldress:
address:

.kinas T rvknlan Randi Barndon
Tittar A. Niemi Avdelningen ftir etnologi, lis 59 Universitetet i Bergen
131,eiviklia Tustitutionen tiir kuliurvetenskaper Institutt for arkeologi, historie,
13R13hIA 11 209 Lunds universitet kultur- og religionsvitskap (AIIKR)
Universitetet i Trotust , Box 117, 221 00 1.LJN1) P13 78051, 5020 BUSGEN
N-9037'Yroinso SVl` RlG1-,

(+47) 777 44357_.__ W (-+-47) 55 58 29 38
l^^-rnail: finar.niern^^riiuit.n.u l:-mail: ,lon^ts_C'ty_I.m^ui^ix?^ulttl_t_ luse C;-mait:

Randi. Bamdon(i).ahkr.ti ib.no
Fax: - l,ax: 046-222 36 95 Fax:
Komitemedlemmene har sagt seg villige tit tt piltut seg oppgaven som komitemedlem. /11he members of the proposed

åvttlnan'fe
Instituttlcdet:'llead ol' [}efi<trtinenfi I'or Administrastanssjef/Hcad of Adtninistration

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

eval'Ang committee have accep^fd to serve as members of the committee:.

Dato/date:

Dekan /D`ean : Gjert K4sttvjW en

Salc.snr./Case no:

f r^ l3 . I 1. I^
^, :,^ /i z

^ it^.1`? I '(,^
Fakultetstlirektør/Faculty Director : T"irine Moe

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

Postadresse: ncsoksadresse: °I`elefon: Telefaks; E-post: (mernett:
Postboks 7805 tinralti l1,Irtirgres g. l 4 47 55 58 93 Si) + 37 55 58 9:3 83 post;ight:uib.no httpa/www.uib.no/hf
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway



.
111 ri Crt I .) . ! I

^-r^
r., t^1 i yvv G'.

Det humanistiskefakultet/Faculty ofHumanities

OPPLYSNINGER OM KOMITE FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/

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

Phl)

UNIVERSITETET I BERGEN

dr. ph i los.

Kandidatens navn : Ingrid Birce Miiftiioglu
Født : 13.06.79
E-post adresse : Ingrid .Muftuoglu a uni.no
Avhandlingens tittel : Hverdagens politikk i 1970 -tallets kvinnebevegelse

Søknadsdato: 20 .08.2012

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt:

Førsteopponent Annenopponent/ Trede medlem /komiteleder:
Tittel: Lektor Tittel: Professor Tittel: Førsteamanuensis
Navn og adresse: Navn og adresse: Navn og adresse:
Maria Zackariasson Barbro Blehr Hans-Jakob Ågotnes
Sadertorns Hbgskula Institutionen for etnologi, Universitetet i Bergen
Institutionen f6r genus, kultur religionshistoria och Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
och historia genusvetenskap religionsvitenskap (AHKR)
P13 241 Primus Stockholrns universitet

141 89 Huddinge 106 91 Stockholm

U +46 86085041 2+46 86747918 1* +47 55 58 22 08
E-mail: E-mail: E-mail:
m_aria.raekaiiasson(a)sh se_ barbro.blclir.&ctnolm,,i.,su se llans_,lakolj.A;c^tncs^i^)ah^r_uib.iio

Fax: +46 86084360 Fax: Fax:55589654

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

Christhard Hofil
Instituttleder

Hilde Grønvik
for Administrasjonssjef

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

Dato:

fert Kristofferse

Saksnr.•

Fakultetsdirektør:

Kopi til kandidat op- medlemmer i bedømmelseskomiteen

Y ,/ 4 ",

rine Moe

Postadresse: nesnksadresse: Telelbn: Telelaks: l--posC internett
Postboks 7805 I larald t 1lrfagres g. I +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post(a?hf.uib.no http://www.uib.no/hf
NO-5020 Rergen,
Norway

+47 55 58 93 90
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Det humanistiske fakultet/Faculty of Hunianities

OPPLYSNINGER OM KOMI 'T'E FOR I3EDOMMF,L.S>3 AV I>OKTORAVIIANDLING/
INFORMATION ON THE COMMII"I'EI!: FOR THE EVAi:UATION OF A DOCTORAL TNESIS
Fra institutt/From the Department of: Institutt for fremmedspråk

Instituttleder/Flead of Departn n

Kandidatens navn/ Candidate's naute: Svenn-Arve Myklebost
Fodt / Date of birth : 04.04.79
E-post adresse / E-mail address : Svenn-Arve.Myklebost(å)if.uib.no
Avhandlingens tittel/Title of thesis: Shakespeare in Configuration : Models, Comics and Manga
Soknadsdato/ Date of application : 12.10.12

btstituttet bcr om at følgende komite blir oppnevnt /Members of the proposed evaluating
committee:
Førsteopponent/First opponent: Annenopponent/Second Tredje medlem /komiteleder/ Third

oponentc ^ _
'-

member/head of the committee:
7"ittel/^Sitle: Doctor _ __ _ TiticI/Tiile: Doe1or Tittelfl'itle: Førsteamanuensis
Navn og adresse/Narre and

_
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and address:

address: address: Professor Randi Koppen
Dr Emma. Smith Dr Alexander Huang Department of horeign Languages
Hertford College Department of English University of Bergen
University of Oxford George Washington
Catte Street University
Oxford 801 2211d St NW, Suite 760
OX1 313W Washington DC 20052

USA
It +44 1865 279 400 001 202 994 6180

___ _ _ _

Ot)47 55582368

!;-mail:
..__.. ......_ . __.._

t-mail : F-mais: it,atidi K«p
Emma.stnitx)hertfordoxac.uk httrtn;05(rz^
1,ax: l^ax: 001 202 994 7915 Fax:

Komitemedlemmene har sagt seg villige til ,^ påta seg oppgaven som komitemedlem. /The metnbers of
the proposedi yalttatiiig eonnmitte;rhave accepted to serve as ►Lemhers of tlie committee.

UNIVERSITETET I BERGEN

I'hl3 [-.X3 dr.philos. ^

FOR FAKULTETET /FOR THE FACULTY:

sjef/l lead of Administration

Det humanistiske fakultet godkjenner forslaget til komite og opponenter ved en eventuell disputas.
The Faculty of Humaniti<es hereby approves the members of the proposed evaluating committee.

Fakultetsdirektor/Faculty Director : Trine Moe

Kopi til kandidat og medlemmer i bedommelseskotniteen /Cc: Candidate and menybers of tite evaluating
committee

Postadresse: tiesoksadresse: Telefon:
-t47 55 58 93 80
-+47 55 58 93 90

Postboks 7800 ltarald llårfagres $, i
NO-5020 tiergert.
Norway

Telefaks;
1-47 55 58 93 83

t:-Ot)5t
posttii;hf:uib.no

leternett:
http://W%'W ti ib_no/hfl`a!
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Det h^titiianistiske fakultetlF'aculty of Ilumanities

OPPLYSNINGER OM KOMITE FOR I3EDOMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL TIIESIS
Fra institutt: Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

I'hH [ X] dr.philos. ^

Kandidatens navn : Odd Monsson
Født : 29.8.1952
E-post adresse: omis liivolda.no
Avhandlingens tittel : Kvantitetssystem i nordvestlandsk
Søknadsdata : 06.09.12

Instituttet trer am at følgende komite blir oppnevnt:

Fors-teopponent: Annenopponent : Tredje medlem /komiteleder:
Tittel: Professor Tittel : Professor Tittel : Professor

Navn og adresse :
Kristjån Arnason,
Håskåli islands, Reykjavik

Navn og adresse :
Arne Torp,
Universitetet i Oslo

Navn og adresse:
Giert Kristoffersen,
Universitet i Bergen

kristarn@biis arne.torp(G iln.uio.no Gjert. Kri stoffersett(a^),lle.uib.no

Komitemedlemmene har sagt seg villige til å puta seg oppgaven som koraitemedl

Johan Myking
Instituttleder

SWir red! son
Administrasjonssjef

FOR FAKULTETET/FOR THE. FAC:I.J[.a"['Y:
Det humanistiske fakultet godkjenner forslaget til komit6 og opponenter ved en eventuell disputas.
The Faculty of Humanities hereby approves the members of the proposed evaluating committee.

Saksnr:

Dek-,M- j6rt Kristoffersen - j Fakultetsdirektor: Trine Moe

Khi til kandidat og medlemmer i bedommelseskomiteen

l'ostafresse: [3esøks^tdresse: Tolcron: "relel'tiks: £:-post: Intcrnett:
Postboks 7805 I Iaralti i ifirfagres g. 1 +47 55 58 93 80 ^-47 55 58 93 83 post;ii^hf.u"rb.no hup:/.'www.uib, no/hf
No-5020 Bergen,
Norway

^ 47 55 58 93 90
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UNIVERSITETET I BERGEN ^-tt I I ►^^ k I_s ^ lt ^^/ 1^.

Det hzimanistiskc^ fakultct/l,-aculty of Humanities

OPPLYSNINGER OM KOMITt FLIR BEDØMME LSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE, COMMITTEE FOR THE EVALI ,JATION OF A DOCTORAL THESIS
Fra institutt/From the Department of: AHKR

dr.pliilos. [,-]

Kandidatens navn/ C:andidate' s narre : "Turid 1-Iillestad Nei
Fodt I Date of birth: 03. 09.1981
E-post adresse / E-mail address : TUi'id .Nell"cz^alikl•. uib.no / turhi (i>lhotul ailxom
Avhandlingens tittel /litle of thesis : MicromaminaIs, climate change and human behaviour in the Middle
Stone Age, southern Cape, South Africa - Examining the possible links between palaeoenvironments and the
cognitive evolution of H Homo sapiens
Soknadsdato / Date of application : 02.08.2012

Instituttet her om at folgende komite blir oppnevnt/Members of the proposed evaluating
committee:
Forsteopponent/First Annenopponent/Second Tredje medlem !komiteleder/ Third
o ponent: opponent : meraber/head of the committee:
"Tittel/'Fitle: Professor 'bittel/"tiitle: Dr. -^ Tii1c11'itle førsteamanuensis
Narne and address: Nalrte and alldress: Navne arid address:
Francis Thackeray Margaret Avery Knut Andreas Bergsvik
University of Witwatersrand, Naturel llistory Depart hent Universitetet i Bergen
I Jan Smtlts Avenue lriko South African Mtlsenni Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
Braamfontein 2000 PO Box 61, Cape Town 8000 religionsvitskap (Al IKR)
Johannesburg, South Afr lca South Atr lCa
2 ^-17) 73 ) 1 1 717 6659 IR (+27) (0)71 4656455

_

'"td`'(1-=17) 5i 5 58 31 36
C::;-fntril: L^.-rnail: rnavcty ►̂tir.iko.org.rt E-mail: Knut.13erg5vfk,tr?alrkr.uib.rno
l rancis. F'hackcray(,,l wits.ac.za

Komit6 ►nedlemrnene har sagt seg villige til a phta seg, oppgaven sonn komit6medlem. /The niernbers of
toe proposed evaluating; committee have accepted to serve as members of the committee,

ravn/nen
Instituttleder/lleae o Depattmetrt.

navn/nmm
«)^ Administrasjonssjel71-1ead ofAdministration

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

Dato/date: Saksar./Case no:

ile
Dekdn/Dean : Gjert KrisYoffersen Fakultetsdirektor/Faculty .Directo : Trine Moe

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

110titndresse : 13estsksadresse: "telefon: 1'clefåks: t3-pasta Internett:
Postboks 7805 Harald Hårfagres g. I +47 55 58 93 80 4-47 55 58 93 83 post(lxihf. uib-no http://www .iiib.nc,/hf
NO-5020 Bergen, -t 47 55 58 93 90
Norway



UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiskefakultet/l±aculty of Iluntattitie.s

OPPLYSNINGER OM KOMITE FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON TIIE C'O_MMITTEE FOR THE EVAL_LIATION OF A DOCTORAL THF,SIS

Fra institutt/From the Departrncnt of: Institutt for fremmedspråk

I 1'111) I.—x._1 dr.philos.

Kandidatens navn/ C:`andidate 's narre : Ifans Jacob Ohldieck
Født/ Date of hirth : 14.01.78
E-post adresse l 1 -mail address : Ilaus .Olildicelf(a?if.uib.no
Avhandlingens tittel/litle of thesis : El ncoharroco en la era de la globalizacibn . Un estudio eomparativo
de Paradiso , de .lose Lczama Lima, y Maitreya , de Severo Sarduy
Soknadsdatol Date of application : 24.09.2012

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt/Members of the proposed evaluating
committee•
Forsteopponent/First Annenopponent/Second Tredje medlem /komiteleder/ Third
Opponent: _ o r onent : memher/head of the committee:

^'fittelfl'itle: Forsteamanuensis Tittel/'litle: Dr. `I'ittel/Titler professor
Navn og adresse/Narre and Navn og adresse/Naive arid Navn og adresse/Narre and alldress:
address: address: Prof Antoni K.apcia
Gustavo Pelldn Dr. hteke Phaf-Rheinberger Department of Spanish, Portuguese and
Department of Spanish, Institut fiir Asien- und Latin American Studies,
Italian and Poiluguese Afrikawissenschafien, The University ofNottingham
University of Virginia flumboldt-Universitdt zu University Park
115 Wilson Hall, P.O. Box Berlin Nottingham, NG7 2RD
400777, Charlottesville, VA Unter den Linden 6 England
22904-4777 D-10623 Berlin,
U.S.A Germany

E-mail: fp6anyvirlnra cAcitt F?-n3ail: F-//lai(: A K<11)cja. 2nc>ttrhafrtac:^jk
dl i11hcrij 1 `tl lllplli,'&? j

€`ar. 1 ax: 1`ax:
Kontitelnedlenlmeae har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem. /The memhers of
the proposc4.,evaluating coiiviiittee have accepted to serve as menlbet- of the committee.

Instituttleder/l iea11 clt" D^.allartnl<:1

FOR FAKULTL;TF.T7FOR THE FACUL,TY:

Adtnin1^YfAiotts s'TiNIlleatii ot Administritian

bet humanistiske fakultet godkjenner forslaget til komite og opponenter ved en eventuell disputas.
The Facult Hof Human ties rett `prøves the memhers of the proposed evaluating eo mittee.

yDato/d %1 Saksnr./Case no:

`...,.-„.<: V- v
Dekart/Deaj

V-
er^t Kriste►ffers FaktrltetsdirektorlFaculty Directof: Trine Moe

Kopi til kandidat og medlemener i bedommelseskomiteen /Cc. Candidate and meralters of the evaluating
committee

Nostadr^ssc: neMøksadressc: Telefon: Telefaks: Fi-post: Internctt:
1>osthuks 7800 Ilarald tiwrtagres g. 1 +47 55 58 93 80 +47 55 5t193 83 past;irlhl.nib.nn http:/htWw.uih.no/hftå/
NO-5020 Bergen,
Norway

>47 55 59 r>:3 90



UNIVERSITETET I BERGEN
Det hu ►narzistiskefakultet/Faculty (^f'Hufnanities

OPPLYSNINGER OM KOMITE FOR BEDOMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMIT T'EE FOR THE, EVALUATION OF A DOCTORAL THESI,S
Fra institutt[From the Department of: Institutt for fremmedspråk,

I PhD D dr.philos.

Kandidatens navn/ Candidate' s narre: Kari Soriano Salkjelsvik
Født I Date of birth: 10.07.61
E-post adresse / E-mail address: Kari.Salkjelsvik(,i?if.uib.no
Avhandlingens tittel/T"itle of thesis: Mal de mapa. Pråeticas de territorialidad en el siglo XIX mexicano
Søknadsdato/ Date of application: 17.09.12

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt/Members of the proposed evaluating
committee:
Førsteopponent /First Annenopponent/Second 'T'redje medlem /komiteleder/ Third
opponent : opponent : member/head of the committee:
Tittel/Titte: Fil*. 'T'ittel/Titte: Førsteamanuensis Tittelfr itle: Førsteamanuensis
Fil. dr. Andrea Castro Førsteamanuensis Carlas Førsteamanuensis Letjka Svrljuga
Institution fdr språk och Fernando Cabanillas C"årdenas institutt far fremmedspråk
litteraturer 1ISL-fakultet-et Det humanistiske fakultet
Geiteborgs universitet Universitetet i Tromsø Universitetet i Bergen
Box 200, Stå-405 30 9037 Tromsø Pb. 7805
Geiteborg 5020 Bergen
CiVel'I ye

_ 0047 55582365
1s-moll. I;-rnaiT ^ ^ E-mail: Leljka.Svrlitiga(å)il.tiib.no
mildt'eit.Castro() ),snitak.gLi.St' CiiCTCaS.Cith 111111itS(Cl Ult.t1C7

Fax: Fax:
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven sorl komitemedlem. fflie members of
the propnse valuating cotnmitteelave accepied ta serve a^-"snibers

of T"t
tomt ittee.

'InstituttlederiHead of Departnie /1

FOR FAKULTETET/FOR THE. FACULTY:

r-
ssief/Flfad of Administration

Det humanistiske fakultet godkjenner forslaget til komit og opponent d en eventuell disputas.
The Faculty of Humanities hereby approves the members o proposed evaluating committee.

Dato/date: Saksnr./C'ase no:

JYV
Fakultetsdirektor/Faculty Director: Trine Moe

Kopi til kandidat og medlemmer i hedommelseskomiteen /Ce: Candidate and members of the evaluating
committee

Postadresse. Besoksadresse: Teletbn; Telefaks: fi-post: bnternett:
Pnstb« ks 7800 Ftrrr.tld II irragms g. I i47 55 58 93 80 47 55 58 93 83 post^ii;bf:uib.no hitp://xuih nr^lhfl?d
NO-5020 Bergen,
Norway

-i 47 55 58 93 90
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Referat frå møte i rådet
ved Institutt for framandspråk

Referatet er godkjent.

Møtedato: onsdag 26. september 2012

Frammøtte:
Frå gruppe A - Leiv Egil Breivik, Margareth Hagen, Kjetil B. Henjum, Randi Koppen, Kevin McCafferty
og Margery Vibe Skagen.
Frå gruppe B - Frank Weigelt
Frå gruppe C - Jan A. Johansen
Frå gruppe D - Kristin Irene Kristensen, Isabell Aga Engelsen, Mads Myrbråten

Studieleiar Hilde Haaland-Kramer var med på møtet, og administrasjonssjef Arve Kjell Uthaug deltok
som sekretær- begge utan rØysterett.

Instituttleiar byrja med å presentera nye og gamle medlemar av rådet. Studentane (gruppe D) og dei
mellombels vitskapleg tilsette (gruppe B) har nye representantar hausten 2012.

Sak 1 - godkjenning av innkalling og sakliste
Handlingsplan for hms er ettersendt som ekstra sak (sak 5). Innkallinga og saklista vart godkjende
utan merknader.

Sak 2 - godkjenning av referatet frå rådsmøtet 16. mai 2012
Godkjent utan merknader.

Sak 3 - orienteringssaker
A. Uthaug opplyste om dei nye rådsmedlemane og varafolka frå gruppe B og D.

B. Instituttleiar Breivik orienterte om stillingsutlysingar og nytilsetjingar ved instituttet: Det er
tilsett ein stipendiat på CONVAR-prosjektet (Persijn), men sjølv etter andre gongs utlysing er det ikkje
funne nokon til den andre stipendiatstillinga, og det må derfor truleg ei ny stipendiatutlysing til. Det
skal og engasjerast ein vitskapleg assistent i prosjektet. Den halve, mellombelse stillinga i engelsk
fagdidaktikk har fått fire søkjarar, og ein komie under leiing av Anne-Brit Fenner er i arbeid med
vurderinga. Instituttet har vidare bede fakultetet tilsetja David Newby som professor II på engelsk
fagdidaktikk. Vidare har instituttet fått 27 søkjarar til utlyst stilling i engelsk litteratur. Randi Koppen
leier komiteen. Instituttet har og bede fakultetet om å få tilsetja Jakob Lothe som professor II. Fem
personar er tilsette i frie stipendiatstillingar; fire av dei har byrja (Heermann, Nichols, Rusten og
Vevle), den femte tek til i januar (Undertid). Tre personar er tilsette i stipendiatstillingar etter
øyremerkte utlysingar (Hoff, Ørevik, Weigelt). Stillingane som førsteamanuensis i fransk språk og tysk
litteratur ventar på endeleg godkjenning av bemanningsplanen i fakultetsstyret. Komiterapporten for
professorstillinga i japansk språk er under arbeid og venteleg klar i november. Vidare er det under
utlysing ei professorstilling og ei førsteamanuensisstilling i kinesisk. Spanskamerikansk litteratur er
lyst ut for tredje gong, og ni søknader kom inn til fristen 14.9. Anna Polster får forlenga vikariat i
administrasjonen fram til Marie Ljones er tilbake sommaren 2013. I tillegg ser det ut til - i motsetning
til det instituttleiinga tidlegare har fått forståing av - at stillinga etter Line Schjolden vert vidareført i



den nye bemanningsplanen. Spanskmiljøet vil drøfta korleis denne stillinga i så fall skal lysast ut.
Instituttet vil og be om å få tilsetja i ei toarstilling på fransk.

C. Uthaug orienterte om framlegget til fakultetsbudsjett for 2013 ( sjå vedlegg 1).

D. Uthaug orienterte om rekneskapsrapportane for IF pr september 2012.

E. Breivik orienterte om planane om å integrera dei nasjonale prøvane i engelsk ved institutt
for framandspråk. Planen har vore å overfØra desse stillingane frå Uni Digital til IF/HF. Dette arbeidet
har stoppa opp litt fordi fakultetet må få klarert kva plikter (m.a. faste stillingar) ein tek på seg om ein
tek imot dette senteret. Fakultetet arbeider med ei juridisk avklaring.

Sak 4 - HØyring om ny bachelorgrad ved fakultetet
Saka har vore drøfta grundig internt ved instituttet, gjennom høyring i programstyra (faga), drøfting i
UUI og på instituttseminar, før saka no kjem opp til vedtak i instituttrådet.

Hagen bad om å få ettersenda synspunkt frå italienskfaget.

Ingen debatt om saka i møtet.

Vedtak (samrøystes): Rådet sluttar seg til konklusjonane i det vedlagde notatet frå instituttleiar og
undervisningskoordinator.

Sak 5 - Handlingsplan for hms-arbeidet ved instituttet i 2012 og 2013
Koppen etterlyste eit punkt om det fysiske miljøet og allergier og plager nokre har hatt på kontora.
Ho spurde korleis instituttet tenkte seg å følgja opp dette feltet og meinte det i ein del tilfelle hadde
gått for lang tid med avklaringa av slike saker. Instituttleiinga inkluderer eit punkt om inneklimaet i
den endelege hms-planen. Uthaug meinte ein burde be fakultetet setja av eit par avlastningskontor i
Villaveien til akutt bruk i slike saker.

Johansen ville ha med eit punkt om hms-møte og -runde. Dette siste følgjer av regelverket, men
instituttleiar såg ikkje noko i vegen for å ta det inn i handlingsplanen.

Vedteke (samrøystes): Rådet sluttar seg til den vedlagde handlingsplanen for 2012 og 2013 med dei
tillegga som kom fram i møtet (Koppen og Johansen).

Sak 6 - ymse
Ingen saker.

Leiv Egil Breivik,
instituttleiar Arve Kjell Uthaug,

administrasjonssjef
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UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI , HISTORIE , KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 06.09.2012

Til stede: Instituttleder: Hoffmann
Gruppe A: Forsberg, Heiret, Selberg, Stausberg
Gruppe B: Blazevic
Gruppe C: Selland
Gruppe D: Kleppe

Ikk tte mo :
Forfall:
Sekretær:

I

II

III

Mikaelsson, Watkins
Holsen

Innkalling og sakliste
Ingen merknader.

Protokoll fra forrige møte
Ingen merknader.

Referatsaker

IV

k 11112

a. FU-møte 11.05.12
b. UUI-møte 04.06.12

Orienteringssaker
a. Informasjon fra instituttlederen
- Dødsfall masterstudent i historie
- Tilsettinger, innstillinger og utlysninger
b. Fakultetsstyresaker
Instituttrådet ga innspill til følgende saker:
- Budsjettforslag 2013
- Bemanningsplan 2013-2017
c. Utviklingen i studiepoengproduksjonen

Regnskap etter lukking juli

ak 12/12

Holsen orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet tar regnskapet etter lukking juli til etterretning.

Evaluering av instituttsammenslåingen ved HF
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet for AI-IKR vedtar følgende prosedyre:
- Spørsmålene behandles i fagmiljøene og administrasjonen
- Instituttlederen utarbeider svarutkast på bakgrunn av innspill ne



- Utkastet diskuteres under instituttseminaret 22. oktober
- Endelig svarutkast behandles av instituttrådet i november

Sak 13113 Valgordningen 2013 ved HF
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet ved AI-IKR ser dekanrollen som forskjellig fra instituttlederrollen,
og rådet går inn for fortsatt demokratisk valgt dekan med mandat nedenfra.
Rådet ser positivt på en aktiv letekomite som ikke kan være identisk med en
kontrollkomite. Rådet går inn for å beholde dagens valgkretser og er meget
skeptisk til en politisering av fakultetsstyret (listevalg). Sentrene kan knyttes til
institutt som foreslått. For å sikre lovbestemt kjønnsbalanse ser rådet det som
en god ordning at kandidater stiller med personlig vara av motsatt kjønn, og at
justeringer foretas etter loddtrekning.

Eventuelt
Ingen saker.

Bergen, 12. september 2012

Christhard Hoffmann
Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 18.09.12, regnes protokollen som godkjent.
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UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

MØTEREFERAT

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Instituttrådet

-Fc -t; Fe ,-^^J

Referanse Møtedato Referatdato
201219345 06.09.2012 06.09.2012

Referent Innkalt av
Steinar Thunestvedt Reidar Lie

Deltakere: Reidar Lie, Eivind Kolflaath (til 10.00), Rune J. Falch (vara, fra 10.15), Ole Martin Skilleås,

Claus Huitfeldt, Gro Rørstadbotten (fra 09.45), Paola De Cuuani, Ståle Melve (vara), Stian

Gundersen, Ragnhild Våge, Eirik Kobbeltveit.

Forfall: Hein Berdinesen, Kirsten Bang, Eivind Kolflaath (fra 10.00)

Saker:

I Godkjenning av innkalling og sakliste

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

II Orienteringssaker

• Fakultetsstyremøte 9. september

IZ

Det ble kort redegjort for to saker av viktighet for FoF:
1) I første budsjettforslag ligger det an til at vi får tilsette i to nye stillinger i 2013, og

ikke bare i en - slik bemanningsplanen tilsier.
2) Det er foreslått opprettet fast stilling knyttet til dannelsesemnene , lagt til SVT.

• Valg av ny representant til gruppe C/valg av nye studentrepresentanter

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

Org no. 872 789 542 Telefon 55 58 23 82 Bergen
Telefaks 55 58 96 51
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Hein Berdinesen er valgt til ny representant for gruppen av midlertidig tilsatte, med
følgende vararepresentanter: Deirdre Smith, Amund Børdahl, Johannes Servan,
Gisela Bengtsson.

• Semesteroppstart.

Det ble kort redegjort for semesterstart, særlig exphil-situasjonen (kurstallet er økt
markant fra de siste årene (ca. 200 blir det i 2012), i hovedsak fordi noen fakulteter
velger å betale seg vekk fra en risiko for ventelister til seminarmodellen.

Ill Vedtakssaker

2012-15 Møteplan for rådets møter i høst

l møtet ble det foreslått å bytte en av møtedatoene; fra 25. oktober til 11. oktober.

Vedtak:

Instituttrådet slutter seg til følgende møteplan:

- Torsdag 6. september
- Torsdag 11. oktober
- Torsdag 6. desember

(Ytterligere et møte kan bli satt opp ved behov, fortrinnsvis i november)

2012 -16 Valg av leder til valgstyret ved FoF

Ole Martin Skilleås ble foreslått som ny leder av FoF sitt valgstyre.

(Skilleås forlot møtet under avstemning, som ble enstemmig)

Vedtak:

Instituttrådet slutter seg til forslag om Ole Martin Skilleås som ny leder av valgstyret

2012-17 Forslag til ny studieplan for fagstudiene i filosofi

Instituttleder innledet og orienterte om bakgrunn og motivasjon for saken. Et hovedpoeng er
å styrke undervisningen på 100-nivå, og generelt øke fleksibiliteten m.h.t.
undervisningsopplegg og undervisningsomfang i emneplanene.
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Saken ble drøftet. Av ønskede endringer/justeringer vil følgende vurderes før saken
oversendes fakultetet:

• Hvilke grunnemner som skal tilbys både i vår- og høstsemester, bl. a. av hensyn til
studenter som starter sitt fagstudium i høstsemesteret.

• Ekamensformen på grunnemnene ble problematisert, alternative eksamensformer
bør vurderes for noen av dem.

• FIL120 (Filosofihistorie 1), FIL121 (Filosofihistorie II), FIL122 (Filosofiske
originaltekstar 1) og FIL123 (Filosofiske originaltekstar II) - bør ha mer presise
emnetitler, der epoken også framkommer.

• Det bør vurderes å opprette et emne på 5 studiepoeng med "åpen kode" på 200-nivå.
• Under Iæremiddelomtale" i emneplanene for FIL120 og FIL121, bør det åpnes også

for kommentarlitteratur.
• Flere av kursene trenger nødvendigvis ikke strekke seg over et helt semester.
• Undervisningsbelastning på de enkelte kurs vurderes før emneplanene sendes HF til

godkjenning, fortrinnsvis ved å bruke en generell formulering som «Undervisningen
vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Seminarene er obligatoriske.
Omfanget vil som hovedregel være xx antall timer»

Vedtak:

Instituttrådet slutter seg til forslaget til ny studieplan med de endringene - referert over - som
kom fram av drøftingene i møtet.

Før endringene i de ulike emnene implementeres avholdes det møter mellom
fagstudieutvalg, emneansvarlig/faglærer og studentenes fagutvalg for å sikre at det er en
viss konsensus om detaljene.

2012-18 Høringssak : BA-graden ved Det humanistiske fakultet

Instituttleder gjorde rede for saken, og informerte om at Birger Solheim - koordinator for
Akademisk skriving - hadde blitt bedt om å skrive en uttalelse i sakens anledning, ettersom
dette emnet blir kraftig berørt av forslaget fra fakultetet.

Vedtak:

Instituttrådet slutter seg til høringsuttalelsen fra Birger Solheim. I tillegg vil Rådet understreke
at dersom Akademisk skriving tas ut av førstesemesterstudiet må den kompetanse dette
emnet har gitt dekkes på andre måter i Bachelorstudiet.

2012 -19 Høringssak: Vurdering og vurderingsformer

Saken gjelder sak fra Studieadministrativ avdeling knyttet til visse problemstillinger og
aspekter ved universitetets eksamens-ivurderingsformer.
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Vedtak:

Notatet tas til etterretning og et brev om dette sendes til HF.

2012 -20 Regnskapsrapport etter 2 . tertial

Hovedbildet i instituttets driftsregnskap etter august ble presentert: Driftsøkonomien vurderes
som tilfredsstillende, og det er p.t. ingenting som tyder på at balanse ikke skal oppnås ved
årets slutt.

Vedtak:

Instituttrådet tar regnskapsrapport etter 2. tertial til orientering.



UNIVERSITETET I BERGEN
Senterfor vitenskapsteori

Dato

24.06.2012

REFERAT FRA STABSMØTE 20.08 . 12, kl. 12.00

Til stede:
Matthias Kaiser (møteleder), Judith Larsen, Tone Lund-Olsen, Line Nævdal, Gunnar
Skirbekk, Torjus Midtgarden, Thorvald Sirnes, Kjetil Rommetveit, Silje Langvatn, Jan Reinert
Karlsen, Dorothy Dankel, Elvane Musaj, Nora Waage, Sean Hays, Signe Solberg (referent).

Orienteringssaker

A) Informasjonsrunde om hva vi gjør og hva som skjer.
B) Gjennomgang av SVTs åpne arrangementer dette semesteret. Oversikten sendes

fakultetet og skal inngå i en oversikt ved UB sentralt. Våre viktigste arrangmenter
høsten 2012 er:

a. 6.-7. september: WUN-konferanse ved Al-IKR, SVT bidrar: The Great
Diversity . Trajectories of Asian Development

b. 14. september: 50th Anniversary of Thomas Kuhn's
The Structure of Scientific Revolutions . Arr.: SVT

c. 8. november: Dannelseskonferansen ved UiB. SVT bidrar til det faglige
programmet.

d. 22.-24. november 2012: Conference: Moral Imaginaires . Comparing Indian,
Chinese and Western Normative Regimes.

C) Internseminarene høsten 2012.
D) Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet behandler budsjettforslag for 2013 i

møte 11.09 . 12. I utkastet foreslås det utlysning av en full stilling knyttet til
«Dannelsesemnene » (VIT200-emner), finansiert utenfor fakultetets ramme.

E) Rasmus Slaattelid og Thorvald Sirnes er innvilget forskningsfri våren 2013. Matthias
Kaiser presenterte planer for hvordan deres undervisningsoppgaver vil bli omfordelt
internt i staben.

F) SVT-fest 7 . september.
G) Bruk av seminarrommet
H) Det er nå installert ventilasjon på alle toaletter i 1 ., 2. og 3 . etasje.
1) De som ikke har hatt medarbeidersamtaler med Matthias Kaiser tidligere i år, vil få

innkalling /tilbud i slutten av september.

Senter for vitenskapsteori
Telefon
Telefaks

Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Allegt, 34 Signe Solberg
Bergen 55 58 28 47
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Vedtakssaker

Sak 12114: Utlysning av midler fra Nordisk Ministerråd til etablering av
samarbeidsnettverk mellom kinesiske og nordiske høyere utdanningsinstitusjoner

Vedtak: Kjetil Rommetveit ser på saken. Gunnar Skirbekk og Thorvald Sirnes ønsker også å
bidra.

Eventuelt
Intet.

Møtet hevet kl. 93.15
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Senterfor vitenskapsteori ^

Dato

16.09.2012

REFERAT FRA STABSMØTE 03.09 . 12, kl. 12.00

Til stede:
Roger Strand, Judith Larsen, Tone Lund-Olsen, Line Nævdal, Gunnar Skirbekk, Torjus
Midtgarden, Kjetil Rommetveit, Jan Reinert Karlsen, Dorothy Dankel, Anne Blanchard, Fanny
Verrax, Signe Solberg (møteleder og referent).

Orienteringssaker

A) Ph.d.-stillingen innen « Mat i skjæringspunktet mellom natur og kultur» er utlyst for
annen gang . Alle oppfordres til å spre utlysningen til alle relevante miljøer.

Vedtakssaker

Sak 12115 : Lokal miljøhandlingsplan.
I SVTs endelige strategiplan, pkt. 4c), heter det at «SVT skal gjennomgå mulighetene for å
forbedre profilen som en 'grønn', miljøbevisst og trygg arbeidsplass, og utarbeide en lokal
handlingsplan for konkrete miljøtiltak».

Vedtak: Jan Reinert Karlsen, Anne Blanchard, Dorothy Dankel og Kjetil Rommetveit danner
en arbeidskomite som skal utarbeid en lokal handlingsplan i tråd med SVTs strategi.
Komiteens endelige forslag skal behandles av stabsmøtet.

Sak 12116: Valgordning ved HF
Vedtak: Staben diskuterte saken og går inn for at Det humanistiske fakultet for en
prøveordning med ansatt dekan i to perioder. Administrasjonssjefen forfatter et brev som
gjengir de synspunktene som kom fram i møtet.

Eventuelt
Intet.

Møtet hevet kl. 13.00

Senter for vitenskapsteori
Telefon
Telefaks

Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Allegt. 34 Signe Solberg
Bergen 55 58 28 47

side 1 av 2



UNIVERSITETET I BERGEN
Universitetsstyret

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det psykologiske fakultet
Det humanistiske fakultet
Det juridiske fakultet
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Referanse Dato
2008/ 12483-H I B 15.10.2012

Helseforskning - og personopplysningsloven ; retningslinjer og
internkontrollsystemer ved Universitetet i Bergen

Universitetsstyret vedtok retningslinjer og kontrollsystemer knyttet til helseforskning og
personopplysninger i sak 53112, 27.09.12. Forslaget som ble lagt fram var basert på et
arbeid i en arbeidsgruppe ledet av prorektor og innspill i den etterfølgende høringsrunden.
Følgende ble vedtatt:

1. Universitetsstyret er tilfreds med oppfølgingen av styrets vedtak i sak 11110.
2. Universitetsstyret vedtar « Mål og strategidokument for helsefaglig forskning og for behandling

av personopplysninger etter personopplysningsloven » slik det fremkommer i vedlegg 2.
3. Universitetsstyret opphever « Internkontroll - mål og strategi for behandling av

personopplysninger som ledd i forskning ved Universitetet i Bergen » fastsatt av styret
27.10.05.

Vi viser til det vedtatte Mål og strategidokument for helsefaglig forskning og for behandling av
personopplysninger etter personopplysningsloven, jf. vedlegg , og til saksforelegget i ephorte
(dokument 37). Det vedtatte mål- og strategidokumentet erstatter Internkontroll - mål og
strategi for behandling av personopplysninger som ledd i forskning ved Universitetet i
Bergen, som nå er opphevet . Det vedtatte dokumentet er del av de styrende dokumentene i
internkontrollsystemet for helseforskning . Dokumentet vil bli inntatt i Regelsamlingen og
oversatt til engelsk . Vi ber om at fakultetene sørger for å gjøre dokumentet kjent i de aktuelle
fagmiljøene.

Sikker lagring av forskningsdata er et viktig oppfølgingspunkt. Som påpekt i saksforelegget
er det allerede arbeidet videre etter linjene som ble skissert av IT-avdelingen (jf vedlegg 3 i
saksforelegget). I det videre vil IT-avdelingen, aktuelle fakulteter og sentraladministrative
avdelinger samarbeide for å få på plass sikker lagring av forskningsdata og rutiner for
tilgangsstyring.

Som behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven og forskningsansvarlig etter
helseforskningsloven, vil rektor vedta de foreslåtte nye rutinene for et internkontrollsystem for
behandling av personopplysninger, i tillegg til å vedta at det felles internkontrollsystemet med
Helse Bergen HF også skal gjelde for rene Ui6-prosjekter og samarbeidsprosjekter med
andre institusjoner med nødvendige tilpasninger. Dette er i tråd med gjeldende praksis.

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

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

Saksbehandler
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Det er nødvendig å bruke tid og ressurser på formidling om og opplæring i universitetets
systemer, krav til regelverk og fordeling av oppgaver og ansvar for ivaretakelse av krav
knyttet til helseforskningsprosjektene og prosjekter som behandler personopplysninger.
Disse oppgavene vil bli koordinert sentralt, eventuelt i samarbeid med NSD, Datatilsynet,
REK og andre. Fakultetene bes likevel merke seg det nye mål- og strategidokumentet.

Vennlig hilsen

Sigmund Grønmo
rektor Kari Tove Elvbakken

universitetsdirektør

Vedlegg:
Mål og strategidokument for helsefaglig forskning og for behandling av personopplysninger etter
person opplysningsloven

Kopi m/vedlegg:
Forskningsadministrativ avdeling
IT-avdelingen
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Fakulteta
Universitetsmuseet i Bergen
Universitetsbiblioteket
Administrative eininger

Referanse Dato
200914392-MOR 19.09.2012

Norsk akademisk fagspråk

Kunnskapsdepartementet minner i brev 17.08.12 om språkmeldinga , St.meld . nr. 35 (2007-
2008) og vektlegg at høgare utdanning og forsking truleg er den samfunnssektoren som er
viktigast for å tryggja stillinga for norsk språk som komplett , samfunnsberande nasjonalspråk.
Universitetet sitt ansvar for vedlikehald og vidare utvikling av norsk fagspråk er og ein følgje
av endringa i universitets - og høgskolelova § 1-7.

Universitetsstyret har vedtatt (sak 75107) følgjande språkpolitiske målsetting:

"Ved Universitetet i Bergen er undervisningsspråket, administrasjonsspråket og det daglige
arbeidsspråket til vanleg norsk. Som eit internasjonalt forskingsuniversitet, legg universitetet vekt
på at delar av verksemda skjer på engelsk eller andre internasjonale språk. For å ta i vare desse
målsetjingane og ansvaret overfor det norske internasjonale samfunnet, har universitetet som mål
å utvikle mest mogleg parallellspråkleg praksis. Det skal praktiserast godt språk både på norsk og
på framandspråk."

Det er arbeidd vidare for å nå dei språkpolitiske måla, mellom anna er dette tema i sak 63110
i universitetsstyret. For å støtte opp om den språkpolitiske målsettinga er det oppretta ei
språkteneste for tilsette, som blant anna organiserer språkkurs i norsk og engelsk. Det vert
og mellom anna arrangert årlege seminar med tema innanfor fagspråk og terminologi ved
universitetet.

Vi ber alle merke seg oppmodinga frå departementet og frå universitetsstyret om vedlikehald
og utvikling av norsk fagspråk!

Lukke til!

Sigmund Grønmo
rektor Kari Tove Elvbakken

universitetsdirektør

Kopi:
Studentparlamentet

Universitetsleiinga
Telefon 55 58 20 01/02

Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Postboks 7800 Harald Hårfagres gate 1 Hilde Hvidsten Bretvin
5020 Bergen Bergen 555582020
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Regnskap tredje kvartal 2012  

 
Dokumenter i saken 

 

Regnskapsrapport tredje kvartal 2012. 

 

 

Bakgrunn 
 
Det skal legges fram regnskapsrapport for fakultetsstyret hvert kvartal. Dette er tredje 
kvartalsrapport for 2012. 
 
 
Fakultetsdirektørens kommentarer 
 
Ved inngangen til 2012 hadde fakultetet positive overføringer på 15,7 millioner kroner fra 
2011. Mesteparten av overføringene var knyttet til øremerkede tiltak ved grunnenhetene. 
 
Per september ligger både inntekter og kostnader under budsjett. Særlig på kostnadssiden 
er det stort underforbruk både på lønn og driftskostnader.  
 
Prognosen etter 3. kvartal viser en positiv overføring til 2013 på 24 millioner, der 19 millioner 
er øremerkede midler.  Mesteparten av dette er knyttet til instituttbudsjettene. Årets tre siste 
måneder er den perioden der det er mest aktivitet, men på tross av dette er det begrenset 
mulighet til å gjennomføre alle gjenværende tiltak det er budsjettmidler til på så kort tid.  
 
Fakultetsdirektøren har sammen med fakultetets økonomiseksjon gjennomført 
økonomimøter med alle grunnenhetene nå i oktober for å få oversikt over overføringer og 
sannsynlig prognose. Tilsvarende møter vil i 2013 også bli holdt i vårsemesteret slik at vi på 
tidligere tidspunkt kan sette fokus på forbruk og overføringer. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten for tredje kvartal til etterretning. 

 
 

 
   

 

Dato: 31.10.2012 

Arkivsaksnr: 2012/4787-

ANNHFE 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

62/12 

13.11.2012 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 



 side 2 av 2 

 

 

 

   

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Det humanistiske fakultet

REGNSKAPSRAPPORT - GRUNNBEVILGNING
Periode: september 2012

Finansieringskilde 0. Grunnbevilgning

Artsklasse

Hittil i år - 

budsjett 

Hittil i år - 

regnskap 

Hittil i år - 

avvik Avvik i % 

Årsbudsjett 

2012

3 inntekter -263 988 900 -258 453 163 -5 535 737 -2,1 % -361 063 700

4 varek. 1 256 800 0 1 256 800 -100,0 % 2 311 300

5 lønn 208 360 300 198 701 858 9 658 442 -4,6 % 289 440 800

6-7 adk. 46 850 600 24 856 236 21 994 364 -46,9 % 74 492 300

8-9 annet 9 437 600 12 647 661 -3 210 061 34,0 % 5 500 500

890 overf. -1 916 400 22 247 407 -24 163 807 -1260,9 % -10 681 200

Totalsum 0 0 0 0,0 % 0

Tilsvarende periode tidligere år

Artsklasse 2011 2010 2009 2008 2007

3 inntekter -172 386 108 -161 422 125 -156 553 518 -144 503 099 -126 850 577

4 varek. 334 611 20 475 0 137 67

5 lønn 116 985 292 115 575 955 116 577 159 104 402 057 99 428 127

6-7 adk. 16 506 294 17 005 299 20 052 558 20 334 479 20 917 916

8-9 annet 12 614 880 13 696 574 15 395 012 12 912 945 12 188 537

890 overf. 25 945 031 15 123 822 4 528 789 6 853 482 -5 684 071

Totalsum 0 0 0 0 0

Avviksforklaring - grunnbevilgning

Inntektene per september er 5,5 mill. lavere enn budsjett. Kostnadene per 
september ligger under budsjett med 29,7 mill. Sammenlignet med i fjor 
på samme tid er kostnadene 6,6 millioner høyere.

Avvik på lønn – Avviket på lønn har økt siden forrige kvartal, og er på 
om lag 9,7 millioner i underforbruk. Underforbruket knytter seg til 
annuum (4,0 mill.) og stipendiater (3,9 mill.) og postdoktorer (1,7 mill.). På 
annuum gjelder dette lønnskostnader på vitenskapelig personale, særlig 
på de store instituttene. En del skyldes stillinger som er vedtatt utlyst, 
men foreløpig ikke besatt, eller der ansettelsestidspunkt kommer senere 
på året. Noe skyldes også uventet avgang. Lønnskostnadene er 9,5 
millioner  høyere enn i fjor på samme tid. I september kom vi endelig over 
måltallet for stipendiater med 75,9 stipendiater tilsatt, 0,9 over måltallet.

Avvik på andre kostnader - Totalt avvik på andre kostnader er 18,8 
millioner kr (2.kv. 12,2 mill.) i underforbruk. Dette kan deles inn i et 
underforbruk på 22,0 millioner for administrative kostnader og et 
overforbruk på 3,2 millioner på interne transaksjoner.

Drift (6-7 adk):

Forbruket på driftskostnader er 22,0 millioner lavere enn budsjettert hittil 
i år (2.kv. 12,6 mill.). Underforbruket fordeler seg på annuum (7,5 mill.), 
stipendiater (7,6 mill.), egenfinansiering BOA (3,3 mill.), og små 
driftsmidler (1,0 mill.). Resten er mindre avvik på andre internprosjekter. 
Driftskostnadene hittil er 2,2 millioner høyere enn i 2011.

Interne transaksjoner (8-9 annet):

Overforbruket på interne transaksjoner er hovedsakelig innenfor annuum 
(6,0 mill.) og skyldes i hovedsak at synliggjøring av egeninnsats i 
bidragsprosjekter  ikke er budsjettert for .
Interne inntekter er på 55,9 millioner og har et avvik mot budsjett på 5,9 
millioner, mens de interne utgiftene ligger på 68,6 millioner og har et 
avvik på 9,1 millioner mot budsjett. Dette tilsvarer om lag egeninnsatsen i 
bidragsprosjekter.

Side 1 av 4



Det humanistiske fakultet

REGNSKAPSRAPPORT - GRUNNBEVILGNING - Detaljer

Periode: september 2012

Øremerkede tiltak - oversikt inntekter per prosjekt

Finansieringskilde 0. Grunnbevilgning

I/K Innt.

Prosjektnavn:

Hittil i år - 

budsjett 

Hittil i år - 

regnskap 

Hittil i år - 

avvik Avvik i % 

Årsbudsjett 

2012

000000 Uspesifisert -194 254 000 -190 915 139 -3 338 861 -1,7 % -272 850 000

700033 Bruk av resultatmidler -1 320 000 -1 312 363 -7 637 -0,6 % -1 320 000

700245 Førstesemesterstudiet -23 100 -23 774 674 2,9 % -29 700

700252 Norsk for fremmedspråklige -5 020 400 -5 020 400 0 0,0 % -5 020 400

700253 Studentsentre Tyskland/England -9 073 000 -9 075 100 2 100 0,0 % -9 073 000

700268 Vitenskapshistorisk forskning -1 778 000 -1 778 000 0 0,0 % -1 778 000

700271 Holberg -1 044 000 -1 044 000 0 0,0 % -1 044 000

700910 Egenfinansiering BOA -618 300 -618 300 0 0,0 % -618 300

710006 Studiekvalitetstiltak -549 000 -549 000 0 0,0 % -549 000

710020 Forskerinitierte prosjekter -3 600 -3 233 -367 -10,2 % -4 800

710022 Internasjonalisering -485 000 -485 000 0 0,0 % -485 000

710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011 -1 125 000 -1 129 128 4 128 0,4 % -1 125 000

720006 Stipendiater -40 584 100 -39 315 620 -1 268 480 -3,1 % -56 759 300

720009 Vit.utstyr/forskn.fond -2 437 400 -1 513 024 -924 376 -37,9 % -2 583 200

720020 Postdoktorer -5 384 000 -5 380 684 -3 316 -0,1 % -7 534 000

700112 Hovedtillitsvalgte -150 000 -150 000 0 0,0 % -150 000

710004 Utviklingsforskning -140 000 -140 000 0 0,0 % -140 000 700252 Norsk for fremmedspråklige -5 020 400

710025 DigUiB 0 -400 400 0,0 % 0 710022 Internasjonalisering -285 000

Totalsum -263 988 900 -258 453 163 -5 535 737 -2,1 % -361 063 700 700910 Egenfinansiering BOA -185 300

700112 Hovedtillitsvalgte -150 000

710004 Utviklingsforskning -140 000

Grunnbevilgning - inntekter og kostnader - fakultet/institutt/senter Nye øremerkede inntekter 3. kvartal -5 780 700

Finansieringskilde 0. Grunnbevilgning

Hittil i år - regnskap K-stednavn

Artsklasse

110000 Det 

humanistiske 

fakultet

110001 

humanistiske 

fak. fellesfunk

110100 HF-

Fak.Sekr.

110110 Det 

humanistiske 

fakultet, 

sekretariatet

112000 Institutt 

for 

fremmedspråk

112100 Institutt 

for lingvistiske, 

litterære og 

estetiske 

studier

112200 Institutt 

for arkeologi, 

historie, 

kulturvit. og 

religionsvit.

116200 Institutt 

for filosofi og 

førstesemesters

tudier

116400 Grieg-

akademiet

117400 Senter 

for  kvinne-og 

kjønnsforsk.

117500 Senter 

for vitenskaps-

teori

118200 Senter 

for middelalder-

studier Totalsum

3 inntekter -255 888 339 -1 401 916 -8 270 -26 648 -502 176 -780 228 -103 691 -158 737 708 881 -85 502 -117 957 -88 581 -258 453 163

5 lønn 1 780 031 3 104 223 10 745 145 36 826 547 48 838 990 39 378 103 22 182 241 21 783 458 2 925 390 5 232 299 5 905 431 198 701 858

4 varek. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6-7 adk. 15 608 10 740 963 12 475 482 518 2 283 195 3 411 878 2 553 040 1 325 783 2 462 416 555 774 781 322 231 265 24 856 236

8-9 annet 21 281 150 -2 242 710 23 676 37 421 364 739 -758 540 -36 819 36 784 -3 861 -208 760 -5 845 419 12 647 661

890 overf. 22 247 407 3 658 961 -3 658 961 22 247 407

Totalsum -212 344 174 12 535 329 3 108 428 11 224 691 38 644 987 51 835 379 41 068 912 23 312 467 24 991 539 3 391 801 5 686 905 -3 456 265 0

Avviksforklaring - grunnbevilgning - øremerkede tiltak

Årsbudsjettet for øremerkede prosjekter er 88,2 millioner for 2012 (2.kv. 82,4 mill.) (alle tiltak som begynner på 7xxxxx  i 
tabellen).  I tillegg kommer førstesemesterstudiet der fakultetet mottar 17 mill. kr  (denne inntekten viser dessverre ikke i 
tabellen, for inntekten gis som en intern transaksjon). For norskkursene er 5 millioner mottatt, av en forventet bevilgning på 
8,5 mill. kr. Inkludert førstesemesterstudiet og norskkursene, tilsvarer øremerkede midler rundt 28% av grunnbevilgningen.

Endringene i inntekter vises i en egen tabell  under grafene for stipendiater og postdoktorer. 

Avvik på stipendiater – Grunnet litt for lavt antall stipendiater i forhold til måltallet hittil i år, er inntekten lavere enn 
budsjett. Fra september er antall stipendiater over måltallet.

Avvik på vitenskapelig utstyr - Totalt avvik på inntekter til vitenskapelig utstyr skyldes at investeringene kommer noe 
senere enn antatt i budsjettet. 
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Det humanistiske fakultet

REGNSKAPSRAPPORT - GRUNNBEVILGNING - Prognose
Periode: september 2012

Prognose for overføring til neste år 

Annuum: Overføringen fra 2011 til 2012 var på 2 millioner. Den frie delen av grunnbevilgningene har i 2012 forpliktelser knyttet til ISLEX prosjektet på 
1,2 million og CMS på 3,7 millioner. Lønnskostnader har vært lavere enn budsjettert hittil i år. Institutt og sentre ser ut til å ha et vesentlig lavere 
forbruk enn tildelingene så langt. Vi forventer en positiv overføring til 2013 på totalt 5 millioner kroner.

Øremerkede midler: Overføringen fra 2011 til 2012 var på 13,7 millioner. I 2012 ventet vi en nedbygging av denne, og det ble derfor lagt inn en 
forventet positiv overføring til 2013 blir på 5 millioner. Imidlertid har stipendiattallet blitt redusert gjennom året, og selv om en rekke ansettelser er 
gjort fra september, er det ikke sannsynlig å bygge ned overføringene fra i fjor. Sett sammen med at det har vært en økning i bevilgningen for 2012, er 
estimatet for positive overføringer på stipendiatmidler til 2013 på 9 millioner. I tillegg ventes det et underforbruk på postdoktorer på 2 million og 5 
millioner på egenfinansiering BOA. Førstesemesterstudiet ser nå ut til å gå i balanse. Mindre øremerkede poster kan også ha for lavt forbruk, 
estimatet er 2 millioner til sammen. Total positiv overføring til 2013 forventes å bli 19 millioner for øremerkede midler.

Oppsummert er prognosen for overføring til 2013 på grunnbevilgningen en positiv overføring på 24 millioner. Derav er 5 millioner lagt inn i 
budsjettrammen til fakultetet.
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Det humanistiske fakultet

REGNSKAPSRAPPORT - BIDRAG- OG OPPDRAG
Periode: september 2012

I/K Finansieringskilde

Hittil i år - 

budsjett 

Hittil i år - 

regnskap 

Hittil i år - 

avvik Avvik i % 

Årsbudsjett 

2012

Innt. 1. Oppdragsaktivitet 0 -250 960 250 960 0,0 % 0

2. NFR - bidragsaktivitet -23 760 000 -26 583 474 2 823 474 11,9 % -36 000 000

3. EU - bidragsaktivitet -5 887 300 -6 041 896 154 596 2,6 % -8 000 000

4. Annen bidragsaktivitet -11 682 000 -15 241 417 3 559 417 30,5 % -16 000 000

Kostn. 1. Oppdragsaktivitet 0 250 960 -250 960 0,0 % 0

2. NFR - bidragsaktivitet 29 556 000 27 163 706 2 392 294 -8,1 % 39 728 000

3. EU - bidragsaktivitet 5 887 300 6 041 896 -154 596 2,6 % 8 000 000

4. Annen bidragsaktivitet 11 682 000 15 241 417 -3 559 417 30,5 % 16 000 000

Overf. 2. NFR - bidragsaktivitet -5 796 000 -580 232 -5 215 768 -90,0 % -3 728 000

Totalsum 0 0 0 0,0 % 0

Prognose BOA Budsjett 2012 Pr. sept. Endring

NFR 36 millioner 37 millioner + 1 million

EU   8 millioner   8 millioner + 0 million

Andre 16 millioner 18 millioner + 2 million

Oppdrag   0 millioner   0 millioner + 0 million

Totalt 60 millioner 63 millioner + 3 millioner
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BOA-årsverk

BOA-årsverk - budsjett
gj.sn.

Kommentarer - bidrags- og oppdragsaktivitet

Inntektene og forbruket på NFR-prosjekter og annen bidragsaktivitet  
er henholdsvis 12 % og 31 % høyere enn budsjettet hittil i år. 

For NFR prosjekter er aktiviteten (kostnadene) 8 % lavere enn 
budsjett.  Inntekter på de fleste NFR-prosjekter blir kun 
regnskapsført hvert tertial. Per september er det godt samsvar 
mellom budsjetterte og regnskapsførte inntekter.

Per september  var det registrert 47,0 BOA-årsverk. I budsjettet 
regner vi med 50,4 årsverk i gjennomsnitt gjennom året.

Prognosen for 2012 i forhold til budsjett er en økning på 1 million i 
NFR-inntekter, til 37 millioner og en økning på  2 millioner for andre 
bidragsinntekter. EU-inntekter er uendret fra budsjett.
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Masteropptaket høsten 2012  

 
 
Dokumenter i saken 

1. Oversikt over opptaket høsten 2012 

2. Oversikt over masteropptaket ved De humanistiske fakultet 2008-2012 

 
Bakgrunn 

Hovedopptaket til masterprogrammene ved Det humanistiske fakultet skjer om høsten, med 

et eventuelt suppleringsopptak vårsemesteret året etter. Ledig kapasitet på hvert program 

fastsettes i forkant av hovedopptaket, og det blir kun gjort suppleringsopptak på de 

programmene som har ledig kapasitet og som ønsker å ta opp studenter i vårsemesteret. 

 

Tabell 1 gir en oversikt over opptaket høsten 2012. Totalt søkte 365 personer på master ved 

Det humanistiske fakultet. Dersom en tar med både 1. og 2. prioritetssøknader var det totalt 

436 søknader. Opptaket resulterte i 189 ja-svar og 173 møtte studenter. Det mest påfallende 

i opptaket høsten 2012 er at søknaden til Masterprogram i spansk språk og 

latinamerikastudier er betydelig lavere enn tidligere år. 

 

Totalt ble det gitt 55 avslag. Denne kategorien omfatter de som ikke er kvalifisert og de som 

har for dårlige karakterer til å komme inn.  Søkere som har bachelorgrad eller tilsvarende, 

men der det er usikkert om innholdet i graden tilfredsstiller krav til opptak, oversendes 

instituttene for vurdering, mens de av søkerne som ikke oppfyller gradskravet behandles ved 

fakultetet. En god del av søkerne sender ikke den dokumentasjonen vi ber om og havner i 

kolonnen «Mangl.dok.» (til sammen 84 søkere). Disse blir purret gjentatte ganger før vi 

sender ut melding om at søknaden vil bli annullert om de ikke tar kontakt.  

 

Tabell 2 a gir en oversikt over opptaket til master i perioden 2008-2012. Tallet her er høyere 

enn det som fremkommer i Tabell 1 fordi suppleringsopptaket våren 2012 er tatt med. Som 

det fremgår av Tab.2 er opptakstallene nokså like i denne perioden. Det er imidlertid verd å 

merke seg at de erfaringsbaserte masterprogrammene i undervisning har tatt opp 26-28 

studenter i perioden 2010-2012 og at dette kamuflerer en tilsvarende nedgang for de andre 

programmene.  

 
Oversikt over de andre opptakene ved De humanistiske fakultet er lagt ved (Tabell 2 b og c) 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret tar saken til orientering. 

 
 

 

Dato: 31.10.2012 

Arkivsaksnr: 2012/12171-MAI 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

63/12 

13.11.2012 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 



 side 2 av 2 

 

 

 

   

   
 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 

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

 

  

  

 

Karakterbruk ved Det humanistiske fakultet  

 

Dokumenter i saken 

 Notat om karakterbruk ved Det humanistiske fakultet (vedlegg 1) 

Bakgrunn 

Dagens karaktersystem ble innført fra og med høstsemesteret 2003. Målsetningen var at alle 
universiteter og høgskoler skulle benytte de samme karakterskalaene, og at de ulike 
karaktertrinnene skulle gi uttrykk for sammenlignbare prestasjoner på tvers av fag- og 
institusjonsgrenser.  
 

Etter innføringen av det nye karaktersystemet har det vært lagt vekt på at skalaene skal 
brukes likt på tvers av fag og institusjoner. Universitets- og høgskolerådet (UHR) i samarbeid 
med institusjonene og nasjonale faglige organer har arbeidet med å samordne og analysere 
bruken av karakterskalaene. Nasjonale fagråd har vurdert karakterbruken innen sine 
fagområder, og UHR har utarbeidet årlige karakterrapporter og arrangert karakter-

konferanser der karakterbruken er blitt analysert og sentrale tema drøftet. Institusjonene er 

oppfordret om å vurdere karakterbruken innen sine fagområder og å delta i den nasjonale 
samordningen. 
 
Tidligere fakultetsdirektør ved HF, Asbjørn Bjørnset, er medlem i UHRs arbeidsgruppe som 
har analysert bruken av karakterskalaene. Han har utarbeidet det vedlagte notatet om 
karakterbruken ved HF. Notatet gir også en oversikt over det norske karaktersystemet og 
karakterfordelinger nasjonalt på ulike studienivå, særlig ved HF-fakultetene ved 
universitetene. 

Vurdering 

Karakterfordelingen ved HF-UiB skiller seg ikke vesentlig fra fordelingen ved HF-fakultetene 
ved de andre universitetene, heller ikke i forhold til de andre fakultetene ved UiB. I forhold til 
andre fagmiljøer er det således ingen grunn til å si at HF-UiB har for streng eller snill 
karaktersetting. 
 
Karakterfordelingen på masteroppgaver ved HF skiller seg klart fra karakterfordelingen på 
lavere grad. Dette gjelder også andre fagområder og andre institusjoner, se tabell 2, 3 og 4 i 
notatet (vedlegg 1). Det har vært og er en diskusjon om karakterfordelingen på 
masteroppgaver er for snill, det vil si at det gis for mange A og B. Som det går frem av 
notatet er denne problemstillingen mer aktuell innenfor fagområder som jus og økonomisk-
administrative fag, men den er også aktuell for HF-fagene. Denne diskusjonen må foregå på 
tvers av fag og institusjoner, og våre fagmiljøer deltar i dette arbeidet gjennom de nasjonale 
karakterpanelene (fagrådene). Mange av HF-fagene har utarbeidet egne fagspesifikke 
karakterbeskrivelser for masteroppgaver. 
 

Dato: 25.10.2012 

Arkivsaksnr: 2012/11935-TRM 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

64/12 

13.11.2012 

 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Det er presisert i notatet at det ikke eksisterer noen «normalfordeling» når det gjelder 
karaktersetting. Vurderingen av karaktersettingen skal skje med utgangspunkt i de generelle 
eller fagspesifikke karakterbeskrivelsene. 
 
Internt ved HF er det betydelige forskjeller i karakterfordelingen, både mellom institutter og 
program. Av materialet kan det synes som disse forskjellene i noen grad kan ha 
sammenheng med utvelgelsen av studenter, ulike opptakskarakterer eller særskilte opptak 
slik som i musikk. Det er imidlertid ikke noen direkte sammenheng mellom opptakspoeng i 
2010 og karakterer på bachelorprogrammer eller årsstudier i 2011. F.eks. har bachelor-
programmene i språkfag høyere opptakskarakterer enn de andre fagområdene, mens 
gjennomsnittskarakterene i bachelorprogrammene i språk er lavere. Årsstudiene har høyere   
opptakskarakter enn bachelorprogrammene, men lavere gjennomsnittskarakter. 
 
Studenttallet ser også ut til å ha betydning på den måten at de største fagene som 
hovedregel har dårligere gjennomsnittskarakter enn de mindre. Dette kan også være et 
spørsmål om ressursinnsats per student. 
 
Det synes å være en samvariasjon mellom karakterer i bachelor- og masterprogrammer, se 
tabell 10. De programmene som har lav eller høy bachelorkarakter har som hovedregel 
tilsvarende karaktersnitt på masteroppgaven. Her kan det stilles spørsmål om en del av 
forskjellene mellom program kan være uttrykk for ulik praksis eller forståelse av 
karakterskalaen. 
 
Notatet inneholder datamateriale som kan være interessant for videre analyser i fagmiljøene 
og eventuelt ved fakultetet. 

Oppfølging 

Formålet med saken er å følge opp Universitets- og høgskolerådets anbefaling om å vurdere 
karakterbruken innenfor de forskjellige fagområder. Saken har vært presentert for institutt- og 
senterlederne og legges hermed fram for fakultetsstyret til orientering og drøfting. 
 
Fagmiljøene våre deltar i stor grad i den nasjonale samordningen av bruken av karakter-
skalaen innenfor sine fag. Forskjeller på tvers av fag er vanskeligere å vurdere, men flere 
våre institutter har flere fag, og innenfor instituttene bør en drøfte og vurdere karakterbruken 
på tvers av fag. 
 
Fakultetsledelsen vil vurdere om karaktersetting bør være tema på fakultetskonferansen 
høsten 2013. 
 
Saken legges fram for fakultetsstyret til orientering og drøfting.  
 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret tar sak om karakterbruk ved Det humanistiske fakultet til orientering. 
 
 

 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 



Karakterbruk ved Det humanistiske fakultet, UiB 

 
1 Innleiing 

 
I dette notatet blir det presentert ein oversikt over karakterbruken ved Det humanistiske 

fakultet, UiB sett i samanheng med nasjonale fordelingar, særleg i høve til HF-fag. 

 

1.1 Det norske karaktersystemet 

 
Det norske karaktersystemet er fastsett i Lov om universitet og høgskular § 3-9 med følgjande 

ordlyd.”Vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen 

vurdering skal være bestått/ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for 

bestått og F for ikke bestått.” 

 

Begge skalaene er absolutte i den forstand at dei er kriteriebaserte. Dersom ein prestasjon 

tilfredsstiller kriteria eller krava for ein karakter, skal ein gje denne karakteren uavhengig av 

korleis fordelinga av dei øvrige karakterane i eksamenskullet er. Ved innføringan av bokstav-

karakterskalaen vart det også presisert at det ikkje eksisterer noko gitt karakterfordeling 

(«normalfordeling»), som skal leggast til grunn for eit eksamenskull eller ei gruppe av 

studentar.    

 

Bokstavkarakterskalaen vart innført i samband med kvalitetsreforma, frå og med hausten 

2003 ved dei fleste institusjonar. Generelle beskrivelsar av krava til dei ulike karakterar vart 

vedtekne av Universitets- og høgskulerådet (UHR), hausten 2004, vedlegg 1. 

 

Meir utførleg informasjon om karaktersystemet og bruken av karakterskalen er gitt i vedlagde 

informasjon frå UHR om det norske karaktersystemet, vedlegg 2. 

 

2 Karakterfordelingar
1 

 

2.1 Nasjonale karakterfordelingar 

 

Totalfordelingane, som omfattar karakterar på alle eksamensbesvarelsane ved alle høgare 

utdanningsinstitusjonar, har vore stabile over tid. Karakterfordeling og gjennomsnittskarakter
2
 

for bokstavkarakterskalaen  i 2004-2011 er vist i tabellen nedanfor:  

 

Tabell 1. Karakterfordeling innan høgare utdanning 2004 - 2011  
% A B C D E F Totaltal Gj.snitt 

2004 10,7 26,4 28,4 15,1 9,4 10,0 601 466 2,84 
2006 10,7 25,7 29,6 15,3 9,2 9,5 665 823 2,85 
2008 11,0 26,1 30,7 15,9 7,8 8,5 693 230 2,91 
2009 11,2 25,9 31,0 15,9 7,8 8,2 733 491 2,92 
2011 11,5 26,4 30,8 15,7 7,5 8,2 783 822

3
 2,94 

                                                
1 Dataene om karakterfordelingar er henta frå DBH (Database for statistkk om høgare utdanning). Det er brukt 

data frå tabellane som viser fordelinga på det programmet der studenten har studierett 
2 Gjennomsnittskarakteren er rekna ut slik: A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1 og F = 0. 
3 Studenttalet har ikkje auka særlig mykje i perioden, og auken i talet på eksamensbesvarelsar  kjem i hovudsak 

av at det er auke  i talet på  emne og eksamenar ved at større emne er delt opp i mindre. 
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Skalaen bestått/ikkje bestått blir brukt ved om lag 20 % av eksamenane. Den blir brukt i 

relativt stor grad i ein del profesjonsutdanningar, særleg når det gjeld praksis. I andre fag blir 

den brukt m.a. i forkurs. I 2011 var det 5,2 % som fekk karakteren ikkje bestått, som er 

vesentlig lågare enn andelen F etter bokstavkarakterskalaen. Det er skilnader mellom 

utdanningar og institusjonar.  

 

Det er skilnader mellom karakterfordelinga på lågare grad, mastergrad og masteroppgåver. I 

2011 var karakterfordelingane slik:  

 

 

Tabell 2. Karakterfordeling studienivå i 2011 

 A B C D E F Totaltal Snitt 

LG  10,0 24,4 30,6 17,1 8,4 9,5 561 431 2,82 

MG  14,6 29,5 31,9 12,6 5,8 5,6 155 971 3,18 

Masteroppgåver  25,9 42,1 23,6 6,1 1,3 1,0 10 272 3,82 

LG = lågaree grad, MG = masteremne  

 

Skilnadene mellom nivåa blir forklart dels ved at det er strengare opptakskrav eller spesielt 

interesserte studentar som tek mastergraden, dels ved at det blir gitt mykje rettleiing og at 

studentane legg særleg mykje arbeid i masteroppgåva. 

 

Av tabell 2 ser vi at skilnaden mellom karakterfordelinga i masteremne og masteroppgåver er 

større enn skilnaden mellom lågare grad og mastergrad.  Dette kjem dels av at mastergrads-

nivået også omfattar integrerte masterprogram der dei tre første åra kan reknast som 

tilsvarande lågare grad. Som vi skal sjå av tabell 4 nedanfor er dette biletet annleis i HF-faga. 

 

Når det gjeld masteroppgåver, er det store skilnader mellom fagområde. Det er særleg 

juridiske fag og økonomisk-administrativ utdanning som skil seg ut med ein langt større andel 

A enn innafor andre fagområde. I 2011 var karakterfordelingane slik: 

 

Tabell 3. Karakterfordeling etter fagområde i 2011, masteroppgåvder  

% A B C D E F Totaltal Gj.snitt 

Juridiske fag  40,4 37,2 16,1 4,3 1,4 0,6 874 4,09 

Øk.adm. utdanning  37,6 41,4 17,6 2,6 0,4 0,4 1 533 4,12 

Øvrige fagområde  22,0 42,8 25,6 6,9 1,4 1,2 7 865 3,73 
 

Dei store skilnadene mellom juridiske fag og økonomisk- administrative fag på den eine sida 

og dei øvrige fagområda gjer at det kan stillast spørsmål ved om skalaen blir brukt ulikt og 

om det er for snill karaktersetjing innan dei to første fagområda. Det har også vært stilt 

spørsmål ved karaktersetjinga på masterarbeid generelt, og det har vært gitt uttrykk for at det 

er for mange som får karakteren A eller B. Totalt er denne andelen på 68 % i 2011. 
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2.2 Karakterfordelingar ved HF-fakulteta 

 

Karakterfordelingane i prosent ved HF-fakulteta ved dei norske universiteta
4
 var slik i 2011: 

 

Tabell 4 Karakterfordeling ved HF-fakultet i 2011 på ulike nivå 

Institusjon/nivå A B C D E F Totaltal Gj.snitt 

NTNU - LG 11,4 22,8 29,8 18,6 8,6 8,8 9039 2,83 

NTNU - MG 18,4 32,1 29,7 11,4 4,9 3,4 2299 3,37 

NTNU-masteroppg 22,4 41,2 23,2 10,4 0,8 2,0 250 3,68 

UiA - LG 8,6 21,6 28,8 20,7 8,8 11,5 3274 2,66 

UiA - MG 16,0 30,8 29,8 15,2 5,1 3,0 493 3,28 

UiA - masteroppg 44,8 27,6 24,1 3,4 0,0 0,0 29 4,14 

UiB - LG 10,0 24,1 32,6 17,8 6,6 8,9 6816 2,86 

UiB - MG 17,3 34,6 29,0 11,9 3,1 4,1 1332 3,39 

UiB - masteroppg 21,5 40,3 28,2 8,3 1,1 0,6 181 3,71 

UiO - LG 12,7 26,6 32,6 17,0 5,9 5,3 14636 3,08 

UiO - MG 16,6 32,6 31,8 11,8 4,0 3,2 4159 3,36 

UiO - masteroppg 18,4 38,0 32,3 8,2 1,1 1,9 524 3,58 

UiS - LG 10,7 27,3 29,3 17,0 5,8 9,9 1779 2,90 

UiS - MG 17,9 30,5 31,1 10,7 4,9 5,0 816 3,31 

UiS - masteroppg 10,7 46,4 25,0 14,3 0,0 3,6 28 3,43 

UiT – LG* 9,2 20,7 27,4 19,9 9,7 13,1 2218 2,61 

UiT – MG* 13,6 26,3 34,2 15,2 5,0 5,8 723 3,11 

UiT - masteroppg 17,5 27,5 40,0 10,0 2,5 2,5 40 3,40 

*berekna tal på grunn av fakultetssamanslåing 

 

 

Vi ser at det er eit klårt skilje mellom karakterfordelinga på lågare grad og mastergrad og 

masteroppgåver. Skilnad mellom fordelinga på masteremne og masteroppgåver er litt mindre i 

HF-faga enn i den samla nasjonale fordelinga, jamfør tabell 2. Dette er sannsynlegvis fordi 

HF har mindre andel av 5-årige masterprogram enn andre fakultet. 

 

Fordelinga ved HF-UiB skil seg ikkje vesentleg frå gjennomsnittet for alle HF-fakulteta. 

Gjennomnsittskarakteren på lågare grad ved UiB er om lag som gjennomsnittet for alle HF-

fakulteta, medan den ligg litt over når det gjeld mastergrad og masteroppgåver.  Når det gjeld 

masteroppgåver, har Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger fordelingar som avvik 

ein god del frå gjennomsnittet,  men dei har få oppgåver slik at det kan bli store prosentvise 

utslag av mindrfe endringar. UiO og UiT har også lågare andel A + B på masteroppgåver enn 

gjennomsnittet, 56,4 % og 45 % mot 59,1 %.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Universitetet i Nordland har lite innslag av HF-fag og er ikkje med i denne oversikten 
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2.3 Karakterfordelingar ved HF, UiB 

 

Instituttvis karakterfordeling for begge skalaene går fram av tabellen nedanfor.  

 

Tabell 5.  Karakterfordeling ved institutta ved HF. Begge skalaer 
  Bokstavkarakterskalen   Bestått/ikkje bestått Total 

% A B C D E F Total Gj.snitt Bestått IB Total tal 

GA 21,3 47,6 24 4,9 1,8 0,4 225 3,81 95,9 4,1 330 555 

AHKR 10,7 25,1 32,1 17,2 7,4 7,6 2335 2,92 100 0 81 2415 

FOF 20,8 38,8 26,6 7,7 3,1 3,1 359 3,58 100 0 3 362 

IF 12,6 25,3 28,1 14,3 6,8 12,9 1766 2,84 100 0 19 1785 

LLE 14,4 29 31,2 16,4 4,5 4,6 2240 3,19 100 0 54 2294 

SVT                 96,4 3,6 55 55 

Uspes 7,2 20,8 36,4 20,4 6 9,3 1628 2,75 98,2 1,8 110 1738 

Sum 12,1 26,5 31,4 16,3 5,9 7,9 8552 2,99 97,3 2,7 652 9204 

 

Det er store skilnader mellom institutta. Griegakademiet har nesten 70 % A + B og 27 % 

høgare gjennomsnittskarakter enn fakultetet totalt. Også Institutt for førstesemestrerstudiar 

har høg andel A + B og høg gjennomsnittskarakter. AHKR og IF ligg under snittet for 

fakultetet når det gjeld andelen A + B og gjennomsnittskatrakter. Ex fac-emna og norsk for 

utanlandske studentar er plasserte under fakultetet (uspesifisert). Her er andelen A + B på 28 

% og gjennomnittskaraktere på 2,75.  Ex. fac-emna har betydeleg lågare 

gjennomsnittskarakter enn ex.phil, jamfør tabell 5.  IF og norsk for utanlandske studentar har 

høgast andel F. 

 

Griegakademiet nyttar skalaen bestått/ikkje ein del meir enn bokstavkarakterskalaen. Andelen 

ikkje bestått er vesentleg større enn andelen F. 

 

2.4 Karakterfordelingar på program 2011 

 

2.4.1  Lågare grad 

 

Nedanfor er programma gruppert etter fagområde og programtype, detaljert oversikt over 

karakterfordelinga på program er gitt i vedlegg 1.    

 

Tabell 6 Karakterfordeling på lågare grad i 2011 
 A B C D E F Totaltal Gj.snitt 

Bachelor  - « estetiske fag»* 12,1 26,5 38,3 14,3 5,0 3,8 720 3,15 

Bachelor – « historie og 

kulturfag»  

9,1 22,8 33,6 19,8 7,6 7,2 2140 

2,85 

Bachelor –  «språkfag» 10,6 23,4 30,1 15,6 7,4 12,8 1617 2,76 

Praktisk pedagogisk utdanning 15,9 36,2 35,1 9,6 1,8 1,5 271 3,51 

Internasjonale program 16,0 28,4 27,2 13,0 7,1 8,3 169 3,08 

Vidareutdanning 9,5 24,6 32,1 20,4 4,7 8,7 307 2,88 

Årstudium 7,9 19,0 32,3 21,0 7,6 12,2 353 2,62 

Årskurs HF 19,8 29,3 32,0 13,1 1,8 4,1 222 3,40 

Ex fac 5,2 19,4 41,3 20,4 5,8 7,9 1040 2,74 

Ex phil (HF) 4,9 29,2 37,4 18,2 2,0 8,2 489 2,92 

*eksl utøvande musik og komposisjon 
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Vi ser at det er ein del skilnader mellom fagområde når det gjeld bachelorprogram, men av 

den detaljerte oversikten ser vi at skilnadene mellom program innafor eit fagområde er større 

enn skilnadene mellom fagområde.  

 

Endringane i opptak og programorganisering i 2010 gjer at studentane på tverrfaglege 

program og «samleprogram» har lengre studieansiennitet enn studentane på dei nye 

programma. Dette kan ha betydning for karakterfordelinga, men det er store skilnader også 

mellom dei ulike tverrfaglege programma. 

 

«Estetiske fag» skil seg ut med relativt høg andel A og B og høg gjennomsnittskarakter. 

Høgast andel A + B har litteraturstudium (42,2 %) og estetiske fag  (42,1 %), lågast andel A + 

B har kunsthistorie med 28,7 %. Gjennomsnittskarakteren varierer frå 2,83 i kunsthistorie til 

3,40 i retorikk. 

 

Utøvande musikk og komposisjon skil seg ut frå dei andre program ved særlege 

opptaksreglar. Programmet skil seg ut også karaktermessig med 68 % nA + B ogh 

gjennomsnittskarakter på 3,77. 

 

Innan «historie og kulturfag» har arkeologi lågast andel A + B (24,3 %), historie har 25,6 % 

og USA-studier har 27,1 %. Høgast andel har filosofi og idehistorie (42,3 %), 

midtaustenkunnskap (39,8 %) og digital kultur (38,5 ). Gjennomsnittskarakteren varierer frå 

2,27 i USA-studier til 3,41 i filosofi og idehistorie. Historie har 2,61 i gjennomsnittskarakter. 

 

Innan språkfag har engelsk lågast andel A + B (19,1 %), språk og interkulturell 

kommunikasjon har 24,2 % og arabisk og japansk har 28,2 %. Høgast andel har gresk, 

italiensk og språkvitskap.Gjennomsnittskarakteren varierer frå 2,19 i engelsk til 4,0 i gresk 

(svært få studentar). Språkfaga har høgast andel F og lågast gjennomsnittskarakter.  

 

Av andre program ser vi at praktisk pedagogisk utdanning har relativt høg andel A + B (52,1 

%) og høg gjennomsnittskarakter, men sjøl om dette programmet er plassert under lågare 

grad, omfattar  det i hovudsak vidarekomne studentar.  

 

Årsstudia har lågare andel A + B enn bachelorprogramma, og andelen F er også relativt høg.  

«Årskurs HF» , som er eit program som omfattar enkeltemne,  har relativt høg andel A +  B, 

høg gjennomsnittskarakter og  låg andel F.  

 

Vidareutdanningsprogramma har litt lågare andel A + B enn bachelorprogramma sett under 

eitt, men gjennomnsittskarakteren er om lag den same. 

 

Ex fac og ex phil har låg andel A og høg andel C. Oversikten i vedlegg 1  viser store skilnader  

mellom seminarmodellen og eksamensmodellen i  ex. phil og ex fac ( Tekst og kultur). I ex 

fac har emnet Språk og kommunikasjon høg andel F og låg gjennomsnittskarakter. Seminar- 

modellen i Tekst og kultur har høgare gjennomsnittskarakter (3,13) enn dei fleste bachelor-

programma.  

 

 

2.4.2  Masternivå 

 

Tabell 2 ovanfor viste store skilnader mellom lågare grad og masternivå. Dette gjeld også på 

programnivå. Ei gruppering av programma etter fagområde  viser at det er små skilnader 

mellom fagområda når det gjeld masternivået  medan det kan vere relativt store skilnader 
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mellom program innafor eit fagområde. I tabellen nedanfor blir difor vist ein samla oversikt 

over karakterfordelinga i program på masternivå i 2011. Nokre program har så få kandidatar 

at karakterfordelinga ikkje blir vist i DBH, og difor er data for 2010 nytta for ein del av desse: 

 

 

Tabell 7. Karakterfordeling på masterprogram ved HF i 2011 

Program A B C D E F Total Gj.snitt 

Integrert lektorutdanning 

(framandspråk) 

11,1 24,7 35,4 17,7 4,5 6,6 243 3,00 

Integrert lektorutdanning (nordisk) 10,4 27,1 28,7 20,3 6,0 7,6 251 2,93 

Femårig master i musikkterapi 15,0 37,5 27,5 7,5 12,5 0,0 40 3,35 

Allmenn lingvistikk 21,7 43,5 21,7 4,3 4,3 4,3 23 3,61 

Allmenn litteraturvitskap 24,4 40,0 24,4 8,9 2,2 0,0 45 3,75 

Arabisk* 22,2 44,4 33,3 0,0 0,0 0,0 9 3,89 

Arkeologi 12,1 36,4 39,4 9,1 3,0 0,0 33 3,46 

Datalingvistikk og språkteknologi 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 9 4,00 

Digital kultur 15,4 30,8 23,1 23,1 0,0 7,7 13 3,16 

Engelsk 15,7 41,6 29,2 9,0 1,1 3,4 89 3,52 

Filosofi 55,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 4,55 

Filosofi og idéhistorie 39,1 56,5 4,3 0,0 0,0 0,0 23 4,34 

Fransk 38,1 42,9 19,0 0,0 0,0 0,0 21 4,19 

Gresk 0,0 28,6 57,1 14,3 0,0 0,0 7 3,14 

Historie 18,7 41,5 32,2 5,8 0,6 1,2 171 3,68 

Humanistisk informatikk* 40,0 20,0 0,0 40,0 0,0 0,0 10 3,60 

Italiensk 30,0 40,0 30,0 0,0 0,0 0,0 10 4,00 

Kulturvitskap 22,2 29,6 33,3 14,8 0,0 0,0 27 3,59 

Kunsthistorie 31,0 27,6 13,8 27,6 0,0 0,0 29 3,62 

Musikkterapi 31,3 43,8 18,8 6,3 0,0 0,0 16 4,01 

Nordisk språk og litteratur 13,2 44,7 36,8 5,3 0,0 0,0 38 3,66 

Norrøn filologi* 30,0 50,0 20,0 0,0  0,0 0,0 10 4,10 

Region og regionalisering 27,3 27,3 36,4 9,1 0,0 0,0 11 3,73 

Religionsvitskap 19,4 25,8 38,7 9,7 3,2 3,2 31 3,39 

Religious Roots of Europe 10,0 60,0 0,0 20,0 10,0 0,0 10 3,40 

Russisk 11,8 35,3 29,4 5,9 5,9 11,8 17 3,06 

Spansk språk og latinamerikastudier 35,1 48,6 13,5 0,0 0,0 2,7 37 4,10 

Teatervitskap 7,1 50,0 21,4 14,3 7,1 0,0 14 3,35 

Tysk 20,0 40,0 30,0 10,0 0,0 0,0 20 3,70 

Undervisning (engelsk) 9,7 35,5 38,7 9,7 3,2 3,2 31 3,29 

Undervisning (norsk) 11,8 26,5 50,0 8,8 2,9 0,0 34 3,36 

Utøvande musikk eller komposisjon 44,4 44,4 11,1 0,0 0,0 0,0 9 4,33 

Total 17,2 34,4 29,7 12,0 3,2 3,6 1322 3,40 

Total 2-årige program 21,0 39,5 28,3 7,9 1,9 1,4 828 3,66 

*Data for 2010 
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Dei femårige masterprogramma skil seg ut med lågare andel A og B og lågare gjennomsnitts-

karakter enn dei to-årige programma. I dei femårige programma tilsvarar dei tre første åra 

lågare grad, og det ser ut til å ha betydning for karakterfordelinga på desse programma. 

 

Mange av dei toårige programma har få kandidatar, og det kan bli store prosentmessige utslag 

ved at nokre få kandidatar får betre eller dårlegare karakter. Det viser seg likevel at skilnadene 

mellom programma i grove trekk held seg frå år til år. I snitt er andelen A litt over 20 % 

medan andelen B er om lag 40 %.  

 

Filosofi og filosofi og idehistorie utmerkjer seg med over 90 % A + B,  utøvande musikk har 

89 %, spansk språk og latinamerikastudier har 84, 7 % og fransk har 81 %. Desse programma 

har også høg gjenomsnittskarakter. 

 

Gresk, som har svært få studentar, har ingen A og 28,6 % B. Teatervitskap har 7,1 % A, men 

høg andel B (50 %). Det er elles religionsvitskap, russisk, digital kultur, engelsk og arkeologi 

som har relativt låg andel A + B. Historie har relativt låg andel A, medan andelen  B er over  

gjennomsnittet. Kunsthistorie har relativt høg andel A, men og relativt høg andel D og har 

lågare gjennomsnittskarakter enn totalt for dei 2-årige programma.  

Relativt høg andel D har også digital kultur og humanistisk informatikk.  

  

Skilnadene mellom program på masternivå er delvis dei same som på bachelornivå.  

    

2.4.3 Masteroppgåver 

 

Tabell 4 ovanfor viste om lag same fordeling på masteroppgåver som for alle masteremne 

totalt når vi såg heile fakultetet under eitt. I tabellen nedanfor skal vi sjå på fordelinga for 

masteroppgåver åleine for 2010 og 2011.  Her blir fleire år slått saman for fag med mindre 

enn 5 kandidatar i eitt av åra. 

 

Tabell 8. Karakterfordeling på masteroppgåver i 2010 og 2011 

Program A B C D E F Total Gj.snitt 

Allmenn lingvistikk* 40,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 5 3,80 

Allmenn litteraturvitskap* 18,8 31,3 43,8 6,3 0,0 0,0 16 3,63 

Arabisk* 20,0 20,0 40,0 20,0 0,0 0,0 5 3,40 

Arkeologi 2010 10,0 70,0 20,0 0,0 0,0 0,0 10 3,90 

Arkeologi 2011 7,1 42,9 21,4 21,4 0,0 0,0 14 3,14 

Digital kultur* 28,6 42,9 0,0 28,6 0,0 0,0 7 3,72 

Engelsk 2010 13,3 46,6 33,3 6,7 0,0 0,0 15 3,66 

Engelsk 2011 17,6 47,1 23,5 5,9 0,0 5,9 17 3,59 

Filosofi 2010 87,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8 4,88 

Filosofi og idéhistorie 2011 37,5 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0 16 4,25 

Fransk* 55,6 22,2 22,2 0,0 0,0 0,0 9 4,33 

Historie 2010 15,7 37,5 34,4 12,5 0,0 0,0 32 3,57 

Historie 2011 15,2 36,4 45,5 3,0 0,0 0,0 33 3,64 

Italiensk* 20,0 20,0 40,0 20,0 0,0 0,0 5 3,40 

Integrert lektorutd (fr. språk)* 14,3 14,3 57,1 0,0 0,0 14,3 7 3,00 

Integrert lektorutd (nordisk)* 8,3 41,7 41,7 8,3 0,0 0,0 12 3,50 

Kulturvitskap 2010 20,0 20,0 40,0 20,0 0,0 0,0 5 3,40 

http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/karakter_rapport.cfm?nullvalue=-&nivaString=x&brukersort=to&prognavn=Masterprogram%20i%20arkeologi&emnenavn=x&karakterskala=a!9!b!9!c!9!d!9!e!9!f&kategori=s&emnekode=x&studkode=x&progkode=MAHF-ARK&semester=x&sti=9!emnekode&insttype=11&arstall=2011&instkode=1120&finans=egen&fakkode=220&ufakkode=x&beregning=Antall9999totalt!sum(antall)?Prosent9999totalt!dbo.divisjon(sum(antall),sum(sum_antall))*100&valgt_sti=Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20humanistiske%20fakultet!9!Masterprogram%20i%20arkeologi&grupperingstring=a.karakter&sti_hele=instkode!9!fakkode!9!progkode!9!emnekode&sti_valgt=instkode!9!fakkode!9!progkode!9!emnekode&viskode=0
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/karakter_rapport.cfm?nullvalue=-&nivaString=x&brukersort=to&prognavn=Masterprogram%20i%20digital%20kultur&emnenavn=x&karakterskala=a!9!b!9!c!9!d!9!e!9!f&kategori=s&emnekode=x&studkode=x&progkode=MAHF-DIKUL&semester=x&sti=9!emnekode&insttype=11&arstall=2011&instkode=1120&finans=egen&fakkode=220&ufakkode=x&beregning=Antall9999totalt!sum(antall)?Prosent9999totalt!dbo.divisjon(sum(antall),sum(sum_antall))*100&valgt_sti=Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20humanistiske%20fakultet!9!Masterprogram%20i%20digital%20kultur&grupperingstring=a.karakter&sti_hele=instkode!9!fakkode!9!progkode!9!emnekode&sti_valgt=instkode!9!fakkode!9!progkode!9!emnekode&viskode=0
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/karakter_rapport.cfm?nullvalue=-&nivaString=x&brukersort=to&prognavn=Masterprogram%20i%20filosofi&emnenavn=x&karakterskala=a!9!b!9!c!9!d!9!e!9!f&kategori=s&emnekode=x&studkode=x&progkode=MAHF-FILO&semester=x&sti=9!emnekode&insttype=11&arstall=2011&instkode=1120&finans=egen&fakkode=220&ufakkode=x&beregning=Antall9999totalt!sum(antall)?Prosent9999totalt!dbo.divisjon(sum(antall),sum(sum_antall))*100&valgt_sti=Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20humanistiske%20fakultet!9!Masterprogram%20i%20filosofi&grupperingstring=a.karakter&sti_hele=instkode!9!fakkode!9!progkode!9!emnekode&sti_valgt=instkode!9!fakkode!9!progkode!9!emnekode&viskode=0
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/karakter_rapport.cfm?nullvalue=-&nivaString=x&brukersort=to&prognavn=Masterprogram%20i%20filosofi%20og%20idéhistorie&emnenavn=x&karakterskala=a!9!b!9!c!9!d!9!e!9!f&kategori=s&emnekode=x&studkode=x&progkode=MAHF-FILO&semester=x&sti=9!emnekode&insttype=11&arstall=2011&instkode=1120&finans=egen&fakkode=220&ufakkode=x&beregning=Antall9999totalt!sum(antall)?Prosent9999totalt!dbo.divisjon(sum(antall),sum(sum_antall))*100&valgt_sti=Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20humanistiske%20fakultet!9!Masterprogram%20i%20filosofi%20og%20idéhistorie&grupperingstring=a.karakter&sti_hele=instkode!9!fakkode!9!progkode!9!emnekode&sti_valgt=instkode!9!fakkode!9!progkode!9!emnekode&viskode=0
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Kulturvitskap 2011 14,3 14,3 28,6 42,9 0,0 0,0 7 3,00 

Kunsthistorie 2010 20,0 20,0 40,0 20,0 0,0 0,0 5 3,40 

Kunsthistorie 2011 20,0 20,0 20,0 40,0 0,0 0,0 10 3,20 

Musikkterapi 2011 37,5 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0 8 4,25 

Nordisk  2010 33,3 50,0 16,7 0,0 0,0 0,0 6 4,17 

Nordisk 2011 6,7 60,0 26,7 6,7 0,0 0,0 15 3,67 

Region og regionalisering* 16,7 50,0 25,0 8,3 0,0 0,0 12 3,75 

Religionsvitskap 2010 40,0 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0 10 4,20 

Religionsvitskap 2011 28,6 42,9 28,6 0,0 0,0 0,0 7 4,00 

Russisk* 0,0 20,0 80,0 0,0 0,0 0,0 5 3,20 

Spansk spr og latinamerikast. 2010 45,5 27,3 27,3 0,0 0,0 0,0 11 4,19 

Spansk spr og latinamerikast. 2011 42,9 42,9 14,3 0,0 0,0 0,0 7 4,29 

Teatervitskap* 20,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 5 3,80 

Tysk* 14,3 42,9 28,6 14,3 0,0 0,0 7 3,58 

Utøvande musikk* 33,3 55,5 11,1 0,0 0,0 0,0 9 4,22 

Total 2010 25,9 36,4 30,2 6,8 0,0 0,6 162 3,79 

Total 2011 21,5 40,3 28,2 8,3 0,0 0,6 181 3,70 

*to år, som regel 2010 og 2011. Datalingvistikk og språkteknologi, gesk og latin har så få 

kandidatar at dei ikkje er tatt med i oversikten 

 

Det kan bli store prosentvise variasjonar i karakterfordelinga  mellom fag og frå år til år sidan 

det er relativt  få kandidatar i dei fleste faga. Karakterane E og F blir praktisk tala ikkje nytta 

på masteroppgåver. Også på masteroppgåvene har dei integrerte lektorprogramma dårlegare 

karakter enn gjennomsnittet for fakultetet. 

 

Ved fakultetet totalt er det om lag 62 % som får A eller B både  i 2010 og 2011. Gjennom-

snittskarakteren er om lag uendra , 3,79 i 2010 og 3,70 i 2011.  

 

Gjennomsnittskarakteren varierer frå 3,0 i kulturvitskap og integrert lektorutdanning i 

framandspråk til 4,88 i filosofi i 2010. Dersom vi slår saman 2010 og 2011 og grupperer faga 

i høve til gjennomsnittskarakteren for heile fakultetet, får vi: 

 

 Over gjennomsnittet: allmenn lingvistikk, filosofi og idehistorie, fransk, 

musikkterapi, utøvande musikk eller komposisjon, musikkterapi, nordisk, region og 

regionalisering religionsvitskap, spansk språk og latinamerikastudier, teatervitksap og 

utøvande musikk 

 Under gjennomsnittet: allmenn litteraturvitskap, arabisk, arkeologi, digital kultur, 

engelsk, historie, italiensk, integrert lektorutdanning, kulturvitskap, kunsthistorie, 

russisk og tysk. 

 

Skilnadene i karakterfordeling mellom programma når det gjeld masteroppgåver, er delvis 

samanfallande med skilnadene i karakterfordeling i bachelorprogram
5
. Nedanfor skal vi også 

sjå på opptakskarakterar og det er samanheng  eller samvariasjon mellom opptakskarakterar, 

karakterfordelinga i bachelorprogram og masterprogram. 

 

                                                
5 Det er langt fleire bachelorprogram enn masterprogram, og fleire av dei tidlegare bachelorprogramma, som 

også inngår i karakteroversiktane,  er tverrfaglege. 
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3  Samanheng mellom opptakskarakterar og karakter ved UiB? 

 

I kap 2 har vi sett at det er betydelege skilnader i karakterfordelinga mellom fagnivå og ulike 

fagomåde både nasjonalt og ved UiB.  HF ved UiB skil seg ikkje vesentleg ut i høve til dei 

andre HF-fakulteta, men det er relativt store skilnader mellom program ved fakultetet. 

 

Det er ikkje gjort omfattande undersøkingar om samanhengen mellom ulike faktorar. Generelt 

blir det rekna med at det er ein samanheng mellom opptaksgrunnlag og karakterar i høgare 

utdanning innafor eit fag ved same institusjon, men at det kan vere skilnader mellom fag og 

mellom institusjonar.  DBH har data om karaktersnitt ved opptak til ulike program, og vi skal 

sjå på desse dataene for 2010 og 2011
6
.  Opptak til dei nye bachelorprogramma starta hausten 

2010, og vi tar difor berre med data for desse i  2010 og 2011. 

 

Tabell 9. Karaktersnitt ved opptak i 2010 og 2011 

 2010 2011 Gj. snitt 

  Poeng Opptakstal Poeng Opptakstal 
Opptaks- 

poeng 

Bachelorprogram          

Tysk 40,6 15 42,9 18 41,8 

Engelsk 43,2 94 41,8 84 42,5 

Nordisk 43,3 35 43,5 36 43,4 

Spansk språk og 
lat.am.stud 44,2 48 41,9 52 43,1 

Arabisk 44,6 11 42,4 18 43,5 

Russisk 45,6 6 45,3 4 45,5 

Fransk 50,5 16 43,7 24 47,1 

Språkvitskap 50,9 17 44,7 15 47,8 

Italiensk 52,0 8 41,8 11 46,9 

Japansk     44,4 55 44,4 

Språkfag 44,6 250 42,9 317 43,8 

            
Teatervitskap 42,3 21 44,0 31 43,2 

Kunsthistorie 43,5 49 43,2 30 43,4 

Litteraturvitskap 45,2 51 42,4 60 43,8 

Retorikk 45,8 17 41,7 26 43,8 

Estetiske fag 44,2 138 42,8 147 43,5 

      
Kjønnsstudier 40,1 11 41,0 10 40,6 

Historie 41,2 156 41,3 141 41,3 

Arkeologi 42,6 49 41,4 34 42,0 

Filosofi og idehistorie 43,4 52 43,5 44 43,5 

Kulturvitskap 43,4 33 39,7 47 41,6 

Digital kultur 43,5 26 43,7 33 43,6 

Religionsvitskap 44,5 31 42,0 41 43,3 

Kultur og samfunnsfag 42,3 358 41,7 350 42,0 

      

Sum bachelor 43,5 746 42,6 814 43,1 

 

 

                                                
6 Karakterpoeng  i gjennomsnitt for førsteprioritetsøkjarar som har møtt. Realfagspoeng, fordjupingspoeng og 

andre poeng er ikkje tatt med i denne samanhengen 
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Integrert master          

Lektorutdanning (fr. språk) 49,9 22 47,1 32 48,5 

Lektorutdanning (nordisk) 45,3 32 45,9 19 45,6 

Sum integrert master 47,2 54 46,7 51 47,0 

      

Årsstudium      

Engelsk 44,6 5 44,9 9 44,8 

Fransk 51,5 5 45,7 4 48,6 

Historie 50,3 14 47,0 28 48,7 

Kunsthistorie 49,6 21 47,3 24 48,5 

Nordisk 48,1 23 42,5 26 45,3 

Norsk som andrespråk 41,8 9 39,3 5 40,6 

Religionsvitskap 44,7 20 43,2 27 44,0 

Spansk språk og 
lat.am.stud 

45,9 12 40,9 6 
43,4 

Sum årsstudium 47,3 109 44,6 129 46,0 

      

Sum lågare nviå 44,1 909 42,9 994 43,5 

 

 

Det er ein liten nedgang i opptakspoeng frå 2010 til 2011 når vi ser heile fakultetet under eitt. 

Det er ein del variasjonar i  programma frå 2010 til 2011, og det er relativt store skilnader 

mellom programma.  

 

Av programtypane er det årsstudia som har høgast opptakspoeng i 2010 medan det er dei 

integrerte masterprogramma som ligg høgast i 2011. Årsstudia har låge opptakstal. 

 

Innafor bachelorprogramma er det språkfaga som har høgast opptakspoeng. Når vi ser på 

desse programma under eitt,  har dei eit karaktergjennomsnitt på 44,6 i 2010 og 42,9 i 2011. 

Språkvitskap, fransk, italiensk og russisk har høgast poengjennomsnitt medan tysk har lågast. 

Engelsk ligg litt under gjennomsnittet både i 2010 og i 2011. 

 

Estetiske fag ligg over gjennomsnittet. Her er det litteraturvitskap og retorikk som har høgast 

gjennomsnitt, men det er  stor skilnad mellom 2010 og 2011.  

 

Historie og kulturfag har dei fleste studentane. Dei fleste programma innafor dette ormådet 

har opptakspoeng under gjennomsnittet for fakultetet.  Kjønnsstudier og historie har lågast 

gjennomsnitt når det gjeld opptakspoeng. 

 

Dei integrerte lektorutdanningsprogramma har betydeleg høgare poenggjennomsnitt enn 

bachelorporgramma. Høgast gjennomsnitt har programmet i framandspråk. 

 

Dei faga som har høgast opptakstal har som regel lågare opptakspoeng enn gjennomsnittet. 

 

Årsstudia har høgast opptakspoeng  i 2010, men det er låge opptakstal i ein del av desse 

programma. Alle årsstudia har høgare opptakspoeng enn dei tilsvarande bachelorprogramma.   

 

Sett i  høve til karakterfordelinga på lågare grad i tabell 6 og i vedlegg 1 synest det ikkje å 

vere nokon klår  samanheng mellom opptakspoeng  og karakterar på studia ved universitetet. 

Språkfaga har høgast opptakspoeng, men dei har samstundes lågast karaktergjennomsnitt i 

bachelor-programma. Det same gjeld årsstudia, som har høge opptakspoeng, men relativt lågt 
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karaktergjennomsnitt. I tabellen nedanfor blir opptakspoeng og karakterar for dei ulike 

program lista opp og det blir foretatt ei grov inndeling, høg – låg , ut frå om karakteren er 

over eller under gjennomsnittet for alle program. Vi tek også med karakterdata for 

masteroppgåvene på tilsvarande program, gjennomsnittet av 2010 og 2011.  Når det gjeld 

opptakspoeng, brukar vi data for 2010 sidan dei fleste bachelorstudentane i 2011 vart tekne 

opp hausten 2010. 

 

 

Tabell 10. Opptakspoeng og karakterar ved UiB  

 

  
Opptakspoeng 

2010 

Bachelor-

karakter 2011 

Masteroppgåve- 

karakter  

Arabisk høg låg låg 

Arkeologi låg låg låg 

Digital kultur høg høg høg 

Engelsk låg låg låg 

Filosofi og idehistorie låg høg høg 

Fransk høg høg høg 

Historie låg låg låg 

Integrert master (fr.spr) høg  låg 

Integrert master (nord) høg  låg 

Italiensk høg høg låg 

Japansk (2011) høg låg  

Kjønnsstudier låg låg  

Kulturvitskap låg låg låg 

Kunsthistorie høg låg låg 

Litteraturvitskap høg høg låg 

Nordisk låg høg høg 

Religionsvitskap høg høg høg 

Retorikk høg høg  

Russisk høg låg låg 
Spansk spr og lat am høg låg høg 

Språkvitskap høg høg høg 

Teatervitskap låg høg høg 
Tysk låg høg låg 

 

Tabellen viser at det er liten samanheng eller samvariasjon mellom opptakskarakter og 

karakterar på bachelorprogramma. Det er nesten  like mange program som kjem i ein annan 

kategori for  bachelorkarakter enn opptakspoeng enn dei som har samanfall. Dette gjeld 

særleg språkfaga der dei fleste har høge opptakspoeng medan det er omvendt når det gjeld 

bachelorkarakter. 

 

Når vi ser på bachelorkarakter og masteroppgåvekarakter, ser vi at det er ein høgare grad av 

samvariasjon
7
. Her er hovudregelen at dei programma som har låg eller høg bachelorkarakter 

har tilsvarande karaktersnitt på masteroppgåva. Her kan det stillast spørsmål om ein del av 

skilnadene mellom program kan vere uttrykk for  ulik praksis eller forståing av 

karakterskalaen. 

 

 

                                                
7 Sidan det  ikkje er dei same studentane vi har karakterar for , kan ein ikkje ut frå desse dataene seie noko om 

det eventuelt er samanheng mellom bachelor- og masteroppgåvekarakter.   
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Det er fleire andre faktorar enn opptaksgrunnlag som har betydning for karaktersetjing og 

karakterfordeling. Det kan t.d. vere : 

 spesielt interesserte studentar på nokre fag 

 skilnader i ressursar og undervisningsopplegg 

 skilnader i studenttal (store og små fag) 

 ulik kultur eller tradisjon for karaktersetjing 

 

 

4.  Samordning av bruken av bokstavkarakterskalaen 

 

Ved innføringa av den nye karakterskalaen i 2003 vart det lagt vekt på at skalaen skulle 

brukast på same måte på tvers av fag, nivå og institusjonar. Nasjonale fagråd, nasjonale 

fakultetsmøte  og Universitets- og høgskulerådet har arbeidd med samordning av bruken av 

karakterskalaen, og HF-miljøa ved UiB har delteke aktivt i dette arbeidet. Datamaterialet om 

karakterfordelingar tyder på at HF-UiB ikkje skil seg vesentleg frå dei andre HF-fakulteta. 

Stikkprøver tyder også på at det nasjonalt er relativt lik karakterbruk innafor dei enkelte faga. 

Dette kan vere resultat av nasjonalt samarbeid og utveksling av sensorar. 

 

Skilnader mellom fagområde og på tvers av fag er vanskelegare å handtere. I tabell 3 såg vi at 

juridiske fag og økonomisk-administrativ utdanning har ei heilt anna karakterfordeling på 

masteroppgåver  enn andre fagområde. Skilnadene er så store at det kan stillast spørsmål ved 

om skalaen blir brukt ulikt og om det er for snill karaktersetjing innan dei to første fagområda. 

Det er også eit spørsmål om det er rimeleg at omlag 40 % av studentane på eit kull kan få 

karakteren A, der kriteriet er ”Ein framifrå prestasjon som skil seg klårt ut”.   

 

Ved HF, UiB er det særleg filosofi og idehistorie som har ei uvanleg karakterfordeling, der 90 

– 100 % får karakteren A eller B på masteroppgåver.  Dette er ei fordeling som  skil seg ut 

også i høve til filosofimiljøa ved dei andre universiteta. Problemstilllinga for fagmiljøet er om 

ei slik karakterfordeling er rimeleg i høve til karakterbeskrivelsane. Innafor filosofi har 

nasjonalt fagråd utarbeidd fagspesifikke karakterebeskrivelsar for masteroppgåver. 

 

UHR har tilrådd at institusjonane fylgjer med i bruken av bokstvakarakterskalaen, lokalt og 

nasjonalt.  Dette notatet er ledd i dette.   

 

AB251012  
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Vedlegg 1: Karaktersystemet – generelle, kvalitative beskrivelser 

Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) sendte 10. mai 2004 brev 

til alle statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner om hvilke 
prinsipper som skal legges til grunn for bruken av det nasjonale 

karaktersystemet på alle studienivå. UFD bad Universitets- og 

høgskolerådet justere de generelle, kvalitative beskrivelsene for de 

enkelte karaktertrinn i bokstavkarakterskalaen med utgangspunkt i disse 
prinsippene. UFD departementet har bekreftet at beskrivelsene nå er i 

samsvar med grunnprinsippene for bruk av karakterskalaen. 

symbol betegnelse generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av 

vurderingskriterier 

 

A 

 

fremragende 

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. 

Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad 

av selvstendighet. 

 
B 

 
meget god 

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god 
vurderingsevne og selvstendighet. 

 

C 

 

god 

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste 

områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og 

selvstendighet på de viktigste områdene. 

 

D 

 

nokså god 

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. 

Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og 
selvstendighet. 

 

E 

 

tilstrekkelig 

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller 

ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og 

selvstendighet. 

 

F 

 

ikke bestått 

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige 

minimumskravene. Kandidaten viser både manglende 
vurderingsevne og selvstendighet. 

© Universitets- og høgskolerådet, 6. august 2004 

symbol nemning generell, ikkje fagspesifikk omtale av 

vurderingskriterium 

 
A 

 
framifrå 

Framifrå prestasjon som skil seg klart ut. Kandidaten 
syner særs god vurderingsevne og stor grad av 

sjølvstende. 

 

B 

 

mykjegod 

Mykjegod prestasjon. Kandidaten syner mykje god 

vurderingsevne og sjølvstende. 

 

C 

 

god 

Jamt god prestasjon som er tilfredsstillande på dei fleste 

områda. Kandidaten syner god vurderingsevne og 
sjølvstende på dei viktigaste områda. 

 

D 

 

nokså god 

Akseptabel prestasjon med nokre vesentlege manglar. 

Kandidaten syner ein viss grad av vurderingsevne og 

sjølvstende. 
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E 

 

tilstrekkeleg 

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskrava, men heller 

ikkje meir. Kandidaten syner lita vurderingsevne og lite 
sjølvstende. 

 

F 

 

ikkje greidd 

Prestasjon som ikkje tilfredsstiller dei faglege 

minimumskrava. Kandidaten syner både manglande 

vurderingsevne og sjølvstende. 

symbol description General, qualitative description of valuation criteria 

 

A 

 

Excellent 

An excellent performance, clearly outstanding. The 

candidate demonstrates excellent judgement and a high 
degree of independent thinking. 

 

B 

 

Very good 

A very good performance. The candidate demonstrates 

sound judgement and a very good degree of independent 

thinking. 

 

C 

 

Good 

A good performance in most areas. The candidate 

demonstrates a reasonable degree of judgement and 
independent thinking in the most important areas. 

 

D 

 

Satisfactory 

A satisfactory performance, but with significant 

shortcomings. The candidate demonstrates a limited 

degree of judgement and independent thinking. 

 
E 

 
Sufficient 

A performance that meets the minimum criteria, but no 
more. The candidate demonstrates a very limited degree 

of judgement and independent thinking. 

 

F 

 

Fail 

A performance that does not meet the minimum 

academic criteria. The candidate demonstrates an 

absence of both judgement and independent thinking. 

______________________________________________________  
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Vedlegg 2: Karakterfordeling i program på bachelornivå i 2011 
 A B C D E F Total   

tal 
Gj.snitt 

Bachelorprogram i antikke studier 9,7 18,5 34,7 25,8 8,1 3,2 124 2,86 

Bachelorprogram i arkeologi 5,8 18,7 39,8 26,9 5,8 2,9 171 2,83 

Bachelorprogram i digital kultur 13,5 25 33,8 20,3 3,4 4,1 148 3,13 

Bachelorprogram i europastudier 8,1 23,2 35,4 20,2 7,1 6,1 99 2,87 

Bachelorprogram i filosofi og idéhistorie 14,2 38,1 31,9 9,7 2,7 3,5 113 3,41 

Bachelorprogram i historie 6,7 18,9 32,5 22,3 9,9 9,7 566 2,61 

Bachelorprogram i historie- og kulturfag 9,6 24,6 29 16,5 9,6 10,7 345 2,76 

Bachelorprogram i kjønnsstudier 9,1 18,2 36,4 27,3 0 9,1 44 2,82 

Bachelorprogram i kulturvitenskap 4,4 27,7 41,6 16,8 8 1,5 137 2,99 

Bachelorprogram i middelalderstudier 8,6 20,7 25,9 27,6 5,2 12,1 58 2,64 

Bachelorprogram i midtøstenkunnskap 13,9 25,9 32,5 18,1 6 3,6 166 3,13 

Bachelorprogram i religionsvitenskap 14,1 21,5 38,8 14,1 5 6,6 121 3,06 

Bachelorprogram i USA-studier 6,3 20,8 27,1 6,3 18,8 20,8 48 2,27 

Total historie og kulturfag 9,1 22,8 33,6 19,8 7,6 7,2 2140 2,85 

         

Bachelorprogram i arabisk 10,3 17,9 33,3 20,5 10,3 7,7 39 2,74 

Bachelorprogram i engelsk 3,6 15,5 31,3 18,5 8,2 22,8 329 2,19 

Bachelorprogram i fransk 7,7 32,3 33,8 15,4 7,7 3,1 65 3,08 

Bachelorprogram i gresk 50 25 12,5 0 12,5 0 8 4,00 

Bachelorprogram i italiensk 17,6 47,1 5,9 11,8 11,8 5,9 17 3,30 

Bachelorprogram i japansk 11,5 16,7 32,3 24 5,2 10,4 96 2,74 

Bachelorprogram i latin 6,3 31,3 31,3 12,5 12,5 6,3 16 2,88 

Bachelorprogram i latinamerikastudier 9,3 27,9 32,6 9,3 9,3 11,6 43 2,84 

Bachelorprogram i nordisk 9,4 31,5 31,5 18,9 3,9 4,7 127 3,09 

Bachelorprogram i russisk 9 29,2 20,2 12,4 9 20,2 89 2,56 

Bachelorprogram i spansk språk og 
latinamerikastudium 

8,7 22,1 26,7 19,2 8,7 14,5 172 2,59 

Bachelorprogram i språk 15,1 25,7 30,9 12,1 7 9,2 272 3,02 

Bachelorprogram i språk og informasjon 14 26,9 31,2 7,5 12,9 7,5 93 2,99 

Bachelorprogram i språk og interkulturell 
kommunikasjon 

5 19,2 35 18,3 4,2 18,3 120 2,48 

Bachelorprogram i språkvitenskap 31,1 28,9 25,6 6,7 4,4 3,3 90 3,66 

Bachelorprogram i tysk 9,8 22 36,6 17,1 4,9 9,8 41 2,86 

Total språkfag 10,6 23,4 30,1 15,6 7,4 12,8 1617 2,75 

         

Bachelorprogram i estetiske fag 18,4 23,7 34,2 13,2 2,6 7,9 76 3,18 

Bachelorprogram i kunsthistorie 10,4 18,3 36,6 18,9 10,4 5,5 164 2,83 

Bachelorprogram i litteraturstudier 11 31,2 35,8 13,8 1,8 6,4 109 3,17 

Bachelorprogram i litteraturvitenskap 11 32,5 40,3 10,5 4,7 1 191 3,32 

Bachelorprogram i retorikk 19,4 19,4 44,8 14,9 1,5 - 67 3,40 

Bachelorprogram i teatervitenskap 8,9 30,1 38,9 15 4,4 2,7 113 3,16 

Total estetiske fag, eksl musikk 12,1 26,5 38,3 14,3 5,0 3,8 720 3,15 

         

Bachelorprogram i utøvende musikk eller 
komposisjon 

17,5 50,4 24,5 7 0 0,7 143 3,77 

         

Praktisk-pedagogisk utdanning 15,1 34,9 36,1 10,3 2 1,6 252 3,46 

Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende 
musikk 

26,3 52,6 21,1 0 0 0 19 4,05 

Total PPU 15,9 36,2 35,1 9,6 1,8 1,5 271 3,50 

Nordisk språk og litteratur - FJERNORD 7,2 21,7 39,1 24,6 2,9 4,3 69 2,92 
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Norsk som andrespråk (PRISME) 8,2 20,9 35,5 19,1 2,7 13,6 110 2,72 

Videreutdanning - kunst  6,7 25 30 28,3 8,3 1,7 30 2,88 

Videreutdanning - Norge som 
innvandringsland 

14,6 66,7 14,6 4,2 0 0 17 3,92 

Videreutdanning - norsk for innvandrere 5,3 15,8 26,3 26,3 15,8 10,5 15 2,37 

Videreutdanning - spansk 15,2 25 25,8 17,4 6,8 9,8 66 2,95 

Total vidareutdanning 9,8 24,6 32,4 20,4 4,1 8,7 307 2,89 

         

Norsk for utenlandske studenter 11,1 23,4 25,9 20,1 7 12,5 632 2,74 

         

Årskurs HF 19,8 29,3 32 13,1 1,8 4,1 222 3,40 

Årsstudium i filosofi 10 10 40 30 10 0 10 2,80 

Årsstudium, engelsk 4 8 48 12 4 24 25 2,24 

Årsstudium, fransk 6,7 20 60 13,3 0 0 15 3,20 

Årsstudium, historie 5,4 23,2 23,2 21,4 8,9 17,9 56 2,41 

Årsstudium, kunsthistorie 9,1 16,4 41,8 21,8 7,3 3,6 55 2,87 

Årsstudium, nordisk 8 18 26 24 12 12 50 2,50 

Årsstudium, nordisk deltid/fjernundervisning 50 16,7 33,3 0 0 6 3,17 

Årsstudium, norsk som andrespråk 10 16,7 33,3 23,3 0 16,7 30 2,63 

Årsstudium, religionsvitenskap 10,2 11,9 28,8 22 11,9 15,3 59 2,41 

Årsstudium, spansk språk og 
latinamerikastudier 

5,9 26,5 29,4 20,6 8,8 8,8 34 2,74 

Årsstudium, tysk 15,4 46,2 15,4 7,7 0 15,4 13 3,23 

Total årskurs/årsstudium 7,9 19,0 32,3 21,0 5,4 9,0 575 2,60 

         

         

Ex fac , Akademisk skriving 2,6 19,5 50,4 21,7 4,8 1 502 2,90 

Ex fac , Språk og kommunikasjon 8,6 14,6 20,9 19,8 10,8 25,4 268 2,15 

Ex fac , Tekst og kultur - seminarmodell 6,2 26,9 45,6 17,6 2,1 1,6 193 3,13 

Ex fac,, Tekst og kultur- eksamensmodellen 7,8 16,9 42,9 20,8 3,9 7,8 77 2,81 

Total ex fac 5,2 19,4 41,3 20,4 5,8 7,9 1040 2,74 

         

Ex. phil seminarmodellen 5,5 36,0 41,0 12,7 1,1 3,6 361 3,21 

Examen philosophicum - skoleeksamen 3,1 10,2 27,3 33,6 4,7 21,1 128 2,10 

Total ex phil         
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Vedlegg 3: Karakterfordelingar ved UiB 

 

 

Karakterfordeling ved fakulteta ved UiB i 2004 og 2011 

% A B C D E F Totaltal Gj.snitt 

HF 2004 12,1 27,2 29,4 15 5,8 10,5 10527 2,93 

HF 2011 12,1 26,5 31,4 16,3 5,9 7,9 8552 2,99 

JF 2004 10,5 23,9 31,6 19,5 7,1 7,5 4264 2,89 

JF 2011 10,8 25,7 35,2 19,3 7 2,1 7547 3,08 

MN 2004 13 24,8 25,7 15,6 8,5 12,3 7568 2,81 

MN 2011 13,7 26,1 27,8 14,4 8,6 9,4 9481 2,94 

MED 2004 8,6 36 33,9 14 4,6 2,9 4817 3,21 

OD 2004 3,6 27 37,8 15,8 5,1 10,7 196 2,76 

MOF 2011 11,5 35,1 35,5 11,6 3,9 2,4 5959 3,32 

PS 2004 8,3 21,4 26,2 13,8 6,9 23,4 4869 2,40 

PS 2011 14,8 33,1 30 12,4 4,4 5,3 4625 3,26 

SV 2004 11,3 27,6 32 16,5 6,6 6,1 9132 3,03 

SV 2011 11,8 27,9 33,3 16 6,5 4,5 8605 3,09 

Ex.phil 2004 12,1 36,7 27,2 10,4 2,1 11,5 2853 3,12 

Ex.phil 2011 6,8 37,6 38,2 10,9 1,5 5 2059 3,22 

PPU 2004 15,4 40,4 29,2 9,7 4,5 0,7 534 3,50 

UIB (uspes) 2004 20,8 36,6 28,7 10,4 2,6 0,8 330 3,60 

Sum 2004 11,2 27,7 29,5 15,2 6,3 10,1 45091 2,92 

Sum 2011 12,1 28,8 32,3 15,1 6,1 5,5 46829 3,09 

 

Karakterfordelingane ved UiB viser i hovudsak same mønster som dei nasjonale fordelingane. 

 

For HF er det nokså stabil karakterfordeling. Andelen A og E er om lag uendra frå 2004 til 

2011 medan andelen  C og D går litt opp, og andelen B og F går litt ned. Totaltalet går ned, 

men den nedgangen er mindre enn nedgangen i studenttalet
8
. Gjennomsnittskaraketeren går 

også litt opp. 

      

For UiB totalt er det større endringar. Andelen A, B og C og gjennomsnittskarakteren går 

klårt opp medan andelen F går klårt ned. Det er særleg store endringar ved PS-fak, som hadde 

uvanleg høg strykprosent i 2004. Her har det vore store forskyvningar i studenttalet, frå lågare 

grad til mastergrad/ profesjon. For heile UiB går andelen av studentar på lågare grad ned, og 

det påverkar karakterfordelinga ein del. Ved HF er andelen studentar på lågare nivå om lag 

uendra frå 2004 til 2011 (77,4 % i 2004 og 78,5 % i 2011).    

 

PPU har høg gjennomsnittskarakter (i 2011 er dette programmet overført til dei enkelte 

fakulteta). 

 

                                                
8
 Studentane tek fleire eksamenar enn i 2004, dels fordi emna er mindre, dels fordi kvar 

student avlegg fleire studiepoeng per år. Studiepoeng per student ved HF auka frå 36 i 2004 

til 40,5 i 2011. Når emna blir mindre, går som hovudregel strykprosenten ned 
 

http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/karakter_rapport.cfm?nullvalue=-&nivaString=x&brukersort=to&prognavn=x&emnenavn=x&karakterskala=a!9!b!9!c!9!d!9!e!9!f&kategori=s&emnekode=x&studkode=x&progkode=x&semester=x&sti=9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&insttype=11&arstall=2004&instkode=1120&finans=egen&fakkode=220&ufakkode=x&beregning=Antall9999totalt!sum(antall)?Prosent9999totalt!dbo.divisjon(sum(antall),sum(sum_antall))*100&valgt_sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20humanistiske%20fakultet&grupperingstring=a.karakter&sti_hele=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&sti_valgt=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&viskode=0
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/karakter_rapport.cfm?nullvalue=-&nivaString=x&brukersort=to&prognavn=x&emnenavn=x&karakterskala=a!9!b!9!c!9!d!9!e!9!f&kategori=s&emnekode=x&studkode=x&progkode=x&semester=x&sti=9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&insttype=11&arstall=2004&instkode=1120&finans=egen&fakkode=230&ufakkode=x&beregning=Antall9999totalt!sum(antall)?Prosent9999totalt!dbo.divisjon(sum(antall),sum(sum_antall))*100&valgt_sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20juridiske%20fakultet&grupperingstring=a.karakter&sti_hele=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&sti_valgt=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&viskode=0
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/karakter_rapport.cfm?nullvalue=-&nivaString=x&brukersort=to&prognavn=x&emnenavn=x&karakterskala=a!9!b!9!c!9!d!9!e!9!f&kategori=s&emnekode=x&studkode=x&progkode=x&semester=x&sti=9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&insttype=11&arstall=2004&instkode=1120&finans=egen&fakkode=260&ufakkode=x&beregning=Antall9999totalt!sum(antall)?Prosent9999totalt!dbo.divisjon(sum(antall),sum(sum_antall))*100&valgt_sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20matematisk-naturvitenskapelige%20fakultet&grupperingstring=a.karakter&sti_hele=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&sti_valgt=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&viskode=0
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/karakter_rapport.cfm?nullvalue=-&nivaString=x&brukersort=to&prognavn=x&emnenavn=x&karakterskala=a!9!b!9!c!9!d!9!e!9!f&kategori=s&emnekode=x&studkode=x&progkode=x&semester=x&sti=9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&insttype=11&arstall=2004&instkode=1120&finans=egen&fakkode=250&ufakkode=x&beregning=Antall9999totalt!sum(antall)?Prosent9999totalt!dbo.divisjon(sum(antall),sum(sum_antall))*100&valgt_sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20medisinsk-odontologiske%20fakultet&grupperingstring=a.karakter&sti_hele=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&sti_valgt=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&viskode=0
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/karakter_rapport.cfm?nullvalue=-&nivaString=x&brukersort=to&prognavn=x&emnenavn=x&karakterskala=a!9!b!9!c!9!d!9!e!9!f&kategori=s&emnekode=x&studkode=x&progkode=x&semester=x&sti=9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&insttype=11&arstall=2004&instkode=1120&finans=egen&fakkode=240&ufakkode=x&beregning=Antall9999totalt!sum(antall)?Prosent9999totalt!dbo.divisjon(sum(antall),sum(sum_antall))*100&valgt_sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20odontologiske%20fakultet&grupperingstring=a.karakter&sti_hele=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&sti_valgt=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&viskode=0
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/karakter_rapport.cfm?nullvalue=-&nivaString=x&brukersort=to&prognavn=x&emnenavn=x&karakterskala=a!9!b!9!c!9!d!9!e!9!f&kategori=s&emnekode=x&studkode=x&progkode=x&semester=x&sti=9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&insttype=11&arstall=2004&instkode=1120&finans=egen&fakkode=270&ufakkode=x&beregning=Antall9999totalt!sum(antall)?Prosent9999totalt!dbo.divisjon(sum(antall),sum(sum_antall))*100&valgt_sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20psykologiske%20fakultet&grupperingstring=a.karakter&sti_hele=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&sti_valgt=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&viskode=0
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/karakter_rapport.cfm?nullvalue=-&nivaString=x&brukersort=to&prognavn=x&emnenavn=x&karakterskala=a!9!b!9!c!9!d!9!e!9!f&kategori=s&emnekode=x&studkode=x&progkode=x&semester=x&sti=9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&insttype=11&arstall=2004&instkode=1120&finans=egen&fakkode=210&ufakkode=x&beregning=Antall9999totalt!sum(antall)?Prosent9999totalt!dbo.divisjon(sum(antall),sum(sum_antall))*100&valgt_sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20samfunnsvitenskapelige%20fakultet&grupperingstring=a.karakter&sti_hele=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&sti_valgt=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&viskode=0
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/karakter_rapport.cfm?nullvalue=-&nivaString=x&brukersort=to&prognavn=x&emnenavn=x&karakterskala=a!9!b!9!c!9!d!9!e!9!f&kategori=s&emnekode=x&studkode=x&progkode=x&semester=x&sti=9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&insttype=11&arstall=2004&instkode=1120&finans=egen&fakkode=205&ufakkode=x&beregning=Antall9999totalt!sum(antall)?Prosent9999totalt!dbo.divisjon(sum(antall),sum(sum_antall))*100&valgt_sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Examen%20philosophicum&grupperingstring=a.karakter&sti_hele=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&sti_valgt=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&viskode=0
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/karakter_rapport.cfm?nullvalue=-&nivaString=x&brukersort=to&prognavn=x&emnenavn=x&karakterskala=a!9!b!9!c!9!d!9!e!9!f&kategori=s&emnekode=x&studkode=x&progkode=x&semester=x&sti=9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&insttype=11&arstall=2004&instkode=1120&finans=egen&fakkode=205&ufakkode=x&beregning=Antall9999totalt!sum(antall)?Prosent9999totalt!dbo.divisjon(sum(antall),sum(sum_antall))*100&valgt_sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Examen%20philosophicum&grupperingstring=a.karakter&sti_hele=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&sti_valgt=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&viskode=0
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/karakter_rapport.cfm?nullvalue=-&nivaString=x&brukersort=to&prognavn=x&emnenavn=x&karakterskala=a!9!b!9!c!9!d!9!e!9!f&kategori=s&emnekode=x&studkode=x&progkode=x&semester=x&sti=9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&insttype=11&arstall=2004&instkode=1120&finans=egen&fakkode=320&ufakkode=x&beregning=Antall9999totalt!sum(antall)?Prosent9999totalt!dbo.divisjon(sum(antall),sum(sum_antall))*100&valgt_sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Praktisk-pedagogisk%20utdanning&grupperingstring=a.karakter&sti_hele=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&sti_valgt=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&viskode=0
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/karakter_rapport.cfm?nullvalue=-&nivaString=x&brukersort=to&prognavn=x&emnenavn=x&karakterskala=a!9!b!9!c!9!d!9!e!9!f&kategori=s&emnekode=x&studkode=x&progkode=x&semester=x&sti=9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&insttype=11&arstall=2004&instkode=1120&finans=egen&fakkode=000&ufakkode=x&beregning=Antall9999totalt!sum(antall)?Prosent9999totalt!dbo.divisjon(sum(antall),sum(sum_antall))*100&valgt_sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!UIB%20(uspesifisert%20underenhet)&grupperingstring=a.karakter&sti_hele=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&sti_valgt=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode!9!emnekode&viskode=0
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Ved Ex. phil er det betydelege endringar. Det er nedgang i andelen A og F medan det er auke 

i andelen C. Gjennomsnittskarakteren går ein del opp, og den ligg over gjennomsnittet for 

heile UiB både i 2004 og 2011. 

 

Skalaen bestått/ikkje bestått blir brukt i om lag 19 % av eksamenane ved UiB i 2011, ved HF 

er andelen mindre (7 %). Andelen ikkje bestått var på 1,5 % ved UiB totalt medan den var 2,7 

% ved HF i 2011. Denne skalaen blir særleg nytta ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 

og Det psykologiske fakultet ved UiB. Ved HF er det ved Griegakademiet, i norsk- kurs for 

utanlandske studentar og i PhD-programmet at denne skalaen blir nytta ein del.  

 

Også ved UiB er karakterfordelinga på masteropgåver vesentleg annleis enn på andre emne. 

Ved dei ulike fakulteta var karakterfordelinga på masteroppgåver slik i 2007 og 2011: 

 

 

Karakterfordeling på masteroppgåver ved fakulteta ved UiB 

% A B C D E F Totaltal Gj.snitt 

HF 2007 25,9 39,1 26,4 6,4 1,8 0,5 220 3,80 

HF 2011 21,5 40,3 28,2 8,3 1,1 0,6 181 3,71 

JF 2007 44,1 33,2 15,2 6,2 1,4 0 211 4,13 

JF 2011 37,1 37,9 18,5 4,7 1,7 0 232 4,04 

MN 2007 16,7 50,5 25,2 6,2 1,4 0 210 3,75 

MN 2011 20,6 50,2 24,9 3,5 0,4 0,4 257 3,86 

MOF 2007 22,1 55,8 18,2 3,9 0 0 77 3,96 

MOF 2011 16,7 49 26,5 6,9 1 0 102 3,74 

PS 2007 18,4 32,7 32,7 14,3 0 2 49 3,50 

PS 2011 24,1 40,7 23,1 9,3 1,9 0,9 108 3,73 

SV 2007 15,7 48,6 31,4 3,8 0 0,5 210 3,75 

SV 2011 22,4 42,9 26,7 4,8 2,9 0,5 210 3,76 

UIB 2007 24,9 43,4 24,4 5,9 1 0,3 978 3,84 

UiB 2011 24,6 43,5 24,4 5,7 1,5 0,4 1090 3,83 

 

Totalt er det praktisk tala ingen endringar frå 2007 til 2011, men det er ein del variasjonar 

mellom fakulteta. HF ligg litt over snittet når det gjeld andelen A i 2007, medan andelen er litt 

under snittet i 2011. Gjennomsnittskarakteren ved HF er litt under gjennomsnittet ved heile 

UiB. Det juridiske fakultet ligg langt over dei andre fakulteta når det gjeld andelen A og 

gjennomsnittskarakter, men her er det nedgang frå 2007 til 2011. Her kan det vere verdt å 

merke seg at jus som hovudregel har masteroppgåver på 30 studiepoeng medan dei andre 

fakulteta som regel har 60 studiepoeng
9
. Jus gir også relativt lite rettleiing. Det kan då synest 

som om jus brukar skalaen annleis enn ved andre fakultet. Dette synest å vere tilfelle også ved 

andre universitet. 

 

                                                
9 Også farmasi har masteroppgåve på 30 studiepoeng, men karakterfordelinga her skil seg ikkje ut med høg andel 

A. I tabellen ovanfor er oppgåvene i farmasi fordelte på MN og MOF    
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Bachelorprogram i kinesisk  

 
Dokumenter i saken 

 Oversendelsesbrev fra Institutt for fremmedspråk 

 Midlertidig studieplan 

 Utkast studieplan 

 
Bakgrunn 
I fakultetets strategiplan for 2011-2015 har fakultetsstyret vedtatt å satse på utviklingen av 
studietilbud i østasiatiske språk, historie og kultur. Denne satsingen inngår i universitetets 
overordnete målsetning om å satse på studietilbud tilknyttet Øst-Asia, herunder japansk og 
kinesisk. Fakultetet har i år utlyst et professorat i japansk for å styrke dette tilbudet. 
 
I forbindelse med nye studieplasser gitt til UiB i årets revidert statsbudsjett, vedtok 
universitetsstyret å tildele 10 studieplasser til fakultetet øremerket et nytt bachelorprogram i 
kinesisk. Tildelingen skjedde utenom de ordinære frister for å melde inn nye studietilbud, og 
plassene ble derfor midlertidig fordelt til årsstudier ved fakultetet for studieåret 2012-2013.  
 
Institutt for fremmedspråk har i påvente av tilsettinger i vitenskapelige stillinger utarbeidet et 
midlertidig forslag til studieplan for programmet. Denne midlertidige studieplanen vil være 
grunnlaget for videre behandling i Utdanningsutvalget og Universitetsstyret, og vil bli 
ferdigstilt når ansettelsene har funnet sted.   
 
 
Vurdering 
Det tilbys i dag begynnerundervisning i kinesisk i regi av Konfutse-instituttet i Bergen, 
organisert gjennom Senter for etter- og videreutdanning og med Institutt for fremmedspråk 
som faglig samarbeidspartner. Dette tilbudet ble opprettet i 2008, og vil danne et godt 
grunnlag for spesialiseringen i programmet. Nye studenter som blir tatt opp til programmet i 
forbindelse med opptaket i 2013, vil derfor ha et fullverdig studietilbud som vil bygges ut når 
de nye stillingene er besatte.  
 
Med bakgrunn i de tildelte studieplassene bestemte fakultetsstyret at det skulle lyses ut én 
vitenskapelig stilling over fakultetets grunnbudsjett tilknyttet programmet. I tillegg søkes det 
etablert et samarbeid mellom UiB og Hanban, det kinesiske hovedkvarteret til Konfutse-
instituttene, som på vegne av kinesiske myndigheter arbeider for å etablere undervisning i 
kinesisk språk og kultur over hele verden. Hanban har tidligere vist interesse for å 
mellomfinansiere stillinger i kinesisk ved UiB. I fravær av egenfinansierte stillinger i kinesisk 

har fakultetsledelsen tidligere vært skeptisk til et slikt samarbeid, men grunnlaget for 
skepsisen faller bort gjennom de ti studieplassene og utlysning av en fast stilling. Tilbudet fra 
Hanban ble framsatt muntlig av Hanban-direktøren i desember 2011 i samtale med 
videdekan for utdanning og internasjonalisering. Rektor har som oppfølging sendt et formelt 
brev til Hanban for å konkretisere tilbudet. Fakultetet har fått opplyst at saken arbeides med 
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fra kinesisk hold, og dersom finansieringen sikres, vil det bli opprettet to vitenskapelige 
stillinger i kinesisk ved fakultetet. Fakultetet har forskuttert et slikt samarbeid gjennom 
utlysing av to stillinger, den ene med forbehold.  
 
I påvente av at stillingene besettes, har instituttet bedt om å få lyse ut programmet i 2013 
med 20 studieplasser, og så på nytt i 2015. Fra 2015 ønsker instituttet et årlig opptak, 
innenfor rammene av tildelte studieplasser. Fakultetsledelsen mener at dette er et godt 
forslag, som vil gi et godt studentgrunnlag i det første kullet, samtidig som det vil gi det 
nyetablerte fagmiljøet tid til å videreutvikle programmet. I mellomtiden vil fakultetet fortsette 
arbeidet for å få utvide studieplassrammene for programmet. 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
 

Fakultetsstyret godkjenner opprettelsen av bachelorprogram i kinesisk, og oversender saken 
til Studieadministrativ avdeling for sluttbehandling. 

 
 
   

 
Gjert Kristoffersen   
dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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Midlertidig studieplan med emnebeskrivelser for bachelorprogram i 
kinesisk 
 

Vedlagt følger midlertidig studieplan med emnebeskrivelser for bachelorprogram i kinesisk. 

Studieplanen er godkjent av instituttrådet 29. oktober, 2012. I forbindelse med opprettelsen 

av det nye studieprogrammet i kinesisk ønsker vi å peke på følgende: 

 

- Studieplanen er midlertidig og derfor ikke fullstendig. Det vil komme endringer når fast 
vitenskapelig ansatte er tilsatt på faget. 

- Studieplanen har tatt utgangspunkt i studieplanen for bachelor i japanske, tidligere 
utarbeidet utkast til studieplan fra august 2012 og de 4 emnebeskrivelsene i kinesisk som 
eksisterte. Det er viktig å presisere at den endelige strukturen og omfanget av 
spesialiseringen ikke er på plass, men vil måtte bli diskutert når de vitenskapelig ansatte 
er tilsatt. Vedlagt studieplan representerer derfor et forslag som ligner det vi har for 
japansk, mens utkastet til studieplan fra 2012 (vedlagt) representerer et forslag som 
kanskje er bedre innholdsmessig, men mer ressurskrevende. 

- Det er viktig og ønskelig for bachelorprogrammene i både kinesisk og japansk å få på 
plass et felles Øst-Asia-emne i løpet av første semester som kan inngå i graden til både 
japansk- og kinesiskstudenter, som alternativ ex.fac.. Emnet vil kunne gi en innføring i 
den Øst-asiatiske regionen/sivilisasjonen (Japan, Kina og Korea), med fokus på historie, 
verdigrunnlag og moderne samfunn. Det vil være en styrke for både kinesisk- og 
japanskstudenter å få innblikk i regionen, og det vil være en god inngangsport til videre 
studier. 

- Instituttet foreslår at det blir tatt opp 20 studenter høsten 2013 og at neste opptak blir 
høsten 2015. Fra 2015 vil det være ønskelig med opptak av 20 studenter hver høst til 
studieprogrammet. Dette vil gi fagmiljøet en anledning til å etablere seg på instituttet og 
videreutvikle studieprogrammet.  

 

Vennlig hilsen 

 

Leiv Egil Breivik 

instituttleder Kjetil Berg Henjum 

 undervisningskoordinator 

Vedlegg 

1 Midlertidig studieplan med emnebeskrivelser for bachelorprogram i kinesisk 

2 Utkast studieplan for bachelorprogram i kinesisk - aug 12 

Referanse Dato 

2012/11858-HIKR 24.10.2012 
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Bachelorprogram i kinesisk 
Godkjent ved IF 29. oktober. 2012, gyldig fra H2013 

 
Kategoriar  

Programnamn, norsk Bachelorprogram i kinesisk 

Programnamn, 

engelsk 

Bachelor’s Programme in Chinese 

Undervisningsspråk Undervisningsspråket på kinesiskemna er japansk og norsk/engelsk. 

For alle andre fagemne, sjå den einskilde emneplanen. 

Studiepoeng 180 

Mål og innhald Kina er i dag ei økonomisk og politisk stormakt som ikkje berre 

spelar ei viktig rolle i sin eigen region, Aust-Asia, men òg i ein 

global samanheng. Som historisk sentrum i den øst-asiatiske 

sivilisasjonen er kinesisk kultur likevel på mange måtar svært ulik 

vår eigen. Gjennom studiet av kinesisk møter studenten ei ny og 

fascinerande verd, der kjente element eksisterer i ein 

framandkulturell kontekst.  

 

Som tale- og skriftspråk for 1, 3 milliarder menneske er kinesisk det 

mest talte morsmålet i verda, og det dannar ein naturleg innfallsport 

til ein kulturkrets der gamalt og nytt lever side om side. Store 

mengder ny informasjon kan verta tilgjengeleg for dei som lærer å 

kjenna kinesisk språk og kultur, og kjennskap til kinesisk ordforråd 

og skriftteikn er også til stor hjelp når ein skal lære japansk eller 

koreansk. Kinesisk skil seg frå vestlege språk på ein rekkje punkt, og 

det er både utfordrande og spennande å få innsikt i det kinesiske 

skriftuniverset. Det blir òg lagt vekt på praktisk meistring av 

moderne kinesisk språk, der studenten får intensiv trening i å snakka, 

forstå, lesa og skriva kinesisk. Studenten får elles grunnleggjande 

kunnskapar om historie, samfunnstilhøve og kultur, samt moglegheit 

for fordjuping i eit Kina-relatert tema. 

 

Hovudvekta i studiet vert lagd på språktileigning og språkforståing. 

Kinesisk er eit tidkrevjande språk å læra i høve til nære europeiske 

språk, ikkje minst grunna skriftsystemet. Det er derfor viktig å ha eit 

realistisk bilete av oppnåeleg språknivå. Etter eit års studium skal 

studentane vera i stand til å halda enkle samtalar om avgrensa tema 

og skriva enkle stilar ved hjelp av ordbok. Etter to år opplever mange 

at dei har eit større passivt vokabular og teiknforråd, men at dei 

framleis ikkje meistrar naturleg samtale. Vi oppmodar difor 

studentane til å nytta seg av UiB sine utvekslingsavtaler i løpet av 

studiet, for å få den rette balansen mellom teoretiske og praktiske 

språkkunnskapar. Ved å studere ved eit kinesisk universitet, kan ein 

også følgje kurs over eit breitt spekter av kultur- og 

samfunnsrelaterte tema.  

 

Læringsutbyte Ein forventar at studenten etter fullført bachelor er i stand til å 

- kunne lesa nærmare xxx skriftteikn og skriva over xxx. 



- ha tileigna seg vokabular og grammatiske former på 

mellomnivå  

- halde enkle samtalar om avgrensa tema i rolig tempo. 

- skrive enkle stilar ved hjelp av ordbok. 

- kunne omsette enkle tekster frå kinesisk til norsk. 

- ha grunnleggjande kunnskap om kinesisk samfunn og 

historie. 

- å kunne lese Kina-relaterte engelskspråklige tekstar med 

kritisk og kunnskapsbasert blikk, samt sjølv leite fram seriøs 

kjeldelitteratur og produsere akademisk tekst om ei formulert 

Kina-relatert problemstilling. 

 

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Tilrådde 

førekunnskapar 

Ingen 

Innføringsemne Bachelorprogrammet i kinesisk inneheld 30 studiepoeng med 

innføringsemne (førstesemesterstudiet) og er sett saman av:  

 Examen philosophicum 

 Akademisk skriving 

 Språk og kommunikasjon  

      eller Tekst og kultur  

Språk og kommunikasjon er sterkt tilrådd. 

Bachelorgraden kan ikkje innehalda meir enn 30 studiepoeng 

innføringsemne. 

Obligatoriske 

emne/spesialisering 

 

Bachelorprogrammet i kinesisk er 3-årig (180 studiepoeng). 

Programmet skal innehalda inntil 30 studiepoeng med 

innføringsemne (ex.phil. og ex.fac.), og 90 studiepoeng med 

spesialisering i kinesisk. Dei siste 60 studiepoenga er frie. 

 

Studiet startar med innføringsemna i det første semesteret, følgt av 

emna KIN101, KIN102, KIN103, KIN104, KIN 201 og KIN251. 

 

KIN251 tilfredsstiller gradskravet om eit sjølvstendig skriftleg arbeid 

på 15 studiepoeng, jf. Utfyllande reglar for Det humanistiske 

fakultetet. 

Tilrådde valemne Bachelorprogrammet i kinesisk inneheld 60 frie studiepoeng. 

Studenten kan velja emne innanfor skulefag, språkfag, historie- og 

kulturfag, estetiske fag eller andre fag som er relevante for studenten 

si vidare utdanning eller yrkesplanar.  

Instituttet tilrår utvekslingsopphald ved eit kinesisk universitet. 

Rekkjefølgje for emne 

i studiet 

Tilrådd rekkjefølgje for emne i studiet: 

1. semester (H): Førstesemesterstudiet ex.phil. og ex.fac. (30 stp) 

 

2. semester (V): KIN101 Innføring i kinesisk språk 1 (15 stp) 

KIN102 Kinesisk språk 2 (15 stp) 

 

3. semester (H): KIN103 Kinesisk språk 3 (15 stp) 

KIN104 Kinesisk språk 4 (15 stp) 

 

4. semester (V): 



KIN201 Kinesisk språk 5 (15 stp) 

KIN251 Kina: Kultur og samfunn med bacheloroppgåve (15 stp)  

 

5. semester (H): 

Frie studiepoeng eller delstudium i utland (30 stp) 

 

6. semester (V): 

Frie studiepoeng eller delstudium i utland (30 stp) 

 

Studentar kan sjølv velja om dei vil følgja det tilrådde løpet eller om 

dei vil byta om på rekkjefølgja av spesialisering og frie studiepoeng. 

Det er tilrådd at ein fullfører 100-nivå i kinesisk før ein tek fatt på 

200-nivå. 

Krav til progresjon i 

studiet 

For ein fulltidsstudent er normal studieprogresjon 30 studiepoeng 

kvart semester. 

Delstudium i utlandet Det blir sterkt tilrådd at studentane i løpet av studiet har eit opphald i 

Kina. Vi kan gi tilbod om eit studieopphald på eit kinesisk 

universitet. Kontakt studierettleiar eller faglærar for nærare 

informasjon.  

Undervisningsmetodar Programmet omfattar ulike undervisningsformer; til dømes 

førelesingar, seminar/gruppeundervisning, lydlab/videoframsyning. 

Sjå emneplanen for det einskilde emnet. 

Vurderingsformer Gjennom programmet blir studentane prøvde på ulike måtar, til 

dømes skuleeksamen, semesteroppgåve og munnleg prøve. I tillegg 

skriv dei ei bacheloroppgåve. Sjå emneplanen for det einskilde 

emnet. 

Karakterskala Ved sensur av emna i programmet kan det bli nytta ein av to 

karakterskalaer:  

1) A-F, der F er stryk 

2) Greidd/ikkje greidd 

 

Sjå emneplanen for det einskilde emnet. 

Kompetanse for 

vidare studium 

 

Yrkesvegar Blant yrkesgrupper der kompetanse i kinesisk og kjennskap til Kina 

er nyttig, kan nemnast næringsliv (til dømes turistnæringa, 

fiskeeksport) og internasjonalt retta organisasjonar, og elles 

undervisning, forsking, presse og media. Kandidatar med kinesisk er 

òg å finna i utanrikstenesta, eller dei er sysselsette med 

bibliotekarbeid eller omsetjingsoppgåver. 

 

For å kunna bruka kinesisk aktivt i jobbsamanheng er lengre opphald 

i Kina undervegs i eller etter studiet naudsynt. 

Evaluering Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt 

kvalitetssikringssystem. 

Oppstart Haust 

Undervisningsstad Bergen 

Programansvarleg Institutt for framandspråk 

E-post: studierettleiar@if.uib.no 

mailto:studierettleiar@if.uib.no


Utdanningplan 

SPESIALISERING I KINESISK 

 

1. sem. EXPHIL 10 stp F 

haust EXFAC 

(EXFAC00AS+EXFAC00SK) 

20 stp F 

2. sem. 

vår 

KIN101 

KIN102 

15 stp 

15 stp 

OS 

OS 

3. sem. KIN103 15 stp OS 

haust KIN104 15 stp OS 

4. sem. KIN201 15 stp OS 

vår KIN251 15 stp OS 

5. sem. Frie studiepoeng 30 stp V 

haust (Tilrådd utveksling)   

6. sem. 

vår  

Frie studiepoeng 

(Tilrådd utveksling) 

30 stp V 

 

 

 

 



Emneomtalar 
 

Emnekode KIN101 

Emnenamn Innføring i kinesisk språk 1 

Engelsk emnenamn Introductory Course in Mandarin Chinese 1 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Vår 

Undervisningsspråk Kinesisk og norsk/engelsk  

Studienivå Bachelor 

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

Mål og innhald Dette er eit tilbod til studentar som ønskjer 

grunnopplæring i moderne mandarin. Mandarin er 

hovudspråket i mellom anna fastlands-Kina og Taiwan, 

og er inngangsporten til ei av verdas eldste 

sivilisasjonar. Det er det språket i verda som har flest 

morsmålsbrukarar. Studentane skal tileigne seg praktisk 

dugleik i moderne mandarin, både skriftleg og munnleg. 

Dei skal lære seg god uttale ved hjelp av 

transkripsjonssystemet Hanyu pinyin, eit 

grunnleggjande vokabular, samt eit visst tal skriftteikn. 

Læringsutbyte/resultat 

Kunnskap 

Dugleik 

Grunnkompetanse 

Etter fullført emne skal studentane kunne lese enkle 

tekstar og føre ein enkel samtale på mandarin. 

 

Tilrådde forkunnskapar  God dugleik i engelsk 

Krav til forkunnskapar Generell studiekompetanse 

Undervisning og omfang 

Type 

Timar pr veke 

Veker 

Undervisninga vil bli gitt i form av førelesingar og 

gruppearbeid. Det er om lag 10 timar undervisning i 

uka. 

 

Obligatoriske arbeidskrav Dette kurset har jamlege obligatoriske heimeoppgåver. 

For å kunna gå opp til eksamen må studenten levera inn 

desse oppgåvene og få godkjend 75 prosent av dei. Det 

blir kravd at studentane har 75% oppmøte til 

undervisninga for å få vurdering i emnet. Dei godkjende 

arbeidskrava er gyldig i eitt semester utover 

undervisningssemesteret. 

Vurderingsformer Munnleg prøve på 15-20 minutt.  

 

Eksamen vert arrangert kvart semester. 

Karakterskala Det vert nytta karakterskala gradert frå A til F 

Læremiddelomtale Tekstbok for nybyrjarar med tilhøyrande arbeidsbok, og 

multimedia-verkty. 

Undervisningsstad Universitetet i Bergen. 

Emneevaluering Studentane skal evaluera undervisninga i tråd med UiB 

sitt kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon studierettleiar@if.uib.no  

  

 

mailto:studierettleiar@if.uib.no


Emnekode KIN102 

Emnenamn Kinesisk språk 2 

Engelsk emnenamn Introductory Course in Mandarin Chinese 2 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Vår 

Undervisningsspråk Kinesisk og norsk/engelsk  

Studienivå Bachelor 

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

Mål og innhald Dette er eit tilbod til studentar som ønskjer vidaregåande 

innføring i moderne mandarin. Studentane skal tileigne 

seg praktisk dugleik i moderne mandarin, både skriftleg 

og munnleg. Dei skal tileigne seg eit utvida vokabular 

og eit visst tal skriftteikn. Emnet gir og ein praktisk 

gjennomgang av grunntrekka i grammatikken. 

Læringsutbyte/resultat 

Kunnskap 

Dugleik 

Grunnkompetanse 

Etter fullført emne skal studentane kunne lese og skrive 

enkle tekstar, og føre samtalar om daglegdagse tema på 

mandarin. 

Tilrådde forkunnskapar  God dugleik i engelsk. KIN101 eller tilsvarande 

kunnskapar. 

Krav til forkunnskapar Ingen. 

Undervisning og omfang 

Type 

Timar pr veke 

Veker 

Undervisninga vil bli gitt i form av førelesingar og 

gruppearbeid. Det er om lag 10 timar undervisning i 

uka. 

 

Obligatoriske arbeidskrav Dette kurset har jamlege obligatoriske heimeoppgåver. 

For å kunna gå opp til eksamen må studenten levera inn 

desse oppgåvene og få godkjend 75 prosent av dei. Det 

blir kravd at studentane har 75% oppmøte til 

undervisninga for å få vurdering i emnet. Dei godkjende 

arbeidskrava er gyldig i eitt semester utover 

undervisningssemesteret. 

Vurderingsformer Eksamen består av to delar: 

1) Tre timar skriftleg eksamen i lesedugleik, 

grammatikk og skrivedugleik.  

2) Ei munnleg prøve på kinesisk. 

Begge eksamensdelane må vera greidde i same 

semester. Skriftleg eksamen tel 60% og munnleg prøve 

tel 40% når den endelege karakteren vert fastsett. 

Eksamen vert arrangert kvart semester. 

Karakterskala Det vert nytta karakterskala gradert frå A til F. 

Læremiddelomtale Tekstbok for nybyrjarar med tilhøyrande arbeidsbok, og 

multimedia-verkty. 

Undervisningsstad Universitetet i Bergen. 

Emneevaluering Studentane skal evaluera undervisninga i tråd med UiB 

sitt kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon studierettleiar@if.uib.no  

  

http://www.uib.no/emne/KIN101
mailto:studierettleiar@if.uib.no


 

 

 

Emnekode KIN103 

Emnenamn Kinesisk språk 3 

Engelsk emnenamn Introductory Course in Mandarin Chinese 3 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Haust 

Undervisningsspråk Kinesisk og norsk/engelsk 

Studienivå Bachelor 

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

Mål og innhald KIN103 byggjer på KIN101 og KIN102 og har vidare 

begynnarundervisning i og om det kinesiske språket, med vekt 

på språkstruktur, skriftspråk og daglegdags tale. Dette er eit 

tilbod til studentar som ønskjer å lære moderne mandarin over 

basisnivået.  

 

Studentane skal skaffe seg praktisk dugleik i moderne 

mandarin, både skriftleg og munnleg. Dei skal skaffe seg eit 

vokabular på 400 ord knytte til daglegliv og 

universitetskvardag, samt 200 nye skriftteikn. Dei skal óg 

verte kjende med vanlege sosiale og kulturelle aktivitetar i 

Kina. Korrekt uttale vektleggjast. 

Læringsutbyte/resultat 

 Kunnskap 

 Dugleik 

 Grunnkompetanse 

Studentane skal 

- ha tileigna seg basisvokabular og basisgrammatikk 

- ha tileigna seg eit vokabular på 400 ord knytt til 

daglegliv og 200 nye skriftteikn.  

- ha kjennskap til daglegliv, skikkar, sedvanar og andre 

kulturelle aktivitetar i Kina. 

Tilrådde forkunnskapar  KIN101 og KIN102 eller tilsvarande kunnskapar. Det er ein 

klar føremon å ta KIN103 og KIN104 i same semester. God 

dugleik i engelsk 

Krav til forkunnskapar Ingen 

Faglig overlapp  

Undervisning og omfang 

 Type 

 Timar pr veke 

 Veker 

Undervisninga vil bli gitt i form av førelesingar og 

gruppearbeid. Det er om lag 8 timar undervisning i uka. 

 

Obligatoriske arbeidskrav Dette kurset har obligatorisk frammøte i undervisninga og 

jamlege obligatoriske heimeoppgåver. For å kunne gå opp til 

eksamen må studenten levere inn desse oppgåvene og få 

godkjent 75 prosent av dei, og vere til stades på 75% av 

undervisningstimane. Dei godkjende arbeidskrava er gyldig i 

eitt semester utover undervisningssemesteret. 

 

Vurderingsformer Eksamen består av to delar: 

3) Tre timar skriftleg eksamen i lesedugleik, grammatikk 

og skrivedugleik.  

4) Ei munnleg prøve på kinesisk. 



Begge eksamensdelane må vera greidde i same semester. 

Skriftleg eksamen tel 60% og munnleg prøve tel 40% når den 

endelege karakteren vert fastsett. 

Eksamen vert arrangert kvart semester. 

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

stryk.  

Læremiddelomtale Tekstbok for nybyrjarar med tilhøyrande arbeidsbok, og 

multimedia-verkty. Ordbøker og eiga grammatikkbok. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Studentane skal evaluera undervisninga i tråd med UiB sitt 

kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon studierettleiar@if.uib.no  

 

 

mailto:studierettleiar@if.uib.no


 

Emnekode KIN104 

Emnenamn Kinesisk språk 4 

Engelsk emnenamn Introductory Course in Mandarin Chinese 4 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Haust 

Undervisningsspråk Kinesisk og norsk/engelsk 

Studienivå Bachelor 

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

Mål og innhald KIN104 byggjer på KIN103 og har vidare 

begynnarundervisning i og om det kinesiske språket, med vekt 

på språkstruktur, skriftspråk og normalt høfleg tale. Dette er 

eit tilbod til studentar som ønskjer å lære moderne mandarin 

over basisnivået.  

 

Studentane skal skaffe seg praktisk dugleik i moderne 

mandarin, både skriftleg og munnleg. Dei skal meistre eit 

vokabular på 700 ord knytte til kvardags- og samfunnsliv, 

samt lære 300 nye skriftteikn. Dei skal óg lære å uttrykkje 

eigne synspunkt på ulike tema. Korrekt uttale vektleggast. 

Læringsutbyte/resultat 

 Kunnskap 

 Dugleik 

 Grunnkompetanse 

Studentane skal 

- ha tileigna seg basisvokabular og basisgrammatikk 

- ha tileigna seg eit vokabular på 700 ord knytt til 

kvardags- og samfunnsliv og 300 nye skriftteikn.  

- kunne uttrykkje eigne synspunkt på ulike tema. 

Tilrådde forkunnskapar  KIN103 eller tilsvarande kunnskapar. Det er ein klar føremon 

å ta KIN103 og KIN104 i same semester. God dugleik i 

engelsk. 

Krav til forkunnskapar Ingen 

Faglig overlapp  

Undervisning og omfang 

 Type 

 Timar pr veke 

 Veker 

Undervisninga vil bli gitt i form av førelesingar og 

gruppearbeid. Det er om lag 8 timar undervisning i uka. 

 

Obligatoriske arbeidskrav Dette kurset har obligatorisk frammøte i undervisninga og 

jamlege obligatoriske heimeoppgåver. For å kunne gå opp til 

eksamen må studenten levere inn desse oppgåvene og få 

godkjent 75 prosent av dei, og vere til stades på 75% av 

undervisningstimane. Dei godkjende arbeidskrava er gyldig i 

eitt semester utover undervisningssemesteret. 

 

Vurderingsformer Eksamen består av to delar: 

5) Tre timar skriftleg eksamen i lesedugleik, grammatikk 

og skrivedugleik.  

6) Ei munnleg prøve på kinesisk. 

Begge eksamensdelane må vera greidde i same semester. 

Skriftleg eksamen tel 60% og munnleg prøve tel 40% når den 

endelege karakteren vert fastsett. 



Eksamen vert arrangert kvart semester. 

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

stryk.  

Læremiddelomtale Tekstbok for nybyrjarar med tilhøyrande arbeidsbok, og 

multimedia-verkty. Ordbøker og eiga grammatikkbok. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Studentane skal evaluera undervisninga i tråd med UiB sitt 

kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon studierettleiar@if.uib.no  

 

 

mailto:studierettleiar@if.uib.no


 

Emnekode KIN200 

Emnenamn Kinesisk språk 5 

Engelsk emnenamn  Course in Mandarin Chinese 4 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Vår 

Undervisningsspråk Kinesisk og norsk/engelsk 

Studienivå Bachelor 

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

Mål og innhald KIN200 byggjer på KIN103 og KIN104 og har undervisning 

på tideleg mellomnivå i og om det kinesiske språket, med lik 

vekt på munnleg og skriftleg produksjon og forståing. 

Læringsutbyte/resultat 

 Kunnskap 

 Dugleik 

 Grunnkompetanse 

 

Tilrådde forkunnskapar  KIN104 eller tilsvarande kunnskapar. God dugleik i engelsk 

Krav til forkunnskapar Ingen 

Faglig overlapp  

Undervisning og omfang 

 Type 

 Timar pr veke 

 Veker 

Undervisninga vil bli gitt i form av førelesingar og 

samtalegrupper. 

6 førelesingar og 2 gruppetimar i veka i 12 veker. 

Obligatoriske arbeidskrav  

Vurderingsformer Eksamen vert arrangert kvart semester. 

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

stryk.  

Læremiddelomtale   

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Studentene skal evaluera undervisninga i tråd med UiB sitt 

kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon studierettleiar@if.uib.no  

 

mailto:studierettleiar@if.uib.no


 

Emnekode KIN251  

Emnenamn China: Kultur og samfunn med bacheloroppgåve 

Engelsk emnenamn China: Culture and Society with thesis 

Studiepoeng 15 

Undervisningssemester Vår 

Undervisningsspråk Norsk/Engelsk  

Studienivå Bachelor 

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

Mål og innhald Målet er å gi breiddekunnskapar om det kinesiske samfunnet 

og om korleis det har utvikla seg til ein moderne nasjon. Ein 

skal også få ei djupare forståing for einskilte, utvalgte tema og 

få trening i kritisk lesing av ulike akademiske tekstar og 

skriving av slike. 

Læringsutbyte/resultat 

 Kunnskap 

 Dugleik 

 Grunnkompetanse 

Studentane skal 

- ha fått fordjupa kunnskapar om enkelttema knytt til det 

kinesiske samfunnet 

- kunne delta i norskspråklige diskusjonar om Kina-

relaterte tema ved å formulere argument og bidra med 

relevant kunnskap 

- kunne lete fram seriøs kjeldelitteratur om bestemte 

Kina-relaterte tema og angi og bruke dei i samband 

med oppgåveskriving. 

- kunne lese akademisk tekst på engelsk eller norsk med 

kritisk og kunnskapsbasert blikk. 

- kunne formulere ein problemstilling innanfor eit Kina-

relaterte tema, reflektere over omgrep og termar, 

handsame kjelder, argument og kunnskap og skrive 

om temaet på ein reflektert og grundig måte. 

- kunne ta imot og lære av kritiske kommentarar mot 

eigen tekst både med omsyn til struktur, 

argumentasjon og formuleringar.  

Tilrådde forkunnskapar   

Krav til forkunnskapar Ingen 

Faglig overlapp  

Undervisning og omfang 

 

Undervisninga vil bli gitt i form av førelesingar og seminar. 

2 timar per veke i 12 veker, samt 2 timars seminar kvar veke i 

6 av dei 12 vekene. 

Obligatoriske arbeidskrav Det er obligatorisk å møta til rettleiing to gonger på 

semesteroppgåva.   

Dei godkjende arbeidskrava er gyldige i eitt semester utover 

undervisningssemesteret. 

Vurderingsformer Ei rettleidd bacheloroppgåve på 10-15 A4-sider med fastsett 

eller sjølvvalt emne. 

Eksamen vert arrangert kvart semester. Det vert ikkje gitt 

rettleiing i semester utan undervisning. 

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

stryk.  

Læremiddelomtale Pensum består av artiklar frå bøker og tidsskrift som er eigna 

til diskusjon og framføring av argumentasjon. 



Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Studentene skal evaluera undervisninga i tråd med UiB sitt 

kvalitetssikringssystem. 

Kontaktinformasjon studieveileder@if.uib.no 

 

mailto:studieveileder@if.uib.no


Draft 

Preliminary outline of Bachelor programme in Chinese language 
Dept. of foreign languages, University of Bergen 
 
 

First semester 
Course 1, 10 ECTS – The Countries of East-Asia 
Lectures should cover the following topics: 
- Introduction to East-Asian history and society (China, Japan, Korea). 
- An outline of the history of the region, including basic geographical knowledge of the 
countries. 
- Commonalities in writing, vocabulary and values in East-Asian civilization. 
- Historical and ongoing conflicts and tensions between the nations in the region. 
- Characteristics of each society/culture today. 
(The course may be compulsory for students enrolled in the Chinese and Japanese 
language programmes.) 
 
Course 2, 20 ECTS - Introduction to Mandarin 
Lectures and intensive practices, oral and written language 
Pinyin, first basic characters, grammar and vocabulary 
Culture notes 
Number of characters learned: 300 
 
 

Second semester 
Course 3, 20 ECTS - Elementary Mandarin 
Lectures and intensive practices, oral and written language. 
Culture notes 
This course presupposes completion of Course 2 or the equivalent proficiency level. 
 
Course 4, 10 ECTS - Language and linguistics in China 
Lectures should cover the following topics: 
- The linguistic situation of China (minorities and language policies) 
- Genetic and typological affiliations of languages in China 
- Grammatical and lexical characteristics of Mandarin 
- The development and standardization of Chinese script 
 
 

Third semester 
Exchange semester to China, to enhance language proficiency 
Possible: Existing Course on Chinese society, politics and economy at Nordic Centre, 
Fudan University + additional Chinese language courses at the same institution. 
 
 
(The following fourth and fifth semester are not compulsory, but strongly 
recommended.) 
 

Fourth semester 
Course 5, 20 ECTS – Intermediate Mandarin 



Draft 

Lectures and intensive practices, oral and written 
This course presupposes completion of Course 3 or an equivalent proficiency level. 
Includes text translation between Chinese and Norwegian, and the use of dictionaries in 
text reading. 
Culture notes 
Number of characters learned:1500 
 
 
Course 6, 10 ECTS - China – history and modern society 
Lectures should cover the following topics: 
- Historical overview from ancient times until the rise of communism and modern 
economic development. 
- Challenges in modern Chinese society: demographics, minorities, religion, family and 
gender, education, employment and labor. popular culture 
- Political system, local and national decision processes, mass media and information. 
 
 
 

Fifth Semester 
Course 7, 20 ECTS – Upper Intermediate Mandarin 
Lectures and intensive practices, oral and written. 
This course presupposes the completion of course 4 or an equivalent proficiency level. 
Includes text translation between Chinese and Norwegian, and the use of dictionaries in 
text reading. 
Culture notes 
Number of characters learned:2500-3000 
 
 
Course 8, 10 ECTS - Chinese literature, past and present 
Lectures should cover the following topics: 
- Outline of Chinese history of literature 
- Introduction to classical and modern writers 
- Reading of literature in English translation 
- Reading of assorted poems and short stories in Chinese 
 
 
 
Draft made by 
Benedicte M. Irgens 
Dept. of Foreign Languages 
University of Bergen 
 
2012-08-28 
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Nedlegging av studieretning og spesialisering i idéhistorie  

 

Dokumenter i saken: 

1. Studieplansak fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 17.09.12 

Bakgrunn: 

Høsten 2010 ble bachelorprogrammet i filosofi og idéhistorie opprettet sammen med de 

andre disiplinbaserte programmene ved Det humanistiske fakultet. Programmet har siden da 

hatt to spesialiseringer; filosofi og idéhistorie. Masterprogram i filosofi skiftet navn til 

masterprogram i filosofi og idéhistorie fra og med høsten 2011 i forbindelse med at det ble 

opprettet en studieretning i idéhistorie. 

 

På begge nivåer har rekrutteringen til idéhistorie vært dårligere enn det en hadde håpet, og 

så langt er det 3 studenter som har fullført en bachelorgrad i filosofi og idéhistorie med 

spesialisering i idéhistorie. På masternivå er det ingen som har fullført graden med 

studieretning idéhistorie.  

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ønsker derfor å legge ned studieretning og 

spesialisering i idéhistorie, men ønsker å beholde de idéhistorieemnene som har hatt 

tilfredsstillende rekruttering dvs. IDH111 Innføring i idéhistorie og IDH201 Politisk idéhistorie. 

Studenter som ønsker en idéhistorisk vinkling kan legge opp et studieløp som kombinerer 

disse emnene med emner fra andre institutter, enten som en del av en spesialisering i 

filosofi, eller som frie studiepoeng i en grad. 

 

Som en konsekvens av at studieretningen/spesialiseringen i idéhistorie legges ned, ønsker 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier å endre navn på programmene til henholdsvis 

masterprogram i filosofi og bachelorprogram i filosofi. Fakultetsledelsen har ingen 

motforestillinger mot at studieretningen i idéhistorie legges ned. Det forutsettes imidlertid at 

de studentene som har valgt spesialisering i idéhistorie på sitt bachelorprogram og de som er 

tatt opp på studieretningen i idéhistorie på masterprogrammet, får anledning til å fullføre det 

løpet det ble tatt opp til. 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar at studieretning i idéhistorie på masterprogram i filosofi og idéhistorie 

legges ned, og at masterprogrammet skifter navn til masterprogram i filosofi.  

 

Fakultetsstyret vedtar videre at spesialiseringen i idéhistorie på bachelorprogram i filosofi og 

idéhistorie legges ned, og at bachelorprogrammet skifter navn til bachelorprogram i filosofi. 

 

Dato: 30.10.2012 

Arkivsaksnr: 2012/12109-MAI 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

66/12 

13.11.2012 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

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

Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudium 

Telefon 55 58 23 82 

Telefaks 55 58 96 51 

fof@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Sydnesplass 12-13 

Bergen 

Sakshandsamar 

Ståle Melve 

55583271 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Studie- og emneplansendringar gjeldande f.o.m. våren 2013 MAHF-
FILO 
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Masterprogram i filosofi 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 31.08.2012 

Namn på programmet Masterprogram i filosofi  

   Bokmål: Masterprogram i filosofi  

   Engelsk: Master programme in philosophy  

Undervisningsspråk Norsk og engelsk 

Omfang 120studiepoeng. 

Mål og innhald Ein mastergrad i filosofi skal gje studenten ei djupare forståing av 

sentrale filosofiske problemområde. Det blir lagt vekt på at 

studenten kan arbeide sjølvstendig med filosofiske problem og vise 

forståing for desse i ein systematisk og historisk samanheng. 

Mastergradsstudiet gjev ein brei kompetanse, m.a. til undervisning 

i den vidaregåande skulen. Studiet dannar og grunnlag for 

forskarutdanning utover masternivå.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Ein masterkandidat i filosofi har kompetanse til på sjølvstendig 

grunnlag å analysera og greie ut sentrale filosofiske tema og 

problemstillingar. Dette inneber analytisk evne samt oversikt over 

eit eller fleire emneområde, noko som og inneber ferdigheitar som 

let seg overføre til samanhengar utafor filosofien.  

Ein kandidat med mastergrad i filosofi frå det humanistiske 

fakultet, Universitetet i Bergen skal:  

 kunne byrja på forskarutdaning  

 kunne inngå i filosofiundervisning både i skuleverket og på 

førstesemesterstudiar ved universitet og høgskular  

 kunne inngå i ulike typar stillingar i byråkrati og næringsliv 

der det er snakk om rådgjeving og evne til å analysera og 

systematisera ulike formar for problemstillingar  

Opptakskrav Masterprogrammet i filosofi byggjer på ein bachelorgrad med 90 

studiepoeng spesialisering i filosofi, eller tilsvarande. Dersom du 

har studert ved ein lærestad som har krav om minimum 80 

studiepoeng med spesialisering/fordjuping, vil dette verte akseptert 

som opptaksgrunnlag.  

Studentar som ynskjer å søkje opptak til masterprogram i filosofi 

på anna grunnlag enn godkjent spesialisering i filosofi (sjå 

studieplanen for det aktuelle faget), må søkje om godkjenning på 

førehand, seinast innan 1. mai. Slike søknader må innehalde 

karakterutskrift/vitnemål, pensumliste og omtale av dei emna 

søkjaren meiner skal erstatte ei ordinær spesialisering.  

Ei eventuell godkjenning må leggjas ved søknaden til 



masterprogrammet.  

Tilrådde forkunnskapar ... 

Innføringsemne ... 

Obligatoriske emne / 

spesialisering 

Minst to av dei tre emna: 

 FIL301 (Forskingsemne i filosofi 1) 

 FIL302 (Forskingsemne i filosofi 2) 

 FIL303 (Forskingsemne i filosofi 3) 

Samt: 

 FIL304 (Utforming av prosjekt for masteroppgåva i 

filosofi) 

 FILO350 (Filosofi mastergradsoppgåve) 

Tilrådde valemne Studentar kan byte eit av dei tre emna FIL301, FIL302 og FIL303 

med eit emne på 300-nivå frå eit anna fag. Dei bør då velje eit 

emne som er relevant for masteroppgåva. Instituttet rår studentane 

til å velje emne i samråd med rettleiar.  

Omfang på 

masteroppgåva 
60studiepoeng. 

Rekkefølgje for emne i 

studiet 

Studentane skal ta FIL304 første semester i masterstudiet.  

FILO350 ligg normalt til 3. og 4. semester.  

Krav til progresjon i 

studiet 
Masterstudiet er normert til to år.  

Delstudium i utlandet Instituttet vil utarbeide tilrettelagte utvekslingsopplegg for 

studentar som ynskjer eit utanlandsopphald som del av 

masterprogrammet i filosofi.  

Undervisningsmetodar Gjennom masterprogrammet blir det nytta varierte 

undervisningsformer. Sjå emneplan for det einskilde emnet.  

Vurderingsformer Gjennom masterprogrammet blir det nytta ulike vurderingsformer. 

Sjå vurderingsforma på det einskilde emnet.  

Kompetanse for vidare 

studium 

Fullført masterprogram i filosofi kvalifiserar til å søkje om opptak 

på PhD-program.  

Yrkesvegar Filosofi som fag gjev ein særs brei kompetanse når det gjeld å sjå 

samanhengar mellom ulike fagfelt og problemstillingar og det å 

setje fagområde og samfunnstilhøve inn i eit samlande perspektiv. 

Difor høver filosofi godt som grunnlag for arbeid i sektorar der 

kommunikasjon og argumentasjon er viktig. Til dømes innan 

skule, kulturliv, media og informasjonsarbeid både i offentleg og i 

privat sektor.  

Ved å byggje ut mastergraden med eittårig praktisk-pedagogisk 

utdanning er ein kvalifisert til stilling som lektor i skulen.Ein 

mastergrad i filosofi dannar og grunnlag for opptak til PhD og ei 
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vidare forskingskarriere.  

Evaluering Programmet som heilskap og dei einskilde emna blir evaluert med 

jamne mellomrom.  

Studiestart Haust. Det kan bli aktuelt å ta opp studentar også til vårsemesteret. 

Ta kontakt for informasjon.  

Undervisningsstad Bergen 

Programansvarleg  Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. 

Administrativt 

ansvarleg 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.  

For nærmere informasjon: 

studierettleiar@fof.uib.no / 55 58 21 49 

 

Emnebeskrivelse for FIL301 

Utkast til revisjon. Dato for siste endring: 13.02.2012 

Namn på emnet Forskingsemne i filosofi 1  

   Bokmål: Forskningsemne i filosofi 1  

   Engelsk: Research Topics in Philosophy 1  

Studiepoeng 15 

Kode  FIL301 

Studienivå Master 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Krav til studierett For å ta emnet må ein vere tatt opp på masterstudiet i filosofi, 

studieretning filosofi.  

Undervisningsspråk Norsk eller engelsk 

Mål og innhald Emnet skal gje studentane høve til eit nærare avgrensa tema. 

Temaet kan være avgrensa til særskilde filosofiske problemområde 

(til dømes etikk, politisk filosofi, erkjenningsteori eller metafysikk) 

eller tilnærmingsmåtar (til dømes fenomenologiske, 

eksistensfilosofiske eller språkanalytiske tilnærmingar), eller til 

einskilde filosofiske verk eller forfattarskap.  

Emnet skal dermed støtte opp under og gjere dei betre i stand til å 

arbeide sjølvstendig med masteroppgåva.  

Kvart semester tilbyr undervisning på 200- og 300-nivå i såkalla 

"ope emne". Undervisninga er knytt til aktuell forskning ved 

instituttet. Tema for FIL301 skal være knytt til eit av desse 

undervisningstilboda. For kvart semester finst oversyn over ope 



emne på Mi Side og på instituttet si heimeside.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 innsikt i eit nærare avgrensa tema innan særskilde 

filosofiske problemområde eller tilnærmingsmåtar, eller til 

einskilde filosofiske verk eller forfattarskap  

 oversikt over sentrale problemstillinger, argument og 

posisjonar innan dette temaet  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 kjenne att og kritisk vurdere hovudposisjonar og argument i 

fagfilosofisk litteratur innan temaet  

 følgje med i den samtidsfilosofiske debatten innan temaet 

 vurdere relevansen av temaet for andre filosofiske spørsmål, 

evt. for andre fag eller for meir allmenne samanhengar  

 utarbeide klare, oversiktlege og relativt grundige skriftlege 

framstillinger innanfor temaet, eigna til bruk for eit fagleg 

såvel som eit meir allment publikum  

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 vidare studiar basert på temaet, til dømes i form av 

masterroppgåve (FILO350 (Filosofi mastergradsoppgåve))  

 formidling av grunnleggjande innsikt i temaet, til dømes i 

form av undervisning i vidaregåande skule  

 utarbeiding av dokument for utgreiing og rådgjeving til bruk 

i samanhengar der innsikt i temaet er relevant  

Fagleg overlapp Det må ikkje være pensumoverlapp mellom emna FIL301, FIL302 

(Forskingsemne i filosofi 2) og FIL303 (Forskingsemne i filosofi 

3).  

Krav til forkunnskapar Bachelorgrad med 90 stp. spesialisering i filosofi eller tilsvarande. 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at 

mykje av pensum er på engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar og/eller seminar.  

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna 
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innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere 

godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast 

elektronisk via Mi side og blir sensurert ved slutten av semesteret.  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Ein kan ikkje nytte det same seminaret til å ta eksamen i meir enn 

eitt av emna FIL301, FIL302 (Forskingsemne i filosofi 2) og 

FIL303 (Forskingsemne i filosofi 3).  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før individuell rettleiing. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Innlevering av pensumliste innan 15. april om våren og innan 15. 

oktober om hausten. Pensumlista skal innehalde emnekode, 

eksamenssemester og namn på student og faglærar/rettleiar, og vere 

utforma i samsvar med vanlege standarder for bibliografiske 

referansar. Sidetal for kvar einskild bok/utdrag av bok eller artikkel 

samt samla tal på sider skal opplysast (for elektroniske kjelder utan 

sidetal rekner ein 500 ord pr. side). Pensumlista skal underskrivast 

av faglærar og godkjennast av instituttet.  

Læremiddelomtale Pensum skal være knytt til undervisninga i emnet. Til dei einskilde 

undervisningstilboda vil det enten være eit fast pensum, eller eit 

kjernepensum som studenten i samråd med faglærar skal supplere 

med eit særpensum.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår og haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL302 

Utkast til revisjon. Dato for siste endring: 13.02.2012 

Namn på emnet Forskingsemne i filosofi 2  

   Bokmål: Forskningsemne i filosofi 2  
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   Engelsk: Research Topics in Philosophy 2  

Studiepoeng 15 

Kode  FIL302 

Studienivå Master 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Krav til studierett For å ta emnet må ein vere tatt opp på masterstudiet i filosofi, 

studieretning filosofi.  

Undervisningsspråk Norsk eller engelsk 

Mål og innhald Emnet skal gje studentane høve til eit nærare avgrensa tema. 

Temaet kan være avgrensa til særskilde filosofiske problemområde 

(til dømes etikk, politisk filosofi, erkjenningsteori eller metafysikk) 

eller tilnærmingsmåtar (til dømes fenomenologiske, 

eksistensfilosofiske eller språkanalytiske tilnærmingar), eller til 

einskilde filosofiske verk eller forfattarskap.  

Emnet skal dermed støtte opp under og gjere dei betre i stand til å 

arbeide sjølvstendig med masteroppgåva.  

Kvart semester tilbyr undervisning på 200- og 300-nivå i såkalla 

"ope emne". Undervisninga er knytt til aktuell forskning ved 

instituttet. Tema for FIL302 skal være knytt til eit av desse 

undervisningstilboda. For kvart semester finst oversyn over ope 

emne på Mi Side og på instituttet si heimeside.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 innsikt i eit nærare avgrensa tema innan særskilde 

filosofiske problemområde eller tilnærmingsmåtar, eller til 

einskilde filosofiske verk eller forfattarskap  

 oversikt over sentrale problemstillinger, argument og 

posisjonar innan dette temaet  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 kjenne att og kritisk vurdere hovudposisjonar og argument i 

fagfilosofisk litteratur innan temaet  

 følgje med i den samtidsfilosofiske debatten innan temaet 

 vurdere relevansen av temaet for andre filosofiske spørsmål, 

evt. for andre fag eller for meir allmenne samanhengar  

 gi klare, oversiktlege og relativt grundige munnlege 

framstillinger innanfor temaet, eigna til bruk for eit fagleg 

såvel som eit meir allment publikum  



Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 vidare studiar basert på temaet, til dømes i form av 

masterroppgåve (FILO350 (Filosofi mastergradsoppgåve))  

 formidling av grunnleggjande innsikt i temaet, til dømes i 

form av undervisning i vidaregåande skule  

 utarbeiding av dokument for utgreiing og rådgjeving til bruk 

i samanhengar der innsikt i temaet er relevant  

Fagleg overlapp Det må ikkje være pensumoverlapp mellom emna FIL301 

(Forskingsemne i filosofi 1), FIL302 og FIL303 (Forskingsemne i 

filosofi 3).  

Krav til forkunnskapar Bachelorgrad med 90 stp. spesialisering i filosofi eller tilsvarande. 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at 

mykje av pensum er på engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar og/eller seminar.  

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer Studentane skal ha ein times munnleg eksamen, kor dei presenterer 

eit tema frå emnet valt av studenten sjølv og godkjend av 

seminarleiar. Presentasjonen skal vere på 15-20 minutt, det vil seie 

at den skal svare til ein skriftlig presentasjon på mellom 2500 og 

3500 ord.  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Ein kan ikkje nytte det same seminaret til å ta eksamen i meir enn 

eitt av emna FIL301 (Forskingsemne i filosofi 1), FIL302 og 

FIL303 (Forskingsemne i filosofi 3).  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Innlevering av pensumliste innan 15. april om våren og innan 15. 

oktober om hausten. Pensumlista skal innehalde emnekode, 

eksamenssemester og namn på student og faglærar/rettleiar, og vere 

utforma i samsvar med vanlege standarder for bibliografiske 

referansar. Sidetal for kvar einskild bok/utdrag av bok eller artikkel 

samt samla tal på sider skal opplysast (for elektroniske kjelder utan 

sidetal rekner ein 500 ord pr. side). Pensumlista skal underskrivast 

av faglærar og godkjennast av instituttet.  
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Læremiddelomtale Pensum skal være knytt til undervisninga i emnet. Til dei einskilde 

undervisningstilboda vil det enten være eit fast pensum, eller eit 

kjernepensum som studenten i samråd med faglærar skal supplere 

med eit særpensum.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår og haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL303 

Utkast til revisjon. Dato for siste endring: 13.02.2012 

Namn på emnet Forskingsemne i filosofi 3  

   Bokmål: Forskningsemne i filosofi 3  

   Engelsk: Research Topics in Philosophy 3  

Studiepoeng 15 

Kode  FIL303 

Studienivå Master 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Krav til studierett For å ta emnet må ein vere tatt opp på masterstudiet i filosofi, 

studieretning filosofi.  

Undervisningsspråk Norsk eller engelsk 

Mål og innhald Emnet skal gje studentane høve til eit nærare avgrensa tema. 

Temaet kan være avgrensa til særskilde filosofiske problemområde 

(til dømes etikk, politisk filosofi, erkjenningsteori eller metafysikk) 

eller tilnærmingsmåtar (til dømes fenomenologiske, 

eksistensfilosofiske eller språkanalytiske tilnærmingar), eller til 

einskilde filosofiske verk eller forfattarskap.  

Emnet skal dermed støtte opp under og gjere dei betre i stand til å 

arbeide sjølvstendig med masteroppgåva.  

Kvart semester tilbyr undervisning på 200- og 300-nivå i såkalla 

"ope emne". Undervisninga er knytt til aktuell forskning ved 

instituttet. Tema for FIL303 skal være knytt til eit av desse 

undervisningstilboda. For kvart semester finst oversyn over ope 

emne på Mi Side og på instituttet si heimeside.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  



Etter fullført emne skal studenten ha  

 innsikt i eit nærare avgrensa tema innan særskilde 

filosofiske problemområde eller tilnærmingsmåtar, eller til 

einskilde filosofiske verk eller forfattarskap  

 oversikt over sentrale problemstillinger, argument og 

posisjonar innan dette temaet  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 kjenne att og kritisk vurdere hovudposisjonar og argument i 

fagfilosofisk litteratur innan temaet  

 følgje med i den samtidsfilosofiske debatten innan temaet 

 vurdere relevansen av temaet for andre filosofiske spørsmål, 

evt. for andre fag eller for meir allmenne samanhengar  

 utarbeide klare, oversiktlege og relativt grundige skriftlege 

framstillinger innanfor temaet, eigna til bruk for eit fagleg 

såvel som eit meir allment publikum  

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 vidare studiar basert på temaet, til dømes i form av 

masterroppgåve (FILO350 (Filosofi mastergradsoppgåve))  

 formidling av grunnleggjande innsikt i temaet, til dømes i 

form av undervisning i vidaregåande skule  

 utarbeiding av dokument for utgreiing og rådgjeving til bruk 

i samanhengar der innsikt i temaet er relevant  

Fagleg overlapp Det må ikkje være pensumoverlapp mellom emna FIL301 

(Forskingsemne i filosofi 1), FIL302 (Forskingsemne i filosofi 2) 

og FIL303.  

Krav til forkunnskapar Bachelorgrad med 90 stp. spesialisering i filosofi eller tilsvarande. 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at 

mykje av pensum er på engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar og/eller seminar.  

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer Studentane skal ha ei vekes heimeeksamen. Eksamenssvaret skal 

være på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna innhaldsliste, 

litteraturliste etc) og skal leverast Studieadministrativ avdeling. Den 

skriftlege oppgåva skal forsvarast munnleg overfor faglæraren i 

file://snorre.uib.no/users$/sme002/XML/UUI/2012b/TilFakultetet/FILO350.html
file://snorre.uib.no/users$/sme002/XML/UUI/2012b/TilFakultetet/FIL301.html
file://snorre.uib.no/users$/sme002/XML/UUI/2012b/TilFakultetet/FIL301.html
file://snorre.uib.no/users$/sme002/XML/UUI/2012b/TilFakultetet/FIL302.html


hovudemnet og ein annan sensor. Munnleg eksamen kan justere 

karakter på grunnlag av det skriftlege arbeidet med ein karakter opp 

eller ned. Ved vurderinga blir det særleg lagt vekt på brei oversikt 

over sentrale problemstillingar innanfor heile hovudområdet.  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Ein kan ikkje nytte det same seminaret til å ta eksamen imeir enn 

eitt av emna FIL301 (Forskingsemne i filosofi 1), FIL302 

(Forskingsemne i filosofi 2) og FIL303.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Innlevering av pensumliste innan 15. april om våren og innan 15. 

oktober om hausten. Pensumlista skal innehalde emnekode, 

eksamenssemester og namn på student og faglærar/rettleiar, og vere 

utforma i samsvar med vanlege standarder for bibliografiske 

referansar. Sidetal for kvar einskild bok/utdrag av bok eller artikkel 

samt samla tal på sider skal opplysast (for elektroniske kjelder utan 

sidetal rekner ein 500 ord pr. side). Pensumlista skal underskrivast 

av faglærar og godkjennast av instituttet.  

Læremiddelomtale Pensum skal være knytt til undervisninga i emnet. Til dei einskilde 

undervisningstilboda vil det enten være eit fast pensum, eller eit 

kjernepensum som studenten i samråd med faglærar skal supplere 

med eit særpensum.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår og haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL304 

Utkast til revisjon. Dato for siste endring: 13.02.2012 

Namn på emnet Utforming av prosjekt for masteroppgåva i filosofi  

   Bokmål: Utforming av prosjekt for masteroppgaven i filosofi  

   Engelsk: Plan for Master Thesis in Philosophy  

Studiepoeng 15 
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Kode  FIL304 

Studienivå Master 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Krav til studierett For å ta emnet må ein vere tatt opp på masterstudiet i filosofi, 

studieretning filosofi.  

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald I FIL304 skal studentane utarbeide ei prosjektskisse for 

masteroppgåva. Prosjektskissa skal vise at studentane, a) kan 

planlegge eit prosjekt med ei klar problemstilling, b) er fortrulege 

med litteratur og problemstillingar innan fagområdet, c) har ein 

klar, overkommeleg og høveleg avgrensing av materialet og d) har 

ein prosjektplan som lar seg gjennomføre på normert tid. gjer det 

realistisk å fullføre masteroppgåva på to semester.  

Prosjektskissa skal dermed gje studentane eit godt utgangpunkt for 

arbeidet med masteroppgåva.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 god oversikt over litteratur og problemstillingar innan tema 

for masteroppgåva 

 forståing av kva for element som inngår i ei masteroppgåve, 

korleis oppgåva kan byggjast opp, og av kva for formkrav 

som gjeld  

 kunnskap om kildebruk, siteringsteknikker og 

biblioteksressurser 

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 formulere ein klar filosofisk problemstilling på sjølvstendig 

grunnlag 

 identifisere delproblem og grunngje val av tilnærmingsmåtar  

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 å ta fatt på skrivinga av sjølve masteroppgåva  

Fagleg overlapp 
 

Krav til forkunnskapar Bachelorgrad med 90 stp. spesialisering i filosofi eller tilsvarande. 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at 

mykje av pensum er på engelsk.  



Undervisning og 

omfang 

Kvart semester arrangerer instituttet eit masterseminar for 

studentane på FIL304. 

Her skal studentane legge fram sine prosjektskisser for kvarandre 

og førebu kommentarar til ein annan student sin prosjektskisse. I 

tillegg til seminarleiaren skal sin rettleiar være til stades når 

studenten legg fram prosjektskissa.  

Individuell rettleiing: inntil 2 timar per student.. I tillegg rår 

instituttet studentar til å bruke av rettleiingstimane knytt til 

masteroppgåva (sjå rettleiingskontrakt for masterstudiet) i samband 

med skriving av prosjektskisse.  

Vurderingsformer Det ferdig utforma prosjektet skal være på om lag 4000 ord (ikkje 

medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc) og skal leverast 

elektronisk via Mi side.  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Studentane skal delta på minst 3 arbeidsseminar med 

studentframlegg. Dersom det blir arrangert færre enn 3 

arbeidsseminar, skal studentane delta på alle.  

Munnleg framlegg av utkast til oppgåve. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Innlevering av pensumliste innan 30. april om våren og innan 31. 

oktober om hausten. Pensumlista skal innehalde emnekode, 

eksamenssemester og namn på student og faglærar/rettleiar, og vere 

utforma i samsvar med vanlege standarder for bibliografiske 

referansar. Sidetal for kvar einskild bok/utdrag av bok eller artikkel 

samt samla tal på sider skal opplysast (for elektroniske kjelder utan 

sidetal rekner ein 500 ord pr. side). Pensumlista skal underskrivast 

av faglærar og godkjennast av instituttet.  

Læremiddelomtale Studenten legg opp pensum i samråd med rettleiar.  

Karakterskala Bestått / Ikkje bestått. 

Undervisningssemester Vår og haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FILO350 



Utkast til revisjon. 
Dato for siste endring: 13.02.2012. Teksten under "vurderingsform" 

endret 16.05.2012, etter tilbakemelding fra fakultetet. 

Namn på emnet Filosofi mastergradsoppgåve  

   Bokmål: Filosofi mastergradsoppgave  

   Engelsk: Master Thesis - Philosophy  

Studiepoeng 60 

Kode  FILO350 

Studienivå Master 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Krav til studierett For å ta emnet må ein vere tatt opp på masterstudiet i filosofi, 

studieretning filosofi.  

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald Masteroppgåva skal dokumentere at studenten har evne til å arbeide 

systematisk og sjølvstendig med filosofiske problemstillingar., og 

identifisere og artikulere sentrale omgrep, argument og posisjonar i 

det aktuelle problemområdet.  

I FILO350 skal studentane skrive ei masteroppgåve ut frå det 

prosjektet som dei har utarbeidd i FIL304 (Utforming av prosjekt 

for masteroppgåva i filosofi).  

Masteroppgåva kan anten bestå av eit samanhengande arbeid, eller 

være sett saman av fleire mindre arbeid som står i ein indre fagleg 

samanheng med kvarandre. Om studenten vel ei samansett 

masteroppgåve, skal denne innehalde ei innleiing som syner korleis 

dei ulike mindre arbeida heng saman. Lengda på oppgåva skal være 

i samsvar med fakultetet sitt vedtak om kva lengd ei masteroppgåve 

skal ha.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 god innsikt i litteratur, omgrep, argument og posisjonar 

innanfor temaet for masteroppgåva  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 arbeide systematisk og sjølvstendig med filosofiske 

problemstillinger  

 meistra litteratursøking, gjennomgang og bruk av 

forskingslitteratur 
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Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 formidling av innsikt i temaet, til dømes i form av 

undervisning i vidaregåande skule  

 vidare studiar basert på tema for masteroppgåva på 

doktorgradsnivå 

 utarbeiding av dokument for utgreiing og rådgjeving til bruk 

i samanhengar der innsikt i temaet er relevant  

Fagleg overlapp 
 

Krav til forkunnskapar Bachelorgrad med 90 stp. spesialisering i filosofi eller tilsvarande. 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Avlagd eksamen i FIL301 (Forskingsemne i filosofi 1), FIL302 

(Forskingsemne i filosofi 2), FIL303 (Forskingsemne i filosofi 3) 

og FIL304 (Utforming av prosjekt for masteroppgåva i filosofi) 

Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at 

mykje av pensum er på engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Arbeidet med masteroppgåva er normert til 2 semester og blir 

normalt lagt til dei to siste semestra av studiet.  

Det er ein føresetnad at studenten med jamne mellomrom drøftar 

masteroppgåva med den/dei faglege rettleiaren/rettleiarane sin(e).  

Sjå rettleiingskontrakten for masterprogrammet for antall 

rettleiingstimar og andre rettar og pliktar som er knytt til studiet.  

Vurderingsformer Masteroppgåva skal vere på mellom 70 og 110 sider (25.000-

40.000 ord). Sjå utfyllande reglement for Det humanistiske fakultet. 

Masteroppgåva skal leverast elektronisk via Mi side.  

Etter at masteroppgåva er levert inn skal studenten halde ei 

offentleg forelesing på 45 minutt med presentasjon av eit tema fra 

masteroppgåva. Forelesinga blir gitt karakteren greidd / ikkje 

greidd. Dersom forelesinga blir vurdert som ikkje greidd, kan 

studenten gjere inntil to forsøk til innan eit halvt år etter 

innleveringa av masteroppgåva. Etter at forelesinga er greidd, skal 

studenten ha ein munnleg eksamen, der karakteren på 

masteroppgåva kan justerast inntil ein karakter opp eller ned.  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Innlevering av masteroppgåva kan skje fire gonger i året; 1. februar, 

15. mai, 1. september og 20. november. Desse fristane er sett av Det 

humanistiske fakultet.  

Obligatoriske Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 
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arbeidskrav frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Individuell rettleiing med den/dei faglege rettleiaren/rettleiarane 

undervegs i arbeidet.  

Innlevering av pensumliste samstundes med innlevering av 

masteroppgåva. Pensumlista skal innehalde emnekode, 

eksamenssemester og namn på student og faglærar/rettleiar, og vere 

utforma i samsvar med vanlege standarder for bibliografiske 

referansar. Sidetal for kvar einskild bok/utdrag av bok eller artikkel 

samt samla tal på sider skal opplysast (for elektroniske kjelder utan 

sidetal rekner ein 500 ord pr. side). Pensumlista skal underskrivast 

av rettleiar og godkjennast av instituttet.  

Læremiddelomtale Pensumlista for emnet kan, men treng ikkje, å være identisk med 

litteraturlista til masteroppgåva. Pensumet blir bestemd i samarbeid 

med rettleiar.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår og haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

 



 

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

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

Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudium 

Telefon 55 58 23 82 

Telefaks 55 58 96 51 

fof@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Sydnesplass 12-13 

Bergen 

Sakshandsamar 

Ståle Melve 

55583271 
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Studie- og emneplansendringar gjeldande f.o.m. våren 2013 - BAHF-
FILO og ÅRHF-FILO 

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har vedtatt ei rekkje større endringar på både program- og 

emnenivå som me ønskjer skal gjerast gjeldande frå og med våren 2013. Desse blir med dette 

oversendt til Det humanistiske fakultetet til vurdering. Under følgjer eit samandrag av dei viktigaste 

endringane. 

 

Bakgrunn 

Diskusjonen om ei restrukturering av primært bachelorprogrammet, og sekundært masterprogrammet 

har føregått ved FoF sidan våren 2011. Ei tentativ skisse blei presentert ved instituttsamlinga i januar 

2012, der fagstudiestrukturen blei diskutert. Det var då semje om at vi burde revidere gjeldande 

studieplan. Det var også semje om at studiet skulle 

 

1) Gje ei grundigare innføring i filosofihistorie 

2) La studentane lese filosofiske originalverk 

3) Gje ei systematisk innføring i sentrale delar av filosofien, som etikk og kunnskapsteori 

4) Auke den faglege breidda ved fagstudiet i filosofi 

5) Gjere programmet meir fleksibelt ved å gje studentar moglegheit til å starte på spesialiseringa 

i både haust- og vårsemester 

6) Gjere det lettare for studentar frå andre fag og fakultet å ta enkeltemne ved instituttet  

Forslaget som ligg føre søkjer å ta vare på desse føringane. Den føreslåtte strukturen blei i august 

2012 vedtatt i instituttrådet og har også fått tilslutning i instituttet sitt fagstudieutvalg.  

I ein forstand er dette ein omfattande endring av studieplanen. Men det er også viktig å merke seg at 

den samstundes held på grunnelementa i den gamle studieplanen i tillegg til å vere mykje meir 

fleksibel, slik at det i praksis ikkje blir så stor overgang frå gjeldande studieplan til den nye. 

Overgangsordingar vil bli handsama individuelt med dei studentane dette måtte gjelde. Andre 

Referanse Dato 

2010/8567-STME 17.09.2012 
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bachelorprogram der FoF er involvert er underretta og det har ikkje kome nokre innvendingar frå 

desse (BAHF-RET, BAHF-KJØNN, BASV-KOGNI) i skrivande stund. 

 

Hovedelementa i den nye studieplanen 

1. Oppdeling av våre tradisjonelle 15 stp emne i 10 og 5 stp emne.  

a. I staden for emna FIL111 og 112 har vi FIL120 og FIL121 kvart på 10 stp 

(Filosofihistorie I & 2), og FIL122 og 123 hvert på 5 stp: Filosofiske originaltekster 

b. I staden for emnet FIL103 har vi nå emna FIL124 og FIL125 Introduksjon til høvesvis 

praktisk og teoretisk filosofi kvart på 10 stp, og FIL126 Introduksjon til språkfilosofi, og 

LOG110 Introduksjon til formal logikk kvart på 5 stp 

c. I staden for dei opne emna på 200 nivå har vi nå navngjevne emne innanføre områder 

vi har kompetanse i ved FoF. Undervisningen i desse emna vil som no gå som 

fellesundervisning for viderekomne bachelorstudenter og masterstudentar, men med 

EI vurderingsform for alle studentar på same nivå og med same emnekode. 

2. Vi legg ned idehistoriespesialiseringa på både bachelor- og masternivå (BAHF-FILO og 

MAHF-FILO), men held på dei emna som har vist seg levedyktige. Det vil seie Innføring i 

idehistorie (IDH111) og Politisk idehistorie (IDH201). Studentar som vil vinkle studieløpet sitt 

mot idéhistorie vil få eit forslag til studieløp der dei kombinerer emne ved FoF med emne frå 

AHKR og/eller LLE. 

3. Ein føresetnad for endringane er at den totale undervisningsbyrda ikkje blir endra vesentleg 

frå noverande opplegg. Me vil ha ei større vektlegging på undervisning på innføringsnivå i 

bachelorstudiet enn det vi har i dag.* 

4. Det er også ein føresetnad at eksamensbyrda ikkje blir vesentleg endra, og at eksamen lar 

seg gjennomføre praktisk. Vi har nå 8 fleire enkeltemne enn det vi har hatt tidligare. 

Nyordninga vil auke skule-eksamensdelen (10 timer nå mot 6 timer tidligare per semester), 

men minskar heimeeksamen (3000-5000 ord mot før 4000-6000 ord). 

5. Ein fordel med den nye studieplanen er at det gjer det lettare for studentar ved andre fakultet 

og andre universitet/høgskular å ta studiepoeng hjå oss. 

 

*Vedlegget («Disponible ressursar undervisning» i denne saken) er ein oppdatert (fra 2009) 

ressursberegningsmodell for undervisninga på fagstudiet ved FoF.  

 

Arket "Undervisningsressurser" syner at det fortsatt skal være rom for minst 30 kurseneheter pr. år frå 

og med neste haust (anten det nå er 15-, 10- eller for den saks skuld 5- stp.-kurs), gitt 150 timar per 

kurs.  Merk at emna FIL105, FIL222A, FIL301, FIL302, FIL303, FIL350, FIL232, FIL231 og FIL251 

delar undervisning med andre emne/har ikkje har undervisning knytt til seg. Den tentative summen av 

emneportefølja per år blir soleis ca. 30. 

 

Ver merksam på to viktige variablar: 

 

1) Gjennomsnittleg totaltimetall pr. kurs (til undervisning, rettleiing og sensur) er eit optimistisk 

estimat (150) 

 

2) Storleiken på timelønnsbudsjettet (350 000) er eit pessimistisk estimat. 
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Begge disse variablane kan enkelt justerast i modellen med sikte på åskodeleggjering av ulike 

scenario. 

 

Oversikt over føreslåtte endringer 

 

Strukturelle endringar på programnivå 

ÅRHF-FILO Årsstudium i filosof (ny struktur) 

BAHF-FILO Bachelorprogram i filosofi og idéhistorie (ny struktur og nytt namn) 

MAHF-FILO Masterprogram i filosofi og idéhistorie (nytt namn) 

 

Strukturelle endringar på emnenivå  

Blir lagt ned: 

        FIL103   15 stp. Logikk, språk- og vitskapsfilosofi 

        FIL111   15 stp. Filosofiske grunnspørsmål i filosofihistoria 

        FIL112   15 stp. Klassiske filosofiske tekstar. Fortolking og argumentasjon 

        FIL211   15 stp. Valemne 1 i filosofi 

        FIL212   15 stp. Valemne 2 i filosofi 

        FIL213   15 stp. Valemne 3 i filosofi 

        FIL214   15 stp. Valemne 4 i filosofi 

        FIL227   15 stp. Innføring i etikk 

        FIL250   15 stp. Bacheloroppgåve i filosofi 

        IDH202   15 stp. Idéhistorie: teori og metode 

        IDH250   15 stp. Bacheloroppgåve i idéhistorie 

        IDH301   15 stp. Forskingsemne i idéhistorie 1 

        IDH302   15 stp. Forskingsemne i idéhistorie 2 

        IDH304   15 stp. Utforming av prosjekt for masteroppgåva i idéhistorie 

        IDH350   60 stp. Idéhistorie mastergradsoppgåve  

        LOG101   15 stp. Gyldigheit og konsistens i setnings- og predikatlogikk 

 

Blir oppretta: 

        FIL120   10 stp. Filosofihistorie I 

        FIL121   10 stp. Filosofihistorie II 

        FIL122     5 stp. Filosofiske originaltekstar I 

        FIL123     5 stp. Filosofiske originaltekstar II 

        FIL124   10 stp. Introduksjon til praktisk filosofi 

        FIL125   10 stp. Introduksjon til teoretisk filosofi 

        FIL126     5 stp. Introduksjon til språkfilosofi 

        FIL215   10 stp. Fenomenologi og eksistensfilosofi 

        FIL216   10 stp. Moderne politisk teori - 10 studiepoeng  

        FIL217   10 stp. Wittgensteinstudiar 

        FIL218   10 stp. Estetikk 

        *FIL219   10 stp. Vitskapsfilosofi  

        *FIL220   10 stp. Metafysikk 

        FIL221   10 stp. Filosofien i antikken (NB: Gjenoppretting gammelt emne.) 

        FIL228   10 stp. Moralfilosofi 
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        FIL229   10 stp. Nyare fransk filosofi 

        FIL230   10 stp. Sinnsfilosofi 

        FIL231   10 stp. Ope emne 

        FIL232     5 stp. Ope emne 

        FIL251   20 stp. Bacheloroppgåve i filosofi - 20 studiepoeng 

        IDH203   15 stp. Det moderne: klassiske tekstar 

        LOG110     5 stp. Introduksjon til formal logikk 

        *LOG111   10 stp. Førsteordens logikk 

        *LOG200   10 stp. Modallogikk 

* I skrivande stund manglar det «Mål og innhold» og/eller «Læringsutbytte» i denne emneplanen. 

Desse vil vere ferdig i løpet av september. 

 

Strukturelle endringar for eksisterande emne 

 

FIL222A 10 stp. Miljøfilosofi - 10 studiepoeng 

Frå 6t skuleeksamen til heimeeksamen, endring i obl.akt. 

IDH111 15 stp. Innføring i den europeiske idéhistoria 

  Frå heimeeksamen til 5t skuleeksamen, endring i obl.akt. 

NOIN151-F 15 stp. Det nye Noreg: mangfald eller likskap 

Endring i obl.akt. 

NOIN152-F 15 stp. Interkulturell kommunikasjon 

Endring i obl.akt. 

 

Ingen eller berre mindre redaksjonelle endringar 

 

DIDAFIL1 7.5 stp. Filosofididaktikk 1 

DIDAFIL2 7.5 stp. Filosofididaktikk 2 

FIL105 10 stp.  Innføring i sinnsfilosofi - 10 studiepoeng 

FIL222B 15 stp.  Miljøfilosofi - 15 studiepoeng 

FIL225 15 stp.  Moderne politisk teori 

FIL226 15 stp.  Innføring i sinnsfilosofi 

FIL301 15 stp.  Forskingsemne i filosofi 1 

FIL302 15 stp.  Forskingsemne i filosofi 2 

FIL303 15 stp.  Forskingsemne i filosofi 3 

FIL304 15 stp.  Utforming av prosjekt for masteroppgåva i filosofi 

FILO350 60 stp.  Filosofi mastergradsoppgåve 

IDH201 15 stp.  Politisk idéhistorie 

KVIK205 15 stp.  Kjønn og filosofi 

NOIN151-F 15 stp.  Det nye Noreg: mangfald eller likskap 

NOIN152-F 15 stp.  Interkulturell kommunikasjon 

NOIN623 15 stp.  Unge flyktningar: Eksilerfaring, sosialisering og inkludering 

NOIN624 15 stp.  Arbeidsmiljø på fleirkulturelle arbeidsplassar 

NOIN625 15 stp.  Det nye Noreg: asyl- og mottakssystemet 

RET208 15 stp.  Praktisk argumentasjon 

SPIK250 15 stp.  Fordjuping i interkulturell kommunikasjon 
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Årsstudium i filosofi 

Utkast til revisjon. Dato for siste endring: 31.08.2012 

Namn på programmet Årsstudium i filosofi  

   Bokmål: Årsstudium i filosofi  

   Engelsk: One year study of philosophy  

Undervisningsspråk Norsk og engelsk 

Omfang 60studiepoeng. 

Mål og innhald Filosofien har ein lang tradisjon og mange sentrale berøringspunkt 

med andre vitskapar, samstundes som den og tek opp meir 

allmenne spørsmål som til dømes tilhøvet mellom vitskap, 

teknologi og kultur, tru og viten, språket og verda, individ og 

samfunn, makt og legitimitet osb. Det er eit særskild kjenneteikn 

ved filosofi som fag at god innsikt i dets eige historie er ein sentral 

del av faget sjølv. Gjennom arbeid med grunnleggjande filosofiske 

problemstillingar like frå antikken til vår ega tid vil studentane få 

forståing av filosofien sin eigenart, med tema frå både teoretisk 

filosofi (kunnskapsteori, metafysikk, vitskapsfilosofi med meir) og 

praktisk filosofi (etikk, politisk filosofi, estetikk med meir).  

Årsstudiet er særleg retta mot lærarar i den vidaregåande skulen 

som skal undervise i faget "Historie og filosofi" og mot 

lærarstudentar som ynskjer eit år med filosofi i utdanninga si.  

Studiet vil og høve godt for dei som ynskjer ei innføring i filosofi, 

men som ikkje er interessert i å ta ein full bachelorgrad.  

Studenten vil få trening i å lese og fortolke filosofiske 

originaltekstar. Samstundes står oppøving av skriftleg og munnleg 

formidling sentralt.  

Årsstudium i filosofi gjev grunnlag for opptak til praktisk 

pedagogisk utdanning - PPU.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Ein bachelor i filosofi skal ha  

 oversikt over og innsikt i sentrale klassiske filosofiske 

originaltekstar frå antikken til våre dagar  

 forståing for filosofien sin eigenart og for den rolla 

filosofihistoria spelar i filosofien  

 oversikt over sentrale filosofar og problemstillingar i 

samtidsfilosofien  

 grunnleggjande kjennskap til formal logikk 



Dugleik:  

Ein bachelor i filosofi skal kunne  

 løyse ei gjeven problemstilling på ein sjølvstendig måte 

innan ein avgrensa periode  

 raskt trekkje ut relevant stoff frå ei større mengd litteratur 

for å handsame gjevne oppgåver  

 lese og fortolke filosofiske originaltekstar som går utover 

pensum samt kunne seg i relevant sekundærlitteratur  

 formidle avgrensa filosofiske problemstillingar både 

skriftleg og munnleg  

Kompetanse:  

 Årsstudiet i filosofi gir erfaring med kritisk analyse og 

drøfting av komplekse problem, ofte på høgt 

abstraksjonsnivå. Dette ein kompetanse som er nyttig f.eks. 

i utgreingsarbeid innanfor offentleg og privat 

administrasjon, næringsliv og organisasjonar.  

 I kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 

kvalifiserer årsstudiet for undervisning i filosofi i 

ungdomsskule eller videregåande skole.  

Opptakskrav Generell studiekompetanse 

Tilrådde forkunnskapar Examen Philosophicum 

Innføringsemne 
 

Obligatoriske emne / 

spesialisering 

Årsstudiet i filosofi har eit omfang på 60 studiepoeng (1 år) og er 

samansett av følgjande emne:  

 FIL120 (Filosofihistoria frå antikken til opplysingstida - 

10stp.) 

 FIL121 (Filosofihistoria frå opplysingstida til 1900-talet - 

10stp.) 

 FIL122 (Filosofiske originaltekstar frå antikken til 

opplysingstida - 5stp.) 

 FIL123 (Filosofiske originaltekstar frå opplysingstida til 

1900-talet - 5stp.) 

 FIL124 (Introduksjon til praktisk filosofi - 10stp.) 

 FIL125 (Introduksjon til teoretisk filosofi - 10stp.) 

 FIL126 (Introduksjon til språkfilosofi - 5stp.) 

 LOG110 (Introduksjon til formal logikk - 5stp.) 

Tilrådde valemne 
 

Rekkefølgje for emne i 

studiet 

Det vanlege er å byrje på årsstudiet i filosofi om våren. Anbefalt 

progresjon i studiet:  

 Vår: FIL120, FIL122, FIL124 og LOG110 
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 Haust: FIL121, FIL123, FIL125 og FIL126 

Dersom det er grunnlag for det, vil instituttet gi undervisning i 

nokre av innføringsemna både om våren og om hausten. Det vil da 

være mogeleg å byrje studiet om hausten, med følgjende 

progresjon:  

 Haust: FIL120, FIL122, FIL125 og FIL126 

 Vår: FIL121, FIL123, FIL124 og LOG110 

Studentar som er interessert i å byrje årsstudiet om hausten må 

kontakte instituttet på førehand.  

Krav til progresjon i 

studiet 

For ein fulltidsstudent er normal studieprogresjon 30 studiepoeng 

kvart semester.  

Delstudium i utlandet ... 

Undervisningsmetodar Programmet omfattar ulike undervisningsformer; til dømes 

forelesingar, seminar, individuell rettleiing og grupperettleiing.  

Sjå emneplanen for det einskilde emnet.  

Vurderingsformer Gjennom programmet blir studentane prøvd på ulike måtar, 

eksempelvis ved skuleeksamen, heimeeksamen, rettleia oppgåve 

og munnleg prøve.  

Sjå emneplanen for det einskilde emnet. 

Kompetanse for vidare 

studium 

Årsstudiet tilsvarer den obligatoriske delen av spesialiseringa i en 

bachelorgrad i filosofi.  

Yrkesvegar Årsstudiet i filosofi gjev gode allmennkunnskapar som kan nyttast 

i ei rekkje yrke.  

Programmet er særskild retta mot lærarar i faget "Historie og 

filosofi" i den vidaregåande skulen, men i kombinasjon med eit 

eller fleire andre sentrale skulefag, vil ein og kunne gå inn som 

undervisar på ulike trinn i skuleverket.  

Meir generelt gjer programmet deg skikka til å analysere og tolke 

tekstar og dokument. Du blir øvd opp til å argumentere og til å gje 

munnlege og skriftlege presentasjonar der du ser ei sak frå fleire 

sider.  

Evaluering Spesialiseringa og dei einskilde emna blir evaluerte med jamne 

mellomrom. 

Studiestart Haust og vår 

Undervisningsstad Bergen 

Programansvarleg  Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. 

Administrativt 

ansvarleg 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. 
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Bachelorprogram i filosofi 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 31.08.2012 

Namn på programmet Bachelorprogram i filosofi  

   Bokmål: Bachelorprogram i filosofi  

   Engelsk: Bachelor programme in philosophy  

Undervisningsspråk Norsk og engelsk 

Omfang 180studiepoeng. 

Mål og innhald Filosofien har ein lang tradisjon og mange sentrale berøringspunkt 

med andre vitskapar, samstundes som den også tek opp meir 

allmenne spørsmål som til dømes tilhøvet mellom vitskap, 

teknologi og kultur, tru og viten, språket og verda, individ og 

samfunn, makt og legitimitet osb. Det er eit særskild kjenneteikn 

ved filosofi som fag at god innsikt i dets eige historie er ein sentral 

del av faget sjølv. Gjennom arbeid med grunnleggjande filosofiske 

problemstillingar like frå antikken til vår eiga tid vil studentane få 

forståing av filosofien sin eigenart, med tema frå både teoretisk 

filosofi (kunnskapsteori, metafysikk, vitskapsfilosofi med meir) og 

praktisk filosofi (etikk, politisk filosofi, estetikk med meir).  

Studentane vil få omfattande trening i å lese og fortolke filosofiske 

originaltekstar. Dei får høve til å fordjupe seg i filosofiske valemne 

og trening i å arbeide sjølvstendig med analyse og argumentativ 

drøfting av grunnleggjande problemstillingar. Oppøving av 

skriftleg og munnleg formidling står sentralt.  

Studiet blir avslutta med ei bacheloroppgåve (FIL251). Her får ein 

høve til å arbeide sjølvstendig og under individuell rettleiing med 

eit avgrensa filosofisk tema.  

Bachelorstudiet i filosofi gjev grunnlag for opptak til praktisk 

pedagogisk utdanning (PPU) og til masterstudiet i filosofi.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Ein bachelor i filosofi skal ha  

 oversikt over og innsikt i sentrale klassiske filosofiske 

originaltekstar frå antikken til våre dagar  

 forståing for filosofien sin eigenart og for den rolla 

filosofihistoria spelar i filosofien  

 oversikt over sentrale filosofar og problemstillingar i 

samtidsfilosofien 

 grunnleggjande kjennskap til formal logikk 

 grunnlag for kritisk handsaming av ulike skriftlege og 

munnlege framstillingar både av fagleg og av meir allmenn 
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art  

Dugleik:  

Ein bachelor i filosofi skal kunne  

 løyse ei gjeven problemstilling på ein sjølvstendig måte 

innan ein avgrensa periode  

 raskt trekkje ut relevant stoff frå ei større mengd litteratur 

for å handsame gjevne oppgåver  

 nytte sin kombinasjon av fag i spesialisering og frie 

studiepoeng i vidare utdanning eller yrkesplanar  

 lese og fortolke filosofiske originaltekstar som går utover 

pensum i tillegg til å kunne ta til seg i relevant 

sekundærlitteratur  

 formidle avgrensa filosofiske problemstillingar både 

skriftleg og munnleg  

Kompetanse:  

 Bachelorstudiet i filosofi gir erfaring med kritisk analyse og 

drøfting av komplekse problem, ofte på høgt 

abstraksjonsnivå. I tillegg til å gi eit godt grunnlag for 

vidare studier og forsking, er dette ein kompetanse som er 

nyttig f.eks. i utgreingsarbeid innanfor offentleg og privat 

administrasjon, næringsliv og organisasjonar.  

 Ein bachelorgrad med spesialisering i filosofi i 

kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 

kvalifiserer for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller 

vidaregåande skule.  

 Bachelorgraden gir grunnlag for opptak til masterstudium i 

filosofi.  

Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Tilrådde 

forkunnskapar 
Ingen utover opptakskrava.  

Innføringsemne Bachelorprogrammet i filosofi inneheld inntil 30 studiepoeng med 

innføringsemne (førstesemesterstudiet), som er sett saman av:  

 Examen philosophicum (Ex.phil.) 

 Examen facultatum (Ex.fac.), herunder:  

o Akademisk skriving 

o Tekst og kultur eller Språk og kommunikasjon 

Fullført førstesemesterstudium frå andre fakultet og program ved 

UiB og andre utdanningsinstitusjonar med eit minimumsomfang på 

20 studiepoeng inklusive examen philosophicum kan godkjennast 

og innpassast i fakultetet sine bachelorprogram.  



Bachelorgraden kan ikkje innehalde meir enn 30 studiepoeng 

innføringsemne.  

Obligatoriske emne / 

spesialisering 

Spesialiseringa i filosofi har eit omfang på 90 studiepoeng (1 ½ år) 

og er samansett av obligatoriske emne på til saman 80 studiepoeng 

og valfrie emne på tilsaman 10 studiepoeng.  

Dei obligatoriske emna er:  

 FIL120 (Filosofihistoria frå antikken til opplysingstida - 

10stp.) 

 FIL121 (Filosofihistoria frå opplysingstida til 1900-talet - 

10stp.) 

 FIL122 (Filosofiske originaltekstar frå antikken til 

opplysingstida - 5stp.) 

 FIL123 (Filosofiske originaltekstar frå opplysingstida til 

1900-talet - 5stp.) 

 FIL124 (Introduksjon til praktisk filosofi - 10stp.) 

 FIL125 (Introduksjon til teoretisk filosofi - 10stp.) 

 FIL126 (Introduksjon til språkfilosofi - 5stp.) 

 LOG110 (Introduksjon til formal logikk - 5stp.) 

 FIL251 (Bacheloroppgåve i filosofi - 20stp.) 

Dei 10 valfrie studiepoenga av spesialiseringa kan veljast frå 

følgjande emne: 

 FIL215 (Fenomenologi og ekistensfilosofi - 10stp.) 

 FIL216 (Moderne politisk teori - 10stp.) 

 FIL217 (Wittgensteinstudiar - 10stp.) 

 FIL218 (Estetikk - 10stp.) 

 FIL219 (Vitskapsfilosofi - 10stp.) 

 FIL220 (Metafysikk - 10stp.) 

 FIL221 (Filosofien i antikken - 10stp.) 

 FIL222A (Miljøfilosofi - 10 studiepoeng - 10stp.) 

 FIL228 (Moralfilosofi - 10stp.) 

 FIL229 (Nyare fransk filosofi - 10stp.) 

 FIL231 (Ope emne - 10stp.) 

 IDH203 (Det moderne: klassiske tekstar - 10stp.) 

 LOG111 (Førsteordens logikk - 10stp.) 

 LOG200 (Modallogikk - 10stp.) 

Studentar som ønsker det kan også velje dei valfrie studiepoenga 

frå følgjande emne på 15 studiepoeng:  

 FIL222B (Miljøfilosofi - 15 studiepoeng - 15stp.) 

 FIL225 (Moderne politisk teori - 15stp.) 

 IDH111 (Innføring i den europeiske idéhistoria - 15stp.) 

 IDH201 (Politisk idéhistorie - 15stp.) 

 KVIK201 (Kjønnsteori - 15stp.) 

 KVIK205 (Kjønn og filosofi - 15stp.) 
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 RET208 (Praktisk argumentasjon - 15stp.) 

Tilrådde valemne Som nemnt ovanfor inneheld bachelorprogrammet inntil 30 

studiepoeng innføringsemne og minst 90 studiepoeng i 

spesialiseringa i filosofi. Resten av dei 180 studiepoenga i 

programmet er såkalla frie studiepoeng. Her kan studenten velje 

emne innanfor skulefag, språkfag, historie- og kulturfag, estetiske 

fag eller andre fag som er relevante for studenten si vidare 

utdanning eller yrkesplanar.  

Rekkefølgje for emne i 

studiet 

Tilrådd progresjon i studiet: 

 1. semester (haust): Førstesemesterstudier 

 2. semester (vår): FIL120, FIL122, FIL124 og LOG110 

 3. semester (haust): FIL121, FIL123, FIL125 og FIL126 

 4. semester (vår): Frie studiepoeng (sjå "Tilrådde valemne") 

 5. semester (haust): Frie studiepoeng 

 6. semester (vår): FIL251 og 10 valfrie studiepoeng i 

filosofi  

Her er det teke utgangspunkt i at ein byrjer på filosofistudiet i 

andre semester, dvs. vårsemesteret etter førstesemesterstudiet (sjå 

"Innføringsemne" ovanfor). Dersom det er grunnlag for det, vil 

instituttet gi undervisning i nokre av innføringsemna både om 

våren og om hausten. Det er då mogeleg å byrje på filosofistudiet 

seinare i studieløpet, til dømes slik:  

 1. semester (haust): Førstesemesterstudier 

 2. semester (vår): 30 frie studiepoeng (sjå "Tilrådde 

valemne") 

 3. semester (haust): FIL121, FIL123 og 15 frie studiepoeng  

 4. semester (vår): FIL120, FIL122, FIL124 og LOG110 

 5. semester (haust): FIL125, FIL126 og 15 frie studiepoeng  

 6. semester (vår): FIL251 og 10 valfrie studiepoeng i 

filosofi  

Det vanlege er altså å byrje på filosofistudiet om våren, men det 

kan og være mogeleg å byrje om hausten. Studentar som er 

interessert i dette må kontakte instituttet på førehand. Det er uansett 

ein føresetnad at emna blir tekne i denne rekkjefølga:  

 Først tar ein FIL120, FIL121, FIL122, FIL123, FIL124, 

FIL125, FIL126 og LOG110 

 Deretter tar ein 10 valfrie studiepoeng i filosofi og FIL251. 

Dei valfrie studiepoenga i filosofi bør takast før eller 

samme semester som FIL251 (Bacheloroppgåve i filosofi) 

Krav til progresjon i 

studiet 

For ein fulltidsstudent er normal studieprogresjon 30 studiepoeng 

kvart semester.  
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Delstudium i utlandet Ein kan ta delar av bachelorutdanninga di som utvekslingsstudent i 

eit anna land. Du kan velje blant Universitetet i Bergen sine avtaler 

i heile verda, anten for å studere innan spesialiseringane i 

programmet, eller for å ta frie studiepoeng i graden. Emna må 

førehandsgodkjennast av UiB.  

Undervisningsmetodar Programmet omfattar ulike undervisningsformer; til dømes 

forelesingar, seminar, individuell rettleiing og grupperettleiing.  

Sjå emneplanen for det einskilde emnet.  

Vurderingsformer Gjennom programmet blir studentane prøvd på ulike måtar, 

eksempelvis ved skuleeksamen, heimeeksamen, rettleia oppgåve og 

munnleg prøve.  

Sjå emneplanen for det einskilde emnet. 

Kompetanse for vidare 

studium 

Bachelorprogrammet i filosofi kvalifiserer for opptak til praktisk-

pedagogisk utdanning (PPU) og til masterprogrammet i filosofi.  

Yrkesvegar Bachelorprogrammet gir særskild kompetanse til sjølvstendig 

kritisk analyse. Denne typen kompetanse kan nyttast på fleire felt 

som til dømes å identifisere problemområde innan eit saksfelt og 

vise forståing for desse i eit historisk perspektiv eller i meir 

systematiske samanhenger. Personar med denne kompetansen finn 

ein blant lærarar, kulturarbeidarar og personar som arbeider innan 

forvaltning og offentleg administrasjon, det private næringslivet og 

konsulentar innan forlagsverksemder, i forlagsbransjen, i tidsskrift- 

og avisredaksjonar, i radio og fjernsyn, i biblioteka, som 

undervisarar på folkehøgskulane, eller som kulturarbeidar reint 

allment. Ein finn dei også som sakshandsamarar og som 

konsulentar i offentlege og private verksemder.  

Ved å byggje ut bachelorgraden med eittårig praktisk-pedagogisk 

utdanning er ein kvalifisert til stilling som adjunkt i skulen. Ved 

påbygging til mastergrad blir ein kvalifisert for vidare studium 

formidling i tillegg til undervisning på høgre nivå.  

Evaluering Evaluering av programmet blir gjennomført i tråd med UiBs 

kvalitetssikringssystem.  

Studiestart Haust 

Undervisningsstad Bergen 

Programansvarleg  Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. 

Administrativt 

ansvarleg 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. 

Emnebeskrivelse for FIL120 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 10.09.2012  



Namn på emnet Filosofihistoria frå antikken til opplysingstida  

   Bokmål: Filosofihistorien fra antikken til opplysningstiden  

   Engelsk: History of philosophy, from ancient times to the 

enlightmnment  

Studiepoeng 10 

Kode  FIL120 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald Det er eit særskild kjenneteikn ved filosofi som fag at god innsikt i 

dets eige historie er ein sentral del av faget sjølv. Dette er ein viktig 

føresetnad for forståing av problemstillingar og tilnærmingsmåtar i 

samtidsfilosofien, samtidig som det gir eit oversyn over hovudtrekk 

ved europeisk tenknings historie som kan vere til nytte også i 

studiet av andre fag.  

FIL120 skal gi studentane grunnleggjande kjennskap til sentrale 

problem, grunnomgrep og teoriar i europeisk filosofi fra antikken 

fram til opplysingstida. Etter fullført emne skal studentane vere i 

stand til å formidle sentrale filosofiske teoriar og problemstillingar 

og sjå relevansen av desse i andre samanhengar. Emnet skal gi 

grunnlag for vidare studiar i filosofi på bachelornivå.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studentane ha god kjennskap til 

grunnleggjande trekk ved europeisk filosofi fra antikken fram til 

opplysingstida. Dei skal ha innsikt i filosofiske grunnomgrep, 

problemstillingar, argument og teoriar knytt til perioden.  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studentane kunne kjenne att og formidle 

innsikt i grunnleggjande filosofiske problemstillingar og argument 

fra perioden i ulike samanhengar.  

Kompetanse:  

Emnet gir grunnlag for vidare studiar med sikte på bachelorgrad 

med spesialisering i filosofi. I kombinasjon med andre emne og fag 

kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i 

filosofi i ungdomsskule eller videregåande skule. Emnet kan 

ogsåvere eigna som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i 

samband med studiet av andre fag.  



Fagleg overlapp FIL120 overlappar med FIL101 (Innføring i filosofi: fra antikk til 

empirisme), FIL111 (Filosofiske grunnspørsmål i filosofihistoria) 

og FIL112 (Klassiske filosofiske tekstar. Fortolking og 

argumentasjon).  

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Gode engelskkunnskapar er 

naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på 

engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar og seminar. Seminara 

har oppmøtekrav. 

Vurderingsformer 4 timar skuleeksamen med spørsmål henta frå ulike deler av 

pensum. Ingen hjelpmiddel er tillatne på eksamen. (Men studentar 

utan engelsk eller norsk som morsmål kan vende seg til instituttet 

for informasjon om bruk av ordbøker.)  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med 

undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit 

semester utan undervisning.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Innlevering av eitt oppgåvesvar på 750-1000 ord. Oppgåva blir gitt 

av faglærar. Innleveringsfrist blir sett av instituttet. Svaret må vere 

godkjent for at ein skal kunne gå opp til eksamen.  

Studentane skal delta på minst to tredelar av seminara. 

Læremiddelomtale Pensum er kommentarlitteratur, innførings- og oversynsverk i 

filosofihistorie. 

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår.Dersom det er grunnlag for det vil emnet og bli undervist om 

hausten. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL121 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 10.09.2012  

file://snorre.uib.no/users$/sme002/XML/UUI/2012b/Gamle/FIL101.html
file://snorre.uib.no/users$/sme002/XML/UUI/2012b/Gamle/FIL101.html
file://snorre.uib.no/users$/sme002/XML/UUI/2012b/TilFakultetet/FIL111.html
file://snorre.uib.no/users$/sme002/XML/UUI/2012b/TilFakultetet/FIL112.html
file://snorre.uib.no/users$/sme002/XML/UUI/2012b/TilFakultetet/FIL112.html


Namn på emnet Filosofihistoria frå opplysingstida til 1900-talet  

   Bokmål: Filosofihistorien fra opplysningstiden til 1900-tallet  

   Engelsk: History of philosophy, from the enlightnment to the 

20th century  

Studiepoeng 10 

Kode  FIL121 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald Det er eit særskilt kjenneteikn ved filosofi som fag at god innsikt i 

dets eige historie er ein sentral del av faget sjølv. Dette er ein viktig 

føresetnad for forståing av problemstillingar og tilnærmingsmåtar i 

samtidsfilosofien, samtidig som det gir eit oversyn over hovudtrekk 

ved europeisk tenknings historie som kan vere til nytte også i 

studiet av andre fag.  

FIL121 skal gi studentane grunnleggjande kjennskap til sentrale 

problem, grunnomgrep og teoriar i europeisk filosofi fra 

opplysingstida til og med første halvdelen av det tjuande hundråret. 

Etter fullført emne skal studentane vere i stand til å formidle 

sentrale filosofiske teoriar og problemstillingar og sjå relevansen av 

desse i andre samanhengar. Emnet skal gi grunnlag for vidare 

studiar i filosofi på bachelornivå.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studentane ha god kjennskap til 

grunnleggjande trekk ved europeisk filosofi fra opplysingstida til og 

med første halvdelen av det tjuande hundråret. Dei skal ha innsikt i 

filosofiske grunnomgrep, problemstillingar, argument og teoriar 

knytt til perioden.  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studentane kunne kjenne att og formidle 

innsikt i grunnleggjande filosofiske problemstillingar og argument 

fra perioden i ulike samanhengar.  

Kompetanse:  

Emnet gir grunnlag for vidare studiar med sikte på bachelorgrad 

med spesialisering i filosofi. I kombinasjon med andre emne og fag 

kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i 

filosofi i ungdomsskule eller videregåande skule. Emnet kan 



ogsåvere eigna som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i 

samband med studiet av andre fag.  

Fagleg overlapp FIL121overlappar med FIL102 (Innføring i filosofi: Fra Kant til 

våre dager), FIL111 (Filosofiske grunnspørsmål i filosofihistoria) 

og FIL112 (Klassiske filosofiske tekstar. Fortolking og 

argumentasjon).  

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Gode engelskkunnskapar er 

naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på 

engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar og seminar. Seminara 

har oppmøtekrav. 

Vurderingsformer 4 timar skuleeksamen med spørsmål henta frå ulike deler av 

pensum. Ingen hjelpmiddel er tillatne på eksamen. (Men studentar 

utan engelsk eller norsk som morsmål kan vende seg til instituttet 

for informasjon om bruk av ordbøker.)  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med 

undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit 

semester utan undervisning.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Innlevering av eitt oppgåvesvar på 750-1000 ord. Oppgåva blir gitt 

av faglærar. Innleveringsfrist blir sett av instituttet. Svaret må vere 

godkjent for at ein skal kunne gå opp til eksamen.  

Studentane skal delta på minst to tredelar av seminara. 

Læremiddelomtale Pensum er kommentarlitteratur, innførings- og oversynsverk i 

filosofihistorie.. 

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Haust. Dersom det er grunnlag for det vil emnet også bli undervist 

om våren. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL122 
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Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 08.06.2012  

Namn på emnet Filosofiske originaltekstar frå antikken til opplysingstida  

   Bokmål: Filosofiske originaltekster fra antikken til 

opplysningstiden  

   Engelsk: Primary sources in philosophy from ancient times to the 

enlightmnment  

Studiepoeng 5 

Kode  FIL122 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald Lesing av eldre og nyare filosofiske primærkjelder i form av 

originaltekstar er ein sentral del av studiet av filosofi som fag. Dette 

er ein viktig føresetnad for forståing av problemstillingar og 

tilnærmingsmåtar i samtidsfilosofien, og kan og vere til nytte i 

studiet av andre fag der tekstforståing og argumentasjon er viktig.  

FIL122 skal gi studentane høve til fordjuping i utvalde 

originaltekstar fra europeisk filosofi fra antikken fram til 

opplysingstida. Dei skal bli kjende med ulike måtar å lese og 

fortolke filosofiske tekstar på. Emnet skal gi grunnlag for vidare 

studiar i filosofi på bachelornivå.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studentane ha god kjennskap til utvalde 

originaltekstar fra europeisk filosofi fra antikken fram til 

opplysingstida. Dei skal ha kjennskap til historiske og kulturelle 

føresetnader og ha god innsikt i sentrale problemstillingar, 

grunnomgrep, argument og teoriar i desse tekstane.  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studentane kunne identifisere sentrale 

problemstillingar, grunnomgrep, argument og teoriar i filosofiske 

originaltekstar. Dei skal kunne vurdere argumentative og retoriske 

strategiar og føresetnader i slike tekstar i lys av historiske og 

kulturelle føresetnader og vurdere dei ut fra desse føresetnadene.  

Kompetanse:  

Emnet gir grunnlag for vidare studiar med sikte på bachelorgrad 

med spesialisering i filosofi. I kombinasjon med andre emne og fag 

kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i 



filosofi i ungdomsskule eller videregåande skule. Emnet kan 

ogsåvere eigna som støtte til studium av andre fag, der 

tekstforståing og argumentasjon er viktig.  

Fagleg overlapp FIL122 overlappar med FIL111 (Filosofiske grunnspørsmål i 

filosofihistoria) og FIL112 (Klassiske filosofiske tekstar. Fortolking 

og argumentasjon).  

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Gode engelskkunnskapar er 

naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på 

engelsk. FIL122 bør takast i samband med eller etter FIL120 

(Filosofihistoria frå antikken til opplysingstida) 

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar og seminar. Seminara 

har oppmøtekrav. 

Vurderingsformer Emnet har mappeevaluering. Studentane skal levere skriftleg svar 

på to oppgåver. Fristar blir sette av instituttet. Svara på begge 

oppgåvene skal være på 900-1200 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc).  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med 

undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit 

semester utan undervisning.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Studentane skal delta på minst to tredelar av seminara. 

Læremiddelomtale Pensum er utvalde filosofiske originaltekstar med 

kommentarlitteratur.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår.Dersom det er grunnlag for det vil emnet også bli undervist om 

hausten. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL123 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 08.06.2012  
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Namn på emnet Filosofiske originaltekstar frå opplysingstida til 1900-talet  

   Bokmål: Filosofiske originaltekster fra opplysningstiden til 1900-

tallet  

   Engelsk: Primary sources in philosophy, from the enlightnment 

to the 20th century  

Studiepoeng 5 

Kode  FIL123 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald Lesing av eldre og nyare filosofiske primærkjelder i form av 

originaltekstar er ein sentral del av studiet av filosofi som fag. Dette 

er ein viktig føresetnad for forståing av problemstillingar og 

tilnærmingsmåtar i samtidsfilosofien, og kan og vere til nytte i 

studiet av andre fag der tekstforståing og argumentasjon er viktig.  

FIL123 skal gi studentane høve til fordjuping i utvalde 

originaltekstar fra europeisk filosofi fra opplysingstida til og med 

første halvdelen av det tjuande hundråret. Dei skal bli kjende med 

ulike måtar å lese og fortolke som filosofiske tekstar på. Emnet skal 

gi grunnlag for vidare studiar i filosofi på bachelornivå.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studentane ha god kjennskap til utvalde 

originaltekstar fra europeisk filosofi fra opplysingstida til og med 

første halvdelen av det tjuande hundråret. Dei skal ha kjennskap til 

historiske og kulturelle føresetnader og ha god innsikt i sentrale 

problemstillingar, grunnomgrep, argument og teoriar i desse 

tekstane.  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studentane kunne identifisere sentrale 

problemstillingar, grunnomgrep, argument og teoriar i filosofiske 

originaltekstar. Dei skal kunne vurdere argumentative og retoriske 

strategiar og føresetnader i slike tekstar i lys av historiske og 

kulturelle føresetnader og vurdere dei ut fra desse føresetnadene.  

Kompetanse:  

Emnet gir grunnlag for vidare studiar med sikte på bachelorgrad 

med spesialisering i filosofi. I kombinasjon med andre emne og fag 

kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i 



filosofi i ungdomsskule eller videregåande skule. Emnet kan 

ogsåvere eigna som støtte til studium av andre fag, der 

tekstforståing og argumentasjon er viktig.  

Fagleg overlapp FIL123 overlappar med FIL111 (Filosofiske grunnspørsmål i 

filosofihistoria) og FIL112 (Klassiske filosofiske tekstar. Fortolking 

og argumentasjon).  

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Gode engelskkunnskapar er 

naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på 

engelsk. FIL123 bør takast i samband med eller etter FIL121 

(Filosofihistoria frå opplysingstida til 1900-talet) 

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar og seminar. Seminara 

har oppmøtekrav. 

Vurderingsformer Emnet har mappeevaluering. Studentane skal levere skriftleg svar 

på to oppgåver. Fristar blir sette av instituttet. Svara på begge 

oppgåvene skal være på 900-1200 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc).  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med 

undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit 

semester utan undervisning.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Studentane skal delta på minst to tredelar av seminara. 

Læremiddelomtale Pensum er utvalde filosofiske originaltekstar med 

kommentarlitteratur.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Haust.Dersom det er grunnlag for det vil emnet og bli undervist om 

våren. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL124 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 10.09.2012  
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Namn på emnet Introduksjon til praktisk filosofi  

   Bokmål: Introduksjon til praktisk filosofi  

   Engelsk: Introduction to practical philosophy  

Studiepoeng 10 

Kode  FIL124 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald Filosofi blir ofte delt inn i på den eine sida praktisk og den andre 

sida teoretisk filosofi. Til praktisk filosofi reknar ein gjerne slike 

område som etikk, estetikk, politisk og sosial filosofi, rettsfilosofi, 

religionsfilosofi, feministisk filosofi, handlingsteori og verditeori. 

Men skiljet mellom praktisk og teoretisk filosofi er ikkje alltid 

skarpt, det er heller ikkje uomstritt, og problemstillingar innanfor 

praktisk filosofi er ofte relevante for spørsmål i teoretisk filosofi. 

Difor er det viktig for alle som studerer filosofi å ha kjennskap til 

praktisk filosofi, også om dei i det vidare studiet vel å konsentrere 

seg om teoretisk filosofi.  

FIL124 skal gje studentane eit oversyn over viktige grunnomgrep, 

argument og posisjonar i praktisk filosofi. Hovudvekta ligg på tema 

i samtidsfilosofien, men det vil ofte være aktuelt å ta utgangspunkt i 

filosofiske verk og posisjonar frå eldre tider. Etter fullført emne 

skal studentane vere i stand til å formidle sentrale teoriar og 

problemstillingar innanfor praktisk filosofi og sjå relevansen av 

desse i andre samanhengar. Emnet skal gi grunnlag for vidare 

studiar i filosofi på bachelornivå.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studentane ha god kjennskap til viktige 

grunnomgrep, argument og posisjonar i praktisk filosofi.  

Dugleik:  

Studentane skal kunne kjenne att og formidle innsikt i 

grunnleggjande problemstillingar og argument innan praktisk 

filosofi i ulike samanhengar.  

Kompetanse:  

Emnet gir grunnlag for vidare studiar med sikte på bachelorgrad 

med spesialisering i filosofi. I kombinasjon med andre emne og fag 

kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i 



filosofi i ungdomsskule eller videregåande skule. Emnet kan 

ogsåvere eigna som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i 

samband med studiet av andre fag.  

Fagleg overlapp 
 

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Gode engelskkunnskapar er 

naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på 

engelsk. FIL124 bør takast i samband med eller etter FIL120 

(Filosofihistoria frå antikken til opplysingstida) og FIL121 

(Filosofihistoria frå opplysingstida til 1900-talet) 

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar og seminar. Seminara 

har oppmøtekrav. 

Vurderingsformer Studentane skal ha ei heimeeksamen på fire dagar. Eksamenssvaret 

skal vere på mellom 3000 og 5000 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc).  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med 

undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit 

semester utan undervisning.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Gruppevis munnleg innlegg på seminar. 

Studentane skal delta på minst to tredelar av seminara. 

Læremiddelomtale Pensum er innføringsverk og utvalde tekstutdrag. 

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL125 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 10.09.2012  

Namn på emnet Introduksjon til teoretisk filosofi  
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   Bokmål: Introduksjon til teoretisk filosofi  

   Engelsk: Introduction to theoretical philosophy  

Studiepoeng 10 

Kode  FIL125 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald Filosofi blir ofte delt inn i på den eine sida teoretisk og den andre 

sida praktisk filosofi. Til teoretisk filosofi reknar ein gjerne slike 

område som kunnskapsteori, metafysikk, ontologi, logikk, 

vitskapsfilosofi og sinnsfilosofi. Men skiljet mellom teoretisk og 

praktisk filosofi er ikkje alltid skarpt, det er heller ikkje uomstritt, 

og problemstillingar innanfor teoretisk filosofi er ofte relevante for 

spørsmål i praktisk filosofi. Difor er det viktig for alle som studerer 

filosofi å ha kjennskap til teoretisk filosofi, også om dei i det vidare 

studiet vel å konsentrere seg om praktisk filosofi.  

FIL125 skal gje studentane eit oversyn over viktige grunnomgrep, 

argument og posisjonar i teoretisk filosofi. Hovudvekta ligg på tema 

i samtidsfilosofien, men det vil ofte vere aktuelt å ta utgangspunkt i 

filosofiske verk og posisjonar frå eldre tider. Etter fullført emne 

skal studentane vere i stand til å formidle sentrale teoriar og 

problemstillingar innanfor teoretisk filosofi og sjå relevansen av 

desse i andre samanhengar. Emnet skal gi grunnlag for vidare 

studiar i filosofi på bachelor-nivå.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studentane ha god kjennskap til viktige 

grunnomgrep, argument og posisjonar i teoretisk filosofi.  

Dugleik:  

Studentane skal kunne kjenne att og formidle innsikt i 

grunnleggjande problemstillingar og argument innan teoretisk 

filosofi i ulike samanhengar.  

Kompetanse:  

Emnet gir grunnlag for vidare studiar med sikte på bachelorgrad 

med spesialisering i filosofi. I kombinasjon med andre emne og fag 

kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i 

filosofi i ungdomsskule eller videregåande skule. Emnet kan også 

være eigna som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband 

med studiet av andre fag.  



Fagleg overlapp 
 

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Gode engelskkunnskapar er 

naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på 

engelsk. FIL125 bør takast i samband med eller etter FIL120 

(Filosofihistoria frå antikken til opplysingstida) og FIL121 

(Filosofihistoria frå opplysingstida til 1900-talet) 

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar og seminar. Seminara 

har oppmøtekrav. 

Vurderingsformer Studentane skal ha ei heimeeksamen på fire dagar. Eksamenssvaret 

skal vere på mellom 3000 og 5000 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc).  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med 

undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit 

semester utan undervisning.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Gruppevis munnleg innlegg på seminar. 

Studentane skal delta på minst to tredelar av seminara. 

Læremiddelomtale Pensum er innføringsverk og utvalde tekstutdrag. 

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL126 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 22.06.2012  

Namn på emnet Introduksjon til språkfilosofi  

   Bokmål: Introduksjon til språkfilosofi  

   Engelsk: Introduction to philosophy of language  
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Studiepoeng 5 

Kode  FIL126 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald Filosofi har til alle tider vore opptatt av kva for ei rolle språket 

speler for kunnskap, for grunngjeving og for korleis vi oppfattar 

verda ikring oss. I nyare tid har spørsmål om språkleg meining og 

referanse og om tilhøvet mellom språk, omgrep, logikk, tenkning, 

erfaring og røynsle vore sentrale. Sidan forrige hundreåret har 

mange også sett språkleg analyse som filosofiens grunnleggjande 

metode. Derfor er det naudsynt å ha kjennskap til moderne 

språkfilosofi for å kunne orientere seg i samtidsfilosofien.  

FIL126 skal gje studentane eit oversyn over viktige grunnomgrep, 

argument og posisjonar i språkfilosofi. Hovudvekta ligg på tema i 

samtidsfilosofien, men det vil ofte vere aktuelt å ta utgangspunkt i 

filosofiske verk og posisjonar frå eldre tider. Etter fullført emne 

skal studentane vere i stand til å formidle sentrale teoriar og 

problemstillingar innanfor språkfilosofi og sjå relevansen av desse i 

andre samanhengar. Emnet skal gi grunnlag for vidare studiar i 

filosofi på bachelornivå.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studentane ha god kjennskap til viktige 

grunnomgrep, argument og posisjonar i moderne språkfilosofi.  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studentane kunne kjenne att og formidle 

innsikt i grunnleggjande problemstillingar og argument innan 

språkfilosofi i ulike samanhengar.  

Kompetanse:  

Emnet gir grunnlag for vidare studiar med sikte på bachelorgrad 

med spesialisering i filosofi. I kombinasjon med andre emne og fag 

kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i 

filosofi i ungdomsskule eller videregåande skule. Emnet kan 

ogsåvere eigna som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i 

samband med studiet av andre fag.  

Fagleg overlapp FIL126 overlappar med FIL103 (Logikk, språk- og 

vitskapsfilosofi).  

Krav til forkunnskapar 
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Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Gode engelskkunnskapar er 

naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på 

engelsk. FIL124 (Introduksjon til praktisk filosofi) bør takast i 

samband med eller etter FIL120 (Filosofihistoria frå antikken til 

opplysingstida) og FIL121 (Filosofihistoria frå opplysingstida til 

1900-talet) 

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar og seminar. Seminara 

har oppmøtekrav. 

Vurderingsformer 3 timar skuleeksamen med spørsmål henta frå ulike deler av 

pensum. Ingen hjelpmiddel er tillatne på eksamen. (Men studentar 

utan engelsk eller norsk som morsmål kan vende seg til instituttet 

for informasjon om bruk av ordbøker.)  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med 

undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit 

semester utan undervisning.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Studentane skal delta på minst to tredelar av seminara. 

Læremiddelomtale Pensum er innføringsverk og utvalde tekstutdrag. 

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for LOG110 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 22.06.2012  

Namn på emnet Introduksjon til formal logikk  

   Bokmål: Introduksjon til formal logikk  

   Engelsk: Introduction to formal logic  

Studiepoeng 5 

Kode  LOG110 
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Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald Logikk er studiet av logiske tilhøve mellom språklege uttrykk. I 

moderne tid er logikk i stor grad ein formal disiplin, der ein særleg 

er interessert i avleiingstilhøve mellom utsegner og i metodar for å 

bevise at visse utsegner følgjer av andre.  

LOG110 skal gi studentane ei innføring i viktige delar av 

førsteordens formallogikk. Det blir gitt ein grundig innføring i 

utsagnslogisk symbolspråk, formalisering av uttrykk i naturleg 

språk, bruk av sanningsverdetabellar og bevismetode. Det blir også 

gitt ei innføring i predikatlogisk notasjon og predikatlogisk 

formalisering av naturlegspråklege uttrykk. Etter fullført emne skal 

studentane vere i stand til sjølv å nytte formalisering i analyse av 

enkle problem. Emnet skal gi grunnlag for vidare studiar på 

bachelornivå i fag der ein nytter formal logikk, slik som til dømes 

filosofi, lingvistikk og informasjonsvitskap.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studentane ha god kjennskap til viktige 

grunnomgrep og metodar i utsagns- og predikatlogikk.  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studentane meistre symbolisering av uttrykk 

i naturlege språk i utsagns- og predikatlogikk. I utsagnslogikk skal 

dei også kunne nytte sanningsverdetabellar til undersøking av 

logiske forhold mellom utsegner, og dei skal kunne nytte 

bevismetodar  

Kompetanse:  

Emnet gir grunnlag for vidare studiar med sikte på bachelorgrad 

med spesialisering i filosofi eller kognitiv vitskap. Emnet 

kanogsåvere eigna som støtte for studiet av andre fag, til dømes 

lingvistikk eller informasjonsvitskap.  

Fagleg overlapp LOG110 overlappar med LOG101 (Gyldigheit og konsistens i 

setnings- og predikatlogikk).  

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Gode engelskkunnskapar er 

naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på 

engelsk.  

Undervisning og 

omfang 
Undervisninga skjer i form av førelesingar og kollokviegrupper. 
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Vurderingsformer 2 timar skuleeksamen med spørsmål henta frå ulike deler av 

pensum. Ingen hjelpmiddel er tillatne på eksamen. (Men studentar 

utan engelsk eller norsk som morsmål kan vende seg til instituttet 

for informasjon om bruk av ordbøker.)  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med 

undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit 

semester utan undervisning.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Studentar må gje skriftleg svar på 2 oppgåver med innlevering i 

løpet av semesteret. Innleveringsfristar blir sette av instituttet. Svara 

må være godkjende for å kunne gå opp til eksamen i emnet.  

Studentane skal delta på minst to tredelar av kollokviegruppene.  

Læremiddelomtale Innføringsverk i logikk, supplert med programvare. 

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL105 

Utkast til revisjon. Dato for siste endring: 30.08.2012 

Namn på emnet Innføring i sinnsfilosofi - 10 studiepoeng  

   Bokmål: Innføring i sinnsfilosofi - 10 studiepoeng  

   Engelsk: Introduction to Philosophy of Mind - 10 ECTS  

Studiepoeng 10 

Kode  FIL105 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 



Undervisningsspråk Norsk eller engelsk 

Mål og innhald Emnet skal gje studentane ei innføring i moderne sinnsfilosofi, samt 

bakgrunnskunnskapar om klassiske filosofar si oppfatning av 

problemfeltet. Sinnsfilosofien er oppteken av tilhøvet mellom dei 

mentale eller psykologiske aspekta ved ein person og personen sine 

kroppslege eigenskapar. Temaet har ei historie som går tilbake til 

klassisk gresk filosofi, men i ein moderne kontekst representerer 

særleg Descartes sin dualisme den klassiske utfordringa som ulike 

sinnsfilosofiske retningar har prøvd å overvinna. Emnet har til 

føremål å presentere dei viktigaste moderne alternativa til denne 

dualismen, samt å syne at vi enno slit med nokre av grunnproblema 

frå Descartes, trass i framsteg i mange delspørsmål.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 oversyn over dei viktigaste hovudretningane innanfor 

sinnsfilosofien i det 20. hundreåret, slik som behaviorismen, 

den psykofysiske identitetsteorien, funksjonalismen, 

eigenskapsdualismen og den eliminative materialismen  

 innsikt i problemstillinnger som er felles utfordringar for 

desse retningane, slik som spørsmålet om kva intensjonalitet 

er, spørsmålet om korleis opplevingsmedvit forhold seg til 

ein person sine materielle eigenskapar og prosessar, samt 

korleis vi kan forstå mental kausalitet  

 innsikt i ein problemstilling som særleg knyter sinnsfilosofi 

til moderne kognitiv vitskap, nemleg spørsmålet om det 

finst kunstig intelligens  

 innsikt i viktige klassiske filosofar si oppfatning av tilhøvet 

mellom kropp og sjel, særleg Platon, Aristoteles, Descartes 

og Kant sitt syn  

 innsikt i argumentasjonslære som set ein i stand til å vurdere 

slagkraften i klassiske argument i sinnsfilosofien ut frå deira 

sunnheit og gyldigheit  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 skilje mellom sterke og svake sider ved dei ulike 

hovudposisjonane i sinnsfilosofien i det 20. hundreåret  

 formidle kunnskap om desse posisjonane i faglege så vel 

som meir allmenne samanhengar  

 forstå at løysingar på problem i sinnsfilosofien krev noko 

meir enn empiriske kunnskapar, samstundes som ein skjøner 

at nyvinningar i psykologi og nevrofysiologi kan skipe 

grunnlag for ein vekselbruk mellom filosofisk 

omgrepsanalyse og empirisk forsking  



Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 vidare studiar i kognitiv vitskap 

 å følgje med i den samtidsfilosofiske debatten om problema 

i sinnsfilosofi på eit nivå av moderat vanskegrad  

 å sjølv kunne vidareformidle innsikt i problema for personar 

uten særlege bakgrunnskunnskapar i emnet  

Fagleg overlapp Pensum for FIL105 er del av pensum for FIL226 (Innføring i 

sinnsfilosofi - 15 studiepoeng). Studentar som allereie har FIL226 

vil ikkje få ekstra studiepoeng dersom dei også tar FIL105.  

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Gode engelskkunnskapar er 

naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på 

engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar og kollokviegrupper.  

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer 5 timar skuleeksamen med spørsmål henta frå ulike deler av 

pensum. Ingen hjelpmiddel er tillatne på eksamen. (Men studentar 

utan engelsk eller norsk som morsmål kan vende seg til instituttet 

for informasjon om bruk av ordbøker.)  

Eksamen blir arrangert på slutten av det semesteret det blir gitt 

undervisning i emnet. I semesteret etter arrangeres det 

midtsemestereksamen.  

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med 

undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit 

semester utan undervisning.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Studentane må levere inn svar på 7 oppgitte spørsmål, frå ei litt 

større spørsmålssamling. Innleveringsfristar blir sette av instituttet. 

Svara må være godkjende for at ein skal kunne gå opp til eksamen.  

Læremiddelomtale Pensum er basert på ei fyldig introduksjonsbok i sinnsfilosofi på 

engelsk. 

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 
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Undervisningssemester Vår. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL215 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 10.09.2012 

Namn på emnet Fenomenologi og ekistensfilosofi  

   Bokmål: Fenomenologi og ekistensfilosofi  

   Engelsk: Phenomenology and existensialism  

Studiepoeng 10 

Kode  FIL215 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk eller engelsk 

Mål og innhald Evne til å tenkje kritisk på grunnlag av filosofar som har kome med 

nye perspektiv på filosofien sine grunnlagsproblem. 

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha sentrale kunnskapar om den 

fenomenologiske og eksistensfilosofiske filosofien med hovudvekt 

på filosofar som Edmund Husserl og Maurice Merleau-Ponty.  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten ha evne til å vurdere 

fenomenologiske og eksistensfilosofiske tekstar kritisk på eit godt 

fundert og sjølvstendig grunnlag.  

Kompetanse:  

Emnet kan inngå i ein bachelorgrad med spesialisering i filosofi. I 

kombinasjon med andre emne og fag kan det inngå i ei utdanning 

som kvalifiserer for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller 

videregåande skule. Emnet kan ogsåvere eigna som støtte til 

fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband med studiet av andre fag.  

Fagleg overlapp For studentar som har tatt eitt av emna FIL211 (Valemne 1 i 
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filosofi), FIL212 (Valemne 2 i filosofi), FIL213 (Valemne 3 i 

filosofi) eller FIL214 (Valemne 4 i filosofi) med nærliggande tema 

kan det være overlapp. Ta i så fall kontakt med instituttet for nærare 

informasjon.  

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Valemna føreset gode 

bakgrunnskunnskapar i filosofi og studentane bør derfor normalt ha 

avlagd eksamen i alle obligatoriske emne på 100-nivå. Gode 

engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje 

av pensum er på engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar/seminar.  

Individuell rettleiing: inntil 1 timar per student. 

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere 

godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast 

elektronisk via Mi side og blir sensurert ved slutten av semesteret.  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før individuell rettleiing. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Innlevering av pensumliste innan 15. april om våren og innan 15. 

oktober om hausten. Pensumlista skal innehalde emnekode, 

eksamenssemester og namn på student og faglærar/rettleiar, og vere 

utforma i samsvar med vanlege standarder for bibliografiske 

referansar. Sidetal for kvar einskild bok/utdrag av bok eller artikkel 

samt samla tal på sider skal opplysast (for elektroniske kjelder utan 

sidetal rekner ein 500 ord pr. side). Pensumlista skal underskrivast 

av faglærar og godkjennast av instituttet.  

Læremiddelomtale Til emnet er det eit kjernepensum som studenten i samråd med 

faglærar kan supplere med eit særpensum.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår eller haust. 

Undervisningsstad Bergen 
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Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL216 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 10.09.2012 

Namn på emnet Moderne politisk teori  

   Bokmål: Moderne politisk teori  

   Engelsk: Modern Political Theory  

Studiepoeng 10 

Kode  FIL216 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk eller engelsk 

Mål og innhald Politisk teori er eit tverrfagleg forskingsfelt der spørsmål knytta til 

rettferdig fordeling, demokratiteori, anerkjenning av minoriteter, 

samt forskjellige forståelser av makt står sentralt. Politisk teori 

analyserer og reflekterer over aktuelle politiske spørsmål og sosiale, 

kulturelle og institusjonelle endringsprosesser. Kurset gir ein 

introduksjon til hovedretningar og sentrale problemstillingar i 

politisk teori fra om lag 1970 til i dag, med vekt på både empirisk-

deskriptive og normative teoridanningar (liberalisme, 

kommunitarisme, proseduralisme), og postmoderne perspektiv på 

stat, individ og samfunn.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 eit generelt oversyn over sentrale omgrep, teoridanningar og 

stridsspørsmål i nyare sosialfilosofi og politisk teori  

 ei generell forståing av likskapar og skilnader mellom ulike 

teoretiske innfallsvinklar, argumentasjons- og 

framstillingsmåtar  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 kjenne att og kritisk vurdere teoretiske hovudposisjonar, 



argumentasjons- og framstillingsmåtar i fagfilosofisk 

litteratur og i allmenne politiske diskusjonar  

 formidle trekk ved desse hovudposisjonane og 

argumentasjonsmåtane i faglege så vel som i allmenne 

samanhengar  

 reflektere over relevansen av ulike retningar i moderne 

politisk teori for forståinga av aktuelle sosiale, kulturelle og 

institusjonelle endringsprosessar  

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 på sjølvstendig grunnlag å finne fram til og setje seg inn i 

sentral litteratur i samtidig politisk teori og sosialfilosofi  

 å formidle kunnskap om denne litteraturen og dei 

perspektiva den gjev på aktuelle spørsmål til eit fagleg og til 

eit allment publikum  

 å vurdere relevansen av sentrale omgrep og teoridanningar i 

analyse av og refleksjon over sentrale politiske 

stridsspørsmål  

 å identifisere og kritisk vurdere argumentasjons- og 

framstillingsmåter både i faglege og allmenne tekstar om 

sosiale, kulturelle og institusjonelle endringsprosessar  

Emnet kan inngå i ein bachelorgrad med spesialisering i filosofi. I 

kombinasjon med andre emne og fag kan det inngå i ei utdanning 

som kvalifiserer for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller 

videregåande skole. Emnet kan og vere eigna som støtte til 

fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband med studiet av andre fag.  

Fagleg overlapp For studentar som har tatt eitt av emna FIL211 (Valemne 1 i 

filosofi), FIL212 (Valemne 2 i filosofi), FIL213 (Valemne 3 i 

filosofi) eller FIL214 (Valemne 4 i filosofi) med nærliggande tema 

kan det være overlapp. Ta i så fall kontakt med instituttet for nærare 

informasjon.  

Krav til forkunnskapar Personar utan studierett ved UiB kan søkje om å få gå opp til 

eksamen i emnet. Kontakt Informasjonssenteret ved 

Utdanningsavdelinga for informasjon om ordninga - telefon 55 58 

21 40, e-post infosenter@ua.uib.no.  

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Valemna føreset gode 

bakgrunnskunnskapar i filosofi og studentane bør derfor normalt ha 

avlagd eksamen i alle obligatoriske emne på 100-nivå. Gode 

engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje 

av pensum er på engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar/seminar.  

Individuell rettleiing: inntil 1 timar per student. 
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Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere 

godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast 

elektronisk via Mi side og blir sensurert ved slutten av semesteret.  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før individuell rettleiing. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Innlevering av pensumliste innan 15. april om våren og innan 15. 

oktober om hausten. Pensumlista skal innehalde emnekode, 

eksamenssemester og namn på student og faglærar/rettleiar, og vere 

utforma i samsvar med vanlege standarder for bibliografiske 

referansar. Sidetal for kvar einskild bok/utdrag av bok eller artikkel 

samt samla tal på sider skal opplysast (for elektroniske kjelder utan 

sidetal rekner ein 500 ord pr. side). Pensumlista skal underskrivast 

av faglærar og godkjennast av instituttet.  

Læremiddelomtale Til emnet er det eit kjernepensum som studenten i samråd med 

faglærar kan supplere med eit særpensum.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår eller haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL217 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 28.08.2012 

Namn på emnet Wittgensteinstudiar  

   Bokmål: Wittgensteinstudier  

   Engelsk: Wittgenstein studies  



Studiepoeng 10 

Kode  FIL217 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Engelsk 

Mål og innhald Kurset gir ein introduksjon til filosofien til Ludwig Wittgenstein. I 

tillegg til å gi eit generelt overblikk over forfattarskapen gir det ein 

oversikt over sentrale omgrep, synspunkt og metodar i Wittgenstein 

sin filosofi.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 ei generell oversikt over sentrale omgrep, synspunkt og 

metodar innanføre Wittgenstein sin filosofi  

 forståing for likskapar og skilnadar mellom ulike 

innfallsvinklar og fortolkingar av Wittgenstein  

 meir inngåande kunnskap om eit nærare avgrensa tema 

innanfor feltet  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 kjenne att sentrale posisjonar, argumentasjons- og 

framstillingsmåtar i Wittgensteinforskinga, og kunne 

formidle hovudtrekk ved dei  

 finne fram til og sette seg inn i sentral litteratur om 

Wittgenstein sin filosofi, og formidle kunnskap om 

litteraturen og dei perspektiva den gir på Wittgenstein sin 

filosofi til eit faglig og til eit allment publikum  

 reflektere over relevansen av sentrale omgrep, synspunkt og 

metodar innanfor Wittgenstein sin filosofi for å kunne forstå 

og ta stilling til aktuelle spørsmål og problemstillingar  

Kompetanse:  

Emnet kan inngå i ein bachelorgrad med spesialisering i filosofi. I 

kombinasjon med andre emne og fag kan det inngå i ei utdanning 

som kvalifiserer for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller 

videregåande skole. Emnet kan ogsåvere eigna som støtte til 

fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband med studiet av andre fag.  

Fagleg overlapp For studentar som har tatt eitt av emna FIL211 (Valemne 1 i 

filosofi), FIL212 (Valemne 2 i filosofi), FIL213 (Valemne 3 i 

filosofi) eller FIL214 (Valemne 4 i filosofi) med nærliggande tema 
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kan det være overlapp. Ta i så fall kontakt med instituttet for nærare 

informasjon.  

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Valemna føreset gode 

bakgrunnskunnskapar i filosofi og studentane bør derfor normalt ha 

avlagd eksamen i alle obligatoriske emne på 100-nivå. Gode 

engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje 

av pensum er på engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar/seminar.  

Individuell rettleiing: inntil 1 timar per student. 

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere 

godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast 

elektronisk via Mi side og blir sensurert ved slutten av semesteret.  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før individuell rettleiing. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Innlevering av pensumliste innan 15. april om våren og innan 15. 

oktober om hausten. Pensumlista skal innehalde emnekode, 

eksamenssemester og namn på student og faglærar/rettleiar, og vere 

utforma i samsvar med vanlege standarder for bibliografiske 

referansar. Sidetal for kvar einskild bok/utdrag av bok eller artikkel 

samt samla tal på sider skal opplysast (for elektroniske kjelder utan 

sidetal rekner ein 500 ord pr. side). Pensumlista skal underskrivast 

av faglærar og godkjennast av instituttet.  

Læremiddelomtale Originallitteratur og aktuell sekundærlitteratur. 

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 



Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL218 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 10.09.2012 

Namn på emnet Estetikk  

   Bokmål: Estetikk  

   Engelsk: Aesthetics  

Studiepoeng 10 

Kode  FIL218 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk eller engelsk 

Mål og innhald Emnet skal gje ei innføring i filosofiske problemstillingar og 

posisjonar som er sentrale for filosofisk estetikk og for den 

teoretiske refleksjonen over dei estetiske faga. Kurset har i 

hovudsak ei tematisk tilnærming, men klassikarane har også ei 

sentral stilling. Eksempel på viktige tema er definisjonen av kunst, 

estetisk erfaring, kunst og erkjenning, og smak.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studentane ha god kjennskap til dei 

viktigaste grunnomgrepa og teoriane i estetikken.  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 syne godinnsikt i filosofisk estetikk  

 gjere greie for viktige posisjonar i filosofisk estetikk  

 identifisere og kritisk analysere ulike teoriar innan dei 

områda kurset tek for seg  

Kompetanse:  

Emnet gir grunnlag for vidare studiar med sikte på bachelorgrad 

med spesialisering i filosofi. I kombinasjon med andre emne og fag 

kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i 

filosofi i ungdomsskule eller videregåande skule. Emnet kan 

ogsåvere eigna som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i 



samband med studiet av andre fag, særleg estetiske fag.  

Fagleg overlapp For studentar som har tatt eitt av emna FIL211 (Valemne 1 i 

filosofi), FIL212 (Valemne 2 i filosofi), FIL213 (Valemne 3 i 

filosofi) eller FIL214 (Valemne 4 i filosofi) med nærliggande tema 

kan det være overlapp. Ta i så fall kontakt med instituttet for nærare 

informasjon.  

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Valemna føreset gode 

bakgrunnskunnskapar i filosofi og studentane bør derfor normalt ha 

avlagd eksamen i alle obligatoriske emne på 100-nivå. Gode 

engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje 

av pensum er på engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar/seminar.  

Individuell rettleiing: inntil 1 timar per student. 

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere 

godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast 

elektronisk via Mi side og blir sensurert ved slutten av semesteret.  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før individuell rettleiing. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Innlevering av pensumliste innan 15. april om våren og innan 15. 

oktober om hausten. Pensumlista skal innehalde emnekode, 

eksamenssemester og namn på student og faglærar/rettleiar, og vere 

utforma i samsvar med vanlege standarder for bibliografiske 

referansar. Sidetal for kvar einskild bok/utdrag av bok eller artikkel 

samt samla tal på sider skal opplysast (for elektroniske kjelder utan 

sidetal rekner ein 500 ord pr. side). Pensumlista skal underskrivast 

av faglærar og godkjennast av instituttet.  

Læremiddelomtale Til emnet er det eit kjernepensum som studenten i samråd med 

faglærar kan supplere med eit særpensum.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 
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Undervisningssemester Vår eller haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL219 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 10.09.2012 

Namn på emnet Vitskapsfilosofi  

   Bokmål: Vitenskapsfilosofi  

   Engelsk: Philosophy of science  

Studiepoeng 10 

Kode  FIL219 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk eller engelsk 

Mål og innhald The aim of this course is to examine in some detail several issues 

traditionally debated in philosophy of science. We will begin with 

the so-called demarcation problem (what distinguishes science from 

pseudoscience?), then we'll discuss contemporary theories of 

scientific explanation, followed by the realism / anti-realism debate. 

Time permitting, we'll explore the nature of probability and the 

Bayesian confirmation theory. We'll keep technicalities at a 

minimum, but familiarity with predicate logic would be a great 

advantage.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

... 

... 

Dugleik:  

... 

... 

Kompetanse:  



Emnet gir grunnlag for vidare studiar med sikte på bachelorgrad 

med spesialisering i filosofi. I kombinasjon med andre emne og fag 

kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i 

filosofi i ungdomsskule eller videregåande skule. Emnet kan 

ogsåvere eigna som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i 

samband med studiet av andre fag.  

Fagleg overlapp For studentar som har tatt eitt av emna FIL211 (Valemne 1 i 

filosofi), FIL212 (Valemne 2 i filosofi), FIL213 (Valemne 3 i 

filosofi) eller FIL214 (Valemne 4 i filosofi) med nærliggande tema 

kan det være overlapp. Ta i så fall kontakt med instituttet for nærare 

informasjon.  

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Valemna føreset gode 

bakgrunnskunnskapar i filosofi og studentane bør derfor normalt ha 

avlagd eksamen i alle obligatoriske emne på 100-nivå. Gode 

engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje 

av pensum er på engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar/seminar.  

Individuell rettleiing: inntil 1 timar per student. 

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere 

godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast 

elektronisk via Mi side og blir sensurert ved slutten av semesteret.  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før individuell rettleiing. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Innlevering av pensumliste innan 15. april om våren og innan 15. 

oktober om hausten. Pensumlista skal innehalde emnekode, 

eksamenssemester og namn på student og faglærar/rettleiar, og vere 

utforma i samsvar med vanlege standarder for bibliografiske 

referansar. Sidetal for kvar einskild bok/utdrag av bok eller artikkel 

samt samla tal på sider skal opplysast (for elektroniske kjelder utan 

sidetal rekner ein 500 ord pr. side). Pensumlista skal underskrivast 
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av faglærar og godkjennast av instituttet.  

Læremiddelomtale Til emnet er det eit kjernepensum som studenten i samråd med 

faglærar kan supplere med eit særpensum.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår eller haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL220 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 10.09.2012 

Namn på emnet Metafysikk  

   Bokmål: Metafysikk  

   Engelsk: Metaphysics  

Studiepoeng 10 

Kode  FIL220 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk eller engelsk 

Mål og innhald ... 

... 

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

... 

... 

Dugleik:  

... 

... 

Kompetanse:  

Emnet gir grunnlag for vidare studiar med sikte på bachelorgrad 



med spesialisering i filosofi. I kombinasjon med andre emne og fag 

kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i 

filosofi i ungdomsskule eller videregåande skule. Emnet kan 

ogsåvere eigna som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i 

samband med studiet av andre fag.  

Fagleg overlapp For studentar som har tatt eitt av emna FIL211 (Valemne 1 i 

filosofi), FIL212 (Valemne 2 i filosofi), FIL213 (Valemne 3 i 

filosofi) eller FIL214 (Valemne 4 i filosofi) med nærliggande tema 

kan det være overlapp. Ta i så fall kontakt med instituttet for nærare 

informasjon.  

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Valemna føreset gode 

bakgrunnskunnskapar i filosofi og studentane bør derfor normalt ha 

avlagd eksamen i alle obligatoriske emne på 100-nivå. Gode 

engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje 

av pensum er på engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar/seminar.  

Individuell rettleiing: inntil 1 timar per student. 

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere 

godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast 

elektronisk via Mi side og blir sensurert ved slutten av semesteret.  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før individuell rettleiing. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Innlevering av pensumliste innan 15. april om våren og innan 15. 

oktober om hausten. Pensumlista skal innehalde emnekode, 

eksamenssemester og namn på student og faglærar/rettleiar, og vere 

utforma i samsvar med vanlege standarder for bibliografiske 

referansar. Sidetal for kvar einskild bok/utdrag av bok eller artikkel 

samt samla tal på sider skal opplysast (for elektroniske kjelder utan 

sidetal rekner ein 500 ord pr. side). Pensumlista skal underskrivast 

av faglærar og godkjennast av instituttet.  
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Læremiddelomtale Til emnet er det eit kjernepensum som studenten i samråd med 

faglærar kan supplere med eit særpensum.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår eller haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL221 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 10.09.2012  

Namn på emnet Filosofien i antikken  

   Bokmål: Antikkens filosofi  

   Engelsk: Ancient philosophy  

Studiepoeng 10 

Kode  FIL221 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk eller engelsk 

Mål og innhald Emnet skal gje studentane høve til å fordjupe seg i sentrale 

filosofiske originaltekstar frå antikken, epoken frå omlag 600 f. v.t. 

til omlag 500. Platon og Aristoteles er dei to mest sentrale 

forfattarane i perioden, men tekstar av andre filosofar vil og kunne 

vera aktuelle (t.d. førsokratikarane, Epikur, stoikarane, Augustin). 

Studentane skal gjere seg kjende med sentrale filosofiske 

problemstillingar og samstundes opparbeide seg forståing for både 

det særmerkte ved filosofien i epoken, og for epokens påverknad på 

seinare tiders filosofi. Gjennom sekundærlitteratur vil studentane få 

innblikk i ulike fortolkingar av antikke tekstar.  

Emnet skal gje studentane eit godt grunnlag for å studere filosofien 

i seinare epokar, ikkje minst samtidsfilosofien.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 kunnskap om sentrale filosofiske problemstillingar i 

antikken  



 god innsikt i problemstillingar, omgrep og argumentasjon 

hjå utvalde filosofar  

 kunnskap om ulike moderne fortolkingar av utvalde 

originaltekstar  

 erfaring frå sjølvstendig arbeid med fortolking av 

originaltekstar  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 diskutere skriftleg og munnleg sentrale problemstillingar, 

omgrep og argumentasjon hjå utvalde filosofar  

 kjenne att så vel det særmerkte ved filosofien i antikken som 

denne epokens påverknad på seinare tiders filosofi  

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 å formidle filosofiske problemstillingar frå antikkens filosofi  

 å arbeide sjølvstendig med grunnleggjande filosofiske 

problemstillingar i antikkens filosofi  

 å kjenne att grunnleggjande problemstillingar og argument 

frå antikkens filosofi i ulike kontekstar  

Emnet kan inngå i ein bachelorgrad med spesialisering i filosofi. I 

kombinasjon med andre emne og fag kan det inngå i ei utdanning 

som kvalifiserer for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller 

videregåande skule. Emnet kan ogsåvere eigna som støtte til 

fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband med studiet av andre fag.  

Fagleg overlapp For studentar som har tatt eitt av emna FIL211 (Valemne 1 i 

filosofi), FIL212 (Valemne 2 i filosofi), FIL213 (Valemne 3 i 

filosofi) eller FIL214 (Valemne 4 i filosofi) med nærliggande tema 

kan det være overlapp. Ta i så fall kontakt med instituttet for nærare 

informasjon.  

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Valemna føreset gode 

bakgrunnskunnskapar i filosofi og studentane bør derfor normalt ha 

avlagd eksamen i alle obligatoriske emne på 100-nivå. Gode 

engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje 

av pensum er på engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar/seminar.  

Individuell rettleiing: inntil 1 timar per student. 

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 
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individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere 

godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast 

elektronisk via Mi side og blir sensurert ved slutten av semesteret.  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før individuell rettleiing. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Innlevering av pensumliste innan 15. april om våren og innan 15. 

oktober om hausten. Pensumlista skal innehalde emnekode, 

eksamenssemester og namn på student og faglærar/rettleiar, og vere 

utforma i samsvar med vanlege standarder for bibliografiske 

referansar. Sidetal for kvar einskild bok/utdrag av bok eller artikkel 

samt samla tal på sider skal opplysast (for elektroniske kjelder utan 

sidetal rekner ein 500 ord pr. side). Pensumlista skal underskrivast 

av faglærar og godkjennast av instituttet.  

Læremiddelomtale Til emnet er det eit kjernepensum som studenten i samråd med 

faglærar kan supplere med eit særpensum.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår eller haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL222A 

Utkast til revisjon. Dato for siste endring: 24.08.2012.  

Namn på emnet Miljøfilosofi - 10 studiepoeng  

   Bokmål: Miljøfilosofi - 10 studiepoeng  

   Engelsk: Environmental Philosophy - 10 ECTS  

Studiepoeng 10 



Kode  FIL222A 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk eller engelsk 

Mål og innhald Emnet skal gje studentane eit oversyn over idéhistoriske, 

vitskapsteoretiske, etiske og politiske teoriar som er relevante for 

dagens miljødebatt. Den idéhistoriske delen vil ta opp emne som 

subjektsfilosofien, herredømmetenkinga over naturen og utviklinga 

av synet på teknologien. Den vitskapsteoretiske delen vil kaste lys 

over omgrepa uvisse, risiko, kunnskapsløyse og føre-var-prinsippet 

og drøfte tema som postnormal vitskap og vitskapen sin legitimitet. 

Sentrale omgrep innanfor etikkdelen vil være konsekvens- og plikt-

etikk, biosentrisme, økosentrisme og dypøkologi. Siste del av kurset 

vil samle trådane og syne samanhengen mellom tema som er tekne 

opp og aktuelle emne innanfor miljøpolitisk tenking som 

berekraftig utvikling og institusjonell styring. Kjønnsperspektivet 

skal være representert i litteraturen og i undervisninga. Studentane 

skal arbeide med originaltekstar frå desse hovuddisiplinane, samt 

relevant sekundærlitteratur.  

Emnet skal gje studentane kunnskapar om både idéhistorie, 

vitskapsteori, etikk og politisk filosofi, samt ein evne til å sjå 

samanhengen mellom desse ulike disiplinane. Kurset vil særleg 

leggje vekt på at studentane skal bli i stand til å bruke desse 

kunnskapane på konkrete døme, noko som inneber ei evne til å 

analysere miljødebattar og miljøpolitiske dokument i lys av omgrep 

henta frå dei sentrale teoretiske tekstane til emnet. Undervisinga vil 

gje studentane slike ferdigheiter i å bruke miljøfilosofi i praksis.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 kjennskap til filosofiske idéar frå antikken til moderne tid 

som har forma kulturen sitt syn på naturen, mennesket og 

teknologien  

 innsikt i skillet mellom pliktetikk, konsekvensetikk og 

dygdsetikk  

 kjennskap til skillet mellom ein etikk som vil ta vare på 

naturen for menneska si skuld, og ein etikk som vil ta vare 

på naturen for naturen si eiga skuld  

 forståing av samanhengar mellom vitskap, etikk og føre-var-

prinsippet 

 kunnskap om natursyn som gjeld for den rådande 

miljøpolitikken 

 forståing for samspelet mellom vitskap og politikk 



Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 formidle kunnskap om, og se samanhengen mellom, 

idéhistorie, vitskapsteori, etikk og politisk teori som dreier 

seg om natursyn og miljøproblem  

 være i stand til å analysere dokument om miljøproblema 

 identifisere underliggande ideologiske syn på naturen, 

menneska og teknologien i dokument og debattar om 

miljøproblema  

 analysere vitskap og vitskapspolitikk når stor 

systemkompleksitet er kopla med at særleg viktige verdiar 

står på spel  

 forstå føresetnadene for føre-var-prinsippet  

 analysere dokument og debattar i miljøetikk ut frå omgrepa 

konsekvensetikk, pliktetikk, dygdsetikk, ansvarsetikk, 

antroposentrisk og ikke-antroposentrisk etikk  

 sjølv ta del i samfunnsdebatten om miljøproblema 

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 å gjere greie på sjølvstendig vis for samanhengar mellom 

idéhistorie, vitskapsteori, etikk og politisk filosofi som 

verkar inn på synet vårt på naturen og miljøproblema  

 å analysere debattar og dokument ut frå idéhistoriske, 

vitskapsteoretiske og etiske perspektiv  

 å ta del i samfunnsdebatten om miljøproblema både på ein 

kritisk og konstruktiv måte ved å sejte problema inn i ein 

større filosofisk samanheng  

 å forfatte dokument og rapportar om miljøproblem ut frå ein 

filosofisk ståstad  

Emnet kan inngå i ein bachelorgrad med spesialisering i filosofi. I 

kombinasjon med andre emne og fag kan det inngå i ei utdanning 

som kvalifiserer for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller 

videregåande skole. Emnet kan og være eigna som støtte til 

fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband med studiet av andre fag.  

Fagleg overlapp Pensum for FIL222A er del av pensum for FIL222B (Miljøfilosofi - 

15 studiepoeng). Studentar som allereie har FIL222B vil ikkje få 

ekstra studiepoeng dersom dei også tar FIL222A.  

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium og minst eitt års studium fra 

høgskule eller universitet. Gode engelskkunnskapar er naudsynte, 

sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.  

Undervisning og Undervisninga skjer i form av førelesingar og kollokviegrupper.  
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omfang 

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer Studentane skal ha ei vekes heimeeksamen. Eksamenssvaret skal 

vere på mellom 3000 og 5000 ord (ikkje medrekna innhaldsliste, 

litteraturliste etc).  

Eksamen blir arrangert på slutten av det semesteret det blir gitt 

undervisning i emnet. I semesteret etter arrangeres det 

midtsemestereksamen.  

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med 

undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit 

semester utan undervisning.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Innlevering av pensumliste innan 15. april om våren og innan 15. 

oktober om hausten. Pensumlista skal innehalde emnekode, 

eksamenssemester og namn på student og faglærar/rettleiar, og vere 

utforma i samsvar med vanlege standarder for bibliografiske 

referansar. Sidetal for kvar einskild bok/utdrag av bok eller artikkel 

samt samla tal på sider skal opplysast (for elektroniske kjelder utan 

sidetal rekner ein 500 ord pr. side). Pensumlista skal underskrivast 

av faglærar og godkjennast av instituttet.  

Læremiddelomtale Det er utarbeidd ei liste over litteraturtilfang for emnet. I samråd 

med faglærar set studenten opp sitt eige pensum med tekstar frå 

denne lista.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL222B 

Utkast til revisjon. Dato for siste endring: 24.08.2012.  

Namn på emnet Miljøfilosofi - 15 studiepoeng  

   Bokmål: Miljøfilosofi - 15 studiepoeng  

   Engelsk: Environmental Philosophy - 15 ECTS  



Studiepoeng 15 

Kode  FIL222B 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk eller engelsk 

Mål og innhald Emnet skal gje studentane eit oversyn over idéhistoriske, 

vitskapsteoretiske, etiske og politiske teoriar som er relevante for 

dagens miljødebatt. Den idéhistoriske delen vil ta opp emne som 

subjektsfilosofien, herredømmetenkinga over naturen og utviklinga 

av synet på teknologien. Den vitskapsteoretiske delen vil kaste lys 

over omgrepa uvisse, risiko, kunnskapsløyse og føre-var-prinsippet 

og drøfte tema som postnormal vitskap og vitskapen sin legitimitet. 

Sentrale omgrep innanfor etikkdelen vil være konsekvens- og plikt-

etikk, biosentrisme, økosentrisme og dypøkologi. Siste del av kurset 

vil samle trådane og syne samanhengen mellom tema som er tekne 

opp og aktuelle emne innanfor miljøpolitisk tenking som 

berekraftig utvikling og institusjonell styring. Kjønnsperspektivet 

skal være representert i litteraturen og i undervisninga. Studentane 

skal arbeide med originaltekstar frå desse hovuddisiplinane, samt 

relevant sekundærlitteratur.  

Emnet skal gje studentane kunnskapar om både idéhistorie, 

vitskapsteori, etikk og politisk filosofi, samt ein evne til å sjå 

samanhengen mellom desse ulike disiplinane. Kurset vil særleg 

leggje vekt på at studentane skal bli i stand til å bruke desse 

kunnskapane på konkrete døme, noko som inneber ei evne til å 

analysere miljødebattar og miljøpolitiske dokument i lys av omgrep 

henta frå dei sentrale teoretiske tekstane til emnet. Undervisinga og 

den rettleia oppgåva vil gje studentane slike ferdigheiter i å bruke 

miljøfilosofi i praksis.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 kjennskap til filosofiske idéar frå antikken til moderne tid 

som har forma kulturen sitt syn på naturen, mennesket og 

teknologien  

 innsikt i vitskapsteoretiske omgrep om risiko, uvisse, 

kunnskapsmangel og ubestembarheit  

 kjennskap til skillet mellom ein etikk som vil ta vare på 

naturen for menneska si skuld, og ein etikk som vil ta vare 

på naturen for naturen si eiga skuld  

 forståing av samanhengar mellom vitskap, etikk og føre-var-

prinsippet 

 kunnskap om natursyn som gjeld for den rådande 



miljøpolitikken 

 forståing for samspelet mellom vitskap og politikk 

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 formidle kunnskap om, og se samanhengen mellom, 

idéhistorie, vitskapsteori, etikk og politisk teori som dreier 

seg om natursyn og miljøproblem  

 være i stand til å analysere dokument om miljøproblema 

 identifisere underliggande ideologiske syn på naturen, 

menneska og teknologien i dokument og debattar om 

miljøproblema  

 avdekke underliggande ideologiar som ved sitt tause, 

implisitte nærvær kan leggje føringar på 

debatten/dokumenta og ende i politiske avgjerdsler  

 analysere risiko/konsekvensutgreiingar ut frå omgrepa om 

risiko, uvisse og kunnskapsmangel. (Slike utgreiingar er 

avgjerande premissleverandørar for samfunnsdebatten om 

miljøutfordringane, og er ofte tunga på vektskåla i dei 

politiske avgjerslene.)  

 analysere vitskap og vitskapspolitikk når stor 

systemkompleksitet er kopla med at særleg viktige verdiar 

står på spel  

 forstå føresetnadene for føre-var-prinsippet  

 analysere dokument og debattar i miljøetikk ut frå omgrepa 

konsekvensetikk, pliktetikk, dygdsetikk, ansvarsetikk, 

antroposentrisk og ikke-antroposentrisk etikk  

 sjølv ta del i samfunnsdebatten om miljøproblema 

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 å gjere greie på sjølvstendig vis for samanhengar mellom 

idéhistorie, vitskapsteori, etikk og politisk filosofi som 

verkar inn på synet vårt på naturen og miljøproblema  

 å analysere debattar og dokument ut frå idéhistoriske, 

vitskapsteoretiske og etiske perspektiv  

 å ta del i samfunnsdebatten om miljøproblema på ein både 

kritisk og konstruktiv måte ved å setje problema inn i ein 

større filosofisk samanheng  

 å forfatte dokument og rapportar om miljøproblem ut frå eit 

filosofisk ståstad  

Fagleg overlapp Pensum for FIL222A (Miljøfilosofi - 10 studiepoeng) er del av 

pensum for FIL222B. Studentar som allereie har FIL222A vil vil få 

ein studiepoengreduksjon på 10 studiepoeng dersom dei også tar 
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FIL222B.  

Krav til 

forkunnskapar  

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium og minst eitt års studium fra 

høgskule eller universitet. Gode engelskkunnskapar er naudsynte, 

sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar og kollokviegrupper.  

Individuell rettleiing: inntil 1 timar per student. 

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere 

godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast 

elektronisk via Mi side og blir sensurert ved slutten av semesteret.  

Eksamen blir arrangert på slutten av det semesteret det blir gitt 

undervisning i emnet. I semesteret etter arrangeres det 

midtsemestereksamen.  

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med 

undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit 

semester utan undervisning.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Studentane skal delta på minst to tredelar av kollokviegruppene.  

Munnleg framlegg av utkast til oppgåve. 

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før individuell rettleiing. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Innlevering av pensumliste innan 15. april om våren og innan 15. 

oktober om hausten. Pensumlista skal innehalde emnekode, 

eksamenssemester og namn på student og faglærar/rettleiar, og vere 

utforma i samsvar med vanlege standarder for bibliografiske 

referansar. Sidetal for kvar einskild bok/utdrag av bok eller artikkel 

samt samla tal på sider skal opplysast (for elektroniske kjelder utan 

sidetal rekner ein 500 ord pr. side). Pensumlista skal underskrivast 

av faglærar og godkjennast av instituttet.  



Læremiddelomtale Det er utarbeidd ei liste over litteraturtilfang for emnet. I samråd 

med faglærar set studenten opp sitt eige pensum med tekstar frå 

denne lista.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL225 

Utkast til revisjon. Dato for siste endring: 31.05.2012 

Namn på emnet Moderne politisk teori  

   Bokmål: Moderne politisk teori  

   Engelsk: Modern Political Theory  

Studiepoeng 15 

Kode  FIL225 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk eller engelsk 

Mål og innhald Politisk teori er eit tverrfagleg forskingsfelt der sosialfilosofi og 

politisk filosofi møter kulturfaglege, samfunnsfaglege, rettslege og 

samtidsanalytiske problemstillingar. Politisk teori analyserer og 

reflekterer over aktuelle politiske spørsmål og sosiale, kulturelle og 

institusjonelle endringsprosessar. Kurset gjev ein introduksjon til 

hovudretningar og sentrale problemstillingar i politisk teori og 

sosialfilosofi frå om lag 1970 til i dag, med vekt på både empirisk-

deskriptive og normative teoridanningar (liberalisme, 

kommunitarisme, proseduralisme), og postmoderne perspektiv på 

stat, individ og samfunn. Kurset gjev òg høve til sjølvvald 

fordjuping i teoriar, forfattarskap eller problemstillingar innan 

feltet.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 eit generelt oversyn over sentrale omgrep, teoridanningar og 

stridsspørsmål i nyare sosialfilosofi og politisk teori  



 ei generell forståing av likskapar og skilnader mellom ulike 

teoretiske innfallsvinklar, argumentasjons- og 

framstillingsmåtar  

 meir inngåande kunnskap om eit nærare avgrensa tema 

innan feltet 

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 kjenne att og kritisk vurdere teoretiske hovudposisjonar, 

argumentasjons- og framstillingsmåtar i fagfilosofisk 

litteratur og i allmenne politiske diskusjonar  

 formidle trekk ved desse hovudposisjonane og 

argumentasjonsmåtane i faglege så vel som i allmenne 

samanhengar  

 reflektere over relevansen av ulike retningar i moderne 

politisk teori for forståinga av aktuelle sosiale, kulturelle og 

institusjonelle endringsprosessar  

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 på sjølvstendig grunnlag å finne fram til og setja seg inn i 

sentral litteratur i samtidig politisk teori og sosialfilosofi  

 å formidle kunnskap om denne litteraturen og dei 

perspektiva den gjev på aktuelle spørsmål til eit fagleg og til 

eit allment publikum  

 å vurdere relevansen av sentrale omgrep og teoridanningar i 

analyse av og refleksjon over sentrale politiske 

stridsspørsmål  

 å identifisere og kritisk vurdere argumentasjons- og 

framstillingsmåter både i faglege og allmenne tekstar om 

sosiale, kulturelle og institusjonelle endringsprosessar  

Emnet kan inngå i ein bachelorgrad med spesialisering i filosofi. I 

kombinasjon med andre emne og fag kan det inngå i ei utdanning 

som kvalifiserer for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller 

videregåande skole. Emnet kan og være eigna som støtte til 

fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband med studiet av andre fag.  

Fagleg overlapp 
 

Krav til forkunnskapar Personar utan studierett ved UiB kan søkje om å få gå opp til 

eksamen i emnet. Kontakt Informasjonssenteret ved 

Utdanningsavdelinga for informasjon om ordninga - telefon 55 58 

21 40, e-post infosenter@ua.uib.no.  

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium og minst eitt års studium fra 

høgskule eller universitet. Gode engelskkunnskapar er naudsynte, 

sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.  



Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar.  

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer 6 timar skuleeksamen med spørsmål henta frå ulike deler av 

pensum. Ingen hjelpmiddel er tillatne på eksamen. (Men studentar 

utan engelsk eller norsk som morsmål kan vende seg til instituttet 

for informasjon om bruk av ordbøker.)  

Eksamen blir arrangert på slutten av det semesteret det blir gitt 

undervisning i emnet. I semesteret etter arrangeres det 

midtsemestereksamen.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 
Inga obligatoriske arbeidskrav. 

Læremiddelomtale Pensum består dels av kjernestoff i form av innføringsverk og 

originalartiklar , dels av stoff som blir lagt opp til fordjuping i eit 

nærare avgrensa tema innan feltet.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL226 

Utkast til revisjon. Dato for siste endring: 12.02.2012 

Namn på emnet Innføring i sinnsfilosofi - 15 studiepoeng  

   Bokmål: Innføring i sinnsfilosofi - 15 studiepoeng  

   Engelsk: Introduction to Philosophy of Mind - 15 ECTS  

Studiepoeng 15 

Kode  FIL226 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk eller engelsk 

Mål og innhald Emnet skal gje studentane ei innføring i moderne sinnsfilosofi, samt 



bakgrunnskunnskapar om klassiske filosofar si oppfatning av 

problemfeltet. Sinnsfilosofien er oppteken av tilhøvet mellom dei 

mentale eller psykologiske aspekta ved ein person og personen sine 

kroppslege eigenskapar. Temaet har ei historie som går tilbake til 

klassisk gresk filosofi, men i ein moderne kontekst representerer 

særleg Descartes sin dualisme den klassiske utfordringa som ulike 

sinnsfilosofiske retningar har prøvd å overvinna. Emnet har til 

føremål å presentere dei viktigaste moderne alternativa til denne 

dualismen, samt å syne at vi enno slit med nokre av grunnproblema 

frå Descartes, trass i framsteg i mange delspørsmål. Så langt er mål 

og innhald for FIL226 identisk med det som gjeld for FIL105 

(Innføring i sinnsfilosofi - 10 studiepoeng) . I tillegg har FIL226 ein 

spesialiseringsdel, der hovudtemaet er opplevingsmedvitet som ein 

særleg utfordring til materialistiske oppfatningar av medvitet.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 oversyn over dei viktigaste hovudretningane innanfor 

sinnsfilosofien i det 20. hundreåret, slik som behaviorismen, 

den psykofysiske identitetsteorien, funksjonalismen, 

eigenskapsdualismen og den eliminative materialismen  

 innsikt i problemstillingar som er felles utfordringar for 

desse retningane, slik som spørsmålet om kva intensjonalitet 

er, spørsmålet om korleis opplevingsmedvit forhold seg til 

ein person sine materielle eigenskapar og prosessar, samt 

korleis vi kan forstå mental kausalitet  

 innsikt i ein problemstilling særleg som knyter sinnsfilosofi 

til moderne kognitiv vitskap, nemleg spørsmålet om det 

finst kunstig intelligens  

 innsikt i viktige klassiske filosofar si oppfatning av tilhøvet 

mellom kropp og sjel, særleg Platon, Aristoteles, Descartes 

og Kant sitt syn  

 innsikt i argumentasjonslære som set ein i stand til å vurdere 

slagkraften i klassiske argument i sinnsfilosofien ut frå deira 

sunnheit og gyldigheit  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 skilje mellom sterke og svake sider ved dei ulike 

hovudposisjonane i moderne sinnsfilosofi i det 20. 

hundreåret  

 formidle kunnskap om desse posisjonane i faglege så vel 

som meir allmenne samanhengar  

 relatere dei til generelle filosofiske problemstillingar, slik 

som tilhøvet mellom vår kunnskap om vårt eige medvit og 

kunnskap om andres medvit, og kriteria for personleg 
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identitet  

 forstå at løysingar på problem i sinnsfilosofien krev noko 

meir enn empiriske kunnskapar, samstundes som ein skjøner 

at nyvinningar i psykologi og nevrofysiologi kan skipe 

grunnlag for ein vekselbruk mellom filosofisk 

omgrepsanalyse og empirisk forsking  

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 vidare studiar i kognitiv vitskap 

 å følgje med i den samtidsfilosofiske debatten om problema 

i sinnsfilosofi på eit nivå av moderat vanskegrad  

 å sjølv kunne vidareformidle innsikt i problema for personar 

uten særlege bakgrunnskunnskapar i emnet  

Emnet kan inngå i ein bachelorgrad med spesialisering i filosofi. I 

kombinasjon med andre emne og fag kan det inngå i ei utdanning 

som kvalifiserer for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller 

videregåande skole. Emnet kan og være eigna som støtte til 

fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband med studiet av andre fag.  

Fagleg overlapp Pensum for FIL105 (Innføring i sinnsfilosofi - 10 studiepoeng) er 

del av pensum for FIL226. Studentar som allereie har FIL105 vil få 

ein studiepoengreduksjon på 10 studiepoeng dersom dei også tar 

FIL226.  

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium og minst eitt års studium fra 

høgskule eller universitet. Gode engelskkunnskapar er naudsynte, 

sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar og kollokviegrupper.  

Individuell rettleiing: inntil 1 timar per student. 

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere 

godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast 

elektronisk via Mi side og blir sensurert ved slutten av semesteret.  

Eksamen blir arrangert på slutten av det semesteret det blir gitt 

undervisning i emnet. I semesteret etter arrangeres det 

midtsemestereksamen.  

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 
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opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med 

undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit 

semester utan undervisning.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Studentane må levere inn svar på 7 oppgitte spørsmål, frå ei litt 

større spørsmålssamling. Innleveringsfristar blir sette av instituttet. 

Svara må være godkjende for at ein skal kunne gå opp til eksamen.  

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før individuell rettleiing. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Læremiddelomtale Pensum er basert på ei fyldig introduksjonsbok i sinnsfilosofi på 

engelsk, samt eit kompendium med artiklar på engelsk henta frå 

nyare sinnsfilosofi.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL228 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 10.09.2012 

Namn på emnet Moralfilosofi  

   Bokmål: Moralfilosofi  

   Engelsk: Moral philosophy  

Studiepoeng 10 

Kode  FIL228 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk eller engelsk 

Mål og innhald Emnet skal gi studentane kjennskap til dei viktigste spørsmåla og 

problemstillingane som det blir arbeida med innanfor moderne 

moralfilosofi. Emnet vil ha fokus på dei sentrale etiske teoriane, og 



vil sjå nærare på eit utval av etiske omgrep og grunnproblem som 

blir diskutert i samtidslitteraturen. Nokre døme på tema som blir 

handsama er: rettferd, velferd, moralske dilemma, kva moralen 

krev, moralsk plikt og rett, og moralske ideal.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 oversyn over dei viktigaste etiske retningane innanfor 

moderne moralfilosofi  

 innsikt i korleis desse retningane har bakgrunn i ulike 

filosofiske syn på kunnskap, moral og mennesket sin natur  

 innsikt i ulike filosofiske teoriar om grunnlaget for etiske 

vurderingar  

 innsikt i korleis ulike moralfilosofiske standpunkt kan vere 

relevante for kva konklusjonar ein trekk i konkrete 

moralske/politiske spørsmål.  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 identifisere sterke og svake sider ved ulike moralfilosofiske 

teoriar og posisjonar  

 identifisere og ta stilling til relevante etiske omsyn og 

argument i etiske diskusjonar  

 arbeide sjølvstendig med moralfilosofiske spørsmål og 

problemstillingar  

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 å lese moralfilosofiske artiklar og bøker på eit relativt høgt 

fagleg nivå  

 vidare studiar i etikk og praktisk filosofi, t.d. på masternivå  

Emnet kan inngå i ein bachelorgrad med spesialisering i filosofi. I 

kombinasjon med andre emne og fag kan det inngå i ei utdanning 

som kvalifiserer for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller 

videregåande skule. Emnet kan ogsåvere eigna som støtte til 

fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband med studiet av andre fag.  

Fagleg overlapp Emnet overlapper med FIL227 (Innføring i etikk). For studentar 

som har tatt eitt av emna FIL211 (Valemne 1 i filosofi), FIL212 

(Valemne 2 i filosofi), FIL213 (Valemne 3 i filosofi) eller FIL214 

(Valemne 4 i filosofi) med nærliggande tema kan det og være 

overlapp. Ta i så fall kontakt med instituttet for nærare informasjon.  

Krav til forkunnskapar 
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Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Valemna føreset gode 

bakgrunnskunnskapar i filosofi og studentane bør derfor normalt ha 

avlagd eksamen i alle obligatoriske emne på 100-nivå. Gode 

engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje 

av pensum er på engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar/seminar.  

Individuell rettleiing: inntil 1 timar per student. 

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere 

godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast 

elektronisk via Mi side og blir sensurert ved slutten av semesteret.  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før individuell rettleiing. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Innlevering av pensumliste innan 15. april om våren og innan 15. 

oktober om hausten. Pensumlista skal innehalde emnekode, 

eksamenssemester og namn på student og faglærar/rettleiar, og vere 

utforma i samsvar med vanlege standarder for bibliografiske 

referansar. Sidetal for kvar einskild bok/utdrag av bok eller artikkel 

samt samla tal på sider skal opplysast (for elektroniske kjelder utan 

sidetal rekner ein 500 ord pr. side). Pensumlista skal underskrivast 

av faglærar og godkjennast av instituttet.  

Læremiddelomtale Til emnet er det eit kjernepensum som studenten i samråd med 

faglærar kan supplere med eit særpensum.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår eller haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 



Emnebeskrivelse for FIL229 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 10.09.2012 

Namn på emnet Nyare fransk filosofi  

   Bokmål: Nyere fransk filosofi  

   Engelsk: Contemporary French philosophy  

Studiepoeng 10 

Kode  FIL229 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk eller engelsk 

Mål og innhald Emnet vil ta opp tema som er sentrale i nyare fransk filosofi forstått 

som tankeretningar som følgjer etter fenomenologien, 

strukturalismen og den franske tradisjonen i vitskapshistoria 

(Bachelard), men som likevel langt på veg kan forståast mot denne 

bakgrunnen. Det dreier seg om filosofiske nyorienteringar innenføre 

eit breidt spektrum; estetikk, språk, makt ogliv som blir samla i ein 

symbiose av sentrale trekk ved den seinare samfunnsutviklinga 

(f.eks. analysert av J-F. Lyotard i «Den postmoderne tilstand» 

(1979)). Samstundes vil det her dreie seg om filosofar som på sett 

og vis "står til" einannan (Foucault kritiserer Derrida, Baudrillard 

kritiserer Foucault etc.) slik at vi i ein viss forstand kan snakke om 

ein tradisjon. Målet vil vere å gi ein orientering og ein diskusjon av 

nokre av tema som er sentrale for denne tradisjonen.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Studenten skal ha fått ei oversikt over nokre sentrale 

problemstillingar i nyare fransk filosofi. Her blir det forventa ei 

utdjuping i meir bestemte problemstillingar samstundes som dette 

blir sett inn i ein større filosofisk sammenheng.  

Dugleik:  

Det blir forventa at studenten kan diskutere relevans og gyldigheit 

av dei perspektiv han set seg inn i. Eit viktig moment her vil vere å 

knyte an til aktuelle problem (økologiske, politiske 

samfunnsmessige etc.) gjennom ei forståing av filosofien sin 

relevans som noko som går klart utover faget sine eigne grenser.  

Kompetanse:  

Emnet kan inngå i ein bachelorgrad med spesialisering i filosofi. I 



kombinasjon med andre emne og fag kan det inngå i ei utdanning 

som kvalifiserer for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller 

videregåande skole. Emnet kan ogsåvere eigna som støtte til 

fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband med studiet av andre fag.  

Fagleg overlapp For studentar som har tatt eitt av emna FIL211 (Valemne 1 i 

filosofi), FIL212 (Valemne 2 i filosofi), FIL213 (Valemne 3 i 

filosofi) eller FIL214 (Valemne 4 i filosofi) med nærliggande tema 

kan det være overlapp. Ta i så fall kontakt med instituttet for nærare 

informasjon.  

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Valemna føreset gode 

bakgrunnskunnskapar i filosofi og studentane bør derfor normalt ha 

avlagd eksamen i alle obligatoriske emne på 100-nivå. Gode 

engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje 

av pensum er på engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar/seminar.  

Individuell rettleiing: inntil 1 timar per student. 

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere 

godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast 

elektronisk via Mi side og blir sensurert ved slutten av semesteret.  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før individuell rettleiing. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Innlevering av pensumliste innan 15. april om våren og innan 15. 

oktober om hausten. Pensumlista skal innehalde emnekode, 

eksamenssemester og namn på student og faglærar/rettleiar, og vere 

utforma i samsvar med vanlege standarder for bibliografiske 

referansar. Sidetal for kvar einskild bok/utdrag av bok eller artikkel 

samt samla tal på sider skal opplysast (for elektroniske kjelder utan 

sidetal rekner ein 500 ord pr. side). Pensumlista skal underskrivast 

av faglærar og godkjennast av instituttet.  
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Læremiddelomtale Til emnet er det eit kjernepensum som studenten i samråd med 

faglærar kan supplere med eit særpensum.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår eller haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL231 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 30.08.2012 

Namn på emnet Ope emne  

   Bokmål: Åpent emne  

   Engelsk: Open course  

Studiepoeng 10 

Kode  FIL231 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk eller engelsk 

Mål og innhald I dette emnet tilbyr instituttet undervisning i tema som er knytt til 

aktuell forskning ved instituttet, men som ikkje fell inn under nokre 

av dei andre emna på 200-nivå. Temaet kan vere avgrensa til 

særskilde filosofiske problemområde eller tilnærmingsmåtar, eller 

til einskilde filosofiske verk eller forfattarskap.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 innsikt i eit nærare avgrensa tema innan særskilde 

filosofiske problemområde eller tilnærmingsmåtar, eller til 

einskilde filosofiske verk eller forfattarskap  

 oversikt over sentrale problemstillinger, argument og 

posisjonar innan dette temaet  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  



 kjenne att og kritisk vurdere hovudposisjonar og argument i 

fagfilosofisk litteratur innan temaet  

 følgje med i den samtidsfilosofiske debatten innan temaet på 

eit nivå av moderat vanskegrad  

 vurdere relevansen av temaet for andre filosofiske spørsmål, 

ev for andre fag eller for meir allmenne samanhengar  

 utarbeide klare, oversiktlege og relativt grundige skriftlege 

framstillinger innanfor temaet, eigna til bruk for eit fagleg 

såvel som eit meir allment publikum  

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 vidare studiar basert på temaet, til dømes i form av 

bacheloroppgåve (FIL251 (Bacheloroppgåve i filosofi)) 

eller på masternivå  

 formidling av grunnleggjande innsikt i temaet, til dømes i 

form av undervisning i vidaregåande skule  

 utarbeiding av dokument for utgreiing og rådgjeving til bruk 

i samanhengar der innsikt i temaet er relevant  

Emnet gir grunnlag for vidare studiar med sikte på bachelorgrad 

med spesialisering i filosofi. I kombinasjon med andre emne og fag 

kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i 

filosofi i ungdomsskule eller videregåande skole. Emnet kan 

ogsåvere eigna som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i 

samband med studiet av andre fag.  

Fagleg overlapp For studentar som har tatt eitt av emna FIL211 (Valemne 1 i 

filosofi), FIL212 (Valemne 2 i filosofi), FIL213 (Valemne 3 i 

filosofi) eller FIL214 (Valemne 4 i filosofi) med nærliggande tema 

kan det være overlapp. Ta i så fall kontakt med instituttet for nærare 

informasjon.  

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Valemna føreset gode 

bakgrunnskunnskapar i filosofi og studentane bør derfor normalt ha 

avlagd eksamen i alle obligatoriske emne på 100-nivå. Gode 

engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje 

av pensum er på engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar/seminar.  

Individuell rettleiing: inntil 1 timar per student. 

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna 
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innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere 

godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast 

elektronisk via Mi side og blir sensurert ved slutten av semesteret.  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før individuell rettleiing. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Innlevering av pensumliste innan 15. april om våren og innan 15. 

oktober om hausten. Pensumlista skal innehalde emnekode, 

eksamenssemester og namn på student og faglærar/rettleiar, og vere 

utforma i samsvar med vanlege standarder for bibliografiske 

referansar. Sidetal for kvar einskild bok/utdrag av bok eller artikkel 

samt samla tal på sider skal opplysast (for elektroniske kjelder utan 

sidetal rekner ein 500 ord pr. side). Pensumlista skal underskrivast 

av faglærar og godkjennast av instituttet.  

Læremiddelomtale Til emnet er det eit kjernepensum som studenten i samråd med 

faglærar skal supplere med eit særpensum.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår eller haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL232 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 30.08.2012 

Namn på emnet Ope emne  

   Bokmål: Åpent emne  

   Engelsk: Open course  

Studiepoeng 5 

Kode  FIL232 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 



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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk eller engelsk 

Mål og innhald I dette emnet tilbyr instituttet undervisning i tema som er knytt til 

aktuell forskning ved instituttet, men som ikkje fell inn under nokre 

av dei andre emna på 200-nivå. Temaet kan vere avgrensa til 

særskilde filosofiske problemområde eller tilnærmingsmåtar, eller 

til einskilde filosofiske verk eller forfattarskap.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 innsikt i eit nærare avgrensa tema innan særskilde 

filosofiske problemområde eller tilnærmingsmåtar, eller til 

einskilde filosofiske verk eller forfattarskap  

 oversikt over sentrale problemstillinger, argument og 

posisjonar innan dette temaet  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 kjenne att og kritisk vurdere hovudposisjonar og argument i 

fagfilosofisk litteratur innan temaet  

 følgje med i den samtidsfilosofiske debatten innan temaet på 

eit nivå av moderat vanskegrad  

 vurdere relevansen av temaet for andre filosofiske spørsmål, 

ev. for andre fag eller for meir allmenne samanhengar  

 utarbeide klare, oversiktlege og relativt grundige skriftlege 

framstillinger innanfor temaet, eigna til bruk for eit fagleg 

såvel som eit meir allment publikum  

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 vidare studiar basert på temaet, til dømes i form av 

bacheloroppgåve (FIL251 (Bacheloroppgåve i filosofi)) 

eller på masternivå  

 formidling av grunnleggjande innsikt i temaet, til dømes i 

form av undervisning i vidaregåande skule  

 utarbeiding av dokument for utgreiing og rådgjeving til bruk 

i samanhengar der innsikt i temaet er relevant  

Emnet gir grunnlag for vidare studiar med sikte på bachelorgrad 

med spesialisering i filosofi. I kombinasjon med andre emne og fag 

kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i 

filosofi i ungdomsskule eller videregåande skule. Emnet kan 

ogsåvere eigna som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i 
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samband med studiet av andre fag.  

Fagleg overlapp For studentar som har tatt eitt av emna FIL211 (Valemne 1 i 

filosofi), FIL212 (Valemne 2 i filosofi), FIL213 (Valemne 3 i 

filosofi) eller FIL214 (Valemne 4 i filosofi) med nærliggande tema 

kan det være overlapp. Ta i så fall kontakt med instituttet for nærare 

informasjon.  

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Valemna føreset gode 

bakgrunnskunnskapar i filosofi og studentane bør derfor normalt ha 

avlagd eksamen i alle obligatoriske emne på 100-nivå. Gode 

engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje 

av pensum er på engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar/seminar.  

Individuell rettleiing: inntil 1 timar per student. 

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere 

godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast 

elektronisk via Mi side og blir sensurert ved slutten av semesteret.  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før individuell rettleiing. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Innlevering av pensumliste innan 15. april om våren og innan 15. 

oktober om hausten. Pensumlista skal innehalde emnekode, 

eksamenssemester og namn på student og faglærar/rettleiar, og vere 

utforma i samsvar med vanlege standarder for bibliografiske 

referansar. Sidetal for kvar einskild bok/utdrag av bok eller artikkel 

samt samla tal på sider skal opplysast (for elektroniske kjelder utan 

sidetal rekner ein 500 ord pr. side). Pensumlista skal underskrivast 

av faglærar og godkjennast av instituttet.  

Læremiddelomtale Til emnet er det eit kjernepensum som studenten i samråd med 

faglærar skal supplere med eit særpensum.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 
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Undervisningssemester Vår eller haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for FIL251 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 23.08.2012 

Namn på emnet Bacheloroppgåve i filosofi  

   Bokmål: Bacheloroppgave i filosofi  

   Engelsk: Bachelor essay in philosophy  

Studiepoeng 20 

Kode  FIL251 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk eller engelsk 

Mål og innhald Emnet skal gje studentane høve til å arbeide sjølvstendig saman 

med faglærar/rettleiar med eit nærare avgrensa tema. Temaet kan 

være avgrensa til særskilde filosofiske problemområde (til dømes 

etikk, politisk filosofi, erkjenningsteori eller metafysikk) eller 

tilnærmingsmåtar (til dømes fenomenologiske, eksistensfilosofiske 

eller språkanalytiske tilnærmingar), eller til einskilde filosofiske 

verk eller forfattarskap.  

Kvart semester tilbyr instituttet undervisning på 200- og 300-nivå i 

såkalla "opne emne". Tema for FIL250 (Bacheloroppgåve i filosofi) 

kan vere knytt til eitt av desse undervisningstilboda. For kvart 

semester finst oversyn over opne emne på Mi Side og på instituttet 

si heimeside.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 innsikt i eit nærare avgrensa tema innan særskilde 

filosofiske problemområde eller tilnærmingsmåtar, eller til 

einskilde filosofiske verk eller forfattarskap  

 oversikt over sentrale problemstillinger, argument og 

posisjonar innan dette temaet  
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Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 kjenne att og kritisk vurdere hovudposisjonar og argument i 

fagfilosofisk litteratur innan temaet  

 følgje med i den samtidsfilosofiske debatten innan temaet på 

eit nivå av moderat vanskegrad  

 vurdere relevansen av temaet for andre filosofiske spørsmål, 

ev. for andre fag eller for meir allmenne samanhengar  

 utarbeide klare, oversiktlege og relativt grundige skriftlege 

framstillinger innanfor temaet, eigna til bruk for eit fagleg 

såvel som eit meir allment publikum  

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 vidare studiar basert på temaet, til dømes på masternivå i 

filosofi  

 formidling av grunnleggjande innsikt i temaet, til dømes i 

form av undervisning i vidaregåande skule  

 utarbeiding av dokument for utgreiing og rådgjeving til bruk 

i samanhengar der innsikt i temaet er relevant  

Emnet inngår i studiar med sikte på bachelorgrad med 

spesialisering i filosofi. I kombinasjon med andre emne og fag kan 

det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i filosofi i 

ungdomsskule eller videregåande skule. Emnet kan ogsåvere eigna 

som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband med studiet 

av andre fag.  

Fagleg overlapp 
 

Krav til forkunnskapar Godkjent førstesemesterstudium og avlagd eksamen i minst to av 

emna FIL111 (Filosofiske grunnspørsmål i filosofihistoria), FIL112 

(Klassiske filosofiske tekstar. Fortolking og argumentasjon) og 

FIL103 (Logikk, språk- og vitskapsfilosofi).  

Tilrådde 

forkunnskapar 

Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at 

mykje av pensum er på engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

For studentar som tek emnet i tilknytning til undervisinga i eit av 

dei opne emna er det faglærar i emnet som fungerer som rettleiar. I 

andre høve må studenten sjølv kontakte instituttet og få oppnemnt 

rettleiar.  

Individuell rettleiing: inntil 3 timar per student. 

Vurderingsformer Ei rettleia oppgåve på mellom 6000 og 8000 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal være 

godkjent av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast elektronisk 

via Mi side og blir sensurert ved slutten av semesteret.  
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Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før siste rettleiinga. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Innlevering av pensumliste innan 30. april om våren og innan 31. 

oktober om hausten. Pensumlista skal innehalde emnekode, 

eksamenssemester og namn på student og faglærar/rettleiar, og vere 

utforma i samsvar med vanlege standarder for bibliografiske 

referansar. Sidetal for kvar einskild bok/utdrag av bok eller artikkel 

samt samla tal på sider skal opplysast (for elektroniske kjelder utan 

sidetal rekner ein 500 ord pr. side). Pensumlista skal underskrivast 

av faglærar og godkjennast av instituttet.  

Læremiddelomtale Studenten legg opp pensum i samråd med faglærar. 

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår og haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for IDH111 

Utkast til revisjon. Dato for siste endring: 27.08.2012 

Namn på emnet Innføring i den europeiske idéhistoria  

   Bokmål: Innføring i europeisk idéhistorie  

   Engelsk: Introduction to the European History of Ideas  

Studiepoeng 15 

Kode  IDH111 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk 



Mål og innhald Emnet skal gje studentane eit oversyn over viktige periodar i den 

europeiske idéhistoria der det skjer endringar som får stor verknad 

på det vi kan kalle vår vestlege kultur, og dekker perioden frå 

antikken og fram til 1900-talet. Emnet gjev ei innføring i dei 

historiske føresetnadene for dei idéar, verdiar, oppfatningar og 

haldingar som kjenneteiknar vårt vestlege syn på mennesket. Det 

blir lagt særleg vekt på idéar om mennesket, toleranse, tankefridom 

og individ. Emnet gjev eit oversyn over utviklinga i og endringar av 

synet på kva eit menneske er i overgangen frå antikken til 

mellomalderen, frå renessansen til opplysingstida og vidare i 

overgangen frå opplysingstida til romantikken og positivismen.  

Studentane skal arbeide med eit utval av filosofiske, religiøse, 

politiske og litterære originalverk frå kvar av desse periodane, samt 

relevant sekundærlitteratur. Bruken av originalverk har som føremål 

å gje studentane grunnleggande kunnskapar for å lese tekst i 

historiske, sosiale og kulturelle kontekster der ein gitt idé blir 

utvikla. Sekundærlitteraturen gjev innsikt i idéhistoriske linjer og 

samanhengar i dei periodane det gjeld.  

Emnet skal gje studentane grunnleggande ferdigheiter og 

kompetanse som set dei i stand til å nytte og formidle sentrale 

innsikter frå den europeiske idéhistoria. Dette skal óg setje dei i 

stand til å følgje med i samtidige kulturelle, filosofiske, religiøse, 

politiske og litterære debattar både innanfor og utanfor faget. Emnet 

skal dermed óg bidra til å gje grunnlag for vidare studiar i 

idéhistorie på bachelornivå.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 eit generelt oversyn over sentrale fasar i den europeiske 

idéhistoria med særleg vekt på overgangsperiodane  

 eit generelt oversyn over dei viktigaste tankane, teoriane og 

haldningane som har påverka det vestlige synet på 

mennesket gjennom den europeiske historia  

 lese tekst i historiske, sosiale og kulturelle kontekster der ein 

gitt idé blir utvikla  

 innsikt i samanhengen mellom intellektuelle problem og 

historiske hendingar  

 god kjennskap til utvalde originaltekstar 

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 kjenne att og kritisk vurdere dei filosofiske, religiøse, 

politiske og litterære hovudposisjonane, idéane og 

haldningane som blir tatt opp i faglitteratur og i meir 



allmenne samanhengar der det er relevant  

 formidle trekk av desse idéhistoriske hovudretningane i 

faglege så vel som meir allmenne samanhengar  

 reflektere over samanhengen mellom kultur, religion, 

naturvitskap og samfunnstilhøve i faglege så vel som i meir 

allmenne problemstillingar  

 reflektere over fordeler og ulemper ved toleranse, 

tankefridom og individ som verdiar og idéar i faglege 

samanhengar, men óg i samband med meir konkrete 

problemstillingar knytte til samtidige sosiale tilhøve  

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 på sjølvstendig grunnlag kunne finne fram til og setje seg 

inn i sentral litteratur innanfor idéhistoria, samt å formidle 

kunnskap om denne litteraturen og dei perspektiva den tar 

opp til eit fagleg så vel som eit allment publikum  

 å vurdere relevansen av og nytte omgrep, argument og 

metodar frå dei hovudretningane og dei kulturelle 

filosofiske, religiøse, politiske og litterære debattane som 

blir tatt opp i emnet, både i faglege og meir allmenne 

samanhengar  

 å kjenne att og kritisk vurdere argumentasjonsmåtar i 

faglege og meir allmenne tekstar basert på dei innsiktene 

emnet formidlar  

Emnet gir grunnlag for vidare studiar med sikte på bachelorgrad 

med spesialisering i filosofi. I kombinasjon med andre emne og fag 

kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i 

ungdomsskule eller videregåande skole. Emnet kan og være eigna 

som støtte i studiet av andre fag.  

Fagleg overlapp IDH111 erstattar IDH101 (Sentrale brytninger i den europeiske 

idéhistorie).  

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Gode engelskkunnskapar er 

naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på 

engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar og seminar.  

Individuell rettleiing: inntil timar per student. 

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer 5 timar skuleeksamen med spørsmål henta frå ulike deler av 
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pensum. Ingen hjelpmiddel er tillatne på eksamen. (Men studentar 

utan engelsk eller norsk som morsmål kan vende seg til instituttet 

for informasjon om bruk av ordbøker.)  

Ei munnleg prøve der karakteren på heimeoppgåva kan bli justert 

med +/- ein karakter.  

Eksamen blir arrangert på slutten av det semesteret det blir gitt 

undervisning i emnet. I semesteret etter arrangeres det 

midtsemestereksamen.  

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med 

undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit 

semester utan undervisning.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Studentane skal delta på minst to tredelar av seminara. 

Læremiddelomtale Pensumet er sett saman av både originaltekstar og 

sekundærlitteratur.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for IDH201 

Utkast til revisjon. Dato for siste endring: 12.02.2012 

Namn på emnet Politisk idéhistorie  

   Bokmål: Politisk idéhistorie  

   Engelsk: History of Political Ideas  

Studiepoeng 15 

Kode  IDH201 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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



Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald Politisk idéhistorie handlar om politiske idéar, teoriar og tradisjonar 

i den vestlege idéhistoria frå antikken til vår tid med fokus på dei 

historiske og sosiale kontekstene dei blei utvikla i.  

Emnet består av to hovuddelar:  

I første delen av kurset skal studentane få ei innføring i europeisk 

politisk idéhistorie frå antikken og fram til i dag. Her blir 

hovudposisjonar i politisk idéhistorie introduserte, slik som 

naturrettstenking, kontraktteori og realisme, men óg dei viktigaste 

politiske ideologiane slik som liberalisme, konservatisme, 

sosialisme, fascisme og anarkisme.  

I andre delen av kurset skal studentane fordjupe seg i utvalde 

politiske stridsspørsmål og debattar. Emnet presenterer 

originallitteratur som tek opp kontraktsteori, liberale klassikarar, 

samt dei viktigaste kritikarane til liberalismen.  

Emnet skal gje studentane grunnleggjande kunnskapar, ferdigheiter 

og kompetanse som set dei i stand til å bruke og formidle sentrale 

innsikter frå den politiske idéhistoria. Dette skal óg setje dei i stand 

til å følgje med i politiske debatter i samtida, både innanfor og 

utanfor faget.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 eit generelt oversyn over dei viktigaste teoriane og debattane 

i den politiske idéhistoria frå antikken og fram til i dag  

 eit generelt oversyn over dei viktigaste ideologiane i den 

politiske idéhistoria slik som liberalisme, konservatisme, 

sosialisme, fascisme og anarkisme  

 innsikt nok til å identifisere dei viktigaste argumenta for og 

mot demokrati som styreform  

 god kjennskap til utvalde originaltekstar 

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 kjenne att og kritisk vurdere dei filosofiske 

hovudposisjonane og ideologiane som blir tatt opp både i 

fagfilosofisk litteratur og i meir allmenne samanhengar der 

det er relevant  

 formidle trekk av desse filosofiske hovudretningane og 

ideologiane i faglege så vel som meir allmenne 

samanhengar  



 vurdere relevansen av problemstillingar, omgrep og 

argument frå desse hovudretningane for problemstillingar 

innan faglege så vel som meir allmenne samanhengar  

 reflektere over fordelar og ulemper ved demokrati som 

styreform i faglege samanhengar, men óg i tilhøve til meir 

konkrete problemstillingar knytt til dømes til demokrati på 

arbeidsplassen  

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 å på sjølvstendig grunnlag finne fram til og setje seg inn i 

sentral litteratur innanfor den politiske idéhistoria, samt å 

formidle kunnskap om denne litteraturen og dei perspektiva 

den tar opp til eit fagleg så vel som til eit allment publikum  

 å vurdere relevansen av og bruke omgrep, argument og 

metodar frå dei hovudretningane og dei ideologiane som blir 

tatt opp i emnet, både i faglege og meir allmenne 

samanhengar  

 å kjenne att og kritisk vurdere argumentasjonsmåtar i 

faglege og meir allmenne tekstar basert på dei innsiktene 

emnet formidlar  

Emnet gir grunnlag for vidare studiar med sikte på bachelorgrad 

med spesialisering i filosofi. I kombinasjon med andre emne og fag 

kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i 

ungdomsskule eller videregåande skole. Emnet kan og være eigna 

som støtte i studiet av andre fag.  

Fagleg overlapp 
 

Krav til forkunnskapar Personar utan studierett ved UiB kan søkje om å få gå opp til 

eksamen i emnet. Kontakt Informasjonssenteret ved 

Utdanningsavdelinga for informasjon om ordninga - telefon 55 58 

21 40, e-post infosenter@ua.uib.no.  

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Gode engelskkunnskapar er 

naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på 

engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar og/eller seminar.  

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer 6 timar skuleeksamen med spørsmål henta frå ulike deler av 

pensum. Ingen hjelpmiddel er tillatne på eksamen. (Men studentar 

utan engelsk eller norsk som morsmål kan vende seg til instituttet 

for informasjon om bruk av ordbøker.)  



Eksamen blir arrangert på slutten av det semesteret det blir gitt 

undervisning i emnet. I semesteret etter arrangeres det 

midtsemestereksamen.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 
Inga obligatoriske arbeidskrav. 

Læremiddelomtale Pensum er sett saman av idéhistoriske tekstar som gjev ei innføring 

i politiske idéar, teoriar og debattar i tillegg til originaltekstar.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for IDH203 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 10.09.2012. 

Namn på emnet Det moderne: klassiske tekstar  

   Bokmål: Det moderne: klassiske tekster  

   Engelsk: The modern: classical texts  

Studiepoeng 10 

Kode  IDH203 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald Læringsmål: Kurset skal ta føre seg nokre av dei grunnleggjande 

omgrepa i den moderne tenkinga gjennom lesing av ein eller flere 

sentrale klassiske tekstar i teorihistorisk og begrepshistorisk 

perspektiv. Kurset skal utvikle studentane sine evner til analytisk og 

historisk-kritisk lesing av klassike originaltekstar i politisk og sosial 

tradisjon.  

Fagleg innhald: Emnet vil ta utgangspunkt i ein problematikk som 

vil bli studert på grunnlag av sentrale originale klassiske tekstar. 

Emnet vil gi studentane kjennskap til nokre grunnleggjande omgrep 

i modernitet, som makt, naturleg lov, fridom, kontrakt, offentleg 

sfære, rettar, sivile samfunn, samtykke, eigedom, framsteg, osv. 

med særlig fokus på tilhøvet mellom teoriutvikling og politiske, 

økonomiske og sosiale problemstillingar som ei gitt samtid reiser.  



Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 kunnskap om ein eller fleire relevante problemstillingar som 

blir diskutert i den moderne tenkningshistoria  

 god kjennskap til ein eller fleire originaltekstar 

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 tileigne seg kunnskap om omgrep i den moderne tenkinga 

 nytte fagleg funderte metodar for å analysere dei teoretiske 

og konseptuelle kjernepunkta i den moderne tenkinga  

 skrive ein resonnerande tekst 

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 arbeide sjølvstendig og kommunisere om faglege tema 

Fagleg overlapp IDH203 erstattar IDH202 (Idéhistorie: teori og metode).  

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Gode engelskkunnskapar er 

naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på 

engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar/seminar.  

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer Studentane skal ha ei vekes heimeeksamen. Eksamenssvaret skal 

vere på mellom 3000 og 5000 ord (ikkje medrekna innhaldsliste, 

litteraturliste etc).  

Ei munnleg prøve der karakteren på heimeoppgåva kan bli justert 

med +/- ein karakter.  

Eksamen blir arrangert på slutten av det semesteret det blir gitt 

undervisning i emnet. I semesteret etter arrangeres det 

midtsemestereksamen.  

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  
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Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med 

undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit 

semester utan undervisning.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Det er obligatorisk å levera ei skriftleg øvingsoppgåve på 1200 - 

2000 ord. Oppgåva blir ikkje rettleidd og blir vurdert som 

godkjend/ikkje godkjend. Oppgåva må vera godkjend for at 

studenten skal få gå opp til eksamen i emnet.  

Læremiddelomtale Originallitteratur fra ulike epokar. I tillegg kjem 

kommentarlitteratur.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for DIDAFIL1 

Utkast til revisjon. 

Dato for siste endring: 03.09.2012. Endringsmarkeringer i dette 

dokumentet tar utgangspunkt i det dokumentet som fantes på 

www.uib.no/emne/DIDAFIL1 21.12.2011. 

Namn på emnet Filosofididaktikk 1  

   Bokmål: Filosofididaktikk 1  

   Engelsk: Didactics of philosphy  

Studiepoeng 7.5 

Kode  DIDAFIL1 

Studienivå Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Krav til studierett For å få tilgang til emnet må studenten være tatt opp ved praktisk-

pedagogisk utdanning (PPU).  

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald DIDAFIL 1 skal gje studentane ei grunnleggjande innføring i 

filosofiens fagdidaktikk. Eit sentralt tema er samanhengen mellom 

metafilosofiske problemstillingar (”kva er filosofi?”), institusjonelle 

tilhøve (”kva plass har filosofi i skulen?”) og metodiske spørsmål 

(”korleis undervisa filosofi?”).  

Emnet skal gje studentane innsikt i læreplanverket, særleg 



læreplanane for programfaget ”Historie og filosofi” (vidaregåande 

skule), men òg i faga ”Religion, livssyn og etikk” (grunnskulen) og 

”Religion og etikk” (vidaregåande skule).  

Drøfting av tilhøvet mellom filosofi som kulturfenomen 

(filosofihistorie), som temafelt (filosofiske disiplinar) og som 

metode (kritisk tenkning) er sentralt. Studentane skal kjenne til 

ulike undervisningsmetodar og utvikla forståing av samanhengen 

mellom form (undervisningsmetode) og innhald i undervisninga.  

DIDAFIL 1 legg særleg vekt på munnlege ferdigheiter og 

undervisningsmetodar (filosofisk samtale).  

Emnet skal gje grunnlag for sjølvstendig planlegging, grunngjeving, 

gjennomføring og vurdering av undervisning i filosofi. Studiet tar 

sikte på å auke studentanes kompetanse når det gjeld å 

gjennomføre, vurdere og vidareutvikle eigne dugleikar i forhold til 

så vel klasseundervisning som individuell rettleiing.  

Undervisninga i emnet skal førebu studentane til praksis i skulen, 

og gje rom for refleksjon over praksiserfaringar.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 Kunnskap om filosofiens plass i læreplanverket  

 Kunnskap om metafilosofiske problemstillingar med særleg 

relevans for undervisning i faget  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 Planleggja og gjennomføra undervisning i filosofi  

 Reflektera sjølvstendig over samanhengar mellom eigne 

filosofiske standpunkt, læreplanar og undervisningsmetodar  

 Reflektera over eiga læring som grunnlag for undervisning  

Kompetanse:  

Fullført emne inngår som del av den formelle kvalifikasjonen til 

undervisningsstillingar i skulen.  

Fagleg overlapp 
 

Krav til forkunnskapar Emnet bygger på ein bachelorgrad der filosofi, idéhistorie eller ein 

kombinasjon av filosofi og idéhistorie inngår med minst 60 

studiepoeng.  

Tilrådde 

forkunnskapar  



Undervisning og 

omfang 
Seminar: 2 timar per veke i 7 veker, totalt 14 timar.  

Vurderingsformer Mappevurdering. Mappa skal innehalda minst to tekster inkludert 

eit refleksjonsnotat på til saman ca 3000 ord, litteraturliste og 

vedlegg ikkje medrekna. Oppmelding til eksamen skjer samstundes 

med registreringa i byrjinga av semestret. Oppgåva skal leverast 

etter retningslinjer gjeve på Mi side.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

 Framlegging og drøfting av refleksjonsnotat  

 Innlevert utkast til mappeoppgåve  

 Individuell rettleiing i samband med mappeoppgåva 

Læremiddelomtale Pensumet er samansett av innføringsverk og/eller artiklar som tek 

føre seg ulike sider ved emnet. Omfanget er på ca. 375 sider.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for DIDAFIL2 

Utkast til revisjon. Dato for siste endring: 03.09.2012  

Namn på emnet Filosofididaktikk 2  

   Bokmål: Filosofididaktikk 2  

   Engelsk: Didactics of philosphy 2  

Studiepoeng 7.5 

Kode  DIDAFIL2 

Studienivå Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Krav til studierett For å få tilgang til emnet må studenten være tatt opp ved praktisk-

pedagogisk utdanning (PPU).  

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald DIDAFIL2 skal gje studentane ei fordjuping i filosofiens 

fagdidaktikk. Emnet skal gje rom for vidare refleksjon over 

praksiserfaring frå første semester, og for utvikling av 

undervisningsopplegg til den andre praksisperioden. Eit sentralt 

tema er samanhengen mellom teoretisk didaktikk (fagets «kva» og 

«kvifor») og praktisk didaktikk («korleis undervisa i filosofi»).  



Emnet vidarefører drøftingar av tilhøvet mellom filosofi som 

kulturfenomen (filosofihistorie), som temafelt (filosofiske 

disiplinar) og som metode (kritisk tenkning). Emnet vidarefører 

refleksjonar over tilhøvet mellom metode og innhald, og tek 

mellom anna føre seg ulike typer læremiddel i faget.  

DIDAFIL2 legg særleg vekt på lese- og skrivedugleikar (td arbeid 

med originallitteratur i klasserommet og læring gjennom skriving).  

Emnet skal styrka grunnlaget for sjølvstendig planlegging, 

grunngjeving, gjennomføring og vurdering av undervisning i 

filosofi. Studiet tar sikte på å auke studentanes kompetanse når det 

gjeld å gjennomføre, vurdere og vidareutvikle eigne dugleikar i 

forhold til så vel klasseundervisning som individuell rettleiing.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 Kunnskap om ulike undervisningsmetodar og læremidlar  

 Kunnskap om metafilosofiske problemstillingar med særleg 

relevans for undervisning i faget  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 Planleggja og gjennomføra undervisning i filosofi  

 Reflektera sjølvstendig over samanhengar mellom eigne 

filosofiske standpunkt, læreplanar og undervisningsmetodar  

 Reflektera over eiga læring som grunnlag for undervisning 

Kompetanse:  

Fullført emne inngår som del av den formelle kvalifikasjonen til 

undervisningsstillingar i skulen.  

Fagleg overlapp 
 

Krav til forkunnskapar DIDAFIL1 (Filosofididaktikk 1), PEDA101 (Praktisk pedagogikk - 

pedagogikk 1. semester) samt bestått praksis frå første semester 

med praktisk-pedagogisk utdanning.  

Tilrådde 

forkunnskapar  

Undervisning og 

omfang 
Seminar: 2 timar per veke i 7 veker, totalt 14 timar.  

Vurderingsformer Vurdering som omfattar:  

Anten:  

1) Ei rettleidd prosjektoppgåve som òg har vore framlagt på 
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seminar (sjå obligatoriske aktivitetar). Oppgåva skal være på omlag 

5000 ord.  

Eller:  

2) Munnleg eksamen som tek utgangspunkt i eit refleksjonsnotat på 

inntil 1500 ord (sjå obligatoriske aktivitetar).  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

For dei som vel prosjektoppgåve:  

 Utkast til ei prosjektoppgåve. Utkastet må være på 

minimum 1500 ord  

 Drøfting av oppgåva i plenum  

 Individuell rettleiing  

For dei som vel munnleg eksamen, inntil tre obligatoriske 

arbeidskrav, som normalt omfattar:  

 Førebudd kommentar i samband med drøfting av 

prosjektoppgåver  

 Presentasjon av refleksjonsnotat i seminar 

Læremiddelomtale Pensumet er samansett av innføringsverk og/eller artiklar som tek 

føre seg ulike sider ved emnet.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for NOIN151-F 

Utkast til revisjon. 
Dato for siste endring: 31.05.2012. Engelsk navn på emnet lagt til 

22.05.2012. 

Namn på emnet Det nye Noreg: mangfald eller likskap  

   Bokmål: Det nye Norge: Mangfold eller likhet  

   Engelsk:  

Studiepoeng 15 

Kode  NOIN151-F 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 



Krav til studierett Emnet er ope for studentar med studierett på etter- og 

vidareutdanning i filosofi ved UiB. Søknad om opptak sendast til 

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU).  

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald Emnet er meint for alle som arbeider med, eller ønskjer å arbeide 

med, flyktningar og innvandrarar, og som er opptatt av 

utfordringane knytt til kulturelt mangfald og inkludering. Emnet gir 

eit oversyn over innvandrings-, flyktnings- og integreringsfeltet i 

Noreg. Spørsmåla som blir stilt er: Kven er dei som kjem hit til 

landet? Kva erfaringar bringar dei med seg? Korleis er dette landet 

som innvandrarane kjem til og korleis blir dei tatt i mot? Kva kan 

dette landet stille med av ressursar for å meistre integreringa av dei 

som kjem?  

Emnet har ein humanistisk tilnærming der det blir fokusert på 

individ og dette gir eit godt grunnlag for å forstå korleis språk, makt 

og akseptforhold pregar kven vi er som individ og formar vår 

kulturelle identitet. Studiet har ei fleirfaglig vinkling med 

framgangsmåtar og litteratur henta frå filosofi, historie, kultur- og 

samfunnsvitskap.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 ei grunnleggende forståing av aktuell norsk 

innvandringspolitikk og kunne lese kritisk og analysere 

sentrale styringsdokument innan denne  

 ei grunnleggende forståing av innvandrings- og 

eksilprosessar  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 gje ei innføring i Noreg som eit fleirkulturelt samfunn slik 

innvandrarane sjølv møter dette landet  

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 å gje ein faglig bakgrunn for tilrettelegging og 

implementering av inkluderings- og integreringstiltak på 

norske integreringsarenaer  

Fagleg overlapp 
 

Krav til forkunnskapar Ingen opptakskrav for søkjarar over 25 år. Søkjarar under 25 år må 

stadfeste generell studiekompetanse ved å ettersende vitnemål. Ved 



behov kan det gjennomførast ei realkompetansevurdering.  

Tilrådde 

forkunnskapar  

Undervisning og 

omfang 

Forelesingar: totalt 27 timar.  

Seminar: totalt 27 timar.  

Individuell rettleiing: inntil 1 timar per student. 

Vurderingsformer Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere 

godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast 

elektronisk via Mi side og blir sensurert ved slutten av semesteret.  

Ei munnleg prøve der karakteren på den rettleia oppgåva kan bli 

justert med +/- ein karakter.  

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før individuell rettleiing. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Studentane skal delta på minst to tredelar av undervisninga. 

Læremiddelomtale Pensum består av oversiktslitteratur og utvalte artiklar frå ulike 

fagområder, styringsdokument og offisielle forskingsrapportar. 

Delar av pensum kan i samråd med faglærer bli tilpassa studentane 

sine problemorienteringar.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår og haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Hans Christian Farsethås 

tlf: 55 58 93 32  

e-post: hans.farsethas@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for NOIN152-F 

Utkast til revisjon. 
Dato for siste endring: 31.05.2012. Engelsk navn på emnet lagt til 

22.05.2012. 

Namn på emnet Interkulturell kommunikasjon  

   Bokmål: Interkulturell kommunikasjon  



   Engelsk:  

Studiepoeng 15 

Kode  NOIN152-F 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Krav til studierett Emnet er ope for studentar med studierett på etter- og 

vidareutdanning i filosofi ved UiB. Søknad om opptak sendast til 

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU).  

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald For å få eit fleirkulturelt samfunn til å fungere, er vellykka 

kommunikasjon ein nøkkel. Dette gjeld i dagleglivet, på 

arbeidsplassar, skular og i det offentlege. Vellykka kommunikasjon 

er ein føresetnad for å hindre at dei me kommuniserer med blir 

oppfatta som framande, at dei blir allment godteke som menneske 

uavhengig av etnisitet og kjønn og at diskriminering unngås. 

Spørsmåla som blir stilt er: Korleis kan me utvikle gode strategiar 

for å forbetre kommunikasjon og forståing slik at diskriminering 

blir unngått? Kva skaper mistydingar i interkulturell 

kommunikasjon? Korleis kan me utvikle gode strategiar for å 

forbetre kommunikasjon og forståing? Kva rolle spelar etnisitet og 

kjønn for kommunikasjon?  

Kurset har ein humanistisk tilnærming der det blir fokusert på 

individ og det blir gjeve eit godt grunnlag for å forstå korleis språk, 

makt og anerkjenningsforhold pregar kven me er som individ og 

formar vår kulturelle identitet. Studiet har ein fleirfagleg vinkling 

med framgangsmåtar og litteratur henta frå filosofi, historie, kultur- 

og samfunnsvitskap.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 ein grunnleggjande forståing av interkulturell 

kommunikasjon slik den utspeler seg på ulike areaer i Noreg 

i dag  

 ein grunnleggjande forståing av innvandrings- og 

eksilprosessar  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 gje ei fagleg fundert innføring i korleis makt, kjønn, 

anerkjenning og etnisitet påverkar kommunikasjon  

Kompetanse:  



Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 å utarbeide forslag til tiltak for korleis det kan leggjast betre 

til rette for interkulturell kommunikasjon på ulike 

integreringsarenaer  

Fagleg overlapp 
 

Krav til forkunnskapar Ingen opptakskrav for søkjarar over 25 år. Søkjarar under 25 år må 

stadfeste generell studiekompetanse ved å ettersende vitnemål. Ved 

behov kan det gjennomførast ei realkompetansevurdering.  

Tilrådde 

forkunnskapar  

Undervisning og 

omfang 

Forelesingar: totalt 27 timar.  

Seminar: totalt 27 timar.  

Individuell rettleiing: inntil 1 timar per student. 

Vurderingsformer Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere 

godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast 

elektronisk via Mi side og blir sensurert ved slutten av semesteret.  

Ei munnleg prøve der karakteren på den rettleia oppgåva kan bli 

justert med +/- ein karakter.  

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før individuell rettleiing. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Studentane skal delta på minst to tredelar av undervisninga. 

Læremiddelomtale Pensum består av oversiktslitteratur og utvalte artiklar frå ulike 

fagområder, styringsdokument og offisielle forskingsrapportar. 

Delar av pensum kan i samråd med faglærer bli tilpassa studentane 

sine problemorienteringar.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår og haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Hans Christian Farsethås 

tlf: 55 58 93 32  

e-post: hans.farsethas@fof.uib.no 



Emnebeskrivelse for NOIN623 

Utkast til revisjon. Dato for siste endring: 04.02.2012.  

Namn på emnet Unge flyktningar: Eksilerfaring, sosialisering og inkludering  

   Bokmål: Unge flyktninger: Eksilerfaring, sosialisering og 

inkludering  

   Engelsk: Young refugees: Experiences from exile, socialisation 

and inclusion  

Studiepoeng 15 

Kode  NOIN623 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Krav til studierett Emnet er ope for studentar med studierett på etter- og 

vidareutdanning i filosofi ved UiB. Søknad om opptak sendast til 

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU).  

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald Kurset tar føre seg integreringsspørsmål knytt til unge flyktningar 

og deira oppleving av eksil, sosialisering og inkludering i det 

norske samfunnet. Bakgrunnen er den markante aukinga i 

tilstrøyminga av unge flyktningar, og spesielt einslege mindreårige, 

vi har sett dei siste åra og dei nye utfordringane dette stiller det 

norske mottaksapparatet overfor. I første rekkje gjeld dette mottak, 

skule og barnevern. Dette må sjåast i samband med internasjonal 

migrasjon, den demografiske utviklinga i land som Noreg og 

kompetansesituasjonen i sentrale sektorar som skule, barnevern, 

mottak og familievernskontor. Spørsmåla som blir stilt er: Korleis 

blir unge flyktningar mottatt? Korleis opplever dei å kome til 

Noreg. Korleis blir identitet og tilhøyrsle påvirka av eksilerfaring 

og sosialisering? Korleis blir det lagt til rette for språkopplæring, 

sosialisering og eit godt lærings- og inkluderingsmiljø på ulike 

sosialiseringsarenaer som skule og frivillige organisasjonar? Korleis 

kan desse samarbeide med foreldre og andre foresatte? Kva blir 

gjort fra myndigheitene si side? Koleis kan ein innarbeide gode 

kommunikasjonsrutinar?  

Kurset har ein humanistisk tilnærming der det blir fokusert på 

individa og dette gir eit godt grunnlag for å forstå korleis språk, 

makt og anerkjenningsforhold pregar kven vi er som individ og 

formar vår kulturelle identitet. Studiet har ein fleirfagleg vinkling 

med framgangsmåter og litteratur henta fra filosofi, historie, kultur- 

og samfunnsvitskap.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  



Etter fullført emne skal studenten ha  

 brei kunnskap om sentral tema, teoriar, problemstillingar, 

prosessar, verktøy og metodar innan fagområdet  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 analysere sentrale styringsdokument for norsk skule, 

barnevern og inkluderingspolitikk kritisk  

 nytte fagleg kunnskap og relevante resultat frå forsknings- 

og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske 

problemstillingar og treffe velgrunna val  

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 å planleggje og gjennomføre varierte arbeidsoppgåver og 

prosjekt som strekkjer seg over tid, åleine og som deltakar i 

ei gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer  

 å utveksle synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn 

innenføre fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av 

god praksis  

Fagleg overlapp 
 

Krav til forkunnskapar Ingen opptakskrav for søkjarar over 25 år. Søkjarar under 25 år må 

stadfeste generell studiekompetanse ved å ettersende vitnemål. Ved 

behov kan det gjennomførast ei realkompetansevurdering.  

Tilrådde 

forkunnskapar  

Undervisning og 

omfang 

Samlinger:  

 Forelesninger: 27 timer  

 Seminarer/arbeid i grupper: 27 timer  

 Individuell rettledning: 1 t pr. student  

Forelesingar: totalt 27 timar.  

Seminar: totalt 27 timar.  

Individuell rettleiing: inntil 1 timar per student. 

Vurderingsformer Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere 

godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast 

elektronisk via Mi side og blir sensurert ved slutten av semesteret.  



Ei munnleg prøve der karakteren på den rettleia oppgåva kan bli 

justert med +/- ein karakter.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Studentane skal delta på minst to tredelar av seminara. 

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før siste rettleiinga. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Læremiddelomtale Pensum består av oversiktslitteratur og utvalde artiklar frå ulike 

fagområder, styringsdokument og offisielle forskingsrapportar. 

Delar av pensum kan i samråd med faglærer bli tilpassa studentane 

sine problemorienteringar.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Hans Christian Farsethås 

tlf: 55 58 93 32  

e-post: hans.farsethas@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for NOIN624 

Utkast til revisjon. 

Dato for siste endring: 04.02.2012. Endringsmarkeringer i dette 

dokumentet tar utgangspunkt i det dokumentet som fantes på 

www.uib.no/emne/NOIN624 17.12.2011. Engelsk navn på emnet 

lagt til 22.05.2012. 

Namn på emnet Arbeidsmiljø på fleirkulturelle arbeidsplassar  

   Bokmål: Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser  

   Engelsk: The working environment at multicultural workplaces  

Studiepoeng 15 

Kode  NOIN624 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Krav til studierett Emnet er ope for studentar med studierett på etter- og 

vidareutdanning i filosofi ved UiB. Søknad om opptak sendast til 

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU).  

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald Emnet tar for seg integreringsspørsmål knytt til norske 

arbeidsplassar. Bakgrunnen er den markante aukinga i 

arbeidsinnvandrarar vi har sett dei siste åra og dei nye utfordringane 

dette stiller til norske arbeidsplasser og arbeidstakere. Dette må 



sjåast i samband med internasjonal migrasjon, den demografiske 

utviklinga i land som Norge og kompetansesituasjonen i sentrale 

sektorar. Spørsmåla som blir stilt er: Korleis blir 

arbeidsinnvandrarane mottatt? Korleis leggje til rette 

språkopplæring og kompetanseheving på fleirkulturelle 

arbeidsplassar? Kva med sosialisering og kommunikasjon? Kva blir 

gjort frå myndigheitene si side?  

Emnet har ein humanistisk tilnærming der det blir fokusert på 

individ og dette gir eit godt grunnlag for å forstå korleis språk, makt 

og anerkjenningsforhold pregar kven vi er som individ og formar 

vår kulturelle identitet. Studiet har ein fleirfagleg vinkling med 

framgangsmåtar og litteratur henta fra filosofi, historie, kultur- og 

samfunnsvitskap.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 ei grunnleggende forståing av aktuelle utfordringar i norsk 

arbeidsliv  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 lese kritisk og analysere sentrale styringsdokument innan 

den norske integrerings- og arbeidslivspolitikken  

 gi ei innføring i filosofiske, historiske og kulturvitskaplege 

aspekt ved møtet mellom individ frå ulike kulturar  

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 å gi ein fagleg bakgrunn for tilrettelegging og 

implementering av tiltak på fleirkulturelle arbeidsplassar  

Fagleg overlapp 
 

Krav til forkunnskapar Ingen opptakskrav for søkjarar over 25 år. Søkjarar under 25 år må 

stadfeste generell studiekompetanse ved å ettersende vitnemål. Ved 

behov kan det gjennomførast ei realkompetansevurdering.  

Tilrådde 

forkunnskapar  

Undervisning og 

omfang 

Forelesingar: totalt 27 timar.  

Seminar: totalt 27 timar.  

Individuell rettleiing: inntil 1 timar per student. 



Vurderingsformer Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere 

godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast 

elektronisk via Mi side og blir sensurert ved slutten av semesteret.  

Ei munnleg prøve der karakteren på den rettleia oppgåva kan bli 

justert med +/- ein karakter.  

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før individuell rettleiing. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Obligatorisk deltaking på minst 2/3 av førelesningane og seminara.  

Læremiddelomtale Pensum består av oversiktslitteratur og utvalte artiklar frå ulike 

fagområder, styringsdokument og offisielle forskingsrapportar. 

Delar av pensum kan i samråd med faglærer bli tilpassa studentane 

sine problemorienteringar  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår og haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Hans Christian Farsethås 

tlf: 55 58 93 32  

e-post: hans.farsethas@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for NOIN625 

Utkast til revisjon. Dato for siste endring: 04.02.2012.  

Namn på emnet Det nye Noreg: asyl- og mottakssystemet  

   Bokmål: Det nye Norge: asyl- og mottakssystemet  

   Engelsk: Norway today: reception of asylum seekers  

Studiepoeng 15 

Kode  NOIN625 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Krav til studierett Emnet er ope for studentar med studierett på etter- og 

vidareutdanning i filosofi ved UiB. Søknad om opptak sendast til 

Senter for etter- og videreutdanning (SEVU).  



Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald Emnet er meint for alle som arbeider med, eller ønskjer å arbeide 

med mottak av flyktningar og asylsøkarar. Emnet gir ei innføring i 

det norske asyl- og mottakssystemet med spesiell vekt på 

asylmottaka. Spørsmåla som blir stilt er: Korleis er dette landet som 

flyktningane og asylsøkjarane kjem til og korleis blir dei tatt i mot? 

Kven er dei som kjem hit til landet som flyktningar eller 

asylsøkjarar? Kva erfaringar har dei med seg? Kva skjer i 

asylmottaka? Kva funksjon, tydning og rolle har asylmottaket i eit 

samfunnsperspektiv?  

Kurset har ein humanistisk tilnærming der det blir fokusert på 

individ og dette gir eit godt grunnlag for å forstå korleis språk, makt 

og anerkjenningsforhold pregar kven vi er som individ og formar 

vår kulturelle identitet. Studiet har ein fleirfagleg vinkling med 

framgangsmåtar og litteratur henta fra filosofi, historie, kultur- og 

samfunnsvitskap.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 grunnleggande forståing av eksil- og eksilfaser 

 ei grunnleggande forståing av aktuell norsk asyl- og 

innvandringspolitikk samt forvaltningen sine oppgåver og 

funksjonar  

 kjennskap til dei reglar som gjeld og prosedyrar som blir 

praktisert på norske asylmottak  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 lese kritisk og analysere sentrale styringsdokument innanfor 

dette feltet  

 presentere Noreg som eit fleirkulturelt samfunn slik 

flyktningar og asylsøkjarar sjølv møter dette landet  

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 å gi ei fagleg grunngjeving for tilrettelegging og 

implementering av tiltak på norske asylmottak  

 gi ei vurdering av asylmottaket sin funksjon, tydning og 

rolle i eit samfunnsperspektiv  

Fagleg overlapp Emnet har 10 studiepoengs overlapp med NOIN151-F (Det nye 

Noreg: mangfald eller likskap) 

file://snorre.uib.no/users$/sme002/XML/UUI/2012b/TilFakultetet/NOIN151-F.html
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Krav til forkunnskapar Ingen opptakskrav for søkjarar over 25 år. Søkjarar under 25 år må 

stadfeste generell studiekompetanse ved å ettersende vitnemål. Ved 

behov kan det gjennomførast ei realkompetansevurdering.  

Tilrådde 

forkunnskapar  

Undervisning og 

omfang 

Studiet er eit deltidsstudium der undervisninga kombinerer 

sjølvstudium, nettkommunikasjon og fire studiesamlingar.  

Forelesingar: totalt 27 timar.  

Seminar: totalt 27 timar.  

Individuell rettleiing: inntil 1 timar per student. 

Vurderingsformer Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere 

godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast 

elektronisk via Mi side og blir sensurert ved slutten av semesteret.  

Ei munnleg prøve der karakteren på den rettleia oppgåva kan bli 

justert med +/- ein karakter.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Studentane skal delta på minst to tredelar av seminara. 

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før siste rettleiinga. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Læremiddelomtale Pensum består av oversiktslitteratur og utvalde artiklar frå ulike 

fagområde, styringsdokument og offisielle forskingsrapportar. 

Delar av pensum kan i samråd med faglærer bli tilpassa studentane 

sine problemorienteringar.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår eller haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Hans Christian Farsethås 

tlf: 55 58 93 32  

e-post: hans.farsethas@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for LOG110 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 22.06.2012  

Namn på emnet Introduksjon til formal logikk  



   Bokmål: Introduksjon til formal logikk  

   Engelsk: Introduction to formal logic  

Studiepoeng 5 

Kode  LOG110 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald Logikk er studiet av logiske tilhøve mellom språklege uttrykk. I 

moderne tid er logikk i stor grad ein formal disiplin, der ein særleg 

er interessert i avleiingstilhøve mellom utsegner og i metodar for å 

bevise at visse utsegner følgjer av andre.  

LOG110 skal gi studentane ei innføring i viktige delar av 

førsteordens formallogikk. Det blir gitt ein grundig innføring i 

utsagnslogisk symbolspråk, formalisering av uttrykk i naturleg 

språk, bruk av sanningsverdetabellar og bevismetode. Det blir også 

gitt ei innføring i predikatlogisk notasjon og predikatlogisk 

formalisering av naturlegspråklege uttrykk. Etter fullført emne skal 

studentane vere i stand til sjølv å nytte formalisering i analyse av 

enkle problem. Emnet skal gi grunnlag for vidare studiar på 

bachelornivå i fag der ein nytter formal logikk, slik som til dømes 

filosofi, lingvistikk og informasjonsvitskap.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studentane ha god kjennskap til viktige 

grunnomgrep og metodar i utsagns- og predikatlogikk.  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studentane meistre symbolisering av uttrykk 

i naturlege språk i utsagns- og predikatlogikk. I utsagnslogikk skal 

dei også kunne nytte sanningsverdetabellar til undersøking av 

logiske forhold mellom utsegner, og dei skal kunne nytte 

bevismetodar  

Kompetanse:  

Emnet gir grunnlag for vidare studiar med sikte på bachelorgrad 

med spesialisering i filosofi eller kognitiv vitskap. Emnet 

kanogsåvere eigna som støtte for studiet av andre fag, til dømes 

lingvistikk eller informasjonsvitskap.  

Fagleg overlapp LOG110 overlappar med LOG101 (Gyldigheit og konsistens i 

setnings- og predikatlogikk).  

file://snorre.uib.no/users$/sme002/XML/UUI/2012b/TilFakultetet/LOG101.html
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Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Gode engelskkunnskapar er 

naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på 

engelsk.  

Undervisning og 

omfang 
Undervisninga skjer i form av førelesingar og kollokviegrupper. 

Vurderingsformer 2 timar skuleeksamen med spørsmål henta frå ulike deler av 

pensum. Ingen hjelpmiddel er tillatne på eksamen. (Men studentar 

utan engelsk eller norsk som morsmål kan vende seg til instituttet 

for informasjon om bruk av ordbøker.)  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med 

undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit 

semester utan undervisning.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Studentar må gje skriftleg svar på 2 oppgåver med innlevering i 

løpet av semesteret. Innleveringsfristar blir sette av instituttet. Svara 

må være godkjende for å kunne gå opp til eksamen i emnet.  

Studentane skal delta på minst to tredelar av kollokviegruppene.  

Læremiddelomtale Innføringsverk i logikk, supplert med programvare. 

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for LOG111 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 24.06.2012  

Namn på emnet Førsteordens logikk  

   Bokmål: Førsteordens logikk  

   Engelsk: First order logic  

Studiepoeng 10 



Kode  LOG111 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald Logikk er studiet av logiske tilhøve mellom språklege uttrykk. I 

moderne tid er logikk i stor grad ein formal disiplin, der ein særleg 

er interessert i avleiingstilhøve mellom utsegner og i metodar for å 

bevise at visse utsegner følgjer av andre.  

LOG111 byggjer på LOG110 (Introduksjon til formal logikk) og 

skal gi studentane godt oversyn og solid innsikt i førsteordens 

formallogikk. Studentane skal lære seg bruk av naturleg deduksjon i 

utsagnslogikk og predikatlogikk. Det blir også gitt ei innføring i 

mengdeteori, i tilhøvet mellom predikatlogikk og mengdeteori, og i 

metalogiske eigenskapar ved utsagns- og predikatlogikk. Etter 

fullført emne skal studentane vere i stand til sjølv å analysere 

problem og å nytte formalisering, modellering og naturlig 

deduksjon i analyse av problem som eignar seg til det. Emnet skal 

gi grunnlag for vidare studiar på bachelornivå i filosofi og kognitiv 

vitskap og til støtte i andre fag der ein nytter formal logikk, slik som 

til dømes lingvistikk, informasjonsvitskap, informatikk og 

matematikk.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studentane ha god innsikt i viktige omgrep 

og metodar i utsagns- og predikatlogikk og mengdeteori, i tilhøvet 

mellom predikatlogikk og mengdeteori, og i metalogiske 

eigenskapar ved utsagns- og predikatlogikk.  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studentane meistre symbolisering av uttrykk 

i naturlege språk og naturleg deduksjon i utsagns- og 

predikatlogikk. Etter fullført emne skal studentane være i stand til 

sjølv å nytte formalisering, modellering og naturlig deduksjon i 

analyse.  

Kompetanse:  

Emnet gir grunnlag for vidare studiar med sikte på bachelorgrad 

med spesialisering i filosofi eller kognitiv vitskap. Emnet kan 

ogsåvere eigna som støtte for studiet av andre fag, til dømes 

lingvistikk, informasjonsvitskap, informatikk og matematikk.  

Fagleg overlapp LOG111 overlapper med LOG101 (Gyldigheit og konsistens i 

setnings- og predikatlogikk).  

file://snorre.uib.no/users$/sme002/XML/UUI/2012b/TilFakultetet/LOG110.html
file://snorre.uib.no/users$/sme002/XML/UUI/2012b/TilFakultetet/LOG101.html
file://snorre.uib.no/users$/sme002/XML/UUI/2012b/TilFakultetet/LOG101.html


Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Gode engelskkunnskapar er 

naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på 

engelsk. Emnet krev forkunnskapar i logikk tilsvarande LOG110 

(Introduksjon til formal logikk).  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar og kollokvigrupper. 

Kollokviegruppene har oppmøtekrav.  

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer 3 timar skuleeksamen med spørsmål henta frå ulike deler av 

pensum. Ingen hjelpmiddel er tillatne på eksamen. (Men studentar 

utan engelsk eller norsk som morsmål kan vende seg til instituttet 

for informasjon om bruk av ordbøker.)  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med 

undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit 

semester utan undervisning.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Studentar må gje skriftleg svar på 3 oppgåver med innlevering i 

løpet av semesteret. Innleveringsfristar blir sette av instituttet. Svara 

må være godkjende for at ein skal få karakter i emnet.  

Studentane skal delta på minst to tredelar av kollokviegruppene.  

Læremiddelomtale Innføringsbøker, supplert med programvare. 

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Vår. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for LOG200 

Utkast til nytt emne. Dato for siste endring: 31.05.2012  

file://snorre.uib.no/users$/sme002/XML/UUI/2012b/TilFakultetet/LOG110.html
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Namn på emnet Modallogikk  

   Bokmål: Modallogikk  

   Engelsk: Modal logic  

Studiepoeng 10 

Kode  LOG200 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald  ... 

 ... 

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 ... 

 ... 

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 ... 

 ... 

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 ... 

 ... 

Fagleg overlapp LOG200 overlapper delvis med LOG102 (Metateori og 

modallogikk).  

Krav til forkunnskapar Godkjent førstesemesterstudium og avlagd eksamen i LOG110 

(Introduksjon til formal logikk) og LOG111 (Førsteordens logikk), 

evt. LOG111 (Førsteordens logikk), eller tilsvarande.  

Tilrådde 

forkunnskapar 

Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at 

mykje av pensum er på engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar og kollokviegruppene. 

Kollokviegruppene har oppmøtekrav.  

file://snorre.uib.no/users$/sme002/XML/UUI/2012b/Gamle/LOG102.html
file://snorre.uib.no/users$/sme002/XML/UUI/2012b/Gamle/LOG102.html
file://snorre.uib.no/users$/sme002/XML/UUI/2012b/TilFakultetet/LOG110.html
file://snorre.uib.no/users$/sme002/XML/UUI/2012b/TilFakultetet/LOG110.html
file://snorre.uib.no/users$/sme002/XML/UUI/2012b/TilFakultetet/LOG111.html
file://snorre.uib.no/users$/sme002/XML/UUI/2012b/TilFakultetet/LOG111.html


Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer 6 timar skuleeksamen med spørsmål henta frå ulike deler av 

pensum. Ingen hjelpmiddel er tillatne på eksamen. (Men studentar 

utan engelsk eller norsk som morsmål kan vende seg til instituttet 

for informasjon om bruk av ordbøker.)  

Eksamen blir arrangert kvart semester. 

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med 

undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit 

semester utan undervisning.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Studentar må gje skriftleg svar på 3 spørsmål med innlevering i 

løpet av semesteret. Innleveringsfristar blir sette av instituttet. 

Svara må være godkjende for at ein skal få karakter i emnet.  

Studentane skal delta på minst to tredelar av kollokviegruppene.  

Læremiddelomtale ... 

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for SPIK250 

Utkast til revisjon. 

Dato for siste endring: 03.02.2012. Endringsmarkeringer i dette 

dokumentet tar utgangspunkt i det dokumentet som fantes på 

www.uib.no/emne/SPIK250 06.01.2012.  

Namn på emnet Fordjuping i interkulturell kommunikasjon  

   Bokmål: Fordypning i interkulturell kommunikasjon  

   Engelsk:  



Studiepoeng 15 

Kode  SPIK250 

Studienivå Bachelor 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald Emnet gir ei innføring i og ei kritisk perspektivering av fagfeltet 

interkulturell kommunikasjon. Ein får kjennskap til feltets 

faghistorie og korleis denne heng saman med historiske og 

idéhistoriske omstende. Sentrale problemstillingar knytta til korleis 

ein skal forstå og handsame kultur og kulturmøte blir belyst utfra 

ulike teoriar og forståingsmåtar, med vekt på å få fram dei ulike og 

til dels konfliktfylte syn som ein finn i faglitteraturen. Emnet 

inviterar til diskusjon og refleksjon rundt omgrep som kultur, språk, 

stereotypiar, mangfald og annleisheit. Ein får innblikk i korleis slike 

omgrep og diskusjonane rundt dei har både historiske og politiske 

sider (m.a. i samband med kolonialisme og globalisering) og meir 

teoretiske og filosofiske sider (m.a. i teoriar om språk og 

meiningsproduksjon).  

Pensum består av ei innføringsbok, eit eller fleire større verk 

(monografiar) og eit utval fagartiklar. Eldre og nyare tekstar av 

filosofisk og skjønnlitterær art vil bli brukt i undervisninga og kan 

og inngå i pensum. I tillegg til eit fellespensum skal kvar student 

utarbeide eit eige pensum i tilknytning til ei semesteroppgåve 

(bacheloroppgåve). Studentane veljer sjølv emne og problemstilling 

for oppgåva i samråd med faglærar. Det blir stilt bestemte krav til 

utforminga av oppgåva med omsyn til framstillingsform og 

kildebruk. Ei innføring i akademiske sjangerkrav, litteratursøk og 

andre sider ved forsknings- og skriveprosessar inngår i 

undervisninga. Emnet tek sikte på å utvikle evna til å resonnere 

sjølvstendig rundt faglege problemstillingar i gjennomarbeid 

skriftleg form. Skrivinga av semesteroppgåva skal ta til så tidleg 

som mogleg i studiet. Ved sida av å få individuell veiledning frå 

faglærar skal studentane også veilede kvarandre i kollokviegrupper 

og gjennom muntlege presentasjonar.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 kunnkap om viktige sider ved faghistoria til fagfeltet 

interkulturell kommunikasjon  

 kunnskap om ulike teoriar og retningar innanfor studiet av 

kultur og kommunikasjon  

 forståing av korleis teoriar om interkulturell kommunikasjon 

sjølv inngår i historiske, politiske og økonomiske 



samanhengar  

 kjennskap til sentrale omgrep innan kultur- og språkteori  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 bruke faglege omgrep og perspektiv på ein reflektert måte i 

analyse av interkulturell kommunikasjon  

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 gjennomføre kritiske og fagleg informerte analysar av 

interkulturell kommunikasjon  

Fagleg overlapp 
 

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde 

forkunnskapar 
Godkjent førstesemesterstudium.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar og seminar.  

Individuell rettleiing: inntil 1 timar per student. 

Vurderingsformer Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere 

godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast 

elektronisk via Mi side og blir sensurert ved slutten av semesteret.  

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før individuell rettleiing. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Læremiddelomtale Pensum består av ei innføringsbok, eit eller fleire større verk 

(monografiar) og eit utval fagartiklar og andre tekstar. I tillegg til 

eit fellespensum skal kvar student utarbeide eit eige pensum i 

tilknytning til ei semesteroppgåve (bacheloroppgåve).  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 



Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for RET208 

Utkast til revisjon. Dato for siste endring: 31.05.2012.  

Namn på emnet Praktisk argumentasjon  

   Bokmål: Praktisk argumentasjon  

   Engelsk: Practical reasoning  

Studiepoeng 15 

Kode  RET208 

Studienivå Bachelor og Master 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald Emnet Praktisk argumentasjon gir ei innføring i klassisk og 

moderne retorikk og argumentasjonsteori kombinert med praktiske 

øvingar i å analysere og utarbeide argumentative tekstar. Føremålet 

med emnet er å gi studentane teoretisk forståing av kva 

argumentasjon er, kjennskap til sentrale teoriar om argumentasjon i 

klassisk og moderne tid, og modellar for korleis ein kan gå fram når 

ein skal analysere og vurdere argumentasjonen i både eigne og 

andre sine tekstar.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Studentane skal kunne analysere og vurdere argumentasjon i ulike 

typar tekstar med hjelp av omgrep frå klassisk og moderne retorikk 

og argumentasjonsteori. Dei skal kunne gjere greie for funksjonane 

til påstandar som inngår i resonnement, skille mellom ulike 

argumentasjonsfasar og argumentasjonstypar, og være i stand til å 

gi velgrunna vurderingar av argumentasjonen dei møter i ulike 

samanhengar, innanfor akademia og i det offentlege ordskiftet. Dei 

skal kunne utnytte den teoretiske innsikta dei får i utforming av 

eigne argumentative tekstar. Dei skal kjenne til historiske 

samanhenger for teoriar om argumentasjon i eldre og nyare tid.  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 kjennskap til sentrale omgrep i klassisk argumentasjonsteori 

 kjennskap til sentrale omgrep og modellar i moderne 

argumentasjonsteori 



 kjennskap til utvalde originaltekstar 

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 analysere og kritisk vurdere argumentasjonen i ulike typer 

tekstar (talar) 

 framføre eit resonnement etter visse kriterier, og kritisk 

analysere og vurdere eigen prestasjon  

 formidle hovudtrekk ved ein tekst eller tale med omsyn til 

argumentasjonsmåte  

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 å utforme eigne argumentative tekstar i ulike sjangrar 

 å fungere som konsulent for andres tekstar  

 å delta sjølvstendig og kritisk i samfunnsdebattar og i andre 

profesjonelle samanhenger der argumentasjon står sentralt  

Fagleg overlapp 
 

Krav til forkunnskapar Personar utan studierett ved UiB kan søkje om å få gå opp til 

eksamen i emnet. Kontakt Informasjonssenteret ved 

Utdanningsavdelinga for informasjon om ordninga - telefon 55 58 

21 40, e-post infosenter@ua.uib.no.  

Tilrådde 

forkunnskapar 

Godkjent førstesemesterstudium. Gode engelskkunnskapar er 

naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på 

engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar og/eller seminar.  

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer 6 timar skuleeksamen med spørsmål henta frå ulike deler av 

pensum. Ingen hjelpmiddel er tillatne på eksamen. (Men studentar 

utan engelsk eller norsk som morsmål kan vende seg til instituttet 

for informasjon om bruk av ordbøker.)  

Eksamen blir arrangert på slutten av det semesteret det blir gitt 

undervisning i emnet. I semesteret etter arrangeres det 

midtsemestereksamen.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 
Inga obligatoriske arbeidskrav. 

Læremiddelomtale Innføringar i argumentasjonsteori og argumentasjonsanalyse, og eit 



utval artiklar og andre tekstar frå eldre og nyare tid.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Haust. 

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 

Emnebeskrivelse for KVIK205 

Utkast til revisjon. Dato for siste endring: 12.02.2012 

Namn på emnet Kjønn og filosofi  

   Bokmål: Kjønn og filosofi  

   Engelsk: Gender and philosophy  

Studiepoeng 15 

Kode  KVIK205 

Studienivå Bachelor og Master 

Institutt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

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

Bergen. 

Undervisningsspråk Norsk 

Mål og innhald Emnet skal gje studentane kunnskap om sentrale og aktuelle 

problemstillingar i samband med tilhøvet mellom kjønn og filosofi. 

Fokus vil være på utvalde filosofar sin tenkjemåte. Studenten skal 

tileigne seg god innsikt i problemstillingar, omgrep, posisjonar og 

argument innan pensumtekstane frå dei utvalde filosofane, og være 

i stand til å drøfte dei opp imot kvarandre. Emnet er eit tilbod til 

studentar som ønskjer ei fagleg fordjuping i feministisk filosofi, og 

skal fungere som eit grunnlag for dei som ønskjer å arbeide med eit 

kjønnsperspektiv i masteroppgåva. Emnet kan inngå i 

spesialiseringa i filosofi og idéhistorie på bachelornivå eller som eit 

av emna på masterstudiet i filosofi. Emnet er óg eit tilbod til 

studentar frå andre fag, både ved og utanfor Det humanistiske 

fakultet.  

Emnet skal gje studentane grunnleggjande kunnskapar, ferdigheiter 

og kompetanse som set dei i stand til å bruke og formidle sentrale 

problemstillingar kva gjeld tilhøvet mellom kjønn og filosofi i 

andre samanhengar. Det skal dessutan gje dei grunnlag for å setje 

seg inn i og følgje med i samtidig utvikling og debatt innanfor dette 

fagområdet. Emnet skal dermed óg bidra til å gje grunnlag for 



vidare studiar i filosofi med omsyn på eit kjønnsperspektiv.  

Læringsutbytte / 

resultat  

Kunnskap:  

Etter fullført emne skal studenten ha  

 kunnskap om sentrale og aktuelle problemstillingar i 

samband med tilhøvet mellom kjønn og filosofi  

 god innsikt i problemstillingar, omgrep, posisjonar og 

argument knytt til kjønnsomgrepet hjå utvalde filosofar  

Dugleik:  

Etter fullført emne skal studenten kunne  

 kjenne att trekk ved sentrale problemstillingar i samband 

med tilhøvet mellom kjønn og filosofi i fagfilosofisk 

litteratur så vel som i meir allmenne samanhengar der det er 

relevant  

 formidle kunnskap om tilhøvet mellom kjønn og filosofi i 

faglege så vel som meir allmenne samanhengar  

 vurdere relevansen av problemstillingar, omgrep og 

argument knytt til tilhøvet mellom kjønn og filosofi innan 

faglege så vel som meir allmenne samanhengar  

 kritisk lese og analysere filosofiske tekstar med omsyn på 

ein kjønnsproblematikk 

 være i stand til å gjere greie for så vel som å drøfte ulike 

forståingar av kjønn  

Kompetanse:  

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til  

 vidare studiar i filosofi og andre fag med omsyn på eit 

kjønnsperspektiv 

 på sjølvstendig grunnlag å finne fram til og setje seg inn i 

samtidsfilosofisk debatt og litteratur knytt til 

kjønnsomgrepet, og formidle kunnskap om desse til eit 

fagleg så vel som eit meir allment publikum  

 å vurdere relevansen av og, der det er relevant, bruke 

omgrep og argument knytt til tilhøvet mellom kjønn og 

filosofi på problemstillingar innan faglege så vel som meir 

allmenne samanhengar  

 å drøfte ulike forståingar av kjønn innanfor 

samtidsfilosofisk debatt 

Fagleg overlapp 
 

Krav til forkunnskapar 
 

Tilrådde Godkjent førstesemesterstudium og minst eitt års studium fra 



forkunnskapar høgskule eller universitet. Gode engelskkunnskapar er naudsynte, 

sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.  

Undervisning og 

omfang 

Undervisninga skjer i form av førelesingar og/eller seminar.  

Individuell rettleiing: inntil 1 timar per student. 

Om det melder seg færre enn fire studentar blir talet på samlingar 

redusert. Den einskilde student vil samstundes bli tilbode 

individuell rettleiing eller grupperettleiing som kompensasjon for 

samlingane.  

Vurderingsformer Ei rettleia oppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna 

innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere 

godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast 

elektronisk via Mi side og blir sensurert ved slutten av semesteret.  

Eksamen blir arrangert på slutten av det semesteret det blir gitt 

undervisning i emnet. I semesteret etter arrangeres det 

midtsemestereksamen.  

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå 

opp til eksamen i emnet.  

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med 

undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit 

semester utan undervisning.  

Obligatoriske 

arbeidskrav 

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester 

frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.  

Munnleg framlegg av utkast til oppgåve. 

Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før individuell rettleiing. 

Individuell rettleiing ved faglærar. 

Innlevering av pensumliste innan 15. april om våren og innan 15. 

oktober om hausten. Pensumlista skal innehalde emnekode, 

eksamenssemester og namn på student og faglærar/rettleiar, og vere 

utforma i samsvar med vanlege standarder for bibliografiske 

referansar. Sidetal for kvar einskild bok/utdrag av bok eller artikkel 

samt samla tal på sider skal opplysast (for elektroniske kjelder utan 

sidetal rekner ein 500 ord pr. side). Pensumlista skal underskrivast 

av faglærar og godkjennast av instituttet.  

Læremiddelomtale Det blir utarbeidd ei liste over litteraturtilfang for emnet av faglærar 

kvart semester det blir gitt undervisning. I samråd med faglærar set 

studenten opp sitt eige pensum med tekstar frå denne lista. 

Kjernepensum inneheld originaltekstar. I tillegg kjem 

kommentarlitteratur. Pensumet blir revidert ofte for at me skal 

kunne fange opp endringar og tendensar innan fagfeltet. Det blir óg 



gitt rom for at den spesialkompetansen og dei interesseområda som 

dei emneansvarlege har, skal kunne prege undervisninga i 

fordjupingsområdet.  

Karakterskala Karakterskala frå A til F. 

Undervisningssemester Som hovudregel blir det undervist i emnet kvart vårsemester i år 

med oddetall.  

Undervisningsstad Bergen 

Emneevaluering Emnet blir evaluert med jamne mellomrom. 

Kontaktinformasjon Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

E-post: studierettleiar@fof.uib.no 
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Videreføring av Senter for middelalderstudier - oppfølging  

 
Dokumenter i saken 

 Fakultetsstyresak 4/11 - saksforelegg 

 Notat fra instituttleder ved LLE 

 Notat fra arbeidsgruppen for CMS II 

 

 

Bakgrunn 
 
Fakultetsstyret behandlet i møte 25.01.11 (sak 4/11, jf. vedlegg) sak om videreføring av 
Senter for middelalderstudier etter utløp av NFRs finansiering og gjorde følgende vedtak: 
 

Fra 01.01.13 blir CMS videreført som en tverrfaglig forskergruppe administrativt 
tilknyttet AHKR, med samme navn som senteret har i dag. Det legges til rette for at 
medlemmer av forskergruppen samlokaliseres innenfor arealene til AHKR. 
Fakultetsstyret ber AHKR om snarest å gå i gang med utarbeidelse av forskningsplan 
for forskergruppen. Det forutsettes at fakultetet arbeider videre med avklaring av 
praktiske forhold knyttet til organiseringen etter 2012. 
 

CMS vil som planlagt bli avviklet som egen enhet fra og med 01.01.13, og det vitenskapelige 
personalet vil bli tilbakeført til sine respektive fagmiljøer fra samme dato. 
 
Faglig leder og direktør, professor Sverre Bagge, fylte 70 år i august 2012. Han søkte om å 
få stå i stillingen til og med 31.12.12 slik at senterets faglige ledelse kunne opprettholdes ut 
perioden med finansiering fra NFR. Fakultetsstyret behandlet saken i møte 20.03.12 (sak 
20/12) og vedtok at professor Sverre Bagge fortsetter i sin stilling som direktør og faglig leder 
for Senter for middelalderstudier t.o.m. 31.12.12 for å ta ansvar for sluttføringen av senteret. 
Dette omfatter blant annet ansvar for sluttrapport, årsmelding for 2012 og eventuell 
presentasjon av sluttresultat for NFR. 

 
CMS har fått forlenget kontrakten med NFR t.o.m. 31.03.13. Det står likevel fast at den 
formelle avslutningsdatoen er 31.12.12. I perioden januar-mars 2013 skal det i hovedsaken 
utføres avsluttende administrativt arbeid i forbindelse med avvikling av senteret som egen 
enhet. I tillegg vil flere av rekrutteringsstillingene fortsette fram til høsten 2013. 
 
Bevilgningen fra UiB sentralt bortfaller imidlertid ved utgangen av 2012, og i forbindelse med 
budsjett 2013 søkte fakultetet derfor Universitetsdirektøren om delvis finansiering av det 
administrative personalet noe ut i 2013 samt to stipendiatstillinger som videreføring av CMS. 
Budsjettet for UiB 2013 ble vedtatt av universitetsstyret i møte 25.10.12. Vedtaket medfører 
at fakultetet får tildelt fire fireårige stipendiatstillinger med virkning fra 01.09.13 (hvorav én 
øremerket SVT). Det forutsettes at fakultetet prioriterer videreføring av kapasitet og 
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kompetanse fra CMS ved viderefordeling av de øvrige stillingene. I tillegg har fakultetet fått 
tildelt en fireårig postdoktorstilling øremerket videreføring av CMS med virkning fra 01.01.13. 
Det går fram av budsjettdokumentet at dialogen med fakultetet i forhold til forlengelsen av 
CMS vil fortsette. 
 
Utover dette bør de grunnenhetene som har fagmiljøer knyttet til middelalderstudier, vurdere 
om rekrutteringsstillinger kan øremerkes middelalderstudier ved utlysing. 
 
 
Oppfølging av fakultetsstyrevedtaket 
 
I tråd med vedtaket i fakultetsstyret 25.01.11 oppnevnte instituttleder ved AHKR en 
arbeidsgruppe med representanter for alle fagmiljøer knyttet til CMS og med Leidulf Melve 
som leder. Arbeidsgruppen skulle utarbeide et grunnlagsdokument for det videreførte CMS 
(CMS II) med forslag til prosjekter. 
 
Representanten for norrønt, professor Odd Einar Haugen, valgte tidlig i prosessen å gå ut av 
arbeidsgruppen fordi han ikke kunne slutte seg til mandatet for arbeidet. Dette er beklagelig, 
men siden forutsetningen for arbeidet har vært at samarbeid skulle være frivillig, i tråd med 
den forskningsfriheten alle vitenskapelig ansatte har, var det etter fakultetsledelsens 
vurdering ikke grunnlag for å gå inn med tiltak for å framtvinge et videre samarbeid innenfor 
rammene av den opprinnelige gruppen. 
 
I januar 2012 ble det opprettet en forskergruppe i middelalderfilologi ved LLE med utspring i 
den tidligere forskergruppen i norrøn filologi. Den nye forskergruppen tar sikte på å samle 
alle som har interesse for middelalderfilologi innenfor språk og litteratur på norrønt, engelsk, 
tysk, fransk og latin fra middelalderen og har medlemmer fra LLE, IF og CMS (jf. notat fra 
instituttleder ved LLE). Noen av forskerne som er, eller har vært, knyttet til CMS, har gått inn 
i gruppen. 
 
I lys av fakultetsstyrets vedtak er det beklagelig at det ikke lykkes å bygge én gruppe for 
middelalderforskning ved fakultetet. At dette ikke lykkes, kan ikke lastes AHKR, som fikk i 
oppdrag å følge opp styrevedtaket, og som har gjort dette på en utmerket måte. De 
resterende medlemmene i den opprinnelige arbeidsgruppen har i tråd med oppdraget levert 
en skisse til felles plattform og noen mulige prosjekt for den tverrfaglige forskergruppen, 
administrativt tilknyttet AHKR, som ble vedtatt opprettet av fakultetsstyret (jf. notat for 
arbeidsgruppen for CMS II). De fleste av medlemmene i LLE-gruppen har sagt seg 
interessert i å arbeide for å utvikle et samarbeid mellom de to gruppene. 
 
I etterkant er det også kommet innvendinger mot videreføring av navnet CMS. Det anses 
som lite naturlig å betegne en forskergruppe integrert i en instituttstruktur som senter. En 
annen innvending er at navnet signaliserer en kontinuitet som ikke finnes. Det er imidlertid 
samstemmighet om at miljøet må konsolideres og videreføres slik at Universitetet i Bergen 
forblir et viktig sentrum for europeisk middelalderforskning, men forskerne ønsker å stå friere 
med hensyn til tematikk. Senter for middelalderstudiers faglige profil er kulturstudier i bred 
forstand med hovedvekt på prosjektet Centre and Periphery in Medieval Europe. 
Arbeidsgruppen for CMS II er enige om at forskergruppen knyttet til AHKR skal ha fokus på 
relasjonen mellom de materielle og immaterielle aspektene Topography and networks of the 
Middle Ages i et interdisiplinært perspektiv. Forskergruppen ved LLE vil, som tidligere nevnt, 
ha hovedfokus på språk og litteratur. 
 
Fakultetsledelsen har hatt flere møter med instituttlederne ved AHKR og LLE med sikte på å 
komme fram til en best mulig løsning etter at det ble klart at det opprinnelige 
fakultetsstyrevedtaket ikke lot seg realisere. På bakgrunn av diskusjonen i møtene synes det 
på det nåværende tidspunkt urealistisk å få aksept hos alle de involverte forskerne for 
videreføring av CMS fra 01.01.13 som en samlokalisert tverrfaglig forskergruppe. Det mest 
realistiske synes å være at middelalderforskningen ved UiB etter avvikling av CMS 
videreføres som to forskergrupper, én lokalisert ved AHKR og én ved LLE. På sikt får en se 
hvordan dette fungerer. Begge instituttlederne understreker at det finnes en kollektiv vilje til å 
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videreføre middelalderforskningen på et høyt nivå, og det blir en viktig oppgave for ledelsene 
ved de to instituttene å legge best mulig til rette for at dette skjer. 
 
Når det gjelder navn på forskergruppene, er det foreslått at forskergruppen ved AHKR får 
navnet Forskningsgruppe for middelalderstudier. Forskergruppen ved LLE med medlemmer 
fra IF har fått navnet Forskergruppe for mellomalderfilologi (middelalderfilologi). 
 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om organisering av middelalderforskningen ved 
fakultetet fra 01.01.13 slik dette framgår av saksforelegget. 
 
 
 
  
 
 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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Videreføring av CMS etter utløp av finansiering fra NFR  

 

Vedlegg 

1. Notat fra CMS om senterets framtid 

2. Høringsbrev fra fakultetet til de aktuelle instituttene/enhetene 

3. Høringssvar fra AHKR 

4. Høringssvar fra LLE 

5. Høringssvar fra IF 

6. Høringssvar fra FOF 

7. Kommentarer fra CMS til høringssvarene fra instituttene 

 

 

Bakgrunn 

 

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

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

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

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

sammenhengen bedt om å utforme en norsk ordning med SFF. 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

dvs. ut 2012. Evalueringen konkluderte med at CMS hadde nådd sine opprinnelige mål på 

Dato: 11.01.2011 

Arkivsaksnr: 2010/4767 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

4/11 

25.01.2011 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 



 side 2 av 6 

 

 

 

   

alle måter, ikke bare med hensyn til antall publikasjoner, men også med hensyn til 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en ekstra stipendiatstilling. 

 

 

Notat fra CMS om senterets framtid 

 

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

stilling til hvordan middelalderforskningen ved fakultetet og universitetet bør videreføres etter 

den tid. 

 

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

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

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

 

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

omhandler også alternative organisatoriske forankringer ved UiB etter 01.01.13. Det 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nye personer. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

vitenskapelige staben vil igjen ha ordinær undervisningsplikt når finansieringen fra NFR 
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opphører, og derved vil undervisningsressurser bli frigjort. Et viktig mål er å øke interessen 

for middelalderstudiet blant studentene. 

 

Det påpekes at samlokalisering er av avgjørende betydning for å sikre forskningsmiljøet. En 

ser for seg følgende to mulige hovedmodeller for videreføring: et selvstendig senter direkte 

plassert under fakultetet eller en egen forskergruppe lokalisert ved et institutt. CMS ønsker 

primært den første løsningen, selv om meningene blant de ansatte er delte. CMS er nå er 

det viktigste middelaldermiljøet i Norge og det anføres at det er av stor viktighet at det er en 

del av fakultetets strategiske satsing i framtiden. 

 

 

Høringssvar fra instituttene 

 

Notatet fra CMS ble sendt på høring til fakultetets institutter og sentre samt til Bergen 

museum og Bryggen museum med svarfrist 12.10.10. Høringsinstansene ble bedt om å 

komme med innspill til hvordan middelalderforskningen ved fakultetet kan videreføres og 

organiseres på best mulig måte etter 2012. Ved fristens utløp var det kommet svar fra AHKR, 

LLE, IF og FOF. 

 

AHKR slår fast at instituttet står sentralt i forhold til CMS med hensyn til faglig virksomhet og 

ved at to sentrale forskere ved senteret har hatt og delvis har sine stillinger ved instituttet. 

AHKR har merket seg at det etter prosjektperiodens utløp neppe vil være aktuelt å videreføre 

arbeidet under ett forskningsprosjekt. Det skal heller satses på mindre prosjekter. Det skal 

dessuten satses på både forskning og undervisning. AHKR slår videre fast at senteret har 

styrket middelalderforskningen i Norge og Europa med prosjektet/programmet Centre and 

Periphery in Medieval Europe og har gjort UiB til et kraftsenter innen internasjonal 

middelalderforskning. Det er viktig å utnytte den kompetansen senteret har bygd opp 

gjennom ti år. Det er samtidig avgjørende å finne en organisatorisk og faglig tilfredsstillende 

løsning når finansieringen fra NFR opphører. Slik AHKR ser det, vil det vil være problematisk 

dersom CMS videreføres som egen enhet under fakultetet etter 2012. De fast ansatte vil da 

igjen få ordinær undervisningsplikt, og senteret skal satse på undervisning på alle nivåer. 

Undervisning på bachelor- og masternivå er normale instituttoppgaver og en utskilling av 

undervisning fra instituttnivå vil bidra til fragmentering av fagmiljøene. AHKR ser imidlertid 

positivt på virksomheten ved CMS og ønsker å bidra til å finne en god organisatorisk løsning. 

Instituttet anbefaler derfor at det opprettes en tverrfaglig forskergruppe innen 

middelalderfeltet ved AHKR. For å ivareta behovet for å markere og tydeliggjøre den 

kompetansen og statusen senteret har på oppnådd både nasjonalt og internasjonalt, kan 

forskergruppen eventuelt samlokaliseres i Sydneskvartalet/Øysteinsgt. og knyttes 

administrativt til AHKR. 

 

LLE peker på at CMS har stått for en omfattende kompetanseoppbygging. Det er derfor 

svært viktig at middelalderforskningen ved fakultetet blir videreført og kommer styrket ut av 

SFF-satsingen. LLE peker videre på at av de fire personene i faste vitenskapelige stillinger 

som inngikk i CMS ved etableringen og dannet ryggraden i satsingen, er nå bare to personer 

igjen. Begge vil gå av for aldersgrensen omtrent samtidig med at finansieringen opphører. 

Derved vil det ikke lenger være noen gruppe av profilerte seniorer som kan danne en kjerne i 

videreføringen. LLE peker videre på at CMS ble opprettet for en tidsavgrenset periode, og at 

de fire faste stillingene skal tilbakeføres til sine respektive fagmiljøer når finansieringen 

opphører. Siden de tilbakeførte faste stillingene også skal underlegges ordinær 

undervisningsplikt, er det viktig for fagmiljøet at tilbakeføringen blir reell, og at arbeidsstedet 
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blir det samme som for resten av fagmiljøet. Undervisningsplikten må som for den øvrige 

staben ved instituttet disponeres av fagkoordinator, og det må ikke gis særskilte muligheter 

for frikjøp til forskningsformål. For å få effekt av en videre satsing er det avgjørende at 

middelalderforskerne deltar i utviklingen av undervisningstilbudene ved instituttene. Det er 

også naturlig at forskningen reintegreres i den ordinære virksomheten for å øke den 

kontakten med resten av fagmiljøene. Derved blir det lettere å utvide middelaldermiljøet. LLE 

anser det imidlertid som lite hensiktsmessig å videreføre et samlokalisert senter med egen 

administrasjon. Videreføringen bør skje som en integrert del av fakultetets ordinære drift og 

gjennom bruk av eksisterende eller nye forskergrupper. 

 

IF påpeker at den faglige profilen til CMS har vært perifer i forhold til primærvirksomheten 

ved instituttet. Det har derfor vært liten kontakt med senteret, som heller ikke har rekruttert 

fra fagmiljøene ved IF. Instituttet anser likevel saken som viktig. Fakultetet skal snart 

utarbeide en forskningsplan, og det er av stor interesse for alle miljøer hvilke områder som 

blir prioriterte og hvilke prinsipp som blir lagt til grunn for prioriteringene. Fakultetet har ikke 

bestemt at middelalderforskning skal være et prioritert satsingsområde. IF viser til at 

ordningen med SFF skal fremme grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå, men 

for en tidsavgrenset periode. Selv om satsingen har vært vellykket, innebærer ikke dette at 

vertsinstitusjonene er forpliktet til å videreføre sentrene som egne sentre. IF mener derfor at 

det ikke er grunnlag for å snakke om ”utformingen av CMS’ fremtidige profil” og ”CMS både 

før og etter 2012”. Etter 2012 opphører CMS å eksistere. Dersom fakultetet skulle bidra til å 

finansiere en videreføring, ville dette ramme den øvrige forskningsaktiviteten. Det er 

imidlertid viktig å ivareta den kompetansen og forskningen som er opparbeidet i SFF-

perioden. Dette kan best gjøres ved å integrere middelalderforskningen i den ordinære 

driften, for eksempel ved å danne nye forskergrupper eller ved bruk av eksisterende grupper. 

De faste vitenskapelige stillingene bør tilbakeføres til fagmiljøene og gis undervisningsplikt. 

 

FOF slår fast at instituttet ikke har hatt noen tilknytning til CMS og derfor ikke har sterke 

formeninger om hvordan middelalderforskningen bør organiseres etter 2012. På generelt 

grunnlag mener instituttet at vitenskapelig ansatte bør ha sin primære tilknutning til det 

instituttet hvor den enkelte forsker har sin fagtilhørighet. FOF har merket seg at CMS blant 

annet har opparbeidet en betydelig kompetanse innen europeisk idéhistorie og filosofi i 

middelalderen. Her mangler FOF kompetanse. Med hensyn til den faglige videreføringen 

foreslår FOF derfor å styrke filosofi og idéhistorie innen middelalderforskningen. Dette er i 

tråd med anbefalingen i NFRs nylig avsluttede evaluering av norsk filosofi- og 

idéhistorieforskning. På bakgrunn av den kompetansen som er bygd opp, vil det være 

naturlig å legge en slik styrking av norsk filosofisk middelalderforskning til Bergen. 

 

 

Kommentarer fra CMS til høringssvarene fra instituttene 

 

Etter høringsfristens utløp har CMS sendt fakultetet kommentarer til høringsuttalelsene fra 

instituttene. Kommentarene er behandlet av senterets styre i møte 10.11.10. Styret sluttet 

seg til hovedsynspunktene og bad fakultetet legge dette til grunn i det videre arbeidet med 

saken. 

 

CMS slår fast at ingen av instituttene støtter senterets primærønske om videreføring som 

eget senter. AHKR går imidlertid inn for at det opprettes en tverrfaglig forskergruppe innen 

middelalderforskning, administrativt knyttet til AHKR og samlokalisert i Sydneskvartalet/ 

Øysteinsgt. CMS slutter seg til denne organisatoriske løsningen og påpeker at erfaringene 
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viser entydig at et tverrfaglig, samlokalisert miljø skaper en egen dynamikk som er svært 

fruktbart for forskningen. En organisatorisk løsning som innebærer at miljøet splittes opp og 

de ansatte fordeles på de respektive instituttene, slik LLE og IF synes å gå inn for, vil få 

svært uheldige konsekvenser. CMS fastslår videre at fakultetet har forpliktet seg til å satse 

på middelalderforskningen i brev til NFR i forbindelse med midtveisevalueringen. Det 

understrekes at Bergen framstår som senter for middelalderforskningen i Norge og Norden 

etter nedleggelsen av middelaldersentrene i Oslo og Trondheim. CMS kan ikke se at 

samlokalisering ved AHKR vil kunne medføre at sammenhengen mellom undervisning og 

forskning blir svekket og viser til en utvikling ved fakultetet i de senere årene som har 

medført at forskergrupper og undervisningsenhet ikke nødvendigvis faller sammen. 

Undervisningen vil bli gitt innenfor de relevante instituttene. CMS har for øvrig notert seg 

FOFs innspill om middelalderfilosofi og finner at dette kan være et relevant satsingsområde. 

CMS viser ellers til universitetsstyresak 61/10 Budsjettvurderinger for 2011, behandlet i møte 

28.10.10. Vi kommer tilbake til dette nedenfor. 

 

Vurdering 

 

Høringssvarene fra instituttene viser at CMS høster stor anerkjennelse for den kompetansen 

som er bygd opp innen middelalderstudier. Det er imidlertid ingen støtte for å videreføre 

CMS som et eget senter direkte under fakultetet når finansieringen fra NFR opphører. 

Instituttene er samstemte om at en videreføring bør skje i form av en tverrfaglig 

forskergruppe, med unntak av FOF som ikke har tatt stilling til det organisatoriske. LLE og IF 

går inn for at de fast ansatte forskerne plasseres i sine respektive fagmiljøer. AHKR foreslår 

imidlertid en løsning med en samlokalisert forskergruppe som administrativt er knyttet til 

AHKR. På denne måten vil behovet for å markere og tydeliggjøre kompetansen kunne bli 

ivaretatt. I sine kommentarer til høringsuttalelsene slutter CMS seg til forslaget fra AHKR. 

 

Fakultetet anser det også som den beste løsningen om CMS videreføres som en tverrfaglig 

forskergruppe administrativt knyttet til AHKR, med samme navn som senteret har i dag. CMS 

er blitt en merkevare med høy anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt, og det kan 

derfor også være viktig å ivareta navnet. Mye taler derved for at etablering av en 

samlokalisert tverrfaglig forskergruppe med samme navn som senteret, og der det 

vitenskapelige personalet ved CMS inngår, kan være en god løsning, spesielt med tanke på 

at CMS nå framstår som sentrum for middelalderforskningen i Norge og Norden etter at de 

andre norske middelaldersentrene er nedlagt. En forskergruppe lokalisert i umiddelbar 

nærhet til fagmiljøene vil kunne tiltrekke seg andre forskere som jobber med relaterte 

problemstillinger. Disse kan tilbys arbeidsplass hos forskergruppen for kortere eller lengre 

perioder avhengig av prosjekt. 

 

Alternativet til samlokalisering er en forskergruppe der de ansatte er lokalisert i sine 

opprinnelige fagmiljøer. En oppsplitting av fagmiljøet innen middelalderforskning vil kunne 

bidra til å svekke satsingen i stedet for å styrke og videreutvikle kompetansen. 

 

Samlokalisering medfører imidlertid også et spørsmål om finansiering og lokalisering som må 

avklares. Videre må det eventuelt inngås avtaler med de involverte instituttene med tanke på 

om deres middelalderforskere skal ha permanent eller fleksibel samlokalisering med de 

øvrige forskerne i gruppen. Det må også avklares hvilke rammevilkår forskergruppen skal ha. 

 

Som det går fram av kommentarene fra CMS var SFF-ene og finansiering etter 2012 tatt opp 

i Universitetsstyret i sak 61/10 Budsjettvurderinger for 2011 der det i Universitetsdirektørens 
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merknader heter at arbeidet med å sikre videreføring av den kompetansen som er bygd opp 

ved SFF-ene når finansieringen opphører i 2012, vil bli intensivert. Fakultetet er i dialog med 

rektor om saken og er bedt om en konsekvensanalyse av en videreføring av senteret i sin 

nåværende form i forhold til en videreføring som forskergruppe som har de samme 

oppgavene. Fakultetet vil jobbe videre med å avklare de mer praktiske forholdene knyttet til 

organiseringen etter 2012. 

 

Dersom fakultetsstyret vedtar at CMS videreføres som en tverrfaglig forskergruppe 

administrativt tilknyttet AHKR, vil rapporteringslinjene formelt gå til instituttleder ved AHKR. 

AHKR vil da også ha ansvaret for det blir utarbeidet en forskningsplan for gruppen.  Instituttet 

bør gå i gang med å utarbeide denne så snart spørsmålet om videreføring og tilknytning er 

avklart. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fra 01.01.12 blir CMS videreført som en tverrfaglig forskergruppe administrativt tilknyttet 

AHKR, med samme navn som senteret har i dag. Fakultetsstyret ber AHKR om snarest å gå 

i gang med utarbeidelse av forskningsplan for forskergruppen. Det forutsettes at fakultetet 

arbeider videre med avklaring av praktiske forhold knyttet til organiseringen etter 2012. 

 

   
Gjert Kristoffersen 
dekan 
   

Trine Moe 
fakultetsdirektør 

 
 
 
 
 
 
 
 



NOTAT JM 06.05.12 
 
Vidareføring av CMS frå 2013 
 
A) Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 25.01.2011: 

 
S 4/11 Videreføring av CMS etter utløp av finansier ing fra NFR 
Vedtak: Fra 01.01.13 blir CMS videreført som en tverrfaglig forskergruppe 
administrativt tilknyttet AHKR, med samme navn som senteret har i dag. Det legges til 
rette for at medlemmer av forskergruppen samlokaliseres innenfor arealene til AHKR. 
Fakultetsstyret ber AHKR om snarest å gå i gang med utarbeidelse av forskningsplan 
for forskergruppen. Det forutsettes at fakultetet arbeider videre med avklaring av 
praktiske forhold knyttet til organiseringen etter 2012. 

 
B) Premissar som er diskuterte tidlegare: 

 
• Ingen skal tvingast til å sitja ein stad dei ikkje vil sitja. 
• Nye prosjekt og prosjektmedarbeidarar må ha fagleg, sosial og fysisk tilknyting til 

sine respektive fagmiljø. 
• Mellomaldermiljøet må framstå med felles ”ansikt” og profil overfor 

forskarsamfunnet utanfor UiB. 
• Det er uansett ikkje fysisk plass for samlokalisering innanfor eitt institutt åleine. 

 
C) Mellomaldermiljøet ved LLE 

 
Åslaug Ommundsen er tilsett som prosjektleiar med stipend frå BFS frå 1.1.2012 med 
prosjektet «Frå handskriftsfragmente til bokhistorie», totalt fire stillingar 
(forskar/postdok/stip.). 

Klassisk filologi ved LLE: to aktive stillingar i gresk, 1 vakant i latin, Aidan Conti 
førsteamanuensis i latin frå 2010, naturleg plassering i fagmiljøet i klassisk. 
 
Norrøn filologi ved LLE: éi stilling i prosess, aktiv frå 2013, dermed totalt to aktive 
stillingar. 
 
Forskargruppa i mellomalderfilologi (middelalderfilologi) vart oppretta 23. januar 2012. 
Den spring ut av den tidlegare forskargruppa i norrøn filologi, men tek sikte på å samle 
alle som har interesser av mellomalderleg filologi - innanfor språk og litteratur på 
norrønt, engelsk, tysk, fransk og latin frå mellomalderen. Forskargruppa blir i første 
omgang leia av Åslaug Ommundsen (LLE), Odd Einar Haugen (LLE) og Helen F. Leslie 
(CMS). Har medlemer frå IF (engelsk, italiensk). 

D) Forskargruppene ved LLE – formell status og endring 

 
LLE har p.t. ca 20 forskargrupper, liberalt og variabelt organiserte. Gruppene har ikkje 
eigne annuum, men søkjer midlar av instituttet sitt forskingsbudsjett. Statusen og 
grenseoppgangane mot dei tradisjonelle ’faggruppene’ er til dels uklår. Dei fleste 
gruppene er tverrfagalege, nokre grupper også tverr-instituttlege. 
 



Statusen er under diskusjon og endring som følgje av HFs omlegging av 
forskarutdanning. Må tilpassast HFs vedtak om ansvar for forskarutdanning. Vil komma 
endringar i formell organisering, godkjenning og rapportering, men det er framleis eit 
ønske om å ta vare på den liberale strukturen, ikkje hindra fagleg utvikling og dynamikk. 
 
E) Konsekvensar for LLE og CMS II – posisjonar 

 
• Mellomalderforskarane ved LLE (klassisk, norrønt) må samlokaliserast med sine 

respektive fagmiljø ved LLE, ikkje leva i vakuum. 
• Den eksisterande forskargruppa i mellomalderfilologi kan ikkje beordrast 

nedlagd: gruppa inneheld medlemer frå IF, har bidrege til samling av 
mellomaldermiljøet ved IF og LLE, problematisk å laga konkurrerande eller 
alternative administrative linjer frå LLE-medarbeidarar til AHKR. 

• Må finna løysingar som legg til rette for samarbeid på frivillig basis, felles innskot 
og uttak av ressursar, felles ekstern profil. 

• Fysisk samlokalisering er praktisk vanskeleg og ikkje institusjonelt uunnverleg. 
 
F) Ei mogeleg løysing:  

 
• CMS II som felles nettportal, virtuell overbygning, felles overgripande 

forskingsplan? Dette hindrar ikkje administrativ tilknyting til AHKR, står ikkje i 
motstrid til samarbeid frå LLE-miljøet si side. 

 
 



CMS – research group for medieval studies 

 

CMS was established at the University of Bergen in 2003 as a centre of Excellence, supported 

by the Norwegian Council of Research for the maximum length of two periods. From 2013 

CMS is organised as an interdisciplinary research group connected to the Department of 

Archaeology, History, Cultural Studies and Religion as a focal point for interdisciplinary 

scholarship within medieval studies,  such as history, archaeology, and philology, bringing 

together researchers and postgraduate students from the department and other relevant 

UoB researchers within the Middle Ages, c. 500–1500. 

 

While CMS focused on the exchanges between periphery and centre in a comparative 

framework organised around four main themes, literacy, literature, religion and state, the 

new research group focuses on the relation between the material and immaterial aspects 

Topography and networks of the Middle Ages in an interdisciplinary perspective: the relation 

of topographies – widely defined, related to political, economic  and cultural fields,  

signalling an intention of uniting material and mental approaches, both physical and 

geographical aspects as well as immaterial sides on a more structural level. Networks, here 

signify an intention of studying the interaction between individuals and groups, 

supplementing the more structural approach of topographies – both important approaches 

for studying social change, and at the same time toning down the centre- periphery 

approach and opening up for studying more multifaceted and reciprocal  structures and 

interactions.    

One of the goals is to overcome the strong national division within Nordic medieval 

research, while at the same time exploiting and developing the insights gained but with a 

new focus better to unite research within archaeology, philology and history drawing upon 

different source material, methodologies and theoretical frameworks.  

 

Research projects: 

 

- Urban topographies (1000-1600). Project leader: Geir Atle Ersland (AHKR) 

This project is concerned with how formal and informal aspects of town life are reflected in 

the built environment of the medieval urban space, and to what extent these aspects are 

preserved in the present day urban landscape. The time frame is set between the 

breakthrough for urbanization in Scandinavia in the 11th century and the revival of urban 

growth in the renaissance. 



 

- Patterns of communication (800-1300). Project leader: Aidan Conti (LLE) 

This project considers the conveying of non-verbal, oral and written information within 

developing mechanisms for exchange in the Middle Ages and as they relate to the early 

modern world. The study of translations, literacy, and the production, dissemination and 

transmission of texts, especially in their material forms, provides the basis for examining the 

networks and topographies that shape and reflect social change within the period. 

 

- Technology and production (800-1500). Project leader: Ingvild Øye (AHKR) 

The project relates to different types of crafts in this period of transition from rural to urban 

industries – interaction between resources and entrepreneurial enterprises, domestic vs. 

surplus production, transmission of know-how and technological competence – where both 

technology and production are seen in a social and economic perspective. 

 

- Historiography and memory (1000-1600). Project leader: Leidulf Melve (AHKR) 

This project is concerned with historical writing, the establishment of historiographical 

topographies, and the appropriation of the past in the construction of cultures of memory – 

including present-day historical remembrance. Comparison is central in this respect, in 

particular comparison between the middle ages and the early modern period.   
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Langsiktig bemanningsplan 2013 – 2017 
Utlysning av stillinger 2013  

 
Dokumenter i saken 

- Budsjettfordelingsmodell for HF med justeringer (Fakultetsstyresak 85/10 og 66/11)  
- Vedtatt bemanningsplan 2012 – 2016 (Fakultetsstyresak 48/11)  
- Stillingsressurser – del A i budsjettmodellen (vedlegg 1) 
- Brev fra Institutt for fremmedspråk, saksnummer 2011/7258, 2012/7096 og 

2012/7479 (vedlegg 2) 
- Brev fra SKOK av 10.09.2012 (vedlegg 3) 
- Brev fra LLE av 17.09.2012 (vedlegg 4) 
- Brev fra IF av 30.10.2012 (vedlegg 5) 

 
Bakgrunn 
Fakultetet har siden 2010 hatt en langsiktig bemanningsplan for faste faglige stillinger.  
Planen er retningsgivende for instituttene i den forstand at den representerer en samlet 
ramme for opp- eller nedbemanning. Innenfor denne rammen er det opp til instituttledelsen å 
prioritere hvilke stillinger som skal lyses ut eller trekkes inn ved ledighet. Bemanningsplanen 
skal være så forutsigbar som mulig, slik at instituttene kan planlegge langsiktig. Planen for 
2013 – 2017 skal kun justeres i forbindelse med budsjettbehandlingen om høsten dersom 
fakultetets økonomi endrer seg vesentlig.  

 

I statsbudsjettet for 2010 la regjeringen en satsning kalt ”Samarbeid, arbeidsdeling og 
konsentrasjon”.  Formålet for satsningen var å få sterkere fagmiljøer og mer profilerte 
institusjoner gjennom klarere arbeidsdeling og mer forpliktende faglig samarbeid i 
universitets- og høyskolesektoren. Det er inngått en konkret samarbeidsavtale om 
teatervitenskap mellom UiO, NTNU og UiB, der UiB tar nasjonalt ansvar for faget fram til 
2019. I tillegg er det inngått en samarbeidsavtale med UiO om veiledning på masternivå i 
italiensk litteratur. Avtalene får ikke budsjettmessige konsekvenser for fakultetet i form av økt 
bemanning på fagene. 
 
Rammer for arbeidet med en langsiktig bemanningsplan 
- Det skal være en god balanse mellom lønn og drift i budsjettet. For at vi skal være sikret 

tilstrekkelige driftsrammer også i år med nedgang i rammen, mener fakultetsledelsen at 
andel lønn bør ligge på ca. 80 % av totalbudsjett 

- Den faglige bredden skal opprettholdes 
- Studietilbudene skal være i samsvar med NOKUTs forskrifter   
- Alle fag som tilbys ved fakultetet skal ha en minimumsbemanning på 3 stillinger 
- Store fag skal sikres en tilstrekkelig bemanning 
- Det skal tilsettes i faste, vitenskapelige stillinger etter konkurranse  
- Det må tas hensyn til hvilke forpliktelser fakultetet har i forhold til fremtidige tilsettinger  
- Ved tildeling av stillinger til institutter og fag skal det benyttes tydelige kvalitative og 

kvantitative vurderingskriterier. Det viktigste kvantitative kriteriet vil være knyttet til 
budsjettmodellen, men denne må alltid suppleres av kvalitative kriterier og vurderinger. 

Dato: 01.11.2012 

Arkivsaksnr: 2012/7690-TRM 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

73/12 

13.11.2012 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Avgrensning og premisser 
I fakultetsstyrets vedtak i sak 63/10 står det: ”Fakultetsstyret ser på langsiktige vedtak om 
utfasing av fag som urealistisk innenfor det handlingsrom fakultetet har i dag [..]”. I den 
langsiktige bemanningsplanen må det likevel vurderes om den faglige bredden best ivaretas 
ved at nye fag etableres og legges inn i fagporteføljen og at andre fases ut eller integreres i 
andre fag ved fakultetet for å gi rom for dette.  
 
Planen gjelder fordeling av faste, vitenskapelige stillinger og vurderingsgrunnlaget er det 
enkelte fag slik det er definert i budsjettmodellen. Det er likevel viktig å se bemanningsplanen 
som en rådgivende, fleksibel ramme instituttledelsene selv kan prioritere innenfor. 
Vurderinger og prioriteringer på instituttnivå må sees i lys av muligheten for samordning av 
undervisningstilbud og tverrfaglig samarbeid og hvorvidt undervisningsressurser kan 
overføres mellom fag innenfor instituttet. Dette innebærer at det er opp til instituttledelsen å 
prioritere hvilke stillinger som skal lyses ut eller trekkes inn innfor den oppgitte rammen. Der 
det er lagt opp til at stillinger skal trekkes inn ved naturlig avgang ved fylte 70 år, betyr dette 
at første ledige stilling trekkes inn selv om disse kommer tidligere enn forutsatt eller skyldes 
andre forhold enn naturlig avgang. 
 
Instituttledere som er tilsatt internt, er regnet inn i den faste stillingsressursen knyttet til sitt 
fag. I praksis vil det bli gitt kompensasjon til instituttet tilsvarende undervisningsdelen i 
stillingen i tillegg til at instituttene kan tilsette i en professor II-stilling innenfor instituttleders 
fagområde slik at forskningen blir ivaretatt. Det samme gjelder for dekan, prodekan og 
visedekan. Faste stillinger som i dag er knyttet til Senter for middelalderstudier (CMS) er lagt 
inn i instituttenes faste stillingstall. Det samme gjelder lederstillingen ved Senter for kvinne- 
og kjønnsforskning (SKOK). 
 
Premisser i bemanningsplan 2012-2016 
I 2013 er det til sammen avgang i 6,6 vitenskapelige stillinger, og det ble i bemanningsplanen 
for 2012 – 2016 anbefalt at 3 av disse trekkes inn (fransk, nordisk og psykoanalyse (Psana) 
og at 0,6 stilling i filosofi erstattes med 1 ny stilling. På fransk kom avgangen tidligere enn 
forutsatt og stillingen ble trukket inn allerede i 2012. Nordisk har hatt en kraftig økning i 
studiepoengproduksjonen og det foreslås at stillingen likevel ikke trekkes inn i 2013. Tallene 
som gjelder vitenskapelige stillinger er hentet fra lønnsbudsjett 2012 og inkluderer stillinger 
som ble vedtatt utlyst i budsjettet for 2012 og som er under utlysning. 
 
Endringer med konsekvens for bemanningsplanen for 2013 – 2017  
I bemanningsplanen for 2013 – 2017 er fast ansatte knyttet til videreutdanningstilbud 
inkludert. Studiepoengene for disse tilbudene er også tatt med i beregningen av avlagte 
årsenheter på fagene. Senter for vitenskapsteori (SVT) er fra 2013 inkludert i planen i og 
med at lønnsbudsjettet for ansatte ved dette tverrfakultære senteret ligger ved HF.  
 
Ved alle fremmedspråkene har det gjennom mange år vært en utstrakt bruk av midlertidige 
universitetslektorstillinger til den grunnleggende undervisningen. Dette må regnes som 
permanente oppgaver som skal utføres av fast ansatte. I og med at dette er oppgaver på et 
svært grunnleggende nivå der det er lite hensiktsmessig å bruke vitenskapelige stillinger, har 
fakultetet i styringsdialog med universitetsledelsen fått aksept for at det kan tilsettes i 
universitetslektorstillinger. Institutt for fremmedspråk kan derfor tilsette i 20 % midlertidige 
bistillinger ved arabisk, fransk og japansk, noe som vil dekkes over instituttets eget 
driftsbudsjett (vedlegg 2) og kommer utenom bemanningsplanen. En fast 50 % 
universitetslektorstillinger ved spansk er foreslått lagt inn i bemanningsplanen, men 
finansieres ved et fast trekk fra instituttets driftsbudsjett. Vi foreslår også at engelsk kan lyse 
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ut 1 lektorstilling etter avgang i 2014 dersom de ønsker å prioritere en lektorstilling fremfor en 
førstestilling. 
 
I 2012 ble det i revidert statsbudsjett gitt 10 nye fullfinansierte studieplasser i kinesisk. 
Kinesisk vil etableres som nytt tilbud innen øst-asiatiske studier fra høsten 2013, og det er 
naturlig at stillingsressursene ved japansk og kinesisk fra 2014 sees i sammenheng på 
samme måte som klassisk filologi (latin og gresk), dvs. en basisbemanning på til sammen 3 
stillinger.  
 
Kriterier i bemanningsplanen 
I dette saksforelegget er følgende kriterier lagt til grunn ved vurdering av om et fag skal få 
økte eller reduserte faste stillingsressurser: 

1. Studiepoengproduksjon på bachelor- og masternivå og avlagte doktorgrader ved 
fagene slik det fremgår av budsjettfordelingsmodellens pkt. A  

2. Publisering 
3. Antall aktive doktorgradskandidater. Dette gir et mål på veiledningsbyrde ved faget 
4. Eksternt finansiert virksomhet 
5. Kompleksitet i studieprogramtilbudet 

 
Kriterium (1) er et kvantitativt mål som budsjettfordelingsmodellens pkt. A bygger på, se 
neste avsnitt. Dette er derfor det viktigste kriteriet. De to andre brukes skjønnsmessig som 
ev. korreksjoner til vektingen som framkommer av kriterium 1.  
 
Forklaring til budsjettfordelingsmodellens pkt. A (vedlegg 1): 
Utgangspunktet er det faktiske antall vitenskapelige årsverk fakultetet har til disposisjon 
ifølge lønnsbudsjettet. For 2013 utgjør dette 205 årsverk. Med den basisbemanningen som 
er fastsatt for hvert fag uansett størrelse er det en stor andel, totalt 86 årsverk, som utgjør 
basisbemanningen ved fakultetet. I budsjettfordelingsmodellen er det bestemt at hvert fag 
skal kunne tilby bachelorutdanning inkludert spesialisering for 20 studenter innenfor 
basisbemanningen. Til sammen utgjør den beregnede produksjonen innenfor 
basisbemanningen 480 årsenheter i 2011. Før dette er oppnådd beregnes det ikke 
tilleggsressurser. Det betyr at de fagene som har færre enn 20 produserte årsenheter pr. år 
blir subsidiert av de fagene som produserer mer. De resterende 119 årsverkene fordeles i 
denne teoretiske modellen på fag avhengig av studiepoengproduksjonen på bachelor- og 
masternivå + avlagte doktorgrader utover det som er krav til basis.  I 2013 betyr det konkret 
at 119 stillinger fordeles ut fra 1810,5 produserte, vektede årsenheter. 
 
Hvert fag presenteres på følgende måte: 

- Antall faste stillingshjemler i 2012 uavhengig av om personer er i permisjon eller 
stillingen er under utlysning (Tall fra lønnsbudsjettet) 

- Samlet antall studiepoeng (årsenheter) på bachelor og masternivå for faget 2008 
(som var utgangspunkt for den første bemanningsplanen i 2010), 2010 og 2011, 
vektet avhengig av KDs finansieringskategori (DBH-tall) 

- Gjennomsnittlig antall studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 2008, 2010 og 
2011 (gjennomsnitt for fakultetet i 2011 er 11,2) 

- Antall publikasjonspoeng pr. fag 2009 – 2011 (DBH-tall)  
- Antall publikasjonspoeng pr. faste stillingshjemmel 2009 – 2011 (DBH-tall) 

Gjennomsnitt for hele fakultetet for 2011 er 2,1 poeng. 
- Aktive doktorgradskandidater 01.01.2012 (tall fra instituttene) 
- Antall avlagte doktorgrader 2011 (DBH-tall) 
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Omtale og vurdering av det enkelte fag 
 
Institutt for fremmedspråk 
Arabisk 
 2009 2010 2011 

Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA  19,0 (2008) 24,4 24,5 

Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 6,5 (2008) 8,1 8,2 
Publikasjonspoeng samlet for faget 1,0 1,0 1,0 
Publikasjonspoeng pr. stillingshjemmel 0,3 0,3 0,3 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 1 1 0 

Avlagte doktorgrader 0 0 1 
 
Arabisk har en relativt lav gjennomsnittsalder og det er ingen naturlige avganger i perioden 
2013 – 2017.  Den samlede staben i 2012 utgjør 3 stillinger. Dette tilsvarer den 
minimumsbemanningen som er foreslått for språkfag i budsjettfordelingsmodellen.  
 
Studiepoengproduksjonen pr. årsverk ligger under gjennomsnittet og arabisk ligger svært lavt 
med hensyn til publikasjonspoeng. Det ble tilsatt i professorat i 2011. Det er ingen eksternt 
finansierte forskningsprosjekter knyttet til arabisk og ingen aktive doktorgradskandidater i 
2011.  
 
Instituttet bør kunne tilsette i 20 % midlertidig bistilling som universitetslektor for å ivareta 
grunnopplæringen, men denne må dekkes av instituttet og regnes ikke inn i 
bemanningsplanen for fast ansatte. Det er ingen spesielle faglige hensyn som tilsier 
ytterligere økning i bemanningen. 
 
 Arabisk 2013 – 2017 
Faste 
stillinger 
2012  

Avgang i 
perioden  

Beregnet totalramme 2012 
(jf. vedlegg 1) 

Forslag til nye 
stillinger i perioden 

Netto  
+/- 

3 0 3,4 0 0 
 
 
Engelsk 
 2009 2010 2011 
Antall stillingshjemler 14 (2008) 14 15 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 217,5 (2008) 158,4 167,8 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 15,5 11,3 11,1 
Publikasjonspoeng samlet for faget 33,3 27,5 30,5 
Publikasjonspoeng pr. stillingshjemmel 2,4 2,0 2,0 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 8 5 6 
Avlagte doktorgrader 0 3 1 

 
Engelsk har 1 stilling under utlysning som ligger innenfor nåværende vedtatte 
bemanningsplan. Det er i tillegg 1 foreløpig ubesatt stilling som ble gitt i budsjett 2012 
(ENGMAU). Det er 1 stilling som går av for aldergrensen medio 2014. Den samlede staben i 
2012 utgjør 15 stillinger inkludert den som er ubesatt og den som er utlyst.1 Dette er 2,4 
stillinger over beregnet totalramme i vedlegg 1.  
 

                                                 
1 Inkludert instituttlederstillingen 



 side 5 av 25 

 
 
 
   

Engelsk tilbyr undervisning på alle nivå.  Det var en stor nedgang i studiepoengproduksjonen 
i 2010, men en svak økning i 2011. Produksjonen pr. årsverk ligger på gjennomsnittet for 
fakultetet. Engelsk ligger omtrent på gjennomsnittet når det gjelder publikasjonspoeng. Faget 
har 6 aktive ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012. Det har vært noe økning i den eksternt 
finansierte forskningen i 2012.  
 
Forskningslederstilling gjennom Bergens forskningsstiftelse skal vurderes for fast tilsetting 
etter endt prosjektperiode og denne stillingen som er knyttet til litteratur/kultur er lagt inn i 
bemanningsplanen. Engelsk har utstrakt bruk av midlertidige universitetslektorer, og 
instituttet har midlertidige tilsatte tilsvarende 1 fast stilling på lektornivå for å ivareta 
grunnopplæring. Instituttet bør derfor få muligheten til å lyse ut fast i 1 lektorstilling for å 
redusere midlertidigheten dersom de prioriterer dette foran erstatning av førstestillingen som 
blir ledig i 2014. 
 
Instituttet har ny stilling i engelsk lingvistikk som første prioritet i budsjettinnspill 2013 i tillegg 
til behov for å videreføre stillingen i engelsk lingvistikk som blir ledig i 2014. Ut fra 
budsjettmodellens pkt. A er engelsk for høyt dimensjonert og instituttet må prioritere mellom 
en lektorstilling eller erstatning av førstestilling ved ledighet i 2014. Omdisponering av 
stillingsressurser innenfor engelskdisiplinene bør vurderes, der stillingen som nå er under 
utlysing også bør vurderes 
  
 Engelsk 2013 – 2017 
Faste 
stillinger 
2012  

Avgang i 
perioden  

Beregnet totalramme 
2012 (jf. vedlegg 1) 

Forslag til nye stillinger i 
perioden 

Netto  +/-

15 
 

1 (2014) 12,6 Erstn. ved avgang i 2014, ev. 
lektorstilling. 1,0 BFS-
forpliktelse 2015 

+1,0

 
 
Fransk 
 2009 2010 2011 
Antall stillingshjemler 7,9 7,7 5,3 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 40,3 (2008) 38,0 41,0 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 5,1 (2008) 4,9 7,7 
Publikasjonspoeng samlet for faget 6,0 14,3 17,2 
Publikasjonspoeng pr. stillingshjemmel 0,8 1,9 3,2 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 12 10 7 
Avlagte doktorgrader 1 3 3 

 
Den samlede staben utgjør p.t. 5,3 stillinger. Faget har en høy gjennomsnittsalder og har 
med 2,4 avganger i 2012 1,4 flere avganger enn forutsatt i bemanningsplanen fra fjor. Det er 
tillegg 1 avgang ved fylte 70 år i 2013.  
 
Fransk tilbyr undervisning på alle nivå. Samlet studiepoengproduksjon i 2011 er omtrent som 
i 2010. Det har vært en økning i publikasjonspoeng i perioden 2009 – 2011 og fransk ligger i 
2011 godt over gjennomsnittet med hensyn til publikasjonspoeng. Faget har 7 aktive ph.d.-
kandidater pr. 01.01.2012 og det ble avlagt 3 doktorgrader i 2011. Sammenlignet med f.eks. 
engelsk er dette høyt. 
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A framstår faget som noe høyt 
dimensjonert, men når publisering og doktorgradsproduksjon også legges til grunn, må en 
stab på ca. 5 stillinger anses som rimelig. Det foreslås at det kan lyses ut 1 stilling for å 
erstatte avgangen i 2013. Stillingen som blir ledig i 2017 bør også erstattes forutsatt at fransk 
opprettholder aktiviteten på forskningssiden og at studieproduksjonen ikke synker. Instituttet 
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kan tilsette i midlertidig 20 % bistilling som universitetslektor for å ivareta grunnopplæringen, 
men denne regnes ikke inn i bemanningsplanen for fast ansatte. 
 
  Fransk 2013 – 2017 
Faste 
stillinger 2012  

Avgang i 
perioden  

Beregnet totalramme 
2012 (jf. vedlegg 1) 

Forslag til nye 
stillinger i perioden 

Netto  +/-

5,3 
 

2 (2013, 
2017) 

4,6 2 (erstn. v avgang 
2013 og 2017)  

0

 
 
Italiensk 
 2009 2010 2011 
Antall stillingshjemler 3 3 3 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 17,6 (2008) 18,7 18,8 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 5,9 (2008) 6,2 6,3 
Publikasjonspoeng samlet for faget 12,8 1,9 10,9 
Publikasjonspoeng pr. stillingshjemmel 4,3 0,6 3,6 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12. 1 2 2 
Avlagte doktorgrader 0 0 0 

 
Italiensk har ingen avganger ved fylte 70 år i perioden 2013 – 2017.  Den samlede staben 
utgjør 3 stillinger, hvorav en professorstilling.  
 
Italiensk tilbyr undervisning på alle nivå. Studiepoengproduksjonen pr. årsverk er blant de 
laveste ved fakultetet. Publikasjonspoeng pr. årsverk er i perioden over gjennomsnittet. 
Faget har 2 aktive ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012.  
 
UiB er den eneste utdanningsinstitusjonen som tilbyr mastergrad med fordypning i italiensk 
litteratur, og fagmiljøet har gjennom SAK-samarbeidet påtatt seg et nasjonalt ansvar for å 
opprettholde dette utdanningstilbudet. Italiensk har fast ordning med sendelektor som 
finansieres eksternt og som kommer i tillegg til den faste bemanningen. Dette gir en 
bemanning over minimumsbemanningen fastsatt i budsjettmodellen. Ut fra kriteriene i 
budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget derfor som riktig dimensjonert, og det er ikke 
spesielle faglige hensyn som tilsier en økning i bemanningen 
 
  Italiensk 2013 – 2017 
Faste 
stillinger 2012  

Avgang i 
perioden  

Beregnet totalramme 
2012 (jf. vedlegg 1) 

Forslag til nye 
stillinger i perioden 

Netto  
+/- 

3 0 3 0 0
 
 
Japansk 
 2009 2010 2011 
Antall stillingshjemler 1 1 2 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 30,0 (2008) 33,9 12,5 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 30,0 (2008) 33,9 6,3 
Publikasjonspoeng samlet for faget 0 0 0 
Publikasjonspoeng pr. stillingshjemmel 0 0 0 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 0 0 0 
Avlagte doktorgrader 0 0 0 

 
Det ble opprettet 1 ny professorstilling i japansk i budsjett 2012 i tillegg til 1 fast stilling som 
universitetslektor. Tilsetting i professorstilling skjer etter alt å dømme tidlig i 2013. Japansk 
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har ingen ph.d.-kandidater, registrerte publikasjonspoeng eller eksternt finansiert 
forskningsaktivitet.  
 
Kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A og den foreslåtte normen på 3,0 stillinger som 
en minimumsbemanning for fremmedspråkene tilsier at japansk bør få tilført ytterligere 1 
stilling. Imidlertid blir nå kinesisk opprettet som nytt studietilbud ved fakultetet fra høsten 
2013 og det er naturlig at japansk og kinesisk fra 2014 knyttes sammen i et bachelorprogram 
i øst-asiatiske studier med spesialisering i enten japansk eller kinesisk. 2 stillinger på hvert 
av språkene anses da som tilstrekkelig. Instituttet kan tilsette i 20 % midlertidig bistilling som 
universitetslektorstilling for å ivareta grunnopplæringen, men denne regnes ikke inn i 
bemanningsplanen for fast ansatte og kostnadene dekkes av instituttet. 
 
  Japansk 2013 – 2017 
Faste 
stillinger 2012  

Avgang i 
perioden  

Beregnet totalramme 
2012 (jf. vedlegg 1) 

Forslag til nye 
stillinger i perioden 

Netto  
+/- 

2 0 3 0 0
 
 
Kinesisk 
I revidert statsbudsjett for 2012 ble det gitt 10 fullfinansierte studieplasser til UiB som 
universitetsstyret øremerket kinesisk. Dette betyr at kinesisk kan opprettes som et nytt 
permanent tilbud ved fakultetet og at 1 professorat finansieres gjennom en økning i 
fakultetets budsjettramme. I tillegg er det muligheter for ekstern finansiering av en midlertidig 
mellomstilling som fakultetet må overta finansieringen av etter noen år, normalt tre. Denne er 
foreløpig ikke lagt inn i bemanningsplanen. Det er naturlig at japansk og kinesisk fra 2014 
sees i sammenheng som en del av et bachelorprogram i øst-asiatiske studier med 
spesialisering i enten japansk eller kinesisk. 2 stillinger på hvert av språkene anses da som 
tilstrekkelig. 
 
  Kinesisk 2013 – 2017 
Faste 
stillinger 2012  

Avgang i 
perioden  

Beregnet totalramme 
2012 (jf. vedlegg 1) 

Forslag til nye 
stillinger i perioden 

Netto  
+/- 

0 0 1 1 (2013) +1
 
 
Russisk 
 2009 2010 2011 
Antall stillingshjemler 5 4 5 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 40,1 (2008) 40,8 37,5 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 8,0 (2008) 10,2 7,5 
Publikasjonspoeng samlet for faget 20,7 10,1 19,4 
Publikasjonspoeng pr. ansatt 4,1 2,5 3,9 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 4 4 2 
Avlagte doktorgrader 2 0 1 

 
Russisk har 1 avgang ved fylte 70 år i perioden 2013 – 2017. En stilling som har vært knyttet 
til eksternt finansiert virksomhet er fra medio 2012 gjort permanent. Den samlede staben 
utgjør i dag 5 stillinger hvorav 2 professorer. Russisk har en fast ordning med sendelektor 
som finansieres eksternt og som kommer i tillegg til den faste staben. 
 
Russisk tilbyr undervisning på alle nivå. Studiepoengproduksjonen pr. årsverk har i flere år 
ligget under gjennomsnittet og samlet produksjon har også gått ned fra 2010 til 2011. 
Forskningsmessig er det bygd opp stor forskningsaktivitet rundt eksternt finansierte prosjekt. 
Russisk ligger langt over gjennomsnittet når det gjelder publikasjonspoeng og det var en 
økning fra 2010 til 2011. Publikasjonspoengene er i stor grad knyttet til den eksternt 
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finansierte virksomheten. Faget har 2 aktive ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012 og 1 avlagt 
doktorgrad i 2011.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget som for høyt dimensjonert. 
Da russisk har fått en ny stilling i 2012 foreslås det at stillingen som blir ledig ved avgang i 
2016 trekkes inn. Dersom fakultetets økonomi er stabil og god, og russisk viser en økning i 
studiepoengproduksjonen og fortsatt har gode resultater på forskningssiden, bør det gjøres 
en ny vurdering av hvorvidt stillingen skal trekkes inn.  
 

  Russisk 2013 – 2017 
Faste 
stillinger 2012  

Avgang i 
perioden  

Beregnet totalramme 
2012 (jf. vedlegg 1) 

Forslag til nye 
stillinger i perioden 

Netto  
+/- 

5 1 4,2 -1 -1
 
 
Spansk 
 2009 2010 2011 
Antall stillingshjemler 9 9,5 9,8 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 102,3 (2008) 105,3 103,8 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 11,4 (2008) 11,1 10,6 
Publikasjonspoeng samlet for faget 11,9 4,1 6,3 
Publikasjonspoeng pr. ansatt 1,3 0,4 0,6 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 15 15 15 
Avlagte doktorgrader 1 2 1 

 
Spansk har 1 avgang ved fylte 70 år i perioden 2013 – 2017. 1 stilling som lå inne i 
bemanningsplanen 2012 – 2016 ble ledig etter uforutsett oppsigelse i 2012 og kan erstattes. 
Den samlede staben utgjør 9,8 stillinger inkludert stillingen som ble vakant etter oppsigelse, 
50 % stilling i romansk fagdidaktikk og 0,25 knyttet til etter- og videreutdanning.   
 
Spansk tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr. årsverk ligger omtrent 
på gjennomsnitt. Spansk ligger langt under gjennomsnitt med hensyn til publikasjonspoeng, 
men har noe eksternt finansiert forskning. Faget har 15 aktive ph.d.-kandidater pr. 
01.01.2012 og det ble avlagt 1 doktorgrad i 2011.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A, som omfatter produksjon på alle nivå, 
anses faget som for høyt dimensjonert. Instituttet ber om at stillingen som ble ledig i 2012 og 
som lå inne i bemanningsplanen videreføres, og understreker i tillegg behovet for å øke den 
halve stillingen i fagdidaktikk til full stilling, samt omgjøring av midlertidige lektorstillinger til 1 
fast full stilling. Stillingen som ble vakant i 2012 kan erstattes og denne ligger ikke i 
oversikten under. Stillingen med avgang i 2017 bør trekkes inn. Det foreslås at det kan 
tilsettes fast i 0,5 lektorstilling for å redusere midlertidigheten, men at dette dekkes over 
instituttbudsjettet som et fast trekk.  
 
  Spansk 2013 – 2017 
Faste 
stillinger2012  

Avgang i 
perioden  

Beregnet 
totalramme 2012 (jf. 
vedlegg 1) 

Forslag til nye stillinger i 
perioden 

Netto  
+/- 

9,8 
 

1 8,6 Avgang i 2017 trekkes inn. 
Ny 0,5 universitetslektor 

-0,5
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Tysk 
 2009 2010 2011 
Antall stillingshjemler 7 6,5 5 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 41,6 (2008) 27,4 34,2 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 5,9 (2008) 4,2 6,8 
Publikasjonspoeng samlet for faget 9 2 3,7 
Publikasjonspoeng pr. ansatt 1,3 0,3 0,7 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 1 2 2 
Avlagte doktorgrader 1 0 0 

 
Tysk har en relativt høy gjennomsnittsalder og det ble trukket inn 1,5 stilling i 2012. Det er 
ytterligere 1 avgang i 2014 og 1 i 2015. Den samlede staben utgjør 5 stillinger i 2012, kun 1 
stilling er professorstilling. I tillegg kommer midlertidig sendelektorstilling som ikke er tatt med 
i bemanningsplanen.  
 
Tysk tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr. årsverk er blant de 
dårligste ved fakultetet. Selv om den har gått noe opp siste året, ligger den i 2011 godt under 
2008. Tysk ligger også langt under gjennomsnittet med hensyn til publikasjonspoeng og 
eksternt finansiert virksomhet. Faget har 2 aktive ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget fremdeles som noe høyt 
dimensjonert. Det er imidlertid viktig å ivareta tysk som et sentralt fag i det norske 
skoleverket, og tysk hører med i fagporteføljen til et breddeuniversitet. En bemanning på 4-5 
stillinger, anses som rimelig. Instituttet ber om å få lyse ut stilling allerede i 2013 for å erstatte 
stillingen med avgang i 2015. Det foreslås at stillingen som blir ledig i 2014 lyses ut med den 
profil instituttet prioriterer, og at stillingen som blir vakant i 2015 trekkes inn.  
 
  Tysk 2013 – 2017
Faste 
stillinger2012  

Avgang i 
perioden  

Beregnet totalramme 
2012 (jf. vedlegg 1) 

Forslag til nye stillinger i 
perioden 

Netto  
+/- 

5 2 (2014 og 
2015) 

3,9 1(erstn. v avgang 2014) 
Avgang 2015 trekkes inn 

-1

 
 
Oppsummering IF 
Institutt for fremmedspråk har til sammen 48,1 faste stillingsressurser og et beregnet 
ressursbehov ut fra stillingsressursmodellen på 45,3 stillinger. Samlet sett ansees derfor 
instituttet som noe høyt dimensjonert. Forslagene knyttet til IF i bemanningsplanen for 2013 
– 2017 betyr en reduksjon på 0,5 stilling. Inkludert i dette tallet er imidlertid 1 ny stilling på 
kinesisk som er finansiert delvis av nye studieplasser, samt 0,5 universitetslektorstilling i 
spansk som finansieres gjennom et fast trekk fra instituttets driftsbudsjett.
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Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 
Allmenn litteraturvitenskap 
 2009 2010 2011 
Antall stillingshjemler 8,5 9 9 
Studiepoeng2 (årsenheter) samlet for faget BA, 
MA 

108,6 (2008) 91,0 75,0 

Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 12,8 (2008) 10,1 8,3 
Publikasjonspoeng samlet for faget 18 31,7 18,7 
Publikasjonspoeng pr. stillingshjemmel 2,1 3,5 2,1 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 5 6 6 
Avlagte doktorgrader 3 0 0 

 
Faget har 1 avgang ved fylte 70 år i 2015. Den samlede faste staben utgjør 9 stillinger 
hvorav 7 professorstillinger. Av de 9 stillingene er p.t. 1 i permisjon fram til 31.7.2013 for å 
være leder for Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og 50 % er knyttet til ex.fac.  
 
Allmenn litteraturvitenskap tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr. 
årsverk har gått markert ned i perioden 2008 – 2011 og ligger nå under gjennomsnittet. 
Gjennomsnittlig publikasjonspoengproduksjon de tre siste årene ligger noe over 
gjennomsnittet for fakultetet. Faget har 6 aktive ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012. Allmenn 
litteraturvitenskap har noe eksternt finansiert forskning. 
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget som for høyt dimensjonert, 
og ut fra budsjettfordelingsmodellens pkt. A bør stillingen som blir vakant i 2015 trekkes inn. 
Dersom det oppstår uventede avganger, kan stillingen vurderes trukket inn. Stillingen som i 
dag er knyttet til SKOK vil fra 1.8.2013 være en del av den faste stillingsressursen.  
 
  Allmenn litteraturvitenskap 2013 – 2017
Faste 
stillinger 2012  

Avgang i 
perioden  

Beregnet totalramme 
2012 (jf. vedlegg 1) 

Forslag til nye stillinger i 
perioden 

Netto  
+/- 

9 1 (2015) 6,7 Avgang 2015 trekkes inn -1
 
 
Digital kultur 
 2009 2010 2011 
Antall stillingshjemler 5,5 6,0 6,0 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 36,8 (2008) 49,2 60,1 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 6,7 8,2 10,0 
Publikasjonspoeng samlet for faget 8 3,8 11,7 
Publikasjonspoeng pr. stillingshjemmel 1,5 0,6 2,0 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 3 5 6 
Avlagte doktorgrader 1 0 0 

 
Digital kultur har en relativt lav gjennomsnittsalder og det er ingen avganger i perioden 2013 
– 2017. Den samlede staben utgjør 6 stillinger hvorav 1 professor.  
 
Digital kultur tilbyr undervisning på alle nivå. Faget har 6 aktive ph.d.-kandidater pr. 
01.01.2012. Det har vært en kraftig økning i studiepoengproduksjonen som nå nærmer seg 
gjennomsnittet for fakultetet. Det har også vært en økning i publikasjonspoeng fra 2010 til 
2011 og faget ligger i 2011 omtrent på gjennomsnittet for fakultetet. Digital kultur har lykkes 
godt med å hente inn eksterne prosjekter (EU). 
 

                                                 
2 Inkludert studiepoeng for PSANA (3,5 årsenhet i 2010 og 4,25 i 2011) 
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Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget som riktig dimensjonert 
forutsatt en stabil eller økende studiepoengproduksjon.  
 
  Digital kultur 2013 – 2017 
Faste 
stillinger 2012  

Avgang i 
perioden  

Beregnet totalramme 
2012 (jf. vedlegg 1) 

Forslag til nye 
stillinger i perioden 

Netto  
+/- 

6 0 5,6 0 0
 
 
Klassisk 
 2009 2010 2011 
Antall stillingshjemler 4 4 4 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 22,6 (2008) 26,3 24,7 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 5,7 (2008) 6,6 6,2 
Publikasjonspoeng samlet for faget 10,9 9,1 9,7 
Publikasjonspoeng pr. stillingshjemmel 2,7 2,3 2,4 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 2 2 3 
Avlagte doktorgrader 0 0 0 

 
Klassisk har en relativt lav gjennomsnittsalder og det er ingen kjente avganger i perioden 
2013 – 2017.  Den samlede staben utgjør 4 stillinger, 2 på latin og 2 på gresk. En av de fast 
ansatte er i permisjon ut 2012.  Klassisk har fått en forskningslederstilling gjennom Bergens 
forskningsstiftelse som skal vurderes i forhold til fast tilsetting som professor etter endt 
prosjektperiode i 2016. Stillingen er lagt inn i bemanningsplanen og vil være knyttet til latin. 
 
Klassisk gir undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr. årsverk har holdt seg 
stabilt fra 2008 til 2011, og ligger blant de laveste ved fakultetet3. Antall publikasjonspoeng 
har de siste tre årene ligget over gjennomsnittet for fakultet. Faget har 3 aktive ph.d.-
kandidater pr. 01.01.2012.  
 
Vurdert som ett fag må klassisk anses som dimensjonert for høyt ut fra kriteriene i 
budsjettfordelingsmodellens pkt. A, men det må tas i betraktning at faget har ansvaret for to 
studieprogram, gresk og latin og at faget har en viktig støttefunksjon for andre fag ved 
fakultetet. Instituttet understreker behovet for 2 faste stillinger på henholdsvis gresk og latin. 
Det er ikke spesielle hensyn som tilsier en økning i bemanningen utover forpliktelsen knyttet 
til BFS. Første ledige stilling bør trekkes inn slik at samlet bemanning blir på 4 stillinger.  
 
  Klassisk 2013 – 2017 
Faste 
stillinger 2012  

Avgang i 
perioden  

Beregnet totalramme 
2012 (jf. vedlegg 1) 

Forslag til nye stillinger i 
perioden 

Netto  
+/- 

4 0 3,3 1 (BFS forpliktelse 2016) +1
 

 
Kunsthistorie 
 2009 2010 2011 
Antall stillingshjemler 8,5 7 8 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 144,7 (2008) 101,1 104,2 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 17,0 (2008) 14,4 13,0 
Publikasjonspoeng samlet for faget 12,7 35,1 25,7 
Publikasjonspoeng pr. stillingshjemmel 1,5 5,0 3,2 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 10 12 11 
Avlagte doktorgrader 0 0 1 

                                                 
3 Studiepoengproduksjonen inkluderer 3,75 årsenheter på antv101 som har vært ført på historie 
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Kunsthistorie har ingen avganger i perioden 2013 - 2017.  Den samlede staben utgjør i 2012 
7 stillinger. Fakultetsstyret vedtok å gjenopprette 1 stilling i 2011, men denne er foreløpig satt 
på vent og kommer i tillegg til de 7 faste stillingene. Stillingen er derfor ikke prioritert som ny 
stilling fordi den allerede ligger i bemanningsplanen. 
 
Kunsthistorie tilbyr undervisning på alle nivå. Studiepoengproduksjonen pr. årsverk er blant 
det høyeste ved fakultetet, også etter et markert fall fra 2008 til 2010 - 2011. Faget ligger 
under gjennomsnittet med hensyn til eksternt finansiert virksomhet, mens det var en kraftig 
økning i publikasjonspoeng fra 2009 – 2010, noe som har holdt seg høyt også i 2011. 
Kunsthistorie har 11 aktive ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012 og 1 avlagt doktorgrad i 2011.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget som riktig dimensjonert 
dersom den ubesatte stillingen regnes med. Utlysing av denne stillingen er gjort avhengig av 
vedtak av ny studieplan. Dette ventes avklart i løpet av høsten 2012. 
 
  Kunsthistorie 2013 – 2017 
Faste 
stillinger 2012  

Avgang i 
perioden  

Beregnet totalramme 
2012 (jf. vedlegg 1) 

Forslag til nye 
stillinger i perioden 

Netto  
+/- 

8 0 8,6 0 0
 

 
Lingvistiske fag 
 2009 2010 2011 
Antall stillingshjemler 5 5 6 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 20,2 (2008) 27,4 33,9 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 4,0 (2008) 5,5 5,5 
Publikasjonspoeng samlet for faget 7,5 7,3 10,2 
Publikasjonspoeng pr. stillingshjemmel 1,5 1,5 1,3 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 7 6 7 
Avlagte doktorgrader 0 0 2 

 
Lingvistikk har 1 avgang ved fylte 70 år i 2017.  Den samlede staben utgjør 5 stillinger i 2012, 
av disse er 4 professorer og 1 førsteamanuensis som er delvis knyttet til 
førstesemesterstudier. Forskningslederstillingen knyttet til BFS kommer i tillegg og ligger 
allerede inne i bemanningsplanen fra 2012. Stillingen vil inntil videre være en forskerstilling, 
men er lagt inn i totalbemanningen for faget. 
 
Lingvistikk tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr. årsverk er det 
laveste på fakultetet og lingvistikk ligger også under gjennomsnittet med hensyn til 
publikasjonspoeng. Faget har imidlertid en høy aktivitet når det gjelder eksternt finansiert 
virksomhet, både fra EU og NFR, noe som imidlertid foreløpig ikke avspeiles i høy 
publiseringsvirksomhet. Det er 7 aktive ph.d.-kandidater knyttet til lingvistiske fag pr. 
01.01.2012 og det var 2 avlagte doktorgrader i 2011.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget som for høyt dimensjonert 
og det foreslås at stillingen som blir ledig ved avgang i 2017 trekkes inn.  
 
  Lingvistiske fag 2013 – 2017 
Faste 
stillinger 2012  

Avgang i 
perioden  

Beregnet totalramme 
2012 (jf. vedlegg 1) 

Forslag til nye stillinger i 
perioden 

Netto  
+/- 

6 1 (2017) 4 1 stilling trekkes inn 2017 -1
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Nordisk 
 2009 2010 2011 
Antall stillingshjemler 19 19 19 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 178,9 (2008) 174,7 233,3 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 9,4 (2008) 9,2 12,3 
Publikasjonspoeng samlet for faget 33,6 47,5 49,9 
Publikasjonspoeng pr. stillingshjemmel 1,8 2,5 2,6 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 13 16 18 
Avlagte doktorgrader 1 1 0 

 
Nordisk er et sammensatt fag bestående av de tre studieprogrammene nordisk språk og 
litteratur, norrøn filologi (master) og norsk som andrespråk (årsenhet). Nordisk har til 
sammen 19 stillinger i 2012. En av stillingene knyttet til norsk som andrespråk er under 
utlysing etter dødsfall. Det er 2 avganger ved fylte 70 år innenfor nordisk i 2013, 1 i litteratur 
og 1 i norrønt knyttet til CMS. Sistnevnte er utlyst fordi fakultetet har forpliktelse til å lyse ut 
etter avgang. 
 
Nordisk tilbyr undervisning på alle nivå. Det har vært en økning i studiepoengproduksjonen 
fra 2010 til 2011 og pr. årsverk ligger denne nå over gjennomsnittet. Nordisk har også hatt en 
økning i publikasjonspoeng fra 2009 til 2010 og økningen har holdt seg i 2011. Nordisk ligger 
nå over gjennomsnittet pr. årsverk. Nordisk har noe eksternt finansiert forskning og 18 aktive 
ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012.  
 
Ut fra den samlede studiepoengproduksjonen og kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. 
A anses faget fremdeles noe høyt dimensjonert. I modellen er det ikke tatt hensyn til 
kompleksiteten i fagtilbudet eller de fagpolitiske hensyn som tilsier at et norsk universitet bør 
ha et sterkt nordiskmiljø. Stillingen som ble vakant etter dødsfall innen norsk som andrespråk 
og stillingen som blir vakant i norrønt, er allerede utlyst. Begge disse stillingene ligger inne i 
tallet på 19. Instituttet understreker behovet for ny stilling i nordisk språk og en tredje stilling 
på norsk som andrespråk. I bemanningsplanen 2012-2016 var det forutsatt at avgangen i 
2013 skulle trekkes inn. Ut fra den økende aktiviteten på nordisk foreslås det at stillingen 
som blir vakant i 2013 likevel erstattes, men at stillingen som blir vakant i 2017 trekkes inn. 
Instituttet må selv prioritere fagprofil på stillingen som gjenopprettes i 2013. 
 
  Nordisk 2013 – 2017 
Faste stillinger 
2012  

Avgang i 
perioden  

Beregnet totalramme 
2012 (jf. vedlegg 1) 

Forslag til nye stillinger i 
perioden 

Netto  
+/- 

19 2 (2013 
og 2017) 

17 1 (erstn. ved avgang 
2013) Avgang 2017 
trekkes inn 

-1

 
 
Teatervitenskap 
 2009 2010 2011 
Antall stillingshjemler 3 3 3 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 20,2 (2008) 24,5 33,5 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 6,7 (2008) 8,2 11,2 
Publikasjonspoeng samlet for faget 1 4,7 3,7 
Publikasjonspoeng pr. stillingshjemmel 0,3 1,6 1,2 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 2 1 1 
Avlagte doktorgrader 0 1 0 

 
Teatervitenskap har ingen avganger i perioden 2013 – 2017.  Den samlede staben utgjør 3 
stillinger.  
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Teatervitenskap tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen har hatt en jevn 
økning fra 2008 og ligger nå pr. årsverk på gjennomsnittet for fakultetet. Teatervitenskap har 
1 aktiv ph.d.-kandidat og ligger under gjennomsnittet med hensyn til publikasjonspoeng. Det 
er ingen eksternt finansiert forskning.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget i 2012 som noe lavt 
dimensjonert i forhold til undervisning, men da produksjonen på forskningssiden er lav er det 
ikke grunnlag for å foreslå økning i bemanningen. Det er gjennom SAK-prosjektet inngått et 
nasjonalt samarbeid med nasjonalt ansvar lagt til Bergen.  
 
   Teatervitenskap 2013 – 2017 
Faste 
stillinger 2012  

Avgang i 
perioden  

Beregnet totalramme 
2012 (jf. vedlegg 1) 

Forslag til nye 
stillinger i perioden 

Netto  
+/- 

3 0 3,9 0 0
 
 
 
Oppsummering LLE 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier har til sammen 55 faste 
stillingsressurser og et beregnet ressursbehov ut fra stillingsressursmodellen på 51,2 
stillinger. Samlet sett ansees derfor instituttet som for høyt dimensjonert. Forslagene knyttet 
til LLE i bemanningsplanen for 2013 – 2017 representerer en reduksjon på 2 stillinger, 3 
dersom det blir en ledighet på klassisk etter 2016 som trekkes inn.
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Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap 
Arkeologi 
 2009 2010 2011 
Antall stillingshjemler 6 7 7 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 102,4 (2008) 88,0 96,4 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 17,1 (2008) 12,6 13,8 
Publikasjonspoeng samlet for faget 17,2 21,4 13,7 
Publikasjonspoeng pr. stillingshjemmel 2,9 3,1 2,0 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 7 10 10 
Avlagte doktorgrader 2 0 1 

 
Arkeologi har 1 stilling i avgang ved fylte 70 år i perioden 2013 – 2017 og den samlede 
staben utgjør 7 stillinger i 2012. Den faste stillingen som p.t. er knyttet til region- og 
regionalisering skal fra medio 2013 finansieres over fakultetets budsjett.  
 
Arkeologi tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen har over flere år ligget 
godt over gjennomsnittet pr. årsverk ved fakultetet. Det har vært en nedgang i 
publikasjonspoeng fra 2010 til 2011 men gjennomsnittet for 2009-2011 ligger likevel over 
gjennomsnittet pr. årsverk for fakultetet. Arkeologi har et stort eksternt finansiert ERC-
prosjekt. Faget har 10 aktive ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012 og det ble avlagt 1 doktorgrad i 
2011. 
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget som for lavt dimensjonert. 
Stillingen som blir vakant pga. avgang i perioden bør gjenopprettes. Instituttet har som sin 3. 
prioritet i budsjett ny stilling knyttet til arkeologisk metodeutvikling. Denne stillingen bør 
vurderes i budsjettet for 2014 dersom den høye studiepoengproduksjonen på faget fortsetter. 
 
  Arkeologi 2013 – 2017 
Faste 
stillinger 2012  

Avgang i 
perioden  

Beregnet totalramme 
2012 (jf. vedlegg 1) 

Forslag til nye 
stillinger i perioden 

Netto  
+/- 

7 1 (2015) 8,1 1 (erstn. ved avgang 
2015) 

0

 
 
Historie 
 2009 2010 2011 
Antall stillingshjemler 22 23,5 23,5 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 365,3 (2008) 352,7 338,44 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 16,6 (2008) 15,0 14,4 
Publikasjonspoeng samlet for faget 41,4 22,1 10,2 
Publikasjonspoeng pr. stillingshjemmel 1,9 0,9 0,4 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 21 24 28 
Avlagte doktorgrader 1 1 1 

 
Historie har 6 avganger ved fylte 70 år i perioden 2013 – 2017, hvorav 3 i 2013. Den 
samlede staben utgjør 23,5 stillinger ved slutten av 20125, inkludert en uforutsett vakanse i 
2012 som ligger innenfor bemanningsplanen og som er utlyst.  
 

                                                 
4 Fratrukket 3,75 årsenheter som er overført klassisk (antv101) 

 
5 Inkludert instituttleder  
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Historie tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr. årsverk er jevn og høy 
og var i 2011 sammen med arkeologi høyest ved fakultetet. Historie ligger også godt an med 
hensyn til eksternt finansiert virksomhet. Når det gjelder publikasjonspoeng, har det vært en 
markert nedgang de to siste årene, og historie ligger nå godt under gjennomsnittet. Faget har 
28 aktive ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012 og det var 1 avlagt doktorgrad i 2011.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget som riktig dimensjonert. 
Stillinger etter avgang bør lyses ut innenfor de områder fagmiljøet og instituttet prioriterer. 
Fakultetet har forpliktet seg til å tilsette i en 0,5 stilling fra 2013 som i dag er finansiert over 
eksternt prosjekt (fiskerihistorie), slik at det samlet sett i perioden blir en økning på 0,5 
stillinger.  
 
  Historie 2013 – 2017 
Faste 
stillinger 
2012  

Avgang i perioden  
Beregnet 
totalramme 2012  
(jf. vedlegg 1) 

Forslag til nye stillinger 
i perioden 

Netto  
+/- 

23,5 6 (3 i 2013, 1 i 2014, 
1 i 2015 og 1 i 2016) 

24 0,5 forpliktelse (2013) 
6 stillinger erstn. ved 
avgang 

+0,5

 
 
Kulturvitenskap 
 2009 2010 2011 
Antall stillingshjemler 8 7 7 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 61.0 (2008) 72,9 83,7 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 7,6 (2008) 10,4 12,0 
Publikasjonspoeng samlet for faget 70,1 12,3 12,5 
Publikasjonspoeng pr. stillingshjemmel 8,8 1,8 1,8 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 14 11 9 
Avlagte doktorgrader 0 1 2 

 
Kulturvitenskap har en relativt høy gjennomsnittsalder og det er 2 avganger i 2014 samt 1 
avgang i 2016. Den samlede staben utgjør 7 stillinger i 2012 hvorav 3 er professorer.  
 
Kulturvitenskap tilbyr undervisning på alle nivå. Det har vært en økning i den samlede 
studiepoengproduksjonen de siste to årene og studiepoengproduksjonen pr. årsverk ligger 
nå over gjennomsnittet. Etter en topp i 2009 ligger kulturvitenskap i 2010-2011 så vidt under 
gjennomsnittet med hensyn til publikasjonspoeng og faget har lite eksternt finansiert 
forskningsvirksomhet. Faget har 9 aktive ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012 og 2 avlagte 
doktorgrader i 2011.  
 
Instituttet har ny stilling i kulturvitenskap som sin andre prioritet i budsjettinnspill 2013. Ut fra 
kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget imidlertid som riktig dimensjonert 
med 7 stillinger. Stillingene som blir ledig i 2014 og 2016 bør derfor erstattes forutsatt at 
resultatene holder seg stabile.  
 
 Kulturvitenskap  2013 – 2017 
Faste 
stillinger 
2012  

Avgang i 
perioden  

Beregnet totalramme 
2012 (jf. vedlegg 1) 

Forslag til nye 
stillinger i perioden 

Netto  
+/- 

7 3 (2 i 2014 og 
1 i 2016 

7,3 3 (erstn. ved avgang 
2014 og 2016) 

0
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Religionsvitenskap 
 2009 2010 2011 
Antall stillingshjemler 9 9 9 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 123,0 (2008) 123,4 121,2 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 13,7 (2008) 13,7 13,5 
Publikasjonspoeng samlet for faget 11,2 78,8 80,1 
Publikasjonspoeng pr. stillingshjemmel 1,2 8,8 8,9 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 6 8 9 
Avlagte doktorgrader 1 0 3 

 
Religionsvitenskap har 1 avgang ved fylte 70 år i 2012. Stillingen ligger inne i 
bemanningsplanen og er under utlysing. Den samlede staben, inkludert stillingen i avgang, 
utgjør 9 stillinger i 2012. Av disse er 7 professorer.  
 
Religionsvitenskap tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen pr. årsverk 
ligger stabilt godt over gjennomsnittet og religionsvitenskap har over mange år stått i en 
særklasse med hensyn til publikasjonspoeng pr. ansatt. Faget har p.t. få eksternt finansierte 
forskningsprosjekter. Faget har 9 aktive ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012 og hadde 3 avlagte 
doktorgrader i 2011.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget som noe lavt dimensjonert. 
Instituttet har ny stilling i religionsdidaktikk som sin første prioritet i budsjett 2013. 
Situasjonen er løst midlertidig gjennom bruk av bistilling, men religionsvitenskap bør 
tilgodesees med ny stilling i 2013 grunnet stor og jevn produksjon på både studie- og 
forskningssiden.  
 
  Religionsvitenskap 2013 – 2017
Faste 
stillinger 2012  

Avgang i 
perioden  

Beregnet totalramme 
2012 (jf. vedlegg 1) 

Forslag til nye 
stillinger i perioden 

Netto  
+/- 

9 
 

0 9,8 1 +1

 
 
Oppsummering AHKR 
Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap har til sammen 46,5 faste 
stillingsressurser og et beregnet ressursbehov ut fra stillingsressursmodellen på 51,2 
stillinger. Samlet sett ansees derfor instituttet som for lavt dimensjonert. Forslagene knyttet til 
AHKR i bemanningsplanen for 2013 – 2017 representerer en økning på 1,5 stilling, 2,5 
stilling dersom det er økonomisk rom for 1 stilling knyttet til arkeologi i budsjett 2014. 
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Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
 2009 2010 2011 
Antall stillingshjemler 9,4 10,2 9,7 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 76,4 (2008) 91,1 107,4 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 8,1 (2008) 8,9 11,1 
Publikasjonspoeng samlet for faget 26,6 17,3 23,5 
Publikasjonspoeng pr. stillingshjemmel 2,8 1,7 2,4 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 13 11 11 
Avlagte doktorgrader 1 2 1 

 
Institutt for filosofi og førstesemester har til sammen 9,7 stillinger inkludert 1 stilling knyttet til 
etter- og videreutdanning. Stillingsressursen er justert for at fast ansatte underviser 30 % på 
ex.phil. Det ble inndratt 1,6 stillinger i 2012, 0,6 mer enn forutsatt i bemanningsplanen. Ved 
fagstudiet er det avganger ved fylte 70 år tilsvarende 3,6 professorstillinger i perioden 2013- 
2017.  
 
Filosofi tilbyr undervisning på alle nivå.  Studiepoengproduksjonen samlet har gått jevnt opp 
de siste årene og ligger nå på gjennomsnitt pr. årsverk for fakultetet. Filosofi har også hatt en 
økning i publikasjonspoeng fra 2009 til 2010, og ligger litt over gjennomsnittet. Det har vært 
en kraftig økning i den eksternt finansierte virksomheten. Faget har 11 aktive ph.d.-
kandidater pr. 01.01.2012 og 1 avlagt doktorgrad i 2011.  
 
Ut fra kriteriene i budsjettfordelingsmodellens pkt. A anses faget som noe lavt dimensjonert. 
Filosofi er ett av kjernefagene ved fakultetet, og en kan vanskelig tenke seg et humanistisk 
fakultet uten et sterkt filosofimiljø. Dette tilsier at fagmiljøet ikke kan bygges ned til et 
minimum. Det var 0,6 stilling i avgang i 2012 som ikke var forutsatt i fjorårets 
bemanningsplan, i tillegg blir det 0,6 avgang i 2013. Av de 3,6 stillingene som blir vakante i 
perioden foreslås det at 0,6 avgang i 2013 erstattes med 1 stilling og at instituttet allerede nå 
kan lyse ut stillingen som blir ledig medio 2015. Dette begrunnes med avgangen i 2012 som 
ikke var lagt inn i bemanningsplanen. Denne løsningen gir en netto økning i stillingsrammen 
for 2013 med 1,4 stilling. Stillingen som blir vakant i 2015 trekkes inn. Dersom de gode 
resultatene fortsetter bør stillingen som blir vakant i 2016 og 2017 erstattes.  
 
 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 2013 – 2017
Faste 
stillinger 
2012  

Avgang i 
perioden  

Beregnet 
totalramme 2012 
(jf. vedlegg 1) 

Forslag til nye stillinger i perioden Netto  
+/- 

9,7 
 

3,6 (2013, 
2015, 2016, 
2017) 

10,8 4 (erstn. ved avgang i 2013 
hvorav 1 forskuttert for 2015. 
Erstn. for vakanse i 2016. Erstn. 
for avgang i 2017 vurderes)  

+ 0,4

 
 
Oppsummering FoF 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har til sammen 9,7 faste stillingsressurser knyttet 
til fagstudiet dersom ex.phil.-andelen trekkes fra, og et beregnet ressursbehov ut fra 
stillingsressursmodellen på 10,8 stillinger. Samlet sett ansees derfor instituttet som noe lavt 
dimensjonert. Forslagene knyttet til FoF i bemanningsplanen for 2013 – 2017 representerer 
en økning på 0,4 stilling dersom avgangen i 2016 og 2017 erstattes. Erstatning i 2017 
forutsetter stabilt gode resultater.  
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Griegakademiet – Institutt for musikk 
Utøvende musikk 2009 2010 2011 
Antall stillingshjemler 28 28,7 29 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 363 (2008) 395,4 433,8 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 13,0 (2008) 13,8 15,0 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 2 2 3 
Avlagte doktorgrader 0 1 0 

 
Musikkvitenskap6 2009 2010 2011 
Antall stillingshjemler 2 3 3 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 13,1 (2008) 3,0 1,0 
Publikasjonspoeng samlet for faget 4,5 1,0 3,1 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.127 5 5 4 
Avlagte doktorgrader 1 0 1 

 
Musikkterapi 2009 2010 2011 
Antall stillingshjemler 5 5 5 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 50,3 (2008) 54,0 71,7 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 10,0 10,8 14,3 
Publikasjonspoeng samlet for faget 5,0 6 1,6 
Publikasjonspoeng pr. stillingshjemmel 1,0 1,2 0,3 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 3 4 5 
Avlagte doktorgrader 0 0 0 

 
Det er særlige utfordringer knyttet til å sammenligne stillingene ved Griegakademiet med 
resten av fakultetet. Dette skyldes både at flere faste stillinger ved utøvende musikk er uten 
FOU-del i stillingen og fordi undervisningen i stor grad er basert på timelærere uten FOU-del. 
Timelærerandelen er estimert til samlet ca. 10 stillinger som er lagt inn i oversikten over 
stillingsressurser (vedlegg 1), og instituttet har en særskilt bevilgning til dette (pkt. C i 
budsjettmodellen). Flere små, midlertidige brøkstillinger på utøvende musikk er gjort om eller 
vil bli gjort om til faste stillingsbrøker, noe som finansieres ved en tilsvarende reduksjon i 
instituttets timelærerbudsjett.  
 
Både utøvende musikk, musikkvitenskap og musikkterapi har en relativt lav 
gjennomsnittsalder og det er kun 1 stilling ved utøvende musikk i avgang ved fylte 70 år i 
perioden 2013 – 2017. I tillegg ble 0,2 stilling vedtatt erstattet i forrige bemanningsplan. 1 
stilling i musikkvitenskap er lyst ut, noe som vil sikre en minimumsbemanning på 3 stillinger 
fra 2013. Instituttet har 12 ph.d.-kandidater pr. 01.01.2012, 3 på utøvende musikk, 2 på 
musikkvitenskap, 5 på musikkterapi og 2 på musikkpedagogikk. Det var 1 avlagt doktorgrad i 
2011. 
 
Instituttet understreker i sitt budsjettinnspill behovet for en 6. stilling i musikkterapi, en stilling 
som var planlagt i oppbyggingen av musikkterapistudiet. UiB gav en midlertidig 4-årig 
postdoktorstilling til musikkterapi i 2009 og fakultetet bidro med en stipendiatstilling i tillegg til 
timelærerressurser. Det er disse ressursene instituttet mener det er behov for å konvertere til 
en ny fast stilling. Instituttet prioriterer også 1 ny stilling i musikkvitenskap som de mener er 
nødvendig for å bygge ut bachelor- og masterprogram i musikkvitenskap. 
 
Ved musikkterapi har det vært en jevn økning i studiepoengproduksjonen og faget er ut fra 
budsjettmodellens pkt. A for lavt bemannet. Dette er kompensert ved rekrutteringsstillinger 
                                                 
6 Det har kun vært 1 ansatt i 2010 – 11.   
7 Inkludert musikkpedagogikk 
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og timelærerbudsjett. Publikasjonspoengene pr. ansatt ligger langt under gjennomsnittet ved 
fakultetet. Med unntak av musikkterapi, der den eksternt finansierte forskningen organisert 
gjennom UNI Research, er det få eksterne prosjekter ved instituttet. 
 
Det foreslås å lyse ut 1 ny stilling ved musikkterapi som erstatning for midlertidige 
rekrutteringsstillinger og timelærere. Det foreslås videre å erstatte stillingen ved utøvende 
musikk som blir ledig etter avgang i 2016. Utover dette er det ikke grunnlag for å øke den 
faste bemanningen ved instituttet. 
 
Griegakademiet – Institutt for musikk 2013 – 2017
 Faste 

stillinger 2012 
Avgang i 
perioden 

Beregnet 
totalramme 2012 
(jf. vedlegg 1) 

Forslag til nye 
stillinger i 
perioden 

Netto  
+/- 

Utøvende 
musikk:  

29 1 (2016) 30,2 1 (erstn. ved 
avgang 2016) 

0

Musikkvitenskap: 3 0 3 0 0
Musikkterapi:  5 0 6,4 1 +1

 
 
Oppsummering GA 
Griegakademiet - Institutt for musikk har faste stillingsressurser på til sammen 37,2 stillinger 
dersom en tar med timelærerressursen som blir gitt som en særskilt bevilgning på pkt. C i 
budsjettmodellen, og et beregnet ressursbehov ut fra stillingsressursmodellen på 41,6 
stillinger. Samlet sett ansees derfor instituttet som noe lavt dimensjonert, men den faste 
stillingsressursen vil øke dersom det på sikt legges inn FoU i stillingene. Dette vil være 
avhengig av en særskilt bevilgning. Forslagene knyttet til Griegakademiet i 
bemanningsplanen for 2013 – 2017 representerer en samlet økning på 1 stilling knyttet til 
musikkterapi.  
 
 
SKOK 
Kjønnsemner 2010 2011 
Antall stillingshjemler  2,5 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA  8,6 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel  3,4 
Publikasjonspoeng samlet for faget 13,5 6,2 
Publikasjonspoeng pr. stillingshjemmel  2,5 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 3 3 
Avlagte doktorgrader 0 0 

 
Senter for kvinne- og kjønnsforsking har gjennom vedtak i universitetsstyret fått anledning til 
å omgjøre to postdoktorstillinger til faste førsteamanuensisstillinger for å undervise i 
kjønnsemner. Stillingene er nå besatt og vil fra neste års bemanningsplan vurderes på lik 
linje med andre undervisningsstillinger ved fakultetet. Tallene for perioden 2009 – 2011 er 
derfor ikke mulig å sammenligne med de andre enhetene. 
 
Faste 
stillinger 2012  

Avgang i perioden Forslag til nye stillinger i 
perioden 

Netto +/- 

2,5 0 0 0 
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SVT  
 2011 
Antall stillingshjemler 4 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 4 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 1 
Publikasjonspoeng samlet for faget 22,08 
Publikasjonspoeng pr. stillingshjemmel 5,8 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 3 
Avlagte doktorgrader 3 

 
Senter for vitenskapsteori er lagt inn i bemanningsplanen fra og med 2013 fordi HF har 
ansvaret for lønnsbudsjettet for de stillingene som ikke konkret er knyttet til andre fakulteter. 
Senteret gir imidlertid kun undervisning i dannelsesemner på bachelornivå i tillegg til ph.d.-
undervisning og kan derfor ikke uten videre sammenlignes med de andre grunnenhetene. 
Ved SVT er det behov for å øke den faste bemanningen med 1 stilling for å ivareta 
undervisningen på dannelsesemnene som i dag utføres av midlertidige. Dette må i tilfelle 
finansieres av UiB sentralt gjennom en økning i fakultetets budsjettramme. Alternativt må 
stillingen finansieres over SVTs særbudsjett.  
 
Faste stillinger 2012  Avgang i perioden Forslag til nye stillinger i perioden Netto  +/-
4 0 0 0 

 
 
PSANA 
 2010 2011 
Antall stillingshjemler 1 1 
Studiepoeng (årsenheter) samlet for faget BA, MA 3,5 4,25 
Studiepoeng (årsenheter) pr. stillingshjemmel 3,5 4,25 
Publikasjonspoeng samlet for faget 0 0 
Publikasjonspoeng pr. stillingshjemmel 0 0 
Aktive doktorgradskandidater pr. 31.12 0 0 
Avlagte doktorgrader 0 0 

 
Studietilbudet i psykoanalyse er faglig knyttet til LLE, men stillingsressursen, 1 fast stilling, er 
lagt til fakultetsnivå. Dette er frittstående emner som ikke inngår i noen program og de 
produserte studiepoengene tilsvarende 4,25 årsenheter i 2011 er lagt til litteraturvitenskap. 
Sammenlignet med de andre fagene ved fakultetet er det relativt få produserte årsenheter 
ved PSANA-emnene og det foreslås derfor å legge ned disse. Senterleder ved SKOK har 
argumentert for at stillingen historisk tilhører SKOK (vedlegg 3). Gitt at SKOK har fått omgjort 
2 postdoktorstillinger til førsteamanuensisstillinger som skal knyttes til senteret foreslås 
stillingen inndratt ved avgang ved slutten av 2013. 
 
Faste stillinger 2012  Avgang i perioden Forslag til nye stillinger i perioden Netto  

+/- 
1 1 Stilling trekkes inn ved avgang 2013 -1

                                                 
8 Fratrukket poeng for 2 ansatte som er knyttet til andre fakulteter 



 side 22 av 25 

 
 
 
   

Samlet oppsummering og vurdering 
I 2012 ble det inndratt 2 årsverk mer enn forutsatt i bemanningsplanen, 1,4 stilling på fransk 
og 0,6 stilling på filosofi. Samtidig var en uforutsett økning med 1 ny stilling på russisk. 
Samlet utgjør dette en reduksjon på 1 stilling i tillegg til de 3,5 stillingene som ble vedtatt 
inndratt i 2012. 
 
Stillinger i budsjett 2013 
I 2013 er det 6,6 stillinger i avgang. Med de endringene (inndragninger, gjenopprettelser og 
nye stillinger) som er foreslått i bemanningsplanen for 2013 vil fakultetet øke den samlede 
stillingsressursen i 2013 med 5,4 stillinger som fordeler seg på følgende måte: 
 
Engelsk: 1 lektorstilling (forutsatt av den ledige førstestillingen i 2014 

trekkes inn) 
Kinesisk: 1,0 stilling (finansieres ved nye studieplasser) 
Spansk: 0,5 universitetslektor (finansieres over instituttets driftsbudsjett) 
Historie: 0,5 stilling (forpliktelse) 
Religionsvitenskap: 1,0 ny stilling  
Filosofi: 1,4 stilling (0,6 stilling i avgang erstattes med 1,0 stilling, 1 

forskuttering for avgang i 2015) 
Musikkterapi:  1,0 ny stilling 
Psana: 1,0 stilling trekkes inn 
 
Til sammen: 5,4 stillinger   
 
Av disse stillingene er det kun stillingene på historie, religion og musikkterapi som er nye 
stillinger uten finansiering utenfor fakultetsbudsjettet. I tillegg kommer utlysning av stilling på 
tysk som blir vakant i 2014, men dette får ingen budsjettmessig konsekvens for 2013. 
 
Bemanningsplanen 2013 - 2017 
Forslagene i bemanningsplanen for 2013 – 2017 representerer en samlet reduksjon på 0,6 
stillinger. Endringene fordeler seg på grunnenhetene på følgende måte: 
 
IF: - 0,5 stilling 
LLE: - 2,0 stillinger 
AHKR: + 1,5 stillinger 
FoF: + 0,4 stilling 
GA: + 1,0 stilling 
SKOK:  ingen endring 
SVT: ingen endring 
PSANA:  - 1 stilling 
 
Det er noen usikkerhetsmomenter knyttet til planen; Arkeologi skal vurderes i forhold til en ny 
stilling i 2014, kinesisk kan på sikt bygges ut til 2 stillinger, og det blir trukket inn 1 stilling ved 
klassisk ved en eventuell ledighet etter 2016. Det er også noen fag der erstatning ved 
avgang bør vurderes i forhold til en stabilitet i resultatene. 
 
Forutsatt at fakultetets økonomi ikke endrer seg vesentlig, foreslås det at bemanningsplanen 
skal gjelde for hele perioden uten justeringer. Planen kan ses som en ramme, noe som 
innebærer at det er opp til instituttledelsen å prioritere hvilke stillinger som skal lyses ut eller 
trekkes inn innfor denne. Instituttledelsen må i sin vurdering legge vekt på muligheten for 
samordning og tverrfaglig samarbeid og hvorvidt undervisningsressurser kan overføres eller 
deles mellom fag innenfor instituttet. 
Tabellen summerer opp forslagene knyttet til hvert fag i perioden og representerer stillinger vi 
vet blir ledige. Vurderingene er gjort på det enkelte fag, og kun fag med kjente endringer i 
perioden 2013 – 2017 er lagt inn i tabellen. Endringer i stillingstall er oppsummert pr. institutt. 
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Forslag til vedtak 
1. Fakultetsstyret vedtar bemanningsplanen for 2013 – 2017. Forutsatt at fakultetets 

økonomi er stabil, foreslås det at bemanningsplanen skal gjelde for hele perioden uten 
justeringer eller andre vurderinger enn de som er nevnt under hvert fag. Dersom de 
økonomiske rammebetingelsene endrer seg vesentlig må det vurderes å trekke inn 
stillinger som blir uforutsett ledige i fag som er klart overbemannet eller øke 
bemanningen der fagene er klart underbemannet. Dette vil bli tatt opp som en del av den 
ordinære budsjettprosessen. 

 
2. Fakultetsstyret vedtar følgende for 2013: 

 
a) 1 stilling trekkes inn etter avgang: 

Psana 1 stilling 
 

b) 7,6 stillinger gjenopprettes etter avgang:  
Fransk 1 stilling (gjenopprettet etter uforutsett avgang i 2012) 
Nordisk 1 stilling  
Historie 3 stillinger 
Filosofi 1,6 stillinger (0,6 stilling i avgang, 1 forskuttering for avgang i 

2015) 
Tysk 1 stilling (utlyses med tilsetting fra 2014) 
 

c) 5,4 nye stillinger opprettes: 
Kinesisk 1 stilling (dekkes ved økt budsjettramme) 
Engelsk 1 universitetslektor (forutsatt at førstestilling med avgang i 2014 

trekkes inn) 
Spansk 0,5 universitetslektor (dekkes av instituttet) 
Historie 0,5 stilling (forpliktelse ved utløp av eksternt finansiert prosjekt) 
Filosofi 0,4 (0,6 stilling i avgang i 2013 erstattes med 1,0 stilling) 
Musikkterapi 1 stilling 
Religionsvitenskap 1 stilling 
 
 
 

  
  

 
 
 
Gjert Kristoffersen  
dekan Trine Moe
 fakultetsdirektør 
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Endring i stillinger ved fag og institutter 2013 ‐ 2017  2013 2014 2015  2016  2017 Totalt 

IF                      

Engelsk   1,0 u‐lektor 2013 dersom førstestilling 
med avgang i 2014 trekkes inn. BFS 2015.  

1 ‐1 1       1

Fransk  Erstatning v avgang i 2013 og 2017  0    0  0

Kinesisk  Ny stilling i 2013 (nye studieplasser) 1       1

Russisk  Avgang 2016 trekkes inn ‐1     ‐1

Spansk  Erstatning  v avgang 2012. 0,5 u‐lektor 
2013 finansieres av instituttet. Avgang 
2017 trekkes inn 

0,5    ‐1  ‐0,5

Tysk  Avgang i 2014 erstattes, avgang 2015 
trekkes inn 

0 ‐1        ‐1

Totalt IF    2,5 ‐1 0 ‐1  ‐1  ‐0,5

LLE         

Klassisk  BFS, ny 2016  1     1

Litteratur  Avgang i 2015 trekkes inn ‐1        ‐1

Lingvistikk  Avgang 2017 trekkes inn    ‐1  ‐1

Nordisk  Avgang i 2013 erstattes. Avgang 2017 
trekkes inn 

0    ‐1  ‐1

Totalt LLE    0 0 ‐1  1  ‐2  ‐2

AHKR         

Arkeologi  Erstatning v avgang i 2015 0       0

Historie  6 stillinger erstattes etter avgang. 3 i 2013, 
1 i 2014, 1 i 2015 og 1 i 2016. 0,5 ekstern 
fin stilling gjøres fast i 2013 

0,5 0 0 0     0,5

Kulturvitenskap  3 avganger (2 i 2014 som erstattes og 1 i 
2016 som erstattes forutsatt gode 
resultater) 

0 0     0

Religionsvitenskap  Ny stilling i 2013  1       1

Totalt AHKR    1,5 0 0 0  0  1,5

FOF         

Filosofi  Av 3,6 avganger erstattes 0,6 stilling med 1 
stilling  i 2013 + at 1 avgang i 2015 erstattes 
allerede i 2013.  Avgang  i 2015  trekkes 
inn. Avgang i 2016 og 17 erstattes forutsatt 
gode resultater 

1,4 ‐1  0  0  0,4

Totalt FOF    1,4 ‐1  0  0  0,4

Griegakademiet         

Musikkterapi  1 ny stilling i 2013 1       1

Utøvende musikk  1 avgang  i 2016 som erstattes 0     0

Totalt GA    1 0 0 0  0  1

PSANA         

Psana  Stilling trekkes inn ved avgang ‐1       ‐1

Totalt PSANA    ‐1       ‐1

SAMLET     5,4 ‐1 ‐2  0  ‐3  ‐0,6
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Stillingsressurser språk 3
Grunnlag for bemanningsplan 2013-2017

Årsverk 2013 bud
Total årsverk 205,0
Basis årsverk 86
"Frie" årsverk 
(resultatbaserte) 119,0

Faktiske årsenheter 3) Beregninger

Grunnenhet Fag
Basis 

årsverk
Krav til 
basis

BA i 2011 MA i 2011 BA fin.kat.

Avlagte 
doktor-
grader i 

2011

Avlagte 
årsenheter - BA i 

2011 vektet

Avlagte 
årsenheter - MA i 

2011 vektet

Avlagte 
årsenheter 
(vektet) - 

BA,MA,PhD

Fordelings-
grunnlag 

(studieårs-enheter) 
for evt.økning i 
undervisnings-

årsverk

Beregnet 
tilleggs-
ramme 

(resultatbas
erte 

årsverk)

Beregnet 
total-ramme

Dagens 
stillinger / 
hjemler 1)

pluss/- 
minus

Gjennomsni
tt vektet 

studiepoeng
s-

produksjon 
BA og MA 
per årsverk

stud/år stp/60 stp/60 antall stp/60 stp/60*1,5
instituttledelse 2 2,0 2,0

arkeologi 3 20 45,2 34,1 1 1 45,2 51,2 97,4 77,4 5,1 8,1 7 1,1 13,8

historie 3 20 243,3 63,4 1 1 243,3 95,1 339,4 319,4 21,0 24,0 23,5 0,5 14,4

kulturvitenskap 3 20 62,5 14,1 1 2 62,5 21,2 85,7 65,7 4,3 7,3 7 0,3 12,0

religionsvitenskap 3 20 91,3 19,9 1 3 91,3 29,9 124,2 104,2 6,8 9,8 9 0,8 13,5

AHKR Total 14 80 442,3 131,5 ok 7 442,3 197,3 646,5 566,5 37,2 51,2 46,5 4,7 13,8

instituttledelse 2 2,0 2,0

filosofi 3 20 72,0 23,6 1 1 72,0 35,4 108,4 88,4 5,8 8,8 9,7 -0,9 11,1

FOF 3) Total 5 20 72,0 23,6 ok 1 72,0 35,4 108,4 88,4 5,8 10,8 9,7 1,1 11,1

instituttledelse 2 2,0 2,0

musikkterapi 3 20 9,3 14,6 3 27,9 43,8 71,7 51,7 3,4 6,4 5,2 1,2 13,8

musikkvitenskap 3 20 1 1 0,0 0,0 1,0 -19,0 -1,2 3,0 3 0,0 0,0

utøvende musikk 3 20 124,9 19,7 3 374,7 59,1 433,8 413,8 27,2 30,2 29 1,2 15,0

GA Total 11 60 134,2 34,3 ok 1 402,6 102,9 506,5 446,5 29,3 41,6 37,2 4,4 13,6

instituttledelse 2 2,0 2,0

arabisk 3 20 23,0 1,0 1 1 23,0 1,5 25,5 5,5 0,4 3,4 3 0,4 8,2

engelsk 3 20 108,5 38,2 1 1 108,5 57,3 166,8 146,8 9,6 12,6 15 -2,4 11,1

fransk 3 20 27,8 8,8 1 3 27,8 13,2 44,0 24,0 1,6 4,6 5,3 -0,7 7,7

italiensk 3 20 13,7 3,4 1 13,7 5,1 18,8 -1,2 -0,1 3,0 3 0,0 6,3

japansk 3 20 12,5 1 12,5 0,0 12,5 -7,5 -0,5 3,0 2 1,0 6,3

kinesisk - Ny høst 2013 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

russisk 3 20 29,1 5,6 1 1 29,1 8,4 38,5 18,5 1,2 4,2 5 -0,8 7,5

spansk (inkl EVU) 3 20 81,1 15,1 1 1 81,1 22,7 104,8 84,8 5,6 8,6 9,8 -1,2 10,6

tysk 3 20 19,0 10,1 1 19,0 15,2 34,2 14,2 0,9 3,9 5 -1,1 6,8

IF Total 26 160 322,0 82,2 7 314,7 123,3 445,0 285,0 18,7 45,3 48,1 -2,8 9,1

instituttledelse 2 2,0 2,0

allmenn litteraturvitenskap 3 20 54,1 13,9 1 1 54,1 20,9 76,0 56,0 3,7 6,7 9 -2,3 8,3

digital kultur 3 20 51,2 5,9 1 51,2 8,9 60,1 40,1 2,6 5,6 6 -0,4 10,0

klassisk 3 20 21,4 2,2 1 21,4 3,3 24,7 4,7 0,3 3,3 4 -0,7 6,2

kunsthistorie 3 20 80,0 16,1 1 1 80,0 24,2 105,2 85,2 5,6 8,6 8 0,6 13,0

lingvistikk/datalingvistikk 3 20 22,8 7,4 1 2 22,8 11,1 35,9 15,9 1,0 4,0 6 -2,0 5,7

nordisk 3 20 183,5 33,2 1 183,5 49,8 233,3 213,3 14,0 17,0 19 -2,0 12,3

teatervitenskap 3 20 22,4 7,4 1 22,4 11,1 33,5 13,5 0,9 3,9 3 0,9 11,2

LLE Total 23 140 435,4 86,1 4 435,4 129,2 568,5 428,5 28,2 51,2 55 -3,8 10,3

senterledelse 1 1,0
kjønnsemner - litteratur 2 10 8,6 1 8,6 0,0 8,6 -1,4 -0,1 2,0 2 0,0 4,3

SKOK Total 3 10 8,6 0,0 0 8,6 0,0 8,6 -1,4 -0,1 3,0 2 0,0 4,3

SVT inkl senterledelse 4 10 4,0 1 3 4,0 0,0 7,0 -3,0 -0,2 4,0 4 0,0 1,0

SVT Total 4 10 4,0 0,0 3 4,0 0,0 7,0 -3,0 -0,2 4,0 4 0,0 1,0

CMS 2

Andre Total 0 0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FAK HF 86 480 1418,4 357,7 1776,1 25 1679,5 588,0 2290,5 1810,5 119,0 207,1 202,5 3,6 11,2
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Stillingsressurser språk 3
Grunnlag for bemanningsplan 2013-2017

Kommentarer til stillingsressurser - budsjettmodellens pkt.A :

1) Dagens stillinger er basert på lønnsbudsjettet (faste ansatte og utlyste stillinger) pr. 20. juni 2012 og DBH tall per 1.okt 2011. På musikkvitenskap 
er det 1 ansatt og 2 ledige hjemler under utlysning. Instituttledere telles der de har sin faglige tilhørighet, siden det gis kompensasjon for 
instituttledervervet.

2) Instituttledelse inkluderer instituttleder samt forskningskoordinator (50% stilling) og undervisningskoordinator (50% stilling). Disse stillingene er i 
kolonnen "Dagens stillinger" ført under sin fagtilhørighet.

3) Dagens stillinger FOF - Ex.phil. andelen (30%) er trukket fra stillingsbrøken til de faste ansatte. En 50% stilling knyttet til Wittgenstein-arkivene er 
med i stillingstallet.

4) Studiepoeng er "ny produksjon,egenfinansiert" (emne nivå). Fag - og nivåinndelingen er manuell. Årsenhetene er vektet i tråd med KDs 
finansieringskategorier, 2 år før budsjettåret. Basisårsverk for Griegakademiet er 3 basisstillinger som for de andre. Kompensasjonen som tilsvarer 
KDs finansieringskategori B kommer på studiepoengsiden.

5) Lektorutdanningen inngår i avlagte årsenheter til de respektive instituttene.

6) Ressurser tilknyttet spesielle tiltak som ex.phil., ex.fac., norskkursene, KARK og Psana er ikke tatt med. 

7) Enheter som produserer mindre enn sin basisressurs, er økt opp til basisressursnivå (gjelder italiensk, japansk, musikkvitenskap, kjønnsemner og 
SVT). Det fører til at summen for beregnet totalramme er høyere enn faktisk antall ansatte.

8) Musikkterapi er her behandlet som utøvende musikk, der studiepoengene er ganget med 3. Masternivået er også ganget med 3 for 
musikkterapi/utøvende, mot 1,5 for alle andre fag.

9) Utøvende musikk: I tillegg til faste ansatte er det lagt til estimerte 10 timelærerstillinger knyttet til faste undervisningsoppgaver, basert på en 
særskilt bevilgning som framkommer i pkt C i modellen. 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

Minimumsbemanning på framandspråka ved Det humanistiske fakultetet 

 

Institutt for framandspråk vil be om at fakultetet held fast på minimumsbemanninga for 
framandspråka som er lagt til grunn i utkastet til bemanningsplan som vart sendt ut til 
fakultetsstyremøtet i oktober.  I saksframlegget frå dekanatet heiter det her:  

 
Ved alle fremmedspråkene har det gjennom mange år vært en utstrakt bruk av midlertidige 
universitetslektorstillinger til den grunnleggende undervisningen. Dette må regnes som 
permanente oppgaver som skal utføres av fast ansatte. I og med at dette er oppgaver på et 
svært grunnleggende nivå har fakultetet i styringsdialog med universitetsledelsen fått aksept for 
at det kan tilsettes i universitetslektorstillinger. I bemanningsplanen for 2013 – 2017 foreslår vi å 
øke opp basisbemanningen for fremmedspråkene fra 3 til 3,5 stilling (…..). (Sak 46/12, 
fakultetsstyremøtet 11. september 2012) 

 

Her er det to ulike poeng. For det første at framandspråka treng ein viss bruk av lektorstillingar 
knytte til den grunnleggjande opplæringa, og at desse stillingane bør vera faste når dei dekkjer 
permanente behov. For det andre at basisbemanninga ved framandspråka bør hevast frå 3 til 3.5. Vi 
støttar begge desse framlegga frå dekanatet fullt ut, sjølv om vi gjerne skulle sett at ein gjekk noko 
lenger i å tilsetja i faste lektorstillingar, og vi ser begge delar som svært viktige for instituttet. Når det 
gjeld bruken av universitetslektorar, har IF fleire gonger tidlegare gjort greie for oppfatninga vår, og 
vi håpar vi kan få på plass nokre faste lektorstillingar i den nye bemanningsplanen (sjå m.a. brev til 
fakultetet 9.6.11 og 19.10.11, ePhorte 11/7258). Sidan vi meiner å ha argumentert grundig for dette 
tidlegare, vil vi i dette brevet konsentrera oss om framlegget til oppjustert minimumsmannskap ved 
framandspråka. 

 

I prosessen som munna ut i den nye modellen for faste vitskaplege stillingar ved fakultetet 
(bemanningsplanane), var det på tale med ei høgare minimumsbemanning på m.a. framandspråka 
enn på dei andre faga. Det vart i ein fase lagt til grunn at framandspråka skulle ha ei basisbemanning 
på 0,5 stilling meir pr fag enn dei fleste andre faga (3 mot 2.5). Den endelege modellen som vart 
vedteken, inneheld likevel ikkje ei slik differensiering. I høyringsfråsegna til den nye modellen skreiv 
IF m.a. dette om fakultetet sine utrekningar av ressursbehovet ved faga: 

 
Vi har prøvd ut denne modellen på tre av faga våre: fransk, arabisk og russisk. Vi har 

Referanse Dato 

2012/12095-ARUT 30.10.2012 
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teke utgangspunkt i det same studenttalet (20), den same snevre definisjonen av 
undervisninga på emna, og den faktiske undervisninga som blir gitt på desse emna. I 
så fall treffer modellen godt for franskfaget (1795 timar), men ikkje for arabisk (2341) og 
russisk (2373 timar, pluss 435 timar dersom grunnkurset RUS100 blir rekna med). Dette 
viser at modellen ikkje tek høgde for undervisningsbehovet på dei språkfaga der vi må 
forventa at studentane startar utan særlege førekunnskapar. Skal vi gje eit forsvarleg 
undervisningstilbod her, må vi investera meir undervisning enn det minimums-modellen frå 
fakultetet legg til grunn. (Høyringsfråsegn frå IF 25.10.2010, ePhorte 2010/8303) 

 

Problemet her er altså at minimumsstandarden som har vore lagt til grunn i bemanningsplanen, ikkje 
tek høgde for det undervisningsbehovet som er på eit framandspråk, og særleg ikkje på dei språka 
som er mest ulike vårt eige språk, og som samstundes knapt er utbygde i det norske skuleverket. 
Arabisk er ein god illustrasjon på dette. Vi må leggja til grunn at studentane er heilt utan 
forkunnskapar når dei byrjar studiet. Dei må læra eit heilt nytt alfabet og eit nytt lydverk, dei skal 
skjøna språket munnleg og skriftleg, og dei skal læra seg å tala og skriva språket. Samstundes er 
arabisk, som andre universitetsfag, eit akademisk studium som strekkjer seg frå grunnivået og opp til 
og med doktorgrad. Vi meiner det er heilt opplagt at ei slik språkopplæring krev fleire 
undervisningstimar enn mange andre fag. Å greia å gje studentane forsvarleg undervisning, 
kombinert med å ta vare på faget som forskingsfag, er heilt urealistisk med ei bemanning på 3 
tilsette. Ei utviding til 3.5 faste stillingar vil framleis vera i underkant av det faget treng, men det er 
likevel ikkje tvil om at ei halv ekstra undervisningsstilling vil vera til stor hjelp.  

 

Alternativet til å gje også dei små språkfaga ei tilstrekkeleg bemanning er, slik vi ser det, anten at dei 
blir utarma som forskingsfag, eller at studentane ikkje får den undervisninga dei treng. Dette siste vil 
sannsynlegvis igjen slå tilbake på rekrutteringa av studentar til faget. 

 

Undervisningsbehovet er også stort på andre små språkfag, som t.d. italiensk. Sjølv om spranget for 
ein norsk student ikkje er like stort som til arabisk, må ein også her leggja til grunn at studentane er 
utan forkunnskapar. Faget skal gje utdanning frå grunnleggjande nivå til doktorgrad og har dessutan 
ein fast stab som skal ta vare på både litteratur og språk. Også her ville 3 tilsette vera for lite, og 
minimumsbemanninga bør vera 3.5. Samstundes er faget i den heldige situasjonen at dei har ein 
italiensk sendelektor i full stilling og betalt av den italienske staten. Dermed blir 
undervisningsbehovet dekt med tre fast tilsette pluss sendelektor. Heller ikkje på fag som tysk, fransk 
og russisk ser vi dette som eit praktisk problem i dagens situasjon sidan bemanningsplanen legg opp 
til minst fire eller fem fast tilsette på desse faga. 

 

Ein standard på minst 3.5 fast tilsette bør ein likevel halda fast på for alle framandspråka sjølv om det 
for dei fleste faga ved instituttet ikkje vil ha praktiske konsekvensar i dagens situasjon. Instituttet ser 
det som prinsipielt viktig å knesetja ei minimumsbemanning som gjer at dei små språkfaga  kan 
haldast oppe som forskingsfag og samstundes gje studentane eit fullverdig undervisningstilbod. 
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1. Forslag til administrativ bemanningsplan 2013 - 2016 

 

 

Bakgrunn 

Fakultetet har de siste tre årene hatt en langsiktig faglig bemanningsplan. I forbindelse med 
fakultetsstyrets godkjenning av ny strategi for fakultet, ble det vedtatt at det også skulle 
utarbeides en langsiktig administrativ bemanningsplan for fakultetet. 
 
 
Om bemanningsplanen 

Bemanningsplanen er utarbeidet på bakgrunn av en grundig kartlegging på alle 
grunnenhetene og i fakultetsadministrasjonen.  Endringer i ansvarsfordeling og oppgaver 
som har skjedd siden instituttsammenslåingen i 2007 er gjennomgått og konkrete 
ressursbehov behov på enhetene er kartlagt gjennom samtaler med alle administrativt 
ansatte og i møter med instituttledelsene.  
 
Gjennomgangen av dagens administrative bemanning både med hensyn til ressurser og 
kompetanse viser at det er et behov for en bemanningsmessig styrking av administrasjonen 
totalt sett ved fakultetet. Utviklingen ved fakultetet siden omorganiseringen i 2007, både i 
form av delegerte fullmakter, økt handlingsrom og økonomiske forhold inkludert en kraftig 
økning i bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), gjør det nødvendig å prioritere en 
styrking av administrasjonen i 2013. Det er gjort rede for styrking av visse administrative 
funksjoner som det haster å få på plass av hensyn til den faglige virksomheten.  
 
Fakultetets solide økonomiske situasjon i 2012 tilsier at det er fornuftig å møte disse 
behovene nå gjennom en viss økning i administrative stillinger. Vårt fakultet har en relativt 
lav administrativ bemanning i forhold til vitenskapelige ansatte dersom vi sammenligner med 
andre fakulteter ved UiB og med Det humanistiske fakultet ved UiO og UiT. 
 
Forslagene for 2013 innebærer åtte nye årsverk hvorav fire årsverk vil være en nettoøkning 
på fakultetets budsjett. De resterende fire årsverkene finnes det dekning for gjennom avgang 
i løpet av 2013, økte og spesifiserte inntekter i fakultetets ramme og dekningsbidrag fra 
BOA-virksomheten. Forslagene for resten av perioden innebærer en omfordeling av 
ressurser mellom enhetene uten at det legges opp til en ytterligere økning i antall stillinger. 
 
Fakultetsdirektøren har det overordnede ansvaret for de samlede administrative tjenestene 
ved fakultetet og har fullmakter til å foreta hensiktsmessige justeringer i samarbeid med 
instituttledelsene.   
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Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar den administrative bemanningsplanen for 2013 – 2016 med de 
endringer som fremkom i møtet. Fakultetsdirektøren gis fullmakt til å gjøre de endelige 
justeringene i planen. 
 
 
 
   

 

Gjert Kristoffersen  

 

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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Bakgrunn 

I forbindelse med at fakultetsstyret godkjente strategi for perioden 2012-16 ble det vedtatt 
at det skulle lages en bemanningsplan for administrasjonen der også fordeling av ansvar, 
arbeidsoppgaver og administrative ressurser mellom institutt og fakultet og mellom 
instituttene skulle vurderes. Ett utgangspunkt for planen er tidligere vedtak om et 
forholdstall mellom vitenskapelige og administrative stillinger på omtrent 80-20. 

Universitetsstyret har de senere årene hatt fokus på utviklingen i stillingskategorier ved UiB, 
både forholdet faste vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte, men også på 
utviklingen og økningen av ulike kategorier av midlertidige stillinger. Det har de siste årene 
vært en samlet økning ved UiB i administrative stillinger og UiB er opptatt av å holde øye 
med denne utviklingen fremover. 

Samtidig har det vært en systematisk desentralisering av administrative oppgaver fra 
universitetet sentralt til fakultetene, for eksempel innenfor studieadministrasjon og 
internasjonalisering, forskningsadministrasjon og personal og økonomi. Desentraliseringen 
gjenspeiles også ved at en større del av budsjettene fordeles til fakultetene på bakgrunn av 
resultater. 

Dette er det institusjonelle bakteppet for arbeidet med en administrativ bemanningsplan 
ved HF. Den administrative bemanningsplanen skal utvikles innenfor rammen av funksjons- 
og bemanningsplanen fra 2007, med tanke på mulige hensiktsmessige justeringer av denne. 
Hovedfokuset i arbeidet med planen har vært å kartlegge og vurdere ressursene ved de 
enkelte enhetene og fakultetet som helhet og definere eventuelle ressursgap. Videre blir det 
aktuelt å se på fakultetets behov for kompetanse, se på dagens samlede kompetanse og 
definere eventuelle kompetansegap. 

Hva ønskes oppnådd med bemanningsplanen? 

Administrasjonen skal totalt sett fremstå som en god, velfungerende og profesjonell 
støttefunksjon for faglig virksomhet. I det ligger det tilstrekkelig og riktig kapasitet til å møte 
behov i organisasjonen. I tillegg har administrasjonen et selvstendig ansvar for en rekke 
arbeidsoppgaver, som for eksempel personalforvaltning, økonomistyring og rapportering. 
For å sikre tilstrekkelig kompetanse, kapasitet og fleksibilitet i forhold til nye oppgaver må 
også avgang og rekruttering i administrative stillinger planlegges ved fakultetet på en mer 
helhetlig måte. 

Oppgavene i administrasjonen er oversiktlige og kjente slik de fremstår i dag, men hva blir 
arbeidsoppgavene i administrasjonen fremover? Hvilke planer og ambisjoner har 
universitetet og hva forventes av administrasjonen i lys av dette? 
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UIB-strategi og HF-strategi 

Universitetet i Bergen har en vedtatt strategi for perioden 2011-2015. I denne er det listet 
opp en del hovedmål med underliggende prioriteringer. Det er naturlig å skjele til disse 
målsetningene når ressurs- og kompetanseplanlegging skal gjøres for administrasjonen ved 
fakultetet i årene som kommer. 

Hovedmålet for UiB for forskningen er «å ha og fremme grunnleggende forskning av høy 
kvalitet i bredden av universitetets fagdisipliner». Prioriteringene som er satt opp i 
tilknytning til dette hovedmålet peker i retning av godt utbygde forskningsadministrative 
tjenester ved fakultet og grunnenheter i kombinasjon med gode relasjoner til den 
sentraladministrative stabsavdelingen. Det ligger også forventinger om gode 
støttefunksjoner for internasjonalisering og for infrastruktur (i samarbeid med UB og ITA). 
Videre skal forskningsledelse prioriteres ved UiB, med de oppgaver det medfører for 
administrasjonen av prosjektoppfølging og ledelsesstøtte. 

I fakultetets strategi sies det at det administrative støtteapparatet knyttet til forskning skal 
forbedres. Fakultetet søker å samarbeide med UB om ivaretagelse av infrastruktur og 
forskningsressurser. Det er også et fokus på internasjonalt samarbeid, med grunnlag i gode 
og etablerte forskerkontakter. Administrasjonen skal følge opp med gode støttetjenester. 
Gode ledelsesverktøy og støttefunksjoner skal også utbygges gjennom gode og jevnlige 
økonomirapporter og prognoser knyttet til eksternfinansiert virksomhet og gjennom god 
personalplanlegging, som blant annet skal sikre at store frikjøp ikke utarmer fagmiljøer for 
undervisningskrefter. 

Innenfor forskerutdanningen skal UiB «ha og fremme forskerutdanning av høy kvalitet med 
tett kobling til forskningen i grunnmiljøene». Med UiBs handlingsplan for forskerutdanning 
kom det en rekke nye forskerutdanningsadministrativ oppgaver. I den strategiske perioden 
frem mot 2015 skal universitetet blant annet prioritere utvikling av forskerskoler og 
karrierekartlegging – og veiledning av kandidater. Disse målsetningene må fakultetet følge 
opp fremover med klarere definerte ressurser, også sett i sammenheng med endringene 
knyttet til oppfølging av forskerutdanning ved fakultetet, slik fakultetsstyret vedtok i 2011. 

Hovedmålet for utdanning er «å tilby internasjonalt anerkjent forskningsbasert utdanning, 
med høy faglig kvalitet og vekt på danning, kritisk refleksjon og etisk bevissthet». I dette 
legges det opp til høy studentmobilitet gjennom forankrede og kvalitetssikrede 
samarbeidsavtaler med anerkjente universiteter i ulike deler av verden. Internasjonalisering 
og gode støttetjenester administrativt går igjen i hovedmålene ved alle kjerneaktivitetene 
ved universitetet. Det er også fokus på etter- og videreutdanning, utvikling av praksisplasser 
og tilrettelegging og videreutvikling av digitale hjelpemidler i undervisningen. 

Det faglige hovedansvaret for forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet ble i 2011 
lagt til grunnenhetene med all oppfølging det innebærer i forhold til den enkelte kandidat 
fra rekruttering, oppstart, gjennomføring og avslutning og disputas. Det formelle rundt 
opptak og avslutning ligger fremdeles på fakultetsnivået. Gjennom universitetets 
handlingsplan for forskerutdanning har det blitt lagt opp til en tettere oppfølging av den 
enkelte kandidat både faglig og administrativt. I tillegg til den rent praktiske oppfølgingen 
gjennom et forskerutdanningsløp, ønsker UiB et sterkere fokus på rekrutterings og 
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karriereveiledning. Dette var ikke inne som et element ved dimensjonering av administrative 
ressurser til forskerutdanning ved omstillingsprosessen i 2007. Også når det gjelder 
internasjonalisering i forskerutdanning har nye elementer kommet inn. Det gjelder et økt 
fokus på internasjonalisering i forskerutdanningsløpet, spesielt har fokus på cotuteller og 
samarbeid om grader i tredje syklus økt de senere år. Dette utgjør et ikke ubetydelig 
administrativt arbeid på et spesialisert nivå. 

Fakultetet har som ambisjon å videreutvikle studietilbudet i perioden for strategisk plan 
2011 - 2015. Dette gjelder særlig i forhold til østasiatiske studier, men også en oppbygging av 
bachelorprogram i musikkvitenskap. Videre søker stadig flere miljøer samarbeid på 
utdanningssiden regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det følger ofte med økonomisk støtte 
til utvikling av samarbeid, men erfaringen viser at slike samarbeidsprosjekt er krevende 
administrativt også i driftsfasen. Fakultetet har som ambisjon å utvikle flere praksisemner, 
noe som også er administrativt krevende. Det er i strategisk periode lagt opp til ein del 
utviklingsprosjekt, som arbeidslivsundersøking og rekrutteringsprosjekt. Internasjonalisering 
og studentutveksling er satsingsområder for fakultetet framover. 

I nåværende strategiske periode er samfunnsdialog et prioritert felt for universitetet. 
Hovedmålsetningen er «å formidle innsikt i vitenskapelig tenkning, metoder og resultater for 
å styrke et fritt, kritisk og åpent offentlig ordskifte og en kunnskapsbasert 
samfunnsutvikling». En rekke nye administrative støttefunksjoner peker seg her ut: 
dedikerte ressurser til webarbeid, bedre støttefunksjoner og kompetanse for 
forskerformidling, og oppfølging av alumnusarbeid. Fakultetet må prioritere ressurser på 
disse feltene, samtidig som en bedre dialog og samhandling med sentrale avdelinger må 
søkes. Fakultetet har også satt seg mål om å utvikle en mediestrategi i strategiperioden. 

«Universitetet i Bergen vil ha høy kompetanse, godt samspill mellom faglige, administrative 
og tekniske ansatte og effektive arbeidsprosesser for å nå universitetets felles mål». 
Universitetet ønsker å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver som ivaretar ansatte i ulike 
faser av livet og som har en systematisk kompetanseutvikling. For å bidra til disse målene 
trenger man utvidede personalfunksjoner som går utover personalforvaltning – og 
administrasjon og som har et større fokus på strategisk personalarbeid gjennom et 
gjennomgående blikk på rekruttering, karriereutvikling og livsfasepolitikk mer allment. 
Lederutvikling og lederstøtte omfattes også av dette. 

Forarbeid til bemanningsplanen - metode 

Bemanningsplanen har en kvantitativ del, en beskrivende del og en vurderingsdel. I den 
kvantitative delen vil utviklingen fra 2007 bli gjennomgått. 2007-tallene i oversiktene under 
refererer til tallene slik de fremstod i funksjons- og bemanningsplanen som ble utarbeidet i 
forbindelse med omstillingen. Øvrige tall er hentet fra rapporten ”Harde tall om myke fag” 
(nøkkeltallsrapport fra HF). Dette tallmateriale er videre supplert med tall som også 
gjenfinnes i fakultetets bemanningsplan for fast vitenskapelige ansatte. I tillegg vises det til 
DBH-tall. 
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I samleoversikten over ansatte hører følgende funksjoner til ”studiegruppen”: studieleder, 
studiekonsulenter, undervisnings- og eksamenskonsulenter og følgende funksjoner ligger 
samlet i ”stabsfunksjoner”: forskningskonsulenter, administrasjonskonsulenter, førstelinje 
og øvrige kontorfunksjoner. 

Til grunn for skildringene i de øvrige delene ligger intervjuer og samtaler med den enkelte 
ansatte, med grupper og ledelsen ved instituttene og sentrene til grunn. Det er blitt foretatt 
besøksrunder på instituttene og sentrene og gjennomført samtaler med de administrative 
ansatte og samtaler med ledergrupper på ulike nivå. Planen har også vært diskutert med 
fakultetets faglige ledelse. Samtaler er videre gjennomført med fakultetsadministrasjon og 
administrativ fakultetsledelse. I tillegg har det vært gjennomført oppfølgingssamtaler der 
innspill til planutkast har vært gjennomgått med lokal ledelse. Lokal ledelse har kunnet 
drøfte utkast til plan med sin administrasjon i forkant av oppfølgingssamtalene. 

Hver enkelt ansatt er gitt mulighet til å komme med tilbakemeldinger på sin 
arbeidssituasjon, utvikling i oppgaver siden 2007 og vurderinger mer allment av situasjonen 
ved instituttet og i administrasjonen ved hele fakultetet. Det har vært viktig for 
konfidensialiteten at inntrykk og vurderinger fra den enkelte i samtalene ikke blir brukt på 
en slik måte at utsagn lar seg direkte spore tilbake til enkeltansatte. På samme måte vil man 
ikke finne tilbakemeldinger på arbeidsdeling eller funksjoner mellom nivåene som kan føres 
tilbake til enkeltindivider. Beskrivelser av forhold blir omtalt og vurdert på generelt grunnlag 
med utgangspunkt i utsagn og beskrivelser som er kommet frem i samtaler med 
enkeltansatte og ledergrupper.   

Hovedfokus i samtalene har vært kartlegging av ressurser og definering av eventuelt 
ressursgap, og vurdering av kompetanse og definering av eventuelt kompetansegap. 
Spørsmål som er blitt tatt opp med den enkelte og særlig med ledergruppene har vært: 

 Hvordan vurderes de administrative ressursene ved instituttet, senteret eller seksjon 
totalt sett?  

 Hvordan er ressursfordelingen i forhold til hovedområder?  

 Hvor mangler det ressurser? Hvor mye ressurser mangler?  

 Hvor kan ressurser overføres fra et område til et annet? 

 Hvor brukes det mer ressurser enn det det totalt sett er rom for? 

 Er det oppgaver som burde overføres til et annet nivå? 
 

Videre har det blitt stilt spørsmål om kompetanse og kompetansebehov med sikte på å 
definere eventuelle kompetansegap. Utgangspunktet her har vært innspill på hvilken 
kompetanse som trengs for å kunne iverksette og fremme fakultetets og instituttets strategi 
og overordnede målsetninger.  

Aktuelle spørsmål har vært som følger: 

 Hva trengs av kompetanse lokalt og sentralt (fakultet og ev. UiB sentralt) for å bidra 
til å fremme strategien, hva er mest hensiktsmessig å bygge opp lokalt og hva er mest 
hensiktsmessig å bygge opp sentralt? 

 Hva av den nødvendige kompetansen finnes, og hva finnes ikke?  



6 

 

 Hvilken kompetanse oppleves som strategisk nødvendig og hvilke avvik har fakultetet 
totalt sett i forhold til dette, og hvilke avvik har instituttet i forhold til dette? Har man 
noen tanker om hva som skal bygges opp internt av kompetanse (gjennom 
kompetanseheving og opplæring osv.) og hva man må/bør satse på å rekruttere 
eksternt? 

 
Vedtaket i fakultetsstyret satte rammene for arbeidet med en administrativ bemanningsplan 
og avgrenset omfanget. I tillegg til en bemanningsplan skulle fordeling av ansvar, 
arbeidsoppgaver og administrative ressurser mellom institutt og fakultet og mellom 
instituttene vurderes. Det har ikke vært aktuelt å ta en diskusjon om organisering av flere 
eller færre administrative oppgaver eller funksjoner i fellestjenester, noe som har betydd at 
spørsmål knyttet til slike endringer og omrokeringer ikke har vært berørt og blitt vurdert i 
denne omgangen. Tilbakemeldinger som er kommet i løpet av arbeidet med denne planen 
tyder på at disse spørsmålene bør vurderes på sikt, da gjerne som en oppfølging 
evalueringen av instituttsammenslåingen fra 2007. 

Administrasjonen totalt sett ved fakultetet  

Ved DBH-rapporteringstidspunktet i oktober 2011 var det knappe 87 administrative årsverk 
ved fakultetet. Dette utgjorde 17 % av den samlede staben. Totalt er det i oktober 2011 
rapportert i rett i underkant av 500 ansatte ved fakultetet. Inkludert i dette tallet er 
rekrutteringsstillinger og midlertidig ansatte på prosjekter1.  

Andelen administrativt ansatte er lavere ved fakultetet enn ved andre sammenlignbare 
fakulteter ved universitetet. Både ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det psykologiske 
fakultet og Det juridiske fakultet ligger andelen administrativt ansatte over 20 % og til dels 
godt over. Disse fakultetene er sammenlignbare både fordi de har samme typen tjenester 
ved fakultetet og ikke har en stor andel tekniske stillinger og støttestillinger, samtidig som de 
betjenes av samme sentraliserte funksjoner fra universitetet sentralt. Aktiviteten ved Det 
humanistiske fakultet er større og til dels betydelig større enn ved disse fakultetene. 

Om man sammenligner andelen administrativt ansatte med våre tre store søsterfakulteter 
ved UiO, NTNU og UiTø vil man finne at vi andelen administrativt ansatte ved HF i Bergen 
ligger omtrent på nivå med NTNU, mens andelen er vesentlig større og godt over 20 % ved 
UiO og UiTø. Det er imidlertid ikke like lett å trekke konklusjoner av dette, da det varierer 
mellom de ulike institusjonene hvilke funksjoner som er organisert i sentraliserte funksjoner 
og hvilke som er lagt lokalt til fakultetene og enhetene. 

 

 

                                                             
1

Det er omlag 180 aktive doktorgradskandidater ved fakultetet, og dersom man inkluderer alle aktive ph.d.-kandidater utenom 

stipendiatstillingene inn i regnestykket blir den administrative prosentandelen lavere. Dette er relevant særlig sett i lys av de økte 

oppgavene i forbindelse med forskerutdanningen ved fakultetet.  
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Utviklingen i korte trekk de siste årene 

Studenttallet ved fakultetet målt i antall registrerte studenter har hatt en nedgang fra rundt 
3700 studenter i 2007 til 2995 studenter i 2012. Opptakstallene har i samme tidsrom variert 
noe, men utviklingen de siste tre årene har vært en nedgang fra rundt 3100 i 2010 til i 
underkant av 2600 i 2012. Siden reorganiseringen i 2007 har studietilbudet også endret seg. 
Flere tilrettelagte programmer er lagt ned og erstattet av disiplinære bachelorprogrammer. 
Samtidig har det blitt etablert en rekke nye tilbud, som f.eks. erfaringsbasert master knyttet 
til lærerutdanning og integrert master i musikkterapi.  

Det har vært en økning i utenlandske studenter ved fakultetet sammenlignet med 2009. 415 
i 2012 mot 325 i 2009. Antall utvekslingsstudenter har ligget relativt stabilt og varierer 
mellom 250 og 270 de siste årene.  

Det har vært en økning i antall aktive doktorgradsavtaler ved fakultetet sammenlignet med 
utgangsåret 2007. dette året fantes det 119 aktive doktorgradsavtaler ved fakultetet, mens 
det tilsvarende tallet er 179 i 2011. Med handlingsplanen for ph.d.-utdanningen ved 
universitetet ble det tydeligere krav til oppfølging av doktorgradskandidatene, noe som 
medførte en rekke nye oppgaver for fakultetet. Dette gjelder f.eks. midtveisevaluering og 
ulike rapporteringer gjennom studieåret. Fakultetets egen nyorganisering av 
forskerutdanningen virksom fra 2012 har også medført endring i oppgaver samlet sett ved 
fakultetet.  

Fra 2009 til 2012 har fakultetets inntekter økt fra 344 millioner i 2009 til 413 millioner i 2012. 
Lønnskostnadene har i samme periode økt fra 276 millioner til 319 millioner og 
driftskostnadene fra 24 millioner til 90 millioner.  

Under gis det noe mer detaljerte oversikter som viser denne utviklingen ved fakultetet mer i 

detalj og der utviklingen ved grunnenhetene de fire siste årene også blir tydeliggjort. En 

økning i grunnbevilgning og i øvrige inntekter fører til økte kostnader, både lønns- og 

driftskostnader, noe som betyr flere oppgaver for administrasjonene både lokalt og sentralt. 

Oversiktene viser også utviklingen for den enkelte grunnenhet og mellom de ulike 

instituttene og sentrene, noe som blir et viktig bakteppe når ressurser og kompetanse i de 

ulike funksjonene og i administrasjonene skal beskrives og vurderes.  
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Inntekt per grunnenhet 

Per grunnenhet (alle finansieringskilder)

2009 

regnskap

2010 

regnskap

2011 

regnskap

2012 

budsjett

110000 Det humanistiske fakultet -310 620 186 -316 847 615 -337 239 329 -341 763 900

110001 humanistiske fak. fellesfunk -5 119 263 -6 498 002 -3 496 577 -10 752 800

110100 HF-Fak.Sekr. -53 807 25 026 -616 -15 600

110110 Det humanistiske fakultet, sekretariatet -201 962 -137 548 -61 593 0

112000 Institutt for fremmedspråk -5 916 058 -5 542 158 -10 189 122 -5 389 800

112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier -11 998 634 -15 552 191 -20 699 584 -26 215 000

112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. -5 810 934 -8 206 971 -15 214 403 -14 341 000

116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier -2 044 361 -1 303 488 -3 975 323 -911 500

116400 Griegakademiet 1 019 216 -2 087 833 -494 773 -619 200

117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. -615 920 -2 104 841 -2 017 000 -1 343 000

117500 Senter for vitenskapsteori -2 804 063 -3 667 021 -5 300 902 -4 250 200

118200 Senter for middelalderstudier 0 -13 100 049 -9 060 017 -7 761 000

Totale inntekter -344 165 970 -375 022 691 -407 749 239 -413 363 000  

 

 

Lønnskostnad per grunnenhet 

Per grunnenhet (alle finansieringskilder)

2009 

regnskap

2010 

regnskap

2011 

regnskap

2012 

budsjett

110000 Det humanistiske fakultet 10 107 0 0 0

110001 humanistiske fak. fellesfunk 4 302 368 3 091 937 2 406 936 51 500

110100 HF-Fak.Sekr. 4 864 823 5 111 909 6 135 988 6 566 300

110110 Det humanistiske fakultet, sekretariatet 13 419 198 13 272 438 13 847 119 15 732 600

112000 Institutt for fremmedspråk 54 136 362 52 575 868 52 869 535 57 479 400

112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 71 836 613 75 986 798 74 746 982 81 452 900

112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. 58 619 040 60 054 738 57 663 641 62 394 500

116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 31 068 402 29 231 155 30 340 969 31 710 800

116400 Griegakademiet 25 037 783 26 185 068 29 138 723 32 533 100

117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. 5 712 201 6 597 801 6 893 680 6 658 300

117500 Senter for vitenskapsteori 6 647 678 8 604 012 9 463 088 9 760 000

118200 Senter for middelalderstudier 0 11 343 192 15 623 461 14 761 400

Totale lønnskostnader 275 654 574 292 054 917 299 130 122 319 100 800  

 

Driftskostnad per grunnenhet 

Per grunnenhet (alle finansieringskilder)

2009 

regnskap

2010 

regnskap

2011 

regnskap

2012 

budsjett

110000 Det humanistiske fakultet 170 743 8 516 45 042 3 313 500

110001 humanistiske fak. fellesfunk 19 702 785 15 608 140 13 687 550 16 922 300

110100 HF-Fak.Sekr. 0 48 765 74 243 15 600

110110 Det humanistiske fakultet, sekretariatet 587 124 463 302 561 276 64 700

112000 Institutt for fremmedspråk 5 541 928 5 649 036 5 649 341 9 986 000

112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 7 854 806 8 241 587 9 678 792 22 279 700

112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit. 5 032 626 6 932 484 11 581 757 17 601 200

116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 3 419 336 2 318 073 3 142 757 4 118 800

116400 Griegakademiet 4 887 481 4 315 274 5 089 413 3 869 100

117400 Senter for  kvinne-og kjønnsforsk. 944 011 1 597 671 1 329 539 1 528 100

117500 Senter for vitenskapsteori 1 341 898 2 333 465 2 688 759 3 039 300

118200 Senter for middelalderstudier 0 5 180 186 3 026 285 7 273 100

Totale driftskostnader 49 482 738 52 696 498 56 554 754 90 011 400  
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Eksternfinansiert aktivitet (kostnad) totalt og per grunnenhet 

Kostnadsført

Eksternfinansiering 2008 2009 2010 2011 1.kv. 2012

110001 - Fakultetet -0,4 -2,1 -1,3 13,7 0,0

112000 - IF 4,7 4,7 5,8 3,8 1,5

112100 - LLE 4,1 11,1 16,0 18,1 4,5

112200 - AHKR 6,4 7,9 10,3 9,1 2,8

116200 - FOF 3,5 2,7 1,5 2,5 1,1

116400 - GA 3,9 1,1 1,7 0,6 -0,2

117400  - SKOK 0,1 0,6 1,7 2,0 0,5

117500 - SVT 1,7 3,1 3,5 5,0 1,6

118200 - CMS 0,0 0,0 11,9 8,7 2,8

TOTAL BOA 24,0 29,0 51,2 63,5 14,7

Utvikling 

2008-2011

 

 

Som tabellen viser har utviklingen i den eksternfinansierte virksomheten ved fakultetet vært 
formidabel de siste årene. Vedtaket om å legge mye av forskningsaktiviteten som tidligere 
var i randsonen tilbake til UiB har vært avgjørende her. Økte BOA-inntekter har ført til mer 
administrasjon og oppfølging, både i forhold til omfanget av oppgaver, men også i form av 
kompleksitet og behov for spisskompetanse. Det er flere prosjekter å følge opp og flere 
større og med komplekse prosjekter enn tidligere.  

Den samlede veksten i fakultetets økonomiske rammer, har også gitt grunnlag for flere 
tilsettinger, særlig knyttet til eksternfinansiert virksomhet. Dette har gitt merkbart flere og 
mer komplekse oppgaver også innenfor personalfeltet. Flere ansettelser over BOA-
virksomheten har ført til flere frikjøp, ansettelser av flere vikarer, i flere åremålsstillinger og i 
øvrig midlertidighet. 
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LLE 

Administrasjonssjef 1, 0 
 

Studiegruppe 9,3 inkl ANA og PRAKTINF  

Stabsfunksjoner 3, 5 
 

Tekniske stillinger og 
arkiv 1, 5 

 

SUM ÅRSVERK 15,30 
 

 

Utgangspunktet for instituttet i 2007 var 13 stillinger inklusive administrasjonen av 
norskkursene. De tekniske stillingene og arkivarstillingen lå ikke inne i planen fra 2007, og i 
2007 var det tilsvarende dagens omfang på disse funksjonene. De tekniske stillingene og 
arkivarstillingen betjener hhv. fjernundervisning kunsthistorie, stadnamnarkivet og 
teaterarkivet. Økningen i ressurser siden 2007 har skjedd innenfor studieadministrasjon, 
mens det har vært en nedgang i stillingsressurser knyttet til stabsfunksjoner. 

Det er 55 faste vitenskapelige stillinger i hht. den faglige bemanningsplanen. Det er 52 aktive 
doktorgradskandidater. Totalt er det 126,7 årsverk ved instituttet på 
rapporteringstidspunktet i 2011. Korrigert for faglig lederstillinger som rapporteres inn som 
administrativ stilling, samt feilregistrering av eksternfinansiert prosjektleder utgjør 
administrasjonen 12 % av det totale stillingstallet ved instituttet. To av stillingene er knyttet 
til fellestjenester for universitetet (norskkursene). 

I 2011 ble det avlagt totalt 640 årsenheter i 2011. Instituttet har opplevd en formidabel 
økning i BOA-aktivitet fra 4,1 i 2008 til 18,1 millioner i 2011. Prognosene viser at det ligger an 
til en ytterligere økning fremover. 

Vurdering av utvikling siden 2007 
LLE er et stort institutt både hva fag, fellestjenester og ekstern aktivitet angår. Dette 
gjenspeiles også i oppgavene og funksjonene administrasjonen skal dekke. I forbindelse med 
omstillingen overtok fakultetet og instituttet brorparten av ansvaret for administrering av 
norskkursene på vegne av universitetet og disse oppgavene er således å regne som 
fellestjenester for universitetet. Oppfølgingen av disse tilbudene krever samhandling med 
flere sentrale avdelinger og andre enheter ved universitetet, da norskkursene gis både til 
studenter og ansatte.  I tillegg har instituttet ansvar for et praksisemne som kan inngå i 
bachelorgradene ved fakultetet. Dette er et ressurskrevende emne som krever mye 
administrasjon og utadrettet virksomhet. Instituttet har mange fag og mange 
utdanningstilbud, inklusive tre ulike lærerutdanningstilbud og mange etter- og 
videreutdanningstilbud. I tillegg gjennomfører instituttet sommerkurs i norsk i fellesferien 
for utlendinger. 
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Instituttet har gjennomgått funksjonene i administrasjonen, men mener det er små 
muligheter for effektivisering og omfordeling av oppgaver. Det kan likevel synes som om 
instituttet kan ha noe uforløst kapasitet i eksamens- og undervisningskonsulentstillingene i 
de mindre arbeidsintensive periodene for denne gruppen. Det bør tas en gjennomgang av 
studieadministrasjonen ved LLE med tanke på å få en bedre fordeling av ressurser på de 
ulike feltene gjennom studieåret. Her kan erfaringer fra tilsvarende gjennomganger ved 
andre institutter være til hjelp. 

Det er usikkert hva utviklingen fremover vil kreve av studieadministrative ressurser. Rent 
konkret kan det være snakk om oppgaver i forbindelse med et ev. nytt masterprogram i 
retorikk og en ev. joint degree ved SKOK. 

Instituttet har fått et tydeligere delegert ansvar for forskerutdanningen, herunder ansvar for 
15 studiepoeng av opplæringsdelen organisert slik instituttet mener er hensiktsmessig, 
enten gjennom forskerskoler eller på annen måte. Den administrative oppfølgingen av den 
nåværende forskerskolen ved instituttet er lagt til pliktarbeidet i stipendiatstilling og det er 
ikke gitt signaler på at eller i tilfeller hvordan instituttet har tenkt organisering av denne 
biten av forskerutdanningsadministrasjonen fremover, enten tilbudene blir gitt i 
forskerskoleregi eller på annen måte. 

LLE er det klart største og mest komplekse instituttet i forhold til inntekter og kostnader og 
er administrativt således det mest krevende instituttet å følge opp enten det gjelder lokal 
administrasjon eller gjennom fellestjenester. Instituttet har de største inntektene, den 
største lønnsandelen og er den enheten som totalt sett har hatt den største utviklingen i 
inntekter og genererte kostnader de siste årene. Dette krever mye av ledelsen og av de ulike 
stabsfunksjonene, både når det gjelder å følge opp utvidede fullmakter og handlingsrom og i 
den daglige administrative driften som genereres av denne store og økte aktiviteten ved 
instituttet. Instituttet har behov for mer kapasitet i førstelinjetjenesten/øvrige 
stabsfunksjoner på grunn av den store og mangfoldige aktiviteten. 

Med den kraftige økningen i BOA-virksomheten som har vært i løpet av de siste årene og 
med den store BOA-aktiviteten i dag, samt prognosene for nær fremtid, er de 
forskningsadministrative ressursene ved instituttet for knappe. Dette gjelder både de mer 
rendyrkede forskningsadministrative oppgaver og oppgaver av mer generell administrativ 
karakter. De faglig ansatte har gitt tilbakemeldinger om at det er for lite kapasitet og støtte i 
dagens instituttadministrasjon på dette feltet. Ledelsen ønsker en stilling som kan følge opp 
prosjektporteføljen ved instituttet i utvidet forstand. For å avlaste administrasjonssjef og 
administrasjonskonsulent ønskes også personaladministrative oppgaver i forbindelse med 
eksternfinansierte stillinger lagt til en slik stilling, samt prosjektoppfølging i forhold til 
kontrakter og rapporteringer og enklere prosjektøkonomiske oppgaver.  
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IF 

Administrasjonssjef 1,0 

Studiegruppe 5,93 

Stabsfunksjoner 3, 0 

SUM ÅRSVERK 9,93 

 

Utgangspunktet for instituttet i 2007 var elleve administrative stillinger. Sammenlignet med 
utgangspunktet har både studieadministrasjon og stabsfunksjoner blitt redusert. Det er også 
færre vitenskapelig ansatte ved instituttet enn i 2007. 

Den faglige bemanningsplanen opererer med et stillingstall for instituttet på 48,1 faste 
stillingsressurser. I samme plan vises det til 34 aktive i doktorgradsprogrammet. I 2011 ble 
det avlagt rundt 400 årsenheter på bachelor- og masternivå. Samlet stillingsantall i 2011 er i 
følge DBH-tall 83,8 årsverk. Korrigert for instituttleder og noen feilregistrerte 
eksternfinansierte årsverk som er rapportert inn som administrative årsverk, utgjør den 
administrative staben om lag 12 % av det totale stillingstallet. 

Den eksterne prosjektporteføljen har ligget på mellom fire og seks millioner de siste fem 
årene. 

Vurdering av utvikling siden 2007 
IF er et av de største instituttene ved fakultetet og har mange fag, mange 
studieprogrammer, inklusive tre lærerutdanningstilbud og flere etter- og 
videreutdanningstilbud. Den internasjonale virksomheten ved instituttet på 
utdanningsfronten er stor og den største ved fakultetet sett under ett.  

Instituttet har også ansvaret for en forskerskole der det administrative ansvaret har vært 
lagt til pliktarbeidsdelen av en stipendiatstilling. Det er ikke gitt signaler om at instituttet 
ønsker en endring av dette fremover. 

Instituttet har noe eksternfinansiert aktivitet, men den utgjør en mindre andel og er mindre 
kompleks sammenlignet med de to andre store instituttene ved fakultetet. 

 Det generelle inntrykket etter samtalerundene på instituttet både med den administrative 
staben og med ledergruppen, er at administrasjonen ved instituttet er tilstrekkelig 
bemannet og at instituttet har nok administrative ressurser ut fra dagens aktivitets- og 
ambisjonsnivå. Instituttet har planer om flere utviklingsprosjekter fremover, blant annet et 
rekrutteringsprosjekt, og har ved dette tilfellet klart å skaffe administrativ kapasitet til 
prosjektet ved omfordeling av oppgaver for å bruke eksisterende kompetanse og 
spisskompetanse ved instituttet på en optimal måte.  

Til tross for en tilstrekkelig bemanning er det likevel funksjoner de hadde ønsket å kunne 
styrke og tjenester de hadde ønsket å tilby sine vitenskapelige ansatte. Ett viktig felt for 
instituttet vil være å styrke forskningsadministrasjonen for å bedre støttefunksjonene for 
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forskningsaktiviteten ved instituttet. Instituttet påpeker at det er behov for støtte og 
rådgivning knyttet til skriving av gode søknader om eksternt finansierte prosjekter i 
kombinasjon med støttefunksjoner som allerede ligger i fakultetets personal- og 
økonomifunksjon. Like fullt vurderes ikke omfanget av den eksternfinansierte aktiviteten ved 
instituttet som omfattende nok til at forskningsadministrasjonen bygges ut lokalt på det 
nåværende tidspunktet. Bedre ledelsesstøtte lokalt i saksforberedelser og tyngre 
utredninger er også nevnt som et kompetanseområde instituttet ønsker å utvikle fremover 
og som instituttet vil ha i mente ved nyrekruttering og øvrig organisasjonsutvikling lokalt. 

AHKR 

Administrasjonssjef 1,0 

Studiegruppe 6, 4 

Stabsfunksjoner 3, 8 

Tekniske stillinger og 
arkiv 2, 0 

SUM ÅRSVERK 13,2 

 

Administrasjonen ved AHKR er omtrent den samme som i 2007. Det har vært en liten økning 
i studiestaben og en liten reduksjon i stabsfunksjoner. Det er også noen færre vitenskapelige 
stillinger enn i 2007. Siden omstillingen i 2007 har instituttet mistet en 50 % arkivarstilling 
som ikke var med i funksjons- og bemanningsplanen fra 2007. Instituttet besitter også to 
fagtekniske stillinger knyttet til LMS-systemet KARK som ikke var medregnet i 
ressursgrunnlaget i 2007. KARK gir tjenester til flere fakulteter ved universitetet, da særlig 
JUS- og SV-fakultetet. 

I hht. den faglige bemanningsplanen har instituttet 46,5 faste vitenskapelige årsverk. Den 
samlede staben utgjør 90,7. Det er 56 aktive doktorgradskandidater ved instituttet.  

Det er avlagt om lag 640 årsenheter ved instituttet på bachelor- og masternivå. 

Den administrative bemanningen medregnet KARK-stillingene utgjør 14 % av 
totalbemanningen ved instituttet. 

Instituttets eksterne prosjektportefølje har økt fra rundt seks millioner i 2008 til rundt ni 
millioner i 2011 

Vurdering av utvikling siden 2007 
Av administrative oppgaver som har kommet til siden 2007 representerer etableringen av 
masterprogrammet i region- og regionalisering og et administrativt ansvar for Senter for 
Midtausten- og islamske studiar nye arbeidsoppgaver for instituttadministrasjonen som bare 
delvis medførte tilførsel av nye administrative ressurser. Fremover kommer integreringen av 
de delene av CMS-aktiviteten som hører hjemme ved AHKR, noe som også vil kreve 
administrativ oppfølging fra instituttadministrasjonens side.  
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I løpet av årene som har gått siden reorganiseringen har instituttet hatt fokus på 
administrative prosesser og refordelt oppgaver og ressurser der det har vært mulig og 
hensiktsmessig. Blant annet har man lykkes i å finne fungerende løsninger for eksamens- og 
undervisningskonsulentene i den forstand at de har fått andre oppgaver i perioder med liten 
aktivitet for denne gruppen ved instituttet. I eksamensperiodene er det høyintensivt for 
denne gruppen slik det er ved de andre enhetene. 

Instituttet har merket de økte oppgavene som er kommet til siden dimensjoneringen fra 
2007, særlig innenfor forskning og forskerutdanning der aktiviteten ved instituttet har økt 
betydelig siden 2007. Instituttet ser behov for å styrke kapasiteten på disse feltene totalt 
sett og ønsker å rendyrke forskerutdanningsadministrasjon i egen stilling der 
studieadministrativ kompetanse og erfaring etterspørres. En slik løsning vil muliggjøre en 
konsentrering av forskningsadministrative oppgaver lagt til instituttets eksisterende 
forskningsadministrative ressurs, noe som oppleves som hensiktsmessig bruk av 
eksisterende ressurser og kompetanse.  

FOF 

Administrasjonssjef 1,0 

Studiegruppe 5, 0 

Stabsfunksjoner 2, 0 

SUM ÅRSVERK 8, 0 

 

I 2007 hadde instituttet 7,5 stillinger i administrasjonen mot åtte årsverk i januar 2012. 
Endringer i løpet av 2012 gjør at administrasjonen innen utgangen av 2012 vil ha færre 
ansatte enn i 2007.  

Det er samlet sett 9,7 faste stillingsressurser knyttet til fagstudiet ved instituttet, men i 
tillegg kommer det mange ansatte i faste og midlertidige brøker knyttet til ex.phil. og 
førstesemesterstudier. Totalt er det 65,6 årsverk knyttet til instituttet. Det er 11 aktive 
doktorgradskandidater ved instituttet og er avlagt 107,4 årsenheter ved bachelor- og 
masterstudiet ved instituttet 

Den administrative staben utgjør i overkant av 13 % om man regner alle faste og midlertidige 
årsverk med. Dersom man videre tar høgde for 7-8 midlertidige årsverk som hvert år 
kommer i tillegg i høyaktivitetsperioden for førstesemesterstudiene i høstsemestrene, 
reduseres den administrative stillingsandelen til 11 %.  

Den eksterne porteføljen har ligget mellom to og fire millioner de siste årene, men 
instituttet er inne i en god utvikling og ligger an til en vesentlig økning fremover.  
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Vurdering av utvikling siden 2007 
I tillegg til den faste staben ved instituttet har det vært brukt en midlertidig ekstrastøtte 
hvert høstsemester for å utføre det ekstraarbeidet som kommer i forbindelse med 
avviklingen av de store kullene på ex.phil. og ex.fac. I inneværende år har ikke instituttet 
denne ekstrastøtten, noe som i realiteten innebærer en reduksjon i administrativ bemanning 
i høst sammenlignet med foregående høstsemestre. 

Wittgensteinarkivet ble i 2011 flyttet til instituttet fra UNI Digital uten at det fulgte 
administrative ressurser med. Det antas at det før overflyttingen ble brukt ett kvart 
administrativt årsverk i tilknytning til arkivet. Overføringen har ført til endrede og flere 
oppgaver for stabsstillingene ved instituttet. I tillegg har FOF fått det administrative ansvaret 
for dannelsesemnene ved universitetet i tillegg til oppgaver innenfor etter- og 
videreutdanningsfeltet og emnene innenfor tilbudet ”Norge som innvandringsland”. 

Både ledelse og ansatte fremhever det problematiske med skjev arbeidsfordeling høst – vår. 
Dersom det finnes administrative behov ved andre enheter som er sesongpreget og lagt til 
vårsemestrene, vil ansatte ved instituttet kunne yte bistand for andre. 

Instituttledelsen ønsker bedre utbygde forskningsadministrative tjenester ved fakultetet, og 
sier dette vil være særlig viktig for de miljøene ved fakultetet som ikke har en stor nok 
portefølje til å bygge opp tilstrekkelige ressurser lokalt. Instituttet mener man trenger å 
knytte slike ressurser til fakultetet sentralt for å sikre god kompetanse og kjennskap til 
finansieringskilder, utlysninger osv. også for miljøer som ikke har nok aktivitet til å bygge ut 
slike funksjoner lokalt. Erfaring fra forskningsrådet og eller randsone bør etterspørres i disse 
funksjonene. 

 Dersom fakultetsstyret vedtar en ny bachelormodell med en ny førstesemesterstruktur, vil 
arbeidsoppgavene til én av stillingene ved instituttet falle bort. Dersom dette skjer, vil denne 
stillingen representere en fleksibel ressurs ved behov andre steder i organisasjonen. 

GA 

Administrasjonssjef 1,0 
 

Studiegruppe 4, 53  

Stabsfunksjoner 4, 4 Inkluderer produsentstilling 

Tekniske stillinger og 
arkiv 1, 0 

Inkluderer pianotekniker og 
arkivstilling 

SUM 10, 93 
 

 

Administrasjonen ved instituttet talte 7,5 stillinger i 2007. Medregnet tekniske stillinger og 
arkivarstilling er dette en økning på over tre stillinger. Pianotekniker og arkivarstilling er en 
del av fakultetets fastlønnsbudsjett, men er delvis finansiert gjennom en reduksjon i 
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instituttets driftsbudsjett og gjennom en permanent ekstrastyrking av instituttet gitt av 
universitetsstyret. 

Det faste vitenskapelige staben ved instituttet teller 37,2 stillinger dersom man også regner 
med timelærerressursen som instituttet får i hht. punkt C i budsjettfordelingsmodellen. 
Totalt sett var det i 2011 46,7 stillinger rapportert inn ved instituttet. Det er 12 aktive 
doktorgradskandidater ved instituttet og det er avlagt 506 årsenheter på bachelor- og 
masternivå.  

Den teknisk-administrative staben utgjør 23 % av det totale stillingstallet ved instituttet. En 
direkte sammenligning med øvrige institutter er ikke mulig, da studietilbudet og den 
utadrettede virksomheten ved instituttet medfører mer krevende oppfølging og 
planleggingsoppgaver for administrasjonen på flere administrative felter. Det er naturlig å 
omtale dette noe mer detaljert for å gi et sammenlignbart bilde med den øvrige 
virksomheten ved fakultetet.  

De studieadministrative oppgavene ved instituttet er mer sammensatte enn ved øvrige 
institutter ved fakultetet. Instituttadministrasjonen tar hånd om mer selv av det som andre 
institutter drar nytte av i sentraliserte funksjoner, som f.eks. planlegging og avvikling av 
opptakene. Samarbeidet med sentraliserte funksjoner på dette området har blitt bedret de 
senere årene, men fremdeles faller mye av planleggingen, den praktiske tilretteleggingen, 
gjennomføringen og etterarbeid i forbindelse med opptak til studier både på bachelor- og 
masternivå på dedikerte ressurser ved instituttet. Dette er ressurskrevende arbeidsoppgaver 
som er sesongbetonte og instituttet har arbeidet for å gjøre dette arbeidet mindre sårbart 
gjennom organisering av opptaksarbeidet i team. Dette har gitt noen gevinster, men 
administrasjonen opplever opptaksperioden som krevende og presset fremdeles.  

I tillegg kommer undervisnings- og eksamensplanlegging som i mange sammenhenger, 
særlig når det kommer til den utøvende virksomheten, blir planlagt og gjennomført på 
individnivå snarere enn på gruppe- eller kullnivå. Dette er mer tidskrevende og 
ressurskrevende for administrasjonen enn undervisning- og eksamensavviklingen knyttet til 
de mer teoretiske fagene ved de andre enhetene ved fakultetet. I dette ligger det også en 
ressurskrevende oppfølging av instituttets mange timelærere som engasjeres fra studieår til 
studieår med variasjon som skyldes sammensetningen av studentkull fra år til år. 

Instituttet tar selv hovedansvar for opptak til og organiseringen av den praktisk-pedagogiske 
utdanningen som per dags dato er integrert i det fireårige bachelorprogrammet. Av øvrig 
administrasjon av studietilbud er oppfølging av ph.d.-kandidater på UiBs ph.d.-program samt 
kandidater som er tatt opp på stipendprogrammet. I tillegg har instituttet til enhver tid 
elever på Talentuviklingsprogrammet Griegakademiets Unge Talenter (GUT) som tilhører det 
nasjonale talentutviklingsprogrammet Unge Musikere, et nasjonalt tilbud for særlige 
talenter i aldersgruppen 13-19 år. En regional forskerskole administreres fra instituttet og 
den administrative oppfølgingen av forskerskolen skjer per dags dato i form av kjøp av 
tjenester fra UNI Helse hvor GAMUT er lokalisert. 
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Griegakademiet styrer det meste av den internasjonale virksomheten selv, både fordi deler 
av den er særpreget og fordi det krever musikkfaglig kompetanse å følge denne delen av 
virksomheten opp. Det finnes samarbeid med sentrale avdelinger på det internasjonale 
feltet, men instituttet opplever ikke å få like god støtte til den utøvende internasjonale 
virksomheten som øvrig virksomhet, noe som trolig skyldes manglende kompetanse på dette 
feltet ved andre enheter enn ved instituttet selv. Virksomheten spenner over alle fire 
utdanningsnivåer, fra bachelornivå til tredje syklus og inklusive GUT, og følges tett av stor 
aktivitet på lærerutvekslingssiden. Instituttet er involvert i én fellesgrad med utsikter til flere 
og har et ettårig studium for innkommende studenter som blir stadig mer populært. Siden 
omstillingen i 2007 har denne virksomheten økt sterkt og instituttet har store ambisjoner 
også i fremtiden. Ressursmessig oppleves situasjonen som presset i forhold til 
ambisjonsnivået. 

Den eksterne prosjektporteføljen har sunket de siste årene fra i underkant av fire millioner i 
2008 til 0,6 millioner i 2011. En stor del av forskningsaktiviteten ved instituttet foregår 
innenfor rammene av kunstnerisk utviklingsarbeid, som har svært begrensede eksterne 
finansieringsmuligheter.  

Vurdering av utviklingen siden 2007 
Instituttet har blitt styrket de siste årene innenfor tekniske og administrative 
støttefunksjoner i stillingskategorier prioritert av instituttledelsen. Instituttet har 
argumentert for fast pianotekniker og produsent ut fra en vurdering om at disse stillingene 
er uunnværlige for aktiviteten ved instituttet, både for de ansatte og de studerende. 
Fakultetet har fulgt opp og gjort disse stillingene faste.  

Av tekniske støttefunksjoner er det behov for en lydteknikerstilling i 100 %. Dette er en viktig 
teknisk ressurs som instituttet per i dag mangler. Instituttet fikk i forbindelse med 100 års-
jubileet en gave fra universitetet på 1 millioner kroner som er tenkt brukt til lydstudio. 
Griegakademiet er den eneste utdanningsinstitusjonen for utøvende musikk nasjonalt som 
ikke har et lydstudio. I påvente av rehabilitering av Nygård skole ønsker instituttet å bruke 
midlene til kjøp av et mobilt lydstudio, noe som forutsetter en lydteknikerstilling.  

På grunn av aktiviteten ved instituttet er det behov for bedre renholds- og 
vaktmestertjenester enn det universitetet gir som standardløsninger. Det er mulig å inngå 
avtaler med EIA om tjenester utover standardløsningene og fakultetsledelsen har allerede 
påtatt seg ansvaret for kostandene ved slike ekstratjenester. En avtale med EIA betinger en 
beskrivelse fra instituttet på hvilke tjenester utover standardtjenestene de har behov for. 

Mye av aktiviteten ved instituttet er sesongbetont og noen oppgaver må søkes løst på andre 
måter enn gjennom fulle faste stillinger gjennom året. Instituttet bør søke å finne alternative 
løsninger og vurdere bruk av modeller som er brukt ved andre utøvende institusjoner. Her 
kan Det kongelig danske musikkonservatoriums bruk av studentmedarbeidere til 
sesongbetonte oppgaver og ekstrastøtte i ekspedisjonen, samt i noen andre 
støttefunksjoner som varierer gjennom året, nevnes som eksempel.  

Instituttet har med faste og midlertidige ressurser 0,7 årsverk på timeplanlegging per i dag. 
Dette er knapt og setter oppgavene i en sårbar posisjon. Instituttet har behov for en stilling i 
100 % på dette feltet. 
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Den regionale forskerskolen i musikk har kommet til siden 2007 og denne administreres i 
dag fra instituttet gjennom kjøp av administrative tjenester fra Uni Helse. Finansieringen av 
denne stillingen skjer gjennom institusjonenes økonomiske bidrag inn til forskerskolen, men 
den fremtidige finansieringen av forskerskolen er usikker. Instituttet ønsker en egen stilling 
som kan knyttes til oppfølging av forskerskolen. 

Erstatning i god tid før administrasjonskonsulent går av for aldersgrense er viktig for å sikre 
god overlapping og tid og rom for nødvendig kompetanseoverføring, noe som er særskilt 
viktig sett i lys av kompleksiteten i studietilbudet og timelærerporteføljen ved instituttet. 

Fremover er det et åpent spørsmål hva det vil kreve av administrative ressurser når og hvis 
studieprogramporteføljen utvides ved instituttet. 

Instituttledelsen har ønsket en nærmere utredning av administrative behov i tilknytning til 
en samlet vurdering av det økonomiske grunnlaget for virksomheten ved Griegakademiet. I 
hht. vedtak gjort av US i sak 40/2011 skulle det økonomiske grunnlaget utredes nærmere. 
De har argumentert for at det skal utarbeides en egen bemanningsplan for administrasjonen 
ved instituttet. Fakultetsledelsen har ikke funnet det naturlig å lage en egen administrativ 
bemanningsplan for Griegakademiet så lenge instituttet for øvrig er integrert i den faglige 
bemanningsplanen og i fakultetets budsjettmodell med særskilte justeringer.  

SKOK og SVT 

Administrasjonssjef 1,0 

Stabsfunksjoner 2,7  

SUM ÅRSVERK 3,7 

 

SKOK og SVT var ikke en del av omstillingsprosessen i 2007. Da sentrene ble slått sammen 
administrativt, opprettet fakultetet en administrasjonssjefstilling som skulle betjene begge 
sentrene. 0,2 stilling er dekket av dekningsbidragsinntekter fra eksternfinansiert forskning.  

Til sammen er det 26,6 stillinger ved SKOK og SVT. Den administrative staben ved sentrene 
utgjør til sammen i underkant av 14 %. Det er seks aktive doktorgradskandidater ved 
sentrene til sammen. Det ble avlagt 16,9 årsenheter ved sentrene som videre har 
hovedansvaret for de vitenskapsteoretiske innleggene i forskerutdanningen for hele UiB. 

Til sammen var den eksternfinansierte aktiviteten ved sentrene sju millioner i 2011 mot to 
millioner i 2008.  

Vurdering av utvikling siden 2007 
De administrative oppgavene ved tverrfaglige forskningssentre skiller seg naturlig nok noe 
fra oppgavene ved et institutt. Hoveddelen av de administrative oppgavene er knyttet til 
forskningsadministrasjon, formidling og utadrettet virksomhet i tillegg til allmenne 
merkantile oppgaver i administrasjonen. Utviklingen siden 2007 er likevel noe mer 
sammensatt, særlig fordi oppfølgingen av forskerutdanningen ved universitetet medfører 
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både studieadministrative oppgaver og behov for studieadministrativ kompetanse. SVT er 
administrativt ansvarlige for den vitenskapsteoretiske opplæringen i forskerutdanningen for 
hele UiB, de er faglig ansvarlige for dannelsesemner osv. og trenger studieadministrative 
ressurser og/eller kompetanse til å ta seg av bl.a. vitenskapsteoretisk innlegg, protokollføring 
osv. der de sørver hele UiB. I tillegg kommer studieadministrativ oppfølging av sentrenes 
egne doktorgradskandidater. 

Sentrene er de eneste som har økonomifunksjon lokalt på enhetene. Sentrene selv ser både 
fordeler og ulemper med en slik løsning. Den umiddelbare kontakten med fagmiljøene og de 
ansatte oppleves som et stort pluss både for de vitenskapelige ansatte og for 
administrasjonen, samtidig som noe av fellesskapet og drahjelpen fra fellesskapet som en 
sentralisert økonomifunksjon representerer går tapt ved en lokal økonomifunksjon. 
Sentrene vurderer hensynet om nærhet til brukerne som mer tungtveiende enn en 
samlokalisering med øvrige økonomitjenester ved fakultetet. Like fullt ønsker sentrene en 
bedre integrering og samkjøring med fakultetets fellestjenester gjennom flere faste 
møtepunkter og rutinesamkjøring. Oppfølgingen av økonomien ved sentrene, særlig SVT, er 
også komplisert, da det i tillegg til økonomifunksjonen lokalt, også kjøpes tjenester av 
universitetets sentrale EU-seksjon. Fakultetet utfører også noen av økonomioppgavene. Det 
er komplekse strukturer både for den administrative ledelsen og for den enkelte 
administrative medarbeider. Det må utvikles bedre og tettere samarbeidsformer særlig med 
fakultetsnivået før man vurderer en eventuell flytting av økonomifunksjon til fellestjenesten 
ved fakultetet. En tettere kontakt med økonomiseksjonen ved fakultetet ville også kunne 
sikre tilfredsstillende back-up-løsninger for senteret, samt mer støtte i utviklingen av 
prognoser og i budsjettvurderinger. Dersom sentrene vurderer det hensiktsmessig med en 
utvidelse av dagens eksisterende deltidsressurser, bør økonomistillingen ved sentret utvides 
til en 100 % stilling.  

Sentrene trenger mer kapasitet i stabsfunksjonene for å støtte den store eksterne 
aktiviteten. Det bør lyses ut en hel stilling som erstatning for den halve stillingen som har 
avgang i 2013. Dette vil innebære en nødvendig økning på 0,5 stilling i staben. 

Senteradministrasjonen er mindre enn de øvrige instituttadministrasjonene og har færre 
hender å fordele de administrative oppgavene på. Selv før arbeidet med den nye 
webløsningen, har sentrene merket et press på webarbeidet og skulle ideelt sett hatt 
kapasitet til å produsere mer på web enn de har i dag. Web oppleves som et sentralt verktøy 
i formidling av de utadrettede aktivitetene ved sentrene. 

CMS og fakultetsadministrasjonen 
CMS 

Administrasjonssjef 1,0 
 

Stabsfunksjoner 1, 9 
 

SUM ÅRSVERK 2,9 
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Totalt er det 24,3 tilsatte ved senteret hvorav 2,9 er administrativt ansatte. 
Administrasjonen utgjør 12 % av det totale stillingstallet og de 2,9 administrative årsverkene 
er fordelt på fire personer. 

Administrasjonen ved CMS er fast ansatt ved universitetet og en del av den totale 
administrative staben ved fakultetet. Med mindre de ansatte selv søker seg andre stillinger 
utenfor fakultetet, skal administrasjonen ved CMS over i nye oppgaver ved HF når 
senterperioden er over. 2,7 av stillingene, tre personer, fortsetter etter senterperioden. 

De ansatte ved CMS har bred erfaring med drifting av store eksternfinansierte prosjekter. 
Senteret har hatt desentralisert personal- og økonomifunksjon i store deler av SFF-perioden 
og har utført et mangfold av administrative oppgaver for forskningssenteret.  

Fakultetsadministrasjonen  

Ledelse 2, 0  

Studiegruppe 5, 8   

Stabsfunksjoner 
5, 5 Forskning, forskerutdanning, 

formidling, førstelinje, areal og 
dokumentsenter 

Personal 4, 4  

Økonomi 7, 2  

SUM 24, 9   

 

I 2007 var det 27 stillinger i fakultetsadministrasjonen. I dag er 25 årsverk knyttet til 
fakultetsadministrasjonen. Den faglige reorganiseringen i 2007 medførte at instituttene fikk 
delegert en rekke nye oppgaver og noen av disse har i perioden etter reorganiseringen blitt 
utvidet. Dette er det gjort rede for i omtalen av institutt og sentre over. Likeledes har 
fakultetsadministrasjonen fått endrede oppgaver som følger av delegering fra 
universitetsnivået, noe det gjøres nærmere rede for under.  

Dimensjoneringen av administrasjonen er med andre ord noe annerledes. I tillegg har det 
skjedd en vesentlig endring i ressursbruken på de ulike funksjonene og i arbeidsfordelingen 
mellom seksjonene i fakultetsadministrasjonen som følger av endrede behov og endring i 
oppgaver delegert fra universitetet sentralt. En rekke elektroniske systemer, som ePhorte, 
PA-modulen og PAGA, har blitt innført siden omstillingen i 2007 og har medført behov for 
både etablering av superbrukerfunksjoner og endring av arbeidsoppgaver for en rekke 
medarbeidere i fakultetsadministrasjonen. 

Da funksjons- og bemanningsplanen ble vedtatt i 2007 skulle det være to rådgivere i stab i 
fakultetsadministrasjonen direkte under fakultetsdirektøren. Disse stillingene har falt bort og 
arbeidsoppgavene disse var tiltenkt, har blitt fordelt til andre stillinger eller helt eller delvis 
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prioritert vekk. Sammenlignet med organisasjonskartet fra 2007 er også seksjonsstrukturen 
endret.  

Det finnes fremdeles en felles personal- og økonomiseksjon med en felles leder, men ingen 
egen leder for personalseksjonen slik planen fra 2007 la opp til. Totalt sett er det 0,6 flere 
årsverk knyttet til personal- og økonomiseksjonen enn utgangspunktet var i 2007. Det er 1,7 
flere årsverk knyttet til økonomifeltet nå enn skissert i funksjons- og bemanningsplanen fra 
2007 og færre på personalfeltet. Stillingene som er kommet til siden 2007 på økonomisiden 
representerer både nødvendig allmenn styrking av økonomifunksjonen, men også 
rekruttering av nødvendige spisskompetanse som følge av endrede oppgaver og fullmakter 
delegert til fakultetet av universitetet, endring i rammevilkår og en stor økning i 
eksternfinansierte forskningsprosjekter. I tillegg til økonomikonsulenter som følger opp 
instituttøkonomien er det etablert en førstelinjestilling ved seksjonen som blant annet 
dekker bestillerfunksjon, har hovedansvar for reiseregninger og back-up på en rekke 
økonomifelter. Det er i dag større forventninger til analyse, prognoser, kontroll og 
oppfølging fra både fakultetsstyre og instituttene enn utgangspunktet i 2007. Dette henger 
blant annet sammen med at fakultetene har fått større fullmakter og har fått delegert mer 
ansvar i forhold til strategiske fordelinger, herunder også et ansvar for risiko og tap. Den 
eksternfinansierte virksomheten har økt fra noen og tjue millioner i 2008 til å nærme seg 70 
millioner i inneværende år. Oppfølging av prosjektporteføljen med rapportering osv. er 
krevende og særlig gjelder dette EU-prosjekter. Nye administrative verktøy er kommet til, 
som PA-modulen, noe som krever større presisjon og som er et tidkrevende verktøy å bruke. 
Én av stillingene er direkte finansiert av dekningsbidragsinntekter for eksternfinansierte 
prosjekter. Det er gitt signaler om at fakultetet må ta ansvar for budsjettering og oppfølging 
av etter- og videreutdanningstilbudene ved fakultetet, noe som innebærer en betydelig 
økning i arbeidsoppgaver ved seksjonen, særlig på økonomisiden, men også på 
personalssiden. 

Også på ledelsesnivå har det større handlingsrommet som fakultetene har fått, krevd mye 
mer fokus og oppfølging enn tidligere, særlig innenfor økonomifeltet og personalfeltet. 
Arbeid med ny budsjettmodell og rutiner for eksternfinansiert virksomhet har vært 
tidkrevende prosesser som det også må arbeides kontinuerlig med. 

I personalseksjonen er det per 2012 fire årsverk i tillegg til leder av seksjonen, noe som 
innebærer en reduksjon med ett årsverk ut fra det som var utgangspunktet i 2007. 
Fakultetet har rendyrkede personalkonsulenter sentralisert i en egen seksjon som betjener 
både institutt- og fakultetsnivået. Instituttene har administrasjonskonsulenter i sine 
administrasjoner, og mange av disse har arbeidsoppgaver innenfor personalforvaltning. 

Personalsiden har også merket den betydelige veksten i eksternfinansierte prosjekter og 
endring i arbeidsoppgaver som følge av dette. Økningen i BOA-virksomheten fører til flere og 
mer komplekse ansettelser langs flere akser. Med en økning i BOA-virksomheten kommer 
det ansettelse og rekruttering av flere midlertidig ansatte, noe som er ressurskrevende og 
krever en spisskompetanse særlig knyttet opp mot rettighetsproblematikken regulert av 
lovverket for offentlig ansatte tjenestemenn. I tillegg representerer BOA-virksomheten en 
ikke ubetydelig økning i rekruttering av internasjonale medarbeidere. Slike 
ansettelsesprosesser er mer krevende og blir kompliserte og sammensatte da det ofte 
involverer ulike skatte- og trygdesystemer.  
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I tillegg har det kommet endringer i nasjonalt lovverk knyttet til oppfølging av sykmeldte fra 
arbeidsgivers side, noe som har medført flere oppgaver både for ledelsene og 
personalmedarbeidere. Med sentraliserte personalfunksjoner ved fakultetet, har det blant 
annet resultert i en økning i rapporterings- og oppfølgingsoppgaver mot NAV-systemet. 
Rådgivning mot instituttene i forbindelse med utøvelse av lokalt arbeidsgiveransvar er også 
en oppgave som har økt i omfang siden grunnlaget for personalressurser ble lagt i forkant av 
funksjons- og bemanningsplanen. På ledelsesnivå har man også fått flere oppgaver som 
følger av mer delegert ansvar, særlig i skjæringspunktet personal- og økonomifeltet. 
Utvikling av bemanningsplaner, vurderinger i forhold til midlertidighet og et økt fokus på 
midlertidighet har ført til flere tyngre oppgaver også på ledelsesnivå. Nye administrative 
støttesystemer som PagawWeb, ePhorte, Jobbnorge m.v har også ført til et større mangfold 
av arbeidsoppgaver på personalsiden. 

Innenfor fakultetsadministrasjonen er det per 2012 en stabsseksjon som i utgangspunktet 
ledes av assisterende fakultetsdirektør. Denne seksjonen er en sammenslåing av seksjon for 
forskning og formidling og seksjon for fellestjenester som ble opprettet i funksjons- og 
bemanningsplanen fra 2007. Denne seksjonen har mange ulike funksjoner og oppgaver, der 
flere oppgaver har kommet til siden 2007. Fakultetets dokumentsenter med to 
medarbeidere inngår i seksjonen, i tillegg ligger utvalgssekretærfunksjonen for 
fakultetsstyret til seksjonen. Førstelinjeoppgaver som ekspedisjon og bestillinger skulle i 
utgangspunktet legges til denne seksjonen, men deler av disse oppgavene ligger nå i 
førstelinjestillingen knyttet til økonomiseksjonen. Telefon- og ekspedisjonshenvendelsene er 
relativt få for fakultetsadministrasjonen i 2012 sammenlignet med 2007. Seksjonen har frem 
til oktober 2012 også hatt personalforvaltningsoppgaver, da ansvaret for registrering av 
sykemeldinger for hele fakultetet har ligget til medarbeider ved seksjonen. Med innføring av 
PAGA-web vil denne delen reduseres betraktelig.  

Fakultetet har siden 2007 hatt en egen formidlingskonsulent. Universitetets arbeid med 
utvikling av ny eksternweb vil kunne innebære endringer i denne funksjonen fremover, uten 
at dette er mulig å konkretisere nå.  

Sammenlignet med utgangspunktet i 2007 der én stilling skulle ha ansvar for forsknings- og 
forskerutdanningsadministrasjon i fakultetsadministrasjonen har det skjedd endringer. Når 
det gjelder forskerutdanning er det nå godt utbygd samarbeid mellom fakultetets 
studieseksjon, personal- og økonomiseksjon og stabsseksjonen for å forvalte det mangfold 
av administrative oppgaver forskerutdanningen innebærer i 2012. Sammenlignet med 2007, 
er det kommet en rekke nye arbeidsoppgaver til i oppfølgingen av forskerutdanningen som 
følger av endringer i nasjonale og lokale regelverk og utarbeiding av en handlingsplan for 
forskerutdanninger som skal følges opp lokalt ved både institutter og fakulteter. Også når 
det gjelder forskningsadministrasjon er oppgavene og arbeidsformene endret seg på 
fakultetsnivået sammenlignet med utgangspunktet i 2007. Da underdirektørstillingen ble lyst 
ut i 2009, ble denne gitt et særlig administrativt ansvar for den eksternfinansierte 
forskningen. Kompleksiteten i oppgavene krever samarbeid med både økonomi- og 
personalfunksjoner i fakultetsadministrasjonen, samt et ledelsesfokus på fakultets- og 
institutt/senter-nivå. 
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Etablering av forsknings- og forskerutdanningsutvalg på fakultetsnivå er nytt av 2011 og 
representerer nye oppgaver for stabsseksjonen. Ansvar for 5 studiepoeng av 
opplæringsdelen er likeså en ny oppgave. Det samme gjelder også etablering av et 
tilsettingsråd. I tillegg har fakultetsnivået som følge av endringer ved universitetet måtte 
finne rom til en 100 % arealkoordinatorstilling, en funksjon som er ny etter 2007. 

I fakultetets studieseksjon har det også skjedd endringer siden omstillingen. Én stilling som 
var viet til etter- og videreutdanning ble etter avgang slått sammen med behov for en FS-
stilling nummer to, på grunn av behov for styrking av FS-kompetanse og mange oppgaver i 
FS på fakultetsnivå, inklusive nye oppgaver knyttet til tredje syklus. En økning i 
arbeidsoppgaver på internasjonaliseringsfeltet, særlig i tredje syklus, har ført til behov for 
flere ressurser på feltet. Dette har til nå vært løst gjennom en justering av oppgaver internt i 
seksjonen. I tillegg er det kommet til en studiekonsulentstilling knyttet til lærerutdanning 
som nå er lagt til fakultetets studieseksjon. Flere og komplekse klagesaker knyttet til 
eksamenssaker har gitt endring i den tyngre saksbehandlingen ved seksjonen, i tillegg til at 
tredje syklus har kommet inn som et nytt innenfor kvalitetssikringsarbeidet generelt. 
Etablering av et studiestyre har også medført endring i oppgaver for seksjonen. Fremover 
kan det bli aktuelt å overta oppgaver for etter- og videreutdanningsfeltet fra universitetet 
sentralt. Det er uklart om det vil følge personalressurser med en overføring av oppgaver, 
men det vil uansett være behov for flere dedikerte ressurser på EVU-feltet på fakultetsnivå 
fremover. 

Arbeidsfordeling mellom nivåene 

Gjennom kartleggingen har det ikke fremkommet umiddelbare behov for endring i ansvars- 
og arbeidsfordelingen mellom nivåene. Det er heller snakk om en gjennomgang med tanke 
på rolle- og tjenesteavklaring innenfor dagens organisatoriske struktur. Noen prosesser er 
allerede satt i gang, for eksempel når det gjelder oppgaver knyttet til forskerutdanningen. 
Det gjenstår en siste gjennomgang i ledelsene ved instituttene der dette vil bli tatt opp.  

Det er også behov for gjennomgang av arbeidsprosesser og -flyt for å se om det er mulig å 
effektivisere prosesser og rutiner. Et felt er det kan være aktuelt å vurdere nærmere er 
rekruttering og tilsetting. Kan noe av den faglige myndigheten delegeres til institutt- og 
senternivå, for å unngå unødvendige mange sløyfer? Inntrykket er at det drives unødig mye 
administrativ kvalitetssikring på fakultetsnivået i disse sakene. Noe av dette vil kreve 
endringer utover det administrative arbeidsfeltet, f.eks. delegering av myndighet i 
saksbehandling ved tilsettinger, men en gjennomgang anbefales uansett. 

Et annet felt som trenger en grundigere gjennomgang er saksbehandling og rutiner knyttet 
til studieplaner sett i lys av delegeringsvedtaket i slike saker fra 2007. Flere mener 
arbeidsflyten på dette feltet er for tungrodd og man er i noen grad også usikre på 
myndighetsnivå og forventninger til eget bidrag. Et annet spørsmål på studiefeltet som bør 
vurderes, er om det er mulig å delegere noe av saksbehandlingen til grunnenhetene, f.eks. 
knyttet til studieretter for å effektivisere arbeidet. 
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Rent allment er det behov for å ta en kritisk gjennomgang av rapporteringer og høringer som 
kommer i løpet av et år. Hvilke følges opp og av hvilket nivå og hva kan gjøres for å redusere 
intern saksbehandling og hva kan meldes oppover i systemet i form av forslag om 
forenklinger. 

Nærhet til fagmiljøene har vært problematisert i noen samtaler særlig på økonomifeltet. 
Fakultetet har med unntak av sentrene en modell med sentraliserte økonomifunksjoner. I 
arbeidet med bemanningsplanen har det ikke vært aktuelt å vurdere organisatoriske 
endringer i forbindelse med arbeidsfordeling mellom nivåene. En slik vurdering vil kreve en 
egen og større prosess. 

Vurdering 

Nedenfor følger en gjennomgang arbeidsområde for arbeidsområde. Lederstillinger holdes 
utenom denne bemanningsplanen, da de følger linjeorganiseringen ved fakultetet. Leder for 
personal- og økonomiseksjonen ved fakultetet, fyller 67 år i 2013. Det anbefales at denne 
stillingen ikke lyses ut med umiddelbar erstatning, og at fakultetet bruker noe tid på å finne 
ut hvordan denne nøkkelfunksjonen skal erstattes i forhold til kompetanse- og 
erfaringsbakgrunn. 

Vurderingene under er forsøkt systematisert etter hvilke behov som anses som akutte, 
hvilke behov man kan imøtekomme eller styrke ved planlegging av fremtidig erstatning og 
fremtidig organisasjonsutvikling og hvilke behov som kan komme i kjølvannet av nye 
arbeidsoppgaver eller endret arbeidsfordeling ved institusjonen. Med mindre 
forutsetningene endrer seg vesentlig, er det et allment inntrykk at det fremover bør søkes å 
omdisponere eksisterende ressurser fra studiesiden til forskningssiden gjennom prosesser i 
de ulike enhetene. 

Studieadministrasjon  
Generelt er inntrykket og tilbakemeldingene at studiefeltet er greit bemannet jevnt over. 
Disse funksjonene har også blitt styrket ved noen institutter siden 2007. Studietilbudet 
fremstår i dag som noe forenklet sammenlignet med 2007, men oppgavene er mye de 
samme. Det er etablert noen nye tilbud, som erfaringsbasert master innenfor 
lærerutdanningen, integrert master i musikkterapi. Det finnes noe ubrukte ressurser når det 
gjelder eksamens- og undervisningskonsulentstillingene i alle fall for deler av studieåret. 
Gjennomgående melder både ledelse og de ansatte selv at disse stillingene har særlig ujevn 
arbeidsbelastning gjennom året. For mye av arbeidet fordeler seg i topper og roligere 
perioder. Det er gjort noen lokale tilpassinger, men det er behov for en gjennomgang av 
disse stillingene ved hele fakultetet sett under ett. Det samme gjelder også stilling(er) i 
førstesemesteradministrasjonen som har sin klare arbeidstopp i høstsemestrene. 

Det har skjedd en rekke endringer i studietilbud og studenttallet siden 2007 og noen 
institutter tar til orde for en kritisk gjennomgang av oppgaver og nye tiltak i regi av 
institusjonen som det forventes at fakultetet og instituttene følger opp. Cotutelle-avtaler og 
alumnus-virksomhet, samt mangfoldet av rapporteringer, har vært nevnt som eksempler på 
oppgaver som bør vurderes med et kritisk blikk opp mot andre oppgaver som er strategisk 
viktige for de ulike instituttene og for fakultetet. Det som er strategisk viktigst for institutter 
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og fakulteter bør være det som er det styrende når ressurser og oppgaver skal fordeles og 
dimensjoneres. Ikke alle utvalgte områder fra universitetet bør følges opp dersom andre 
felter er viktigere for oss. I den sammenheng har det også blitt nevnt at det er behov for en 
gjennomgang av fordeling av arbeidsoppgaver mellom nivåene ut i fra det som nå er 
delegert av ansvar og myndighet i faglig linje. Utføres det for mange 
saksbehandlingsoppgaver på fakultetsnivå som ut fra myndighetsstrukturen burde ha blitt 
gjennomført på instituttnivå?  Dette er ikke spørsmål for en administrativ bemanningsplan. 
En gjennomgang synes nødvendig med utgangspunkt i faglig delegeringsmyndighet. Når en 
vurdering av en eventuell refordeling av oppgaver og funksjoner er foretatt, vil det kunne få 
konsekvenser for den administrative bemanningsplanen og planlegging og dimensjonering 
av administrative ressurser. 

Griegakademiet har behov for økt kapasitet på timeplanlegging og eksamen. 
Instituttadministrasjonen sett under ett har økt betraktelig siden 2007, men utgangspunktet 
var trolig for lavt i forhold til aktiviteten. Ikke minst gjelder dette funksjoner som ikke finnes 
ved andre instituttenheter ved fakultetet og som representerer spesialkompetanse som må 
finnes ved instituttet. Instituttet har ambisjoner om en utvidelse av studietilbudet i årene 
fremover. Det blir viktig at ressursbehovet knyttet til administrativ oppfølging av disse 
tilbudene blir problematisert i forbindelse med opprettingsvedtak. Det bør bli en del av det 
allmenne vurderingsgrunnlaget når nye studietilbud vurderes etablert. 

SVT/SKOK har som tidligere nevnt behov for studieadministrativ kompetanse i tilknytning til 
forskerutdanningsløpet, dannelsesemner og ev. også fellesgrad i fremtiden. I forbindelse 
med budsjett 2013 ble det søkt om en ekstra administrativ stilling til sentrene utenom 
fakultetets ramme som det var anbefalt skulle kunne inneha slik kompetanse. Dette ble det 
ikke gitt midler til. Det er da et spørsmål om hvordan disse sentrene skal kunne sikres 
studieadministrativ kompetanse til oppfølgingen av allerede eksisterende studietilbud. Det 
synes ikke mulig å bidra med en stilling i tillegg til sentrene innenfor fakultetets rammer, i 
alle fall ikke på nåværende tidspunkt. Spørsmålet blir om det er mulig å tenke et mer 
utstrakt samarbeid med FOF som allerede håndterer dannelsesemnene slik at dette 
instituttet også kan bistå sentrene med å følge forskerutdanningstilbudene opp rent 
studieadministrativt i FS osv. En egen studieadministrativ stilling ved sentrene prioriteres 
ikke i denne første runden, men settes på vent til en eventuell ledighet eller til neste 
justeringsrunde.  

Tiltak for å gi eksamens- og undervisningskonsulentene en jevnere arbeidsbelastning 
gjennom studieåret bør drøftes. Noen institutter har gjort dette og kommet til ulike 
løsninger, og det bør vurderes om noen av de utprøvde tiltakene kan gjennomføres ved 
andre enheter også.  

Det har vært nevnt behov for etablering av en fleksibel studieadministrativ stilling ved 
sekretariatet som kunne brukes ved behov hos instituttene. 

Forskerutdanningsadministrasjon  
Ansvar for 15 studiepoeng av opplæringsdelen av forskerutdanning er delegert til 
instituttene. I teorien hadde instituttene tidligere ansvar for 20 studiepoeng av 
opplæringsdelen, men i praksis var dette ansvaret mer løst organisert som oftest gjennom 
veileder og noen tilfeller i regi av forskerskolene. Administrasjonen av forskerskolene var og 
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er fremdeles lagt til stipendiatenes arbeidsplikt. Det ligger ikke an til endringer fra 
instituttenes side der. Unntaket her er forskerskolen i musikk, som er en regional 
forskerskole, og der de samarbeidende institusjonene kjøper administrative tjenester til 
forskerskolen fra Uni Helse.  

Det er et åpent spørsmål hvorvidt instituttene ønsker å kanalisere mer eller mindre av denne 
aktiviteten gjennom forskerskoler eller satse på flere tilbud i instituttregi. Flere tilbud i 
instituttregi vil trolig medføre arbeidsoppgaver for den administrative staben ved 
grunnenhetene. Griegakademiet ønsker som nevnt over en egen stilling til 
forskerutdanningsadministrasjon som kan betjene forskerskolen i musikk. Forskerskolen i 
musikk er en regional forskerskole basert på en konsortiumsavtale og det arbeides med en 
bærekraftig finansiering av forskerskolen og tilbudene i regi av denne. Fakultetet har gitt 
instituttene handlingsrom til å organisere forskerutdanningsvirksomhet og forskerskoler er 
ikke en pålagt oppgave fra fakultetets side. En egen stilling til forskerutdanning og 
forskerskolen i musikk prioriteres derfor ikke. Fra og med 2012 har fakultetet fått ansvar for 
5 stp. av opplæringsdelen, noe som representerer nye oppgaver i fakultetsadministrasjonen.  

Ved alle enheter rapporterer de ansatte om behov for involvering av studieadministrasjonen 
i oppfølging av forskerutdanning. Det er gjort i noe utstrekning ved sekretariatet, men det 
trengs en felles gjennomgang på instituttnivå på dette. AHKR ønsker å bruke en eventuell 
ekstratilførsel av stillingsressurs inn mot forskerutdanningen og vil søke etter personer med 
studieadministrativ kompetanse når de rekrutterer til stillingen. Studieadministrasjonen har 
god FS- kompetanse, de saksbehandler godkjenning- og innpasningsaker, noe som nå også er 
viktig i forhold til forskerutdanningsadministrasjon. Flere studiekonsulenter sier videre at de 
har behov for noe mer utfordrende oppgaver, da en del større og tyngre oppgaver etter 
omstillingen ble lagt til studielederne. Det bør videre vurderes hvorvidt tjenestene ved 
informasjonssenteret også kan betjene ph.d.-kandidatene.  

Forskningsadministrasjon 
Det er en gjennomgående tilbakemelding at det er behov for styrking av de 
forskningsadministrative tjenestene totalt sett ved fakultetet på grunn av utviklingen på 
feltet de siste årene. Forskningsadministrasjon forståes vidt i denne sammenheng og 
innbefatter flere ulike tjenester i søknads-, drifts- og avslutningsfasen og er oppgaver som 
krysser ulike administrative felter. Oppgavespennet er likeså stort og inkluderer alt fra 
økonomioppfølging, rekruttering og tilsetting, administrativ prosjektstøtte og rapportering, 
rådgivning i søknadsfasen til kommunikasjonsfaglig støtte. Noen av disse tjenestene finnes 
sentralt ved universitetet og her må vi bruke den tilgjengelige kompetansen og støtten som 
finnes der. Det finnes en sentral BOA-enhet ved Økonomiavdelingen som kan gi råd og i 
noen grad bidra med tjenester særlig knyttet til EU-prosjekter. I forskningsadministrativ 
avdeling finnes spisskompetanse knyttet til eksternfinansierte kilder, samt juridisk 
kompetanse som er viktig i forbindelse med kontrakter og inngåelse av slike. I 
fakultetsadministrasjonens personal- og økonomiseksjon følges brorparten av prosjektene 
ved fakultetet opp, både økonomioppfølging og tilsetting. Sentrene har hatt hovedansvar 
selv for oppfølging av eksternfinansiert virksomhet på også på økonomi- og personalsiden.  

I forbindelse med omstillingen ble det opprettet nye forskningskonsulentstillinger ved alle 
instituttene. Det er også tilsvarende funksjoner ved sentrene i noen av stillingene der. 
Oppgaver innenfor forskningsadministrasjon, forskerutdanningsadministrasjon og 
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formidling, særlig i tilknytning til websider, var arbeidsoppgaver lagt til disse stillingene. Med 
den økningen i arbeidsoppgaver som er kommet som en følge av handlingsplanen for 
forskerutdanning og økningen i eksternfinansiert forskningsaktivitet, har behovet for flere 
ressurser totalt sett innenfor feltet økt. Behovene varierer naturlig nok fra enhet til enhet ut 
ifra størrelse på eksternfinansiert portefølje og en vurdering av kapasitet og kompetanse i 
administrasjonen lokalt.  

To av enhetene med stor ekstern portefølje har i lengre tid meldt inn behov for økt kapasitet 
på forskningsadministrativ side og ønsker en oppbygning av administrasjonen lokalt. Dette 
gjelder LLE og AHKR, hvor behovet oppleves mer akutt enn ved andre enheter om man ser 
på forskningsadministrasjon isolert for seg. Med en betydelig økning i BOA-virksomheten 
ved disse enhetene siden 2007 og en økning i eksterne vitenskapelige årsverk, gir det et økt 
behov tilsvarende en stilling på hvert av disse instituttene. LLE har også behov for flere 
ressurser i allmenne kontorfunksjoner som følger av stor og mangfoldig portefølje, men også 
på grunnlag av arbeidsoppgavene generelt, og dette blir nærmere omtalt senere.  

De andre enhetene har også gitt tilbakemeldinger om bedre støttefunksjoner for sine 
ansatte når det kommer til forskningsadministrasjon. Ledelsene er likevel tydelige på at det 
med dagens eksternfinansierte portefølje ved disse enhetene, ikke er formålstjenlig å bygge 
opp slike funksjoner og spisskompetanse lokalt. En idé om en fakultær tjeneste som kunne 
betjene de mindre miljøene i fellesskap har vært lansert som en fornuftig organisering for 
også å sikre mindre miljøer tilgang til bedre tjenester. 

Kontorfunksjoner 
Gjennom reorganiseringen i 2007 ble de generelle kontorfunksjonene som støttefunksjon 
for instituttledelsene ved grunnenhetene styrket m.a. ved etablering av 
administrasjonskonsulentstillingene. Sentrene var holdt utenom reorganiseringen og 
tilsvarende stillinger ble ikke opprettet her. Siden omorganiseringen i 2007 har også 
aktiviteten ved sentrene endret seg, med et større tilfang av eksternfinansierte årsverk og 
større formelle oppfølgingspunkter i forskerutdanningen. I samme periode har utviklingen i 
administrasjonen ved sentrene vært minimal med kun 0,2 som er BOA-finansiert. Dette har 
ført til økt press på administrasjonen ved sentrene og begrensninger i tjenester og avlastning 
for det vitenskapelige personalet.  

Senterledelsene er samstemte i behovet for økt kapasitet i staben og det anbefales en 
umiddelbar utlysning i 100 % stilling høsten 2012 som erstatning for avgang i 50 % stilling i 
førstelinjen. Administrasjonen betjener begge sentrene og for å følge opp nåværende 
aktivitet ved sentrene er det behov for en stilling på førstekonsulentnivå. 

LLE har også behov for en stilling til i kontorfunksjoner. Instituttet har den desidert største 
og mest komplekse aktiviteten og har hatt en betydelig økning siden etableringen i 2007. 
Dette har utløst behov for styrking av kontorfunksjonene ved instituttet. 

Griegakademiet har behov for noe styrking i førstelinjen. Som tidligere nevnt under omtalen 
av instituttet bør løsninger med studentmedarbeidere vurderes etter modell fra andre 
utøvende institusjoner.  
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Økonomifeltet 
De aller fleste ønsker fremdeles en sentral personal- og økonomifunksjon lokalisert i 
fakultetsadministrasjonen med tjenester ut mot den enkelte grunnenhet. Det er fordeler og 
ulemper ved en sentralisert funksjon. Fordelene er blant annet at man ved å organisere i en 
sentral enhet får et større arbeidsmiljø og større mulighet for kompetanseheving. En annen 
fordel er at det ellers vil utvikles like rutiner og praksiser ved grunnenhetene. Noen enheter 
føler imidlertid ulempene sterkere på kroppen enn andre. En av ulempene er at de 
grunnenhetene som betjenes av en sentralisert tjeneste ikke opplever tjenesten som den 
daglige støttefunksjonen de ser de har behov for. Med delegerte fullmakter til instituttene 
og med et større delegert ansvar for økonomiske prioriteringer trenger grunnenhetene flere 
tjenester fra fakultetsnivået. Flere nevner hjelp til analyse og vurderinger i 
budsjetteringssammenheng, både når budsjettet for grunnbevilgningen skal legges, i BOA-
sammenheng og ikke minst totaløkonomien ved enheten.  

Sentrene som har lokale personal- og økonomifunksjoner ser ulempen ved ikke å høre til et 
fellesskap i det daglige. Ukentlige møter med resten av personal- og økonomimedarbeiderne 
har vært nevnt som et godt tiltak for å få samkjørt funksjonene ytterligere. 

Arbeidsoppgavene på økonomifeltet har blitt flere og tyngre siden omstillingen, delvis ved at 
flere arbeidsoppgaver innen økonomiforvaltningen er delegert til fakultetet og delvis 
gjennom økningen som har vært i den eksternfinansierte virksomheten. Det er blitt 
omfordelt flere ressurser til økonomifeltet enn det man hadde i 2007, men det synes å være 
knapt likevel. Særlig knyttet til prosjektøkonomien er det behov for bedre kapasitet til 
drifting og oppfølging av prosjekter. I tillegg er det behov for bedre back-up-løsninger for de 
tyngre funksjonene i prosjektøkonomien, spesielt knyttet til EU-prosjekter. En joker i denne 
sammenheng vil økonomiarbeidet knyttet til etter- og videreutdanningsfeltet være. Det 
kreves én ekstra stilling på økonomi dersom dette skal følges opp på fakultetsnivå. 

En økt kapasitet totalt sett på økonomifeltet vil føre til at den enkelte økonomikonsulent 
også får rom til å arbeide med prognoser for instituttøkonomien, noe som har blitt etterlyst 
og som også er ønskelig i forhold til prognosearbeidet på fakultetsnivå. Økt kapasitet på 
økonomifeltet samlet sett kan tenkes løst på flere måter. En løsning kan være å øke 
deltidsstillinger innen økonomifeltet til 100 %-stillinger. Dette vil i så fall kunne øke 
kapasiteten ved SKOK og SVT med 0,3 stilling. På fakultetsnivået og i fellesfunksjonene 
trengs det flere stillingsressurser. Det er et behov for minst en stilling som kan avlaste og 
fungere som back-up-funksjon på deler av driftsoppgavene for økonomikonsulentene samt 
for prosjektøkonomen. 

Personalfeltet  
Ut fra tilbakemeldingene fra ledelsene ved enhetene og de ansatte er det behov for økt 
kapasitet på personalfeltet, ikke minst i lys av økningen i tilsettinger knyttet til 
eksternfinansierte prosjekter og tilsetting og rekruttering av internasjonale medarbeidere. 
Med fire stillinger i personalseksjonen er hovedfokus personalforvaltning og drift. Det er 
mindre tid til utviklingsarbeid og rådgivning innenfor personalfeltet. 

Gjennom samtalerundene med de ansatte og ledergruppene er det en generell 
tilbakemelding at fakultetet må bli bedre på lederstøtte og oppfølging ved nyansettelser, 
særlig gjelder dette i lederstillinger. Opplæring av nye ledere i blant annet regelverk, 
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forskrifter, IA-arbeid og HMS er det ikke mulig for personalkonsulentene å ta tak i med 
dagens bemanning. 

Det er også en generell tilbakemelding at fakultetet er for dårlig som arbeidsgiver når det 
gjelder opplæring av nyansatte. Mye kunne ha vært bedre med større overlappingsperioder 
og man kunne hatt planlagte opplærings- eller kompetanseprogrammer for de ulike 
gruppene. Særlig har studiekonsulentene vært nevnt. Dette er også en oppgave for personal 
i utvidet forstand. 

Fakultetet bør videreutvikle personalfunksjonen til å innbefatte gode HR-støttefunksjoner 
for å sikre personalfunksjoner med strategisk fokus. I dette ligger det også bedre utbygde 
funksjoner som lederstøtte til linjen utover det som gis allerede i dag og med 
arbeidsoppgaver knyttet til personalplanlegging ved fakultetet. Å ha gode støttefunksjoner 
med riktig kompetanse i alle faser av personalfeltet, fra rekruttering, tilsetting, gjennom 
arbeidsforhold og til avslutningsfasen, er viktig i så måte. For å ha tilstrekkelig ressurser for å 
ivareta personalforvaltningen i tillegg til utviklingsoppgaver i er det behov for utvidelse av 
kompetansen, men også for ekstra ressurser. Dette kan oppnås gjennom nyrekruttering og 
det anbefales oppretting av en stilling til på personalseksjonen ved fakultetet.  

Kommunikasjon - samfunnsdialog 
Gjennom tilbakemeldingene som har kommet i arbeidet med planen, er det kommet frem 
behov for at fakultetet som helhet må ha mer dedikerte ressurser til web- og 
kommunikasjonsfeltet, herunder også alumnusvirksomheten. Også i universitetets og 
fakultetets strategi er dette fremhevet som en viktig oppgave fremover. Ved en økning i de 
forskningsadministrative stillingene ved grunnenhetene vil det være mulig å avse noe mer 
ressurser til dette arbeidet lokalt. Det bør også vurderes å kanalisere studieadministrative 
ressurser over på webproduksjon, særlig sett i lys av fakultetet med overgang til ny 
webplattform skal utvikle fagsider og fylle disse med godt innhold. Uansett vil det være 
behov for en bedre koordinering av alt arbeid på web på fakultetsnivå. Dette inkluderer også 
den produksjonen som gjøres i regi av informasjonssenteret. Fakultetet er i skrivende stund 
pilot for ny løsning for eksternweben og i kjølvannet av denne kan det komme endringer i 
den redaksjonelle organiseringen. Uavhengig av dette arbeidet er det behov for større fokus 
på koordinering internt ved fakultetet, men flere stillingsressurser prioriteres ikke i denne 
omgang. 

Tekniske funksjoner  
Griegakademiet må styrkes med en 100 % fast lydteknikerstilling. Fakultetet vil inngå avtaler 
om utvidede tjenester på renholds- og vaktmestersiden på Griegakademiets vegne da en 
dette i dag legger beslag på noe av de administrative ressursene. Universitetets modell for 
slike tjenester er sentraliserte funksjoner som leverer standardtjenester dimensjonert til et 
visst sørvisnivå utfra et allment behovsgrunnlag. Enheter ved universitetet kan inngå avtale 
om tjenester ut over standardtjenester og slike utvidede tjenester fordrer betaling. Omfang 
og nivå på tjenestene avtales etter at behovet er nærmere konkretisert.  
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Kompetansebehov 

Ut over de behov som blir beskrevet og som vil medføre nyrekruttering kan følgende 
kompetansebehov skisseres i administrasjonen. Dette kan skaffes ved kompetanseheving for 
enkeltmedarbeidere, mer samarbeid på tvers av arbeidsfelter og refordeling av oppgaver.: 

Det må arbeides mer systematisk med å styrke og integrere studieadministrativ kompetanse 
i oppfølgingen av forskerutdanningen ved grunnenhetene.  

På økonomifeltet må prognosekompetanse i fellesfunksjonene utvides. På samme måte må 
økonomikompetanse ved instituttene økes og det må en mer jevnlig integrering til av 
økonomifunksjonene ved sentrene med fellestjenestene ved Personal- og økonomiseksjonen 
ved HF.  

Samlet webkompetanse ved fakultet og grunnenhetene må økes. I dette ligger det mer 
koordinering og samarbeid mellom nivåene og utvikling av kurstilbud for denne målgruppen.  

Fakultetets sentrale forskningsadministrative funksjoner må øke kompetansen på 
kunstnerisk utviklingsarbeid (KUA). Strategier for dette må legges i samarbeid med 
Griegakademiet. På samme måte må det bedre kompetansedeling til i organisasjonen når 
det gjelder internasjonaliseringsfeltet og Griegakademiets behov. 

Mer allment kan man gjennom å starte rekrutteringsprosessen tidligere i stillinger som skal 
erstattes, på en bedre måte sikre at ressurser er på plass når noen går av og samtidig sørge 
for en god prosess med tanke på kompetanse- og erfaringsoverføring.  En god 
overlappingsperiode vil også gjøre lokal leder i stand til å bli kjent med den nye 
medarbeideren og foreta eventuelle omfordelinger i arbeidsoppgaver. God 
overlappingsperiode kan også være et viktig seniorpolitisk virkemiddel. 

Kompetanse kan skaffes ved nyrekruttering, kursing og skolering, men det finnes også andre 
virkemidler som arbeidsgiver rår over og bør ta i bruk. Disse virkemidlene vil kunne utvikle 
en tverrfaglig kompetanse i administrasjonen som er essensiell for å støtte og løse 
komplekse oppgaver. Følgende verktøy bør benyttes i større grad: 

Jobbrotasjon 
Jobbrotasjon er et virkemiddel for kompetanseheving som bør brukes mer ved fakultetet. 
Enten at ansatte bytter jobber en periode eller at det ved midlertidig eller varig vakanse et 
sted åpnes opp for jobbrotasjon dersom noen ønsker det. Særlig kan det være nyttig mellom 
saksfelter. Flere har nevnt mulighet for å utvide erfaringsfeltet gjennom prosjektarbeid og 
hospitering også som et ledd i karriereutvikling. Fra et arbeidsgiverståsted er det viktig å ha 
ansatte både med spiss- og breddekompetanse, i tillegg til at jobbrotasjon også vil kunne 
vise alternative karrieremuligheter for de ansatte.  

Jobbrotasjon kan være en krevende øvelse for en organisasjon og blir betegnet som et 
overskuddsfenomen. Det bør likevel være mulig å tenke jobbrotasjon for grupper med 
noenlunde samme funksjon som en første utprøving av jobbrotasjon som 
organisasjonsutviklingsverktøy. Aktuelle grupper som har blitt nevnt er studieledere og 
administrasjonssjefer. 
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Prosjektarbeid 
Komplekse arbeidsoppgaver løses best gjennom involvering av ulike grupper ansatte som 
sammen besitter tverrfaglig kompetanse. I utviklingsoppgaver fremover bør det vurderes å 
benytte prosjektarbeidsformen mer aktivt og oppmuntre til denne arbeidsmetoden på tvers 
av enheter og nivåer.  

Hospitering 
Hospitering kan være aktuelt internt ved fakultetet, men også for personer eller funksjoner 
ved fakultet eller grunnenheter sentrale avdelinger. Aktuelle grupper å prøve dette ut på kan 
være i personal- og økonomifunksjoner, samt innen forskningsadministrasjon. Særlig 
relevant kan dette være i forbindelse med kompetanseheving knyttet til kunstnerisk 
utviklingsarbeid og internasjonaliseringsfeltet ved Griegakademiet.  

Medarbeidersamtale 
Medarbeidersamtalene ved fakultetet kan være et verdifullt verktøy i 
organisasjonsutviklingen ved fakultetet så vel som et verktøy som regulerer 
arbeidssituasjonen for den enkelte. Selv om samtalene er samtaler mellom en leder og en 
medarbeider, vil informasjon og diskusjoner i samtalene, dersom de blir riktig håndtert, 
kunne brukes for i kompetanseutvikling for den enkelte, grupper av ansatte eller den enkelte 
enhet. Dette gjelder ikke minst i forhold til det å identifisere ansatte aktuelle for 
prosjektarbeid, hospitering og jobbrotasjon. 

Handlingsrom 

Om man tar utgangspunkt i dagens bemanning i administrasjonen er det mulig å si noe om 
handlingsrommet for dimensjonering og utvikling i administrasjonen fremover. Som for 
vitenskapelige stillinger er den øvre pensjonsalderen i administrative stillinger 70 år. I praksis 
vil færre administrativt ansatte velge å fortsette i yrkeslivet etter fylte 67 år og flere velger 
helt eller delvis pensjonering før fylte 67 også. Dersom man opererer med en tentativ 
avgang ved fylte 67, vil 10.75 årsverk bli disponible innen utløpet av 2016. Generelt sett er 
det større gjennomtrekk i administrative stillinger enn i vitenskapelige stillinger. Slike 
vakanser representerer også et handlingsrom i administrasjonen, i form av omdisponering 
mellom funksjoner og målrettet rekruttering og nytilførsel av kompetanse. 

I vurderingskapitlet over er det gjort rede for behov og ressurser knyttet til ulike 
administrative felter. Det viser at det finnes få muligheter til å refordele ressurser mellom 
områder innenfor dagens bemanning og det synes ikke mulig å trekke inn stillinger og 
funksjoner ved ledighet uten at det vil medføre at lovpålagte oppgaver ikke blir utført, og at 
tjenestene og sørvisnivået overfor den faglige staben blir forringet. Trolig henger dette 
sammen med at administrasjonen ved fakultetet er og har vært lav sammenlignet med 
andre enheter ved universitetet og sammenlignet med andre HF-fakulteter nasjonalt. Tvert 
imot er det vesentlige behov som ikke dekkes av administrasjonen ved fakultetet i dag og 
som oppleves som nødvendige og akutte. Dette inntrykket er allment og går igjen ved 
samtlige enheter ved fakultetet og peker i retning av en styrking av administrasjonen 
kommende år heller enn en reduksjon. De gode økonomiske rammene gjør det også mulig å 
bygge opp kompetansen i administrasjonen nå. På lengre sikt vil det kunne være aktuelt å 
vurdere reduksjon av stillingsressurser innenfor enkelte funksjoner. 
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Kort oppsummert på bakgrunn av gjennomgangen og vurderingen over må følgende behov 
søkes løst i løpet av 2013: 

Stabsfunksjoner 

 1 stilling ved SVT/SKOK 

 1 stilling LLE 
 

Forskningsadministrasjon 

 1 stilling AHKR 

 1 stilling LLE 

 Fellestjeneste for øvrige enheter 
 

Personal  

 1 stilling PØS 
 

Økonomi 

 1 stilling PØS prosjekt 

 0,5 stilling back-up og avlastning drift PØS  

 Økning med 0,3 til totalt 1,0 ved SVT/SKOK  
 

Studie 

 0,5 stilling eksamen ved Griegakademiet 

 SVT og SKOK  
 

Tekniske funksjoner 

 1,0 lydtekninger GA 

 Økt behov for vaktmester- og renholdstjenester GA 
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Følgende stillinger foreslås prioritert og realisert i 2013: 

Enhet Funksjon Årsverk 

Nettotilvekst ut fra 
dagens administrasjon 
på enhet 

LLE Forskningsadministrasjon 1,0 +1,0 

LLE Stab 1,0 + 1,0 

AHKR Forskerutdanning 
1,0 +1,0  

SVT/SKOK Stab 
1,0 +0,5 

GA Studie 
0,5 +0,5 

GA Teknisk  1,0 + 1,0 

HF Forskningsadministrasjon 1,0 + 1,0  

HF Personal 
1,0 + 1,0  

HF Økonomi 
1,0  + 1,0  

HF Ledelse (Personal og økonomi) 
1,0 0 

SUM  9,5 8,0 

 

Følgende disponible stillingsressurser finnes i 2013: 

Årsverk Merknad 

2,5 Kjent avgang i 2013 

2,7 Stillingsforpliktelser CMS, hvorav 1,5 blir en forpliktelse vi overtar 
kostnadene for fra universitetet sentralt. 

2,0  Prioritert og lagt inn i budsjettforslaget for 2013 

1,0 Finansiert av dekningsbidrag 

1,0 Delvis finansiert ved rammeøkning for GA 

9,2  
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Det er lagt inn to stillinger i budsjett 2013 til styrking av administrasjonen. Det er videre 2,5 
stillinger i avgang i løpet av 2013 ved SKOK og i fakultetsadministrasjonen. I tillegg har 
fakultetet 2,7 stillinger ved CMS som er fast ansatt ved fakultetet og som fra 2013 kan 
disponeres til andre oppgaver. Fakultetet opererer per i dag med faste administrative satser 
på eksternfinansierte årsverk på 20.000,- En stilling ved PØS er finansiert over denne, men 
med den store økning i ekstern finansiert virksomhet er det økonomisk rom for minst 1,0 
stilling finansiert over disse satsene. Ekstratildelinger fra universitetsstyret de senere årene 
vil delvis kunne dekke deler lydteknikerstillingen ved Griegakademiet.  

Det viser at det er mulig å realisere den prioriterte listen over med bakgrunn i dette.  

CMS avvikles i løpet av 2012, men noe av aktiviteten fortsetter i 2013. De ansatte ved 
senteret har samlet sett bred erfaring og besitter verdifull kompetanse for fakultetet. 
Hvordan den best kan benyttes bør drøftes med grunnenhetene og de ansatte på senteret 
før stillinger som kan være relevante for denne gruppen i tabellen over lyses ut.  

Behovet for ytterligere styrking av økonomifunksjonen ved PØS søkes realisert gjennom 
omdisponering i stabsseksjonens førstelinjetjeneste. 

FOFs studieadministrative ressurser med ledig kapasitet i vårsemestrene søkes disponert ved 
enheter som har behov for økte ressurser innenfor studieadministrasjon eller har behov for 
studieadministrativ kompetanse. Dette bør vurderes i forhold til SVT/SKOK og ev. 
Griegakademiet før en ytterligere stillingsutvidelse vurderes ved disse enhetene. 

Griegakademiets behov for økte tjenester løses gjennom egne avtaler med EIA innenfor 
renhold og vaktmestertjenester. Instituttet vurderer bruk av studentmedarbeidere etter 
modell fra m.a. DKDM. 

Handlingsrommet er over definert til 9,2 stillinger, mens det er prioritert stillinger inn med 
en nettotilvekst på 8,0 årsverk. De resterende 1,2 stillinger kan sees på som en fleksibel 
ressurs som kan benyttes ved behov som kan dukke opp i løpet av året som kommer (jf 
usikkerhetsmomentene som nevnes mot slutten). 

2014 
Tentativ avgang for aldersgrensen i 2014 er 3,75 årsverk. Avgangen kommer i 
studieadministrasjonen ved FOF og IF, samt stabsfunksjoner ved GA og PØS ved HF-
administrasjonen. Ut fra dagens situasjon må funksjonene ved GA og PØS erstattes, det 
samme gjelder stillingene ved IF og FOF. Det er ikke grunnlag for en allokering av ressurser 
mellom nivåene eller mellom enheter gitt dagens rammebetingelser. Ved erstatning i disse 
stillingene, og særlig i de studieadministrative stillingene, bør det foretas en vurdering av 
innretning på stillingene som kan tilføre de gjeldende instituttene ressurser på felt eller 
kompetanse som de ikke klarer å realisere med dagens bemanning. 

For å sikre god overlapping og overføring av kompetanse må rekrutteringsprosessene starte 
tidlig. 
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2015 
I 2015 ligger det an til tre avganger for aldersgrensen. To stillinger kommer innen 
studieadministrasjon ved AHKR og en i førstelinje ved LLE. Ut ifra dagens arbeidsoppgaver og 
behov ser det ikke mulig ut å trekke inn eller refordele stillingene ved AHKR til andre 
enheter. Det er ikke noe å gå på når det gjelder de studieadministrative oppgavene ved 
instituttet. Men gitt en avgang i to studieadministrative funksjoner vil instituttet gjennom 
rekruttering ha mulighet for å innhente ny kompetanse. 

LLE ble tilgodesett med en ekstra førstelinjestilling i 2013 ut fra behov. I løpet av 2014 gjøres 
det enn ny vurdering av hvorvidt instituttet trenger å erstatte førstelinjestillingen med 
avgang i 2015 helt eller delvis eller om stillingen kan refordeles eller trekkes inn. 

2016 
I 2016 ligger det an til avgang i 1,5 administrativ stilling for aldersgrensen. Avgangen 
kommer i forskningsadministrasjon ved IF og arkivstilling ved GA. 50 % arkivstilling ved GA 
erstattes i utgangspunktet ikke, da stillingen ble etablert og senere gjort fast pga. 
prosjektrelatert og tidsbegrenset virksomhet knyttet til Arne Bjørndals samlinger. Stillingen 
er per i dag finansiert av ekstratildelingen i rammen fra Universitetsstyret til Griegakademiet 
og det åpnes for at instituttet kan prioritere videreføring av denne stillingen opp mot andre 
strategisk viktige felter. 

Prioritering videre i strategisk periode  
Med en økning på to administrative årsverk over 2013-budsjettet og erstatning av alle 
stillinger etter naturlig avgang samtidig som årsverkene på vitenskapelig side holdes stabil på 
dagens nivå, vil administrasjonen utgjøre rett i overkant av 18 prosent av de ansatte ved 
fakultetet. Tjenestene og sørvisen administrasjonen yter til den faglige virksomheten er også 
betinget av kapasitet, tilgang på riktige ressurser og riktig kompetanse. Fakultetet har i sin 
strategi listet opp en rekke målsetninger i strategiperioden som det per i dag ikke finnes 
administrative ressurser og tilstrekkelig kompetanse til å følge opp. Mediestrategi – 
journalist, alumnus, arbeidsliv osv. er eksempler på dette. Utviklingen i studietilbudene samt 
økning i internasjonal virksomhet på alle nivå, tilsier oppbygning av kompetanse på 
studiefeltet og muligens også en utviding av ressurser på sikt.  

Det finnes også noen usikkerhetsmomenter som vil kunne spille inn når det gjelder 
dimensjonering av administrasjonen fremover. Som tidligere nevnt er fakultetet pilot i 
universitetets arbeid med ny webplattform. Det er per i dag usikkert hvor mye dedikerte 
ressurser weben vil kreve i fremtiden, men det ligger uansett an til et større fokus på weben, 
flere dedikerte ressurser på weben og samlet sett er det behov for kompetanseheving på 
feltet i administrasjonen ved fakultetet. Hvordan ressurser skal dedikeres til webarbeid er et 
åpent spørsmål som vil kunne kreve en justering fremover, enten i form av refordeling av 
arbeidsoppgaver internt eller også ressursøkning samlet sett ved fakultetet. 

Et annet usikkerhetsmoment vil fremtidig organisering av bachelorutdanningen være. 
Dersom fakultetsstyret vedtar en omorganisering av bachelorutdanningen der 
førstesemesterstudiene legges om, vil det bli ledig kapasitet i førstesemester-
administrasjonen ved FOF. Disse administrative ressursene representerer fleksibilitet og 
mulighet for reallokering i hele administrasjonen sett under ett. 
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Fakultetet skal gjennomføre evaluering av instituttsammenslåingen fra 2007. Dersom 
oppfølgingen av denne vedtar en endring i instituttstrukturen, vil dette få konsekvenser for 
de samlede administrative tjenestene og ressursene ved fakultetet.  

Økt BOA-virksomhet og særlig i store og prestisjetunge prosjekter av langvarig karakter vil 
også få konsekvenser for administrasjonen og dimensjoneringen av denne. 

Til syvende og sist blir det et spørsmål om prioriteringer fra fakultetsstyret i forhold til 
dimensjonering av administrasjonen. Ti flere administrative stillinger og samme antall 
vitenskapelig ansatte ville utgjort en administrasjon på 20 %. Det er ingen målsetning å øke 
med så mye som ti stillinger utover dagens bemanning, men det sier om hvordan 
kapasiteten kunne vært om dersom forholdstallet var 80-20. En del av de vitenskapelige 
ansatte er midlertidige ansatte i prosjekter og den eksternfinansierte porteføljen vil kunne 
variere gjennom årene. Det er således risikabelt å binde så mange flere faste administrative 
stillinger til lønnsbudsjettet og det er derfor ikke tilrådelig å øke opp så mye. Det bør likevel 
vurderes i forbindelse med de årlige budsjettprosessene hvorvidt en ytterligere økning av 
administrasjonen utover 2013-nivå skal foretas. Det anbefales at behov for refordeling, 
omprioritering og økning i administrasjonen meldes inn av instituttene i budsjettinnspillene 
og vurderes i budsjettsammenheng i fakultetsstyret. Vurdering av behov som ikke er 
prioritert i tabellene over, som f.eks. journalist, ytterligere oppbygging av 
forskningsadministrasjonene ved enhetene, flere studieadministrative ressurser som følger 
av nye tilbud og økning i samlet formidlingsressurser ved fakultetet sett under ett, tas med 
til videre budsjettbehandlinger, fra 2014 og fremover. 
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