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Saksliste 
 
 
Styresak Saker til behandling U.off. 

FS 1/13 Ph.d.-graden - Birte Brekketo - innstilling X 

FS 2/13 Ph.d.-graden - Mathias Danbolt - innstilling X 

FS 3/13 Ph.d.-graden - Odd Monsson - innstilling X 

FS 4/13 Ph.d.-graden - Ingrid Birce Müftüoglu - innstilling X 

FS 5/13 Ph.d.-graden - Turid Hillestad Nel - innstilling X 

FS 6/13 Ph.d.-graden - Kari Soriano Salkjelsvik - innstilling X 

FS 7/13 Ph.d.-graden - Camilla Skalle - innstilling X 

FS 8/13 Tilsetting i to stillingar som forskar i digital 
infrastrukturlingvistikk ved Institutt for lingvistiske, litterære 
og estetiske studium 

X 

FS 9/13 Tilsetting i mellombels stilling som universitetslektor II i 
fransk ved Institutt for framandspråk 

X 

FS 10/13 Tilsetting i mellombels stilling som universitetslektor i 
engelsk fagdidaktikk ved Institutt for framandspråk 

X 

FS 11/13 Tilsetting i stilling som stipendiat ved Senter for 
vitskapsteori 

X 

FS 12/13 Tilsetting i stilling som forskar knytt til prosjektet Holbergs 
ideologiar ved Institutt for lingvistiske, litterære og 
estetiske studium 

X 

RS 1/13 Vedtak i universitetsstyresak 79/12: Endring i studietilbud 
og fastsetting av opptaksrammer 

 

RS 2/13 Vedtak i universitetsstyresak 80/12: Ledelse og 
styringsform på fakultets- og instituttnivå 

 

RS 3/13 Vedtak i universitetsstyresak 81/12: Gjennomføring av 
valg på institusjonsnivå 

 

RS 4/13 Vedtak i universitetsstyresak 82/12: Revisjon av 
Valgreglement for Universitetet i Bergen 

 

RS 5/13 Vedtak i universitetsstyresak 84/12: Økonomirapport etter 
oktober 2012 

 

RS 6/13 Vedtak i universitetsstyresak 85/12: Revisjon av 
tiltaksplan for det ytre miljø ved Universitetet i Bergen 

 

RS 7/13 Vedtak i universitetsstyresak 86/12: Tematiske  



 

satsingsområder 

RS 8/13 Vedtak i universitetsstyresak 88/12: Universitetets policy 
for og ordning med Open Access 

 

RS 9/13 Vedtak i universitetsstyresak 89/12: Fagevalueringer - 
resultater, oppfølging og videre innsats for økt kvalitet 

 

RS 10/13 Vedtak i universitetsstyresak 90/12: Etisk handel - 
forankring av universitetets arbeid med etiske krav ved 
innkjøp 

 

RS 11/13 Årsrapport 2012 - Det norske institutt i Athen  

RS 12/13 Referat frå valstyremøte ved HF 4. januar 2013  

RS 13/13 Protokoll fra instituttstyremøte 08.11.12 - Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

 

RS 14/13 Protokoll fra instituttstyremøte 06.12.12 - Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

 

S 1/13 BA-graden ved Det humanistiske fakultet, 2. gangs 
behandling 

 

S 2/13 Oppnevning av bedømmelseskomité  

S 3/13 Oppnevning av bedømmelseskomité for fagområdet 
humanistisk informatikk 

 

S 4/13 Opprykk til professor etter kompetanse X 

S 5/13 Opprykk til professor etter kompetanse, tildeling av 
opprykk 

X 

S 6/13 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i 
religionsvitenskap 

X 

S 7/13 Tilsetting i fast 20% stilling som universitetslektor i 
Nettspansk 

X 
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Referanse Dato

20121241-HIB 06.12.2012

Vedtak i sak 79112: Endring i studietilbud og fastsetting av opptaksrammer

Universitetsstyret behandlet ovennevnte sak i møte 29.11 og vedtok følgende:

1 Bachelorprogram i kinesisk opprettes ved Det hurnanistiske fakultet
Masterprograrn i psykologi opprettes ved Det psykologiske fakultet, under forutsetning av at
fakultetet leverer en studieplan som oppfyller NOKUTs krav innen 01.02.13,
Adjunktprogrammet i matematikk og naturvitenskap legges ned ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet.
Del utlyses 3930 studieplasser i Samordna apptak, 1011 plasser på toårig master og 367
plasser i særskilte lokale opptak for studieåret 2013/2014.

Opptaksrammer for studier utlyst I Samordna opptak 2013/2014:

Fakuttet

Det humanistiske fakultet

Det juridiske fakultet

Det medisinsk- odontologiske fakultet

Det maternatisk-naturvitenskapelige fakultet

Det psykologiske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Totalt

Opptaksrammer for toårige masterstudier 2013/2014:

Fakultet

Det humanistisketakullet

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det psykologiske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Totalt

Særskilte lokale opptak:

Program

PPU

Profesjonsstudiet i psykologi

Norsk for flyktninger og innvandrere*

Bachelor i utøvende musikk

Totalt

Pette er el (1113-interntretat som gosinenneseiertroniskiePhorte

Opptaksramme

989

389

298

704

590

960

3930

Opptaksramme

255

105

297

99

255

1011

Opptaksramme

180

82

80

25
367

Universretsleeelsen Postadresse Beseksadresse Saksbehandler
Telefon 555132000 Postboks 7800 Museplass 1 EhkleHwdsten Bretvm
posl@uib.no 5020 Bergen Bergen 55582020
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* kvote for norskkurs for flyktninger og innvandrere, 40 plasser hvert semester

Vedtaket ble gjort under forutsetning av at Kunnskapsdepartementet godkjenner omgjøring
av studieplasser ved Det psykologiske fakultet. Slik godkjenning ble gitt av departementet i
brev datert 30.11.2012, og vi viser til dette.

Vi viser ellers til saksforelegget, med løypemeldingen om arbeidet med organiseringen av
tjenester for etter- og videreutdanningsvirksomheten. Det understrekes av kommentarene og
vedlegg 2 i saken var orienteringer. Vi kommer tilbake til arbeidet med å styrke tilbudet om
etter- og videreutdanning og til utformingen av tjenester for fakultetene og innsatsen for
synliggjøring, prioritering og koordinering av universitetets EVU-innsats i en tydelig sentral
enhet.

Vennlig hilsen

Sigmund Grønmo
Rektor Kari Tove Elvbakken

universitetsdirektør

Kopi:
Studieadministrativ avdeling



UNIVERSITETET I BERGEN
Universiletsgyrel

R2OL 3

3

Fakultetene

Referanse Dato

2012/1716-HIB 06.12 2012

Vedtak i styresak 80112: Ledelse og styringsform på fakultets- og instituttnivå

Universitetsstyret behandlet ovennevnte sak i møte 29.11.12 og vedtok følgende:

I. Universitetsstyret godkjenner en prøveordning med ansatte instituttledere ved Det psykologiske
fakultet og at ordningen med valgt dekan forlsetter

2. Universitetsstyret merker seg at de øvrige fakultetene behMder nåværende ordninger i neste
valgperiode.

Det vises til protokollen fra møtet.

I møtet ble det foreslått at alle instituttene selv kunne avgjøre om de ville ha valgt eller ansatt
instituttleder. I en prøveavstemning ble det klart at dette forslaget ikke ville få flertall (fem av
styrets 11 medlemmer støttet forslaget).

Det ble deretter foreslått at instituttene ved Det psykologiske fakultet som en prøveordning
selv skulle få bestemme om det skulle være valgt eller ansatt instituttleder i kommende
periode Forslaget falt mot 5 stemmer.

Med henvisning til saksforelegget ble det som kjent ikke foreslått endringer i reglene for
fakultelsorganer eller i opplegget for rekruttering av ansatt dekan.

Vennlig hilsen

Sigmund Grønmo
rektor Kari Tove Elvbakken

universitetsdirektør

Kopi:
Personal- og organisasjonsavdelingen

Dette er et UrEl-interntnotat som godilertnes elektronisk i ePhorle

Unwereitetsledelsen Postadresse Beseksadresse Saksbehandler
Telefon 55582000 Postboks 7800 Museplass 1 Hilde Hvidsten Bretvin
Telefaks
post@ub.no

5020 Bergen Bergen 55582020
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Fakultetene
Universitetsbiblioteket
Universitetsmuseet i Bergen
Avdelingene i sentraladministrasjonen
Studentparlamentet

Referanse Dato

2012/1716-MOV 05.12.2012

Vedtak i styresak 81112 Gjennomføring av valg på institusjonsnivå

Universitetsstyret behandlet sak 81/12 am gjennomføring av valg på institusjonsnivå i mote
29.11.12 og vedtok følgende:

For perioden 1.8.2013-31.7.2017 vedtar styret at:
Valg av rektor og prorektor etter universitetslovens § 10-2 (1) holdes i dagene 17.-
24.4.2013 med forslagsfrist 27.2.2013
Valg av representanter og vararepresentanter for gruppene A, B og C til
universitetsstyret holdes i dagene 21.-28.5.2013 med forslagsfrist 30.4.2013
Valgene skjer elektronisk og ved rektor- og prorektorvalget vektes stemmen slik:

For ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 59%
For ansatte i tekniske og administrative stillinger 16%
For studenter 25%

Vi viser fidsplanen som følger vedlagt.

Vi ber fakultetene om å starte planleggingen vårens valg til fakultetsstyret og minner samtidig
om at disse valgene først kan starle en måned etter rektorvalget.

Vi ber om at Kollegiesekretadatet får filsendt dato for dekan- og fakultetsstyrevalg innen
utgangen av januar 2013.

Vi ber videre om at Kollegiesekretariatet som er sekretariat for Det sentrale valgstyret får
tilsendt kontaktinformasjon for sekretærene til valgstyrene ved fakultetene innen 31.12.2012.

Vennlig hilsen

Sigmund Grønmo
rektor

Kan Tove Elvbakken
Universitetsdirektør

Vedlegg.
Tidsplan for gjennomforing av valg våren 2013

Kollegiesekrelanatet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55 59 20 20 Poslboks 7800 Muséplass 1 Mona Viksey

5020 Bergen Bergen 55552015



lldsplan for valg 2013

Datolfrist Høsten 2012Iveren 2013
Val av rektor o rorektor o medlemmer til universitetas ret

29.11.2012 Universitetsstyret fastsetter datoer lor valg våren 2013 mm.
4.12.2012 Valgnettsider klare
11.12.2012 Møte med medhjelpere fra POA, IT, SA
8.1.2013 Møte i Det sentrale valgstyret
28.1.2013 Møte i Det sentrale valgstyret /Kunngjøring rektorvalg/ styrevalg
1.2.2013 Frist for studentregistrering gruppe D
4.2.2013 Frist for innlevedng av manntallslister fra POA + SA
6.2.2013 Kunngjøring av manntall gruppe A, B, C, D
27.2.2013 Forslagsfrist til rektorkandidater
28.2.2013 Møte i Det sentrale valgstyret

- Godkjenning av innkomne forslag til rektor/ prorektor
- Planlegging valg til gruppe A, B, C og kunngjøring av forslags- og Idagefrist for
styrevalget

1.3.2013 Skjæringspunkt for stemmerettNalgbarhet for gruppene A, B, C
5.3.2013 Frist for klage manntall A, B, C, D

Presentasjonsmøte rektorkandidater —tidspunkt fastsettes av valgstyret

17.- 24.4.2013 Periode for rektorvalget

24.4.2013 Møte i Det sentrale valgstyret/ Kunngjøring resultat av rektorvalg
2.5.2013 Klagefrist rektorvalget —Møte i Det sentrale valgstyret for behandling av æ.

klager i forbindelse med rektorvalg
30.4.2013 Forslagsfrist styremedlemmer fra gruppe A. B, C

Møte i Det sentrale valgstyret godkjenning av kandidatforslag for valg av
styremedlemmer gruppe A, B, C.
Presentasjonsmøter av kandidater, dersom kandidatene selv ønsker det.

21.-28.5.2013 Valg for gruppe "13, C
28.5.2013 Møte i Det sentrale valgstyret. Valgoppgjør gruppe A, B, C og kunngjøring av valg
5.6.2013 Klagefrist va1gav styremedlemmer A, B, C

5.12.2012/Mona Viksøy, Mananne Seim
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Fakultetene
Universitetsbiblioteket
Universitetsmuseet i Bergen
Avdelingene i sentraladministrasjonen

Referanse Dato

2012/9536-MOV 05.12.2012

Vedtak i styresak 82112 Revisjon av Valgreglement for Universitetet i Bergen

Universitetsstyret behandlet sak 82/12 om revisjon av Valgreglement for Universitetet i
Bergen i møte 29.11.12 og vedtok følgende:

"Universitetsstyret slutter seg til det frernlagte forslag til Valgreglement for Universitetet
i Bergen med de justeringene som kom frem i møtet."

I saksforelegget framgår det at de viktigste endringene i valgreglementet er:

I § 1 er det lagt til en presisering av velgergruppene
Ansatte ved Haukeland universitetssykehus med 20% sfilling ved Universitetet i
Bergen har ikke lenger stemmerett og kan heller ikke velges til fakultetsstyre og
instituttråd
Det er lagt til i § 31A at insUtuttleder og stedfortreder kan velges som par
Det er presisert at § 32 gjelder for Universitetsmuseet og andre grunnenheter enn
institutt

Valoreglementet trer i kraft fra 1.1.2013.

Vennlig hilsen

Sigmund Grønmo
rektor

I r
b

Kan Tove Elvbakken
universitetsdirektør

Dette er el UtB•internt notat som gonlkjennes elektromsk i ePhorte

Kollegpesekretarialet Postadresse Besøksacfresse Saksbehandler

Telefon 55 58 20 20 PosIboks 7800 Harald Ilådagres gale 1 Mona Vdsøy

5020 Bergen Bergen 55582015
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UNIVERSITETET I BERGEN
c.k4 s44. 5/13

UnIversitetsstyret

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

Referanse Dato

2011/4912-HIB 08.12.2012

Vedtak i styresak 84112:Økonomirapport etter oktober 2012

Universitetsstyret behandlet ovennevnte sak i møte 29.11. og vedtok følgende:

I. Universitetsstyret tar rapporlen om den økonomiske situasjonen etter oktober 2012 til
etterretning.
Fakultetene kan disponere overføringer på inntil 2 % av fakultetets grunnbevilgning.
Overføringer ut over dette kan fakultetene bare disponere selv etter godkjenning fra styret
eller universitetsledelsen på fullmakt fra styret.
Universitetsledelsen utformer nærmere prinsipper for overføringer i dialog med fakultetene før
de legges frem for styret.

Vedtakets punkt 2 tas opp med hvert enkelt fakultet i tildelingsbrevene for 2013. Vi vil komme
tilbake til oppfølgingen av i punkt 3 i vedtaket med innspill fra og i dialog med fakultetene.

Vennlig hilsen

Sigmund Grønmo
rektor

Kopi
økonomiavdelingen

Kari Tove Elvbakken
universitetsdirektør

Detle er el th13-internt notat som gocheennes eleIntronisk ePhorle

Universgetsledelsen Postadresse Besoksadresse Saksbehandler
Telefon 55582000 Postboks 7800 Muséplass 1 flilde Hvidsten Bretvin
post@uib.no 5020 Bergen Bergen 55582020
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Fakulteter,
Universitetsmuseet,
Universitetsbiblioteket
Administrative enheter

Referanse Dato
2008/13799-11113 06 12 2012

Vedtak i sak 85112: Revisjon av tiltaksplan for det ytre miljø ved Universitetet i
Bergen

Universitetsstyret behandlet ovennevnte sak i møte 29.11 og vedtok følgende:

I. Universiletsstyret gir sin tilslutning ti Tiltaksplanfor det ytre miljø 2012 -2015
2. Styret ber om at del gis en arlig rapport om innsalsen og oppnådde resultater i miljøarbeidet.

Vi viser til saksforelegget og til den vedtatte tiltaksplanen. I planen er det ikke satt opp
konkrete tidspunkt for gjennomføring av tiltakene. Ambisjonen er at disse skal være
gjennomførl innen utgangen av 2015. Det legges opp til en årlig rapportering, ambisjonene
kan endres, dersom innsatsen og ramrnene gir grunnlag for det.

Universitetets eiendornsavdefing har et særlig ansvar for oppfølging av mange tiltak, men vi
vil alle kunne bidra til å styrke miljøarbeidell

Det vil bli oppnevnt en styringsgruppe for oppfølging av tiltaksplanen for det ytre miljø. Dette
vil det bli gitl en egen orientering om.

Vennlig hilsen

SIgmund Grønmo
rektor Kari Tove Elvbakken

universitetsdirektør

Vedlegg:
Tiltaksplan for det ytre miljø

Kopi:
Eiendomsavdelingen

Dette er et LAB-mternt notat som godkiennes elektroresk i ePhorte

Umwersiletsdrektørens konlor Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telelon 55582000 Postboks 7800 Museplass 1 bilde Hvidsten Bretvin

PoSt@guita no 5020 Bergen Bergen 55582020
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Forslag til tiltaksplan for det ytre miljø 2012 —2015
Godkjent av universitetsstyret i møte 29.11.2012

Generell del
Innen 2020 skal UiB ha redused uheldig miljøpåvirkning fra avfall, energibruk, ved innkjøp og
forbruk, samt transport med 20%. Flere av filtakene er av generell karakter og effekt vil gripe
inn i flere områder. Følgende er valgt fra satsningsområdene:

TIltak ItaakrIvelas

	

1.1 UiB skal framstå som en miljøbevisst organisasjon og skal delta
samfunnsdebatten o formidle mil'økunnska

	

1.2 Miljøhensyn i aytaler
Kravspesifikasjoner i avtaler (leieavtaler, rammeavtaler og enkeltstående
anskaffelser) inneholder miljøhensyn. Det skal løpende følges opp at slike
hens n er ivaretatt

	

1.3 UiB ønsker å stimulere til egeninnsats og overføring av kunnskap og god
praksis innen miljøområdet.

- Det skal sørges for god informasjon og opplæring for ansatte og
studenter om forhold som har mil'ørnessi konsekvens

	

1.4 MOjøsertifisering
- UiB skal utrede ulike alternativer for miljøsertffisering (første halvdel

av 2013)
Miljøsertifisering skal først innføres ved én administrativ enhet og ett
fakultet (innen utgangen av 2013)

- Alle fakulteter/enheter skal sertifiseres innenfor lan erioden

Avfall
Mål: Innen 2020 skal UiB ha redusert restavfallsmengden med 20 %. Reduksjonen gjøres
med gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 % basert på regnskapstall for 2009.

TIltak Baskrivalse

	

2.1 Kildesortering
Avfallssystemet skal revideres og grad av tjenlighet skal vurderes
Det skal etableres bedre fasiliteter for kildesortering i bygg
I nye bygg og ved større ombygginger skal nødvendig areal til en
velfungerende avfallsbehandling prioriterestfrigjøres

- Det skal inn ås returordnin er for emballase med flere leverandører
2.2 Gjenbruk

- Opplegget for gjenbruk av møbler skal forbedres

	

2.3 Renhold
- Renholdspersonell skal få god opplæring i rutiner for avfallshåndtering

Miljøsertifiserte produkter skal brukes der de finnes
Alle renholdsprodukter skal være registrert og vurdert
Renholdsbyråene skal rapportere rengjøringsmidler som
brukes/la res fortlø nde til universitetet Kemikaliere isteret

2.4 Engangsartikler
- Engangsbegre til drikkeautomater skal være miljømerkede
- Engangsartikler knyttet til mat ved enhetene skal ikke benyttes
- Samarbeidet med SiB om kantinedriften videreutvikles

1



2.5 Kopiering og utskrift
- Nye skrivere kobles i nett skal være av typen "Pullprint"
- Pullprintordningen skal innføres ved alle fakulteter og enheter
- Tosidig kopiering/utskrift skal være et fast valg på alle skrivere som

ko les o til universitetets nett
2.6 Kjemikalier

Alle som lagrer og bruker kjemikalier skal:
Holde løpende oversikt over forekomsten av miljøfarlige kjemikalier.
Vurdere substitusjon. Dette skal dokumenteres
Lage en plan for erstatning av rnitiøskadelige kjemikalier med mindre
rnif øskadeli e kemikalier.

2.7 Reiseregning
- Personalsystemet Pagaweb gir mulighet for å legge ved kvitteringer

elektronisk til reiseregninger. Pagaweb implementeres fortløpende

3. Energi

Mål: Innen 2020 skal UiB redusere energiforbruket med 20 %. Reduksjonen gjøres med
gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2% basen på regnskapstall for 2009.

Itak :Be tt -
3.1 Energiforbruk og energiregning

- Det etablerte energiovervåkningssystemet (E0S) skal gjøre det mulig for alle
å se resultater av energisparende tiltak og energiforbruk
Mulighetene energiovervåkningssystemet gir, skal løpende utnyttes for å sikre
lavere ener iforbruk

3.2 ENØK
Alle bygg er energikartlagt og energirnerket.

Energitiltak som gir høyest kost-nytte-verdi, skal prioriteres

3.3 IKT
Alle aktuelle datamaskiner og tilbehør, som skjermer og skrivere, skal setles
opp med energisparende innstillinger der det ikke begrenser funksjonaliteten

- Det utarbeides for å få reduksbn av miksbelastnin en i IKT-sektoren
3.4 Holdningsskapende tiltak

- Effekten av ENØK-tiltak ved hjelp av konkrete eksempler skal synliggjøres til
ansatte og studenter ved hjelp av infoskjermer på Studentsenteret og i andre
passende bygninger

- Enkel informasjon om hva den enkelte kan gjøre skal gjennomføres
- Informasjon om rikfig bruk av prosessventilasjon (avtrekkskap, punktavsug og

li nende skal formidles til alle aktuelle medarbeidere o studenter
3.5 Fynngsofje

Gjennomføre utfasing av fyringsolje som hovedoppvarmingskilde i de tre
. enstående b nin ene

4. Innkjøp og forbruk

Mål: UiB skal ha et bevisst forhold til innkjøp og forbruk. Det etableres tiltak som gjør
rniljøriktige valg enklere. Innen 2020 skal UiB ha redusert papirforbruket med 20 %, med
gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 % basert på regnskapstall for 2009.

Tiltak BeskrIvelse
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4.1 E-faktura
Det skal følges opp at for at våre leverandører av varer og tjenester tilbyr e-
faktura, som lovpålagt etter 1. juli 2012

- Universitetet skal bruke e-faktura der det finnes

	

4.2 Livsløpsstandard
- Det skal i inngåelse av ramrneavialer og ved enkeltanskaffelser av større

utstyr, tas miljøhensyn i hele varens/leveransens livsløp
Klimaregnskap til varens/leveransens livsløp skal etterspørres i de tilfeller
dette er retevant

	

4.3 Inventar
- Tjenlige møbler skal defineres som en del av det faste inventaret og ikke

tas med i ved flytting. Persontrg titpasset inventar er unntatt dette
- La eret for møbler/inventar/datautst r videreutvikles o 'øres bedre k'ent

4.4 Nettverk for innkjøpere og rekvirenter
- Det skal avholdes regelmessige nellverksmøter for innkjøpere/rekvirenter
- Innkjøpere/rekvirenter skal løpende holdes oppdatert om rniljattiltakog

universitetets innkø s ofitikk

	

4.5 Mgjøsertifiserte leverandører av varer og tjenester
A bruke miljøsertifiserte leverandører vektiegges i alle innkjøpsprosesser
Mirøvennk e varer t nester skal vektle es alle innke s rosesser

5. Transport

Mål: UiB skal ha et bevisst forhold filtransporl og redusere miljøbelastningen fra
transportområdet med 20 % innen 2020. Reduksjonen gjøres med gjennomsnitilig årlig
reduksjon på 2 % (måll som CO2-ekvivatenter)basert på regnskapstall for 2009.

Tlitak Beskdvelee

	

5.1 Sykkelparkenny - det skal tilrettelegge for trygg sykkelparkering flere steder, med:
- Låsbare oppstillingsplasser fortrinnsvis under tak
- Dus. arderobefasiliteter

	

5.2 Busstilbud
- Tilbudet med campusbuss mellom universitetets hovedområder i sentrum

og på Haukelandsområdet skal ha tilstrekkelig kapasitet til å være attraktiv
for studenter o ansatte rutefibudet vurderes evni

	

5.3 Parkering
Systematisk følge opp for universitetets plan for parkeringsplasser, som
ivaretar hensynet til at UiB vil ha en tydelig miljøprofil
Ved behov, tilrettelegge for flere elbil-parkeringsplasser med mulighet for
ladnin

	

5.4 UiB skal gjennomføre tiltak for å redusere antall flyreiser til møter der det er mulig
uten å svekke faglige hensyn ved å:

Følge opp og aktivt arbeide for å øke bruken av videokonferansesentrene
med tilhørende støttefunksjoner.
Web-basert konferanseutstyr for enkeltkontor skal standardiseres og gjøres
til "en eli for alle.

	

5.5 Bilpark for intemtransport
- Ved innkjøp og leie av biler, skal lavt C.02-utslipp ha en sentral vektlegging.

Ved innkø skal elbiler vel es hvis muli
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Vedtak 1styresak 86/12: Tematiske satsingsområder

Universitetsstyret behandlet ovennevnte sak (86/12) 29. november og følgende ble vedtatt:

Universitetsstyret konstaterer at det er oppnådd viktige resultater innenfor de
forskningsområdene som ble etablerl som tematiske satsinger i tidsrommet 2005-2010,
men at det er variasjoner mellom områdene med hensyn til hvordan og i hvitken grad de er
fulgt opp
Videreføring av de tematiske satsingene fra 2005 —2010 samt eventuelle nye tematiske
satsinger, vurderes av fakultetene ut fra deres egne strategier og prioriteringer. Styret ber
om at det i denne sammenhengen legges særlig vekt på vurderinger av flerfaglig og
flerfakultært samarbeid
Styret ber om å få en oversikt over slike fakultetssatsinger i forbindelse med den årlige
rapporteringen i februar
I samsvar med universitetets strategi 2011-2015 videreføres marin forskning og
utviklingsrelatert forskning som felles institusjonelle satsinger

Vi viser til saksforelegget. Fakultetene bes om å følge opp vedtaket i punkt 3, det vil bli sendt
ut forespørsel om slik oversikt sammen med andre spørsmål om vurderinger i forbindelse
med utarbeidingen av rapporten for 2012 og planene for 2013. Vi minner om den flerfaglige
og fierfakulteere innsatsen og ønskeligheten av at slik innsats og slike initiativer synliggjøres.
De årlige rapportene gir anledning til rapportering og oppmerksomhet om videre planer.

Vennlig hilsen

Sigmund Grønmo
rektor Kari Tove Elvbakken

universitetsdirektør

Kopi
Forskningsadrninistrattvavdeling

Dette e et U18-internt nolal sorn godkjennes elektroniskiePherte

UniversitetsledelSen Postadresse Beseksachese Saksbehandler
Telefon 55582000 Postboks 7800 Muséplass 1 Hilee Hvidsten Bretvin
post@wb.no 5020 Bergen Bergen 55552020
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Vedtak i sak 88112: Universitetets policy for og ordning med Open Access

Universitetsstyret behandlet ovennevnte sak i møte 29.11. 12 og vedtok følgende:

1 Universitetsstyret takker Mittelrnark-gruppen for utredningen og merker seg med
tilfredshet at omfanget av Open Access-publisering ved UiB øker

2 Styret gir sin tilslutning til arbeidsgruppens forslag til justering av universitetets pokcy
for Open Access-publisering

3 Styret ber om at det arbeides videre med å legge til rette for at resultatene fra
forskningen skal være offentlig tilgjengelige, for økt og åpen tilgang til
forskningsresultater

4 Styret ber om at utviklingen av ramrnebetingelser for Open Access-publisering følges
og at spørsmål om slik publisering bringes til styret ved eventuelle endringer i
rammebetingelsene

5 Styret ber om at arbeidet med å synliggjøre de ansattes publikasjoner på UiBs
websider blir prioritert

6 Styret ber om at det etableres en budsjettpost for kostnader ved Open Access-
publisering som en forsøksordning i 3 år.

Vedtakets punkt 6 ble vedtatt etter forslag ved behandfingen i universitetsstyret.

Vi ber alle om å arbeide for at Open Access- publiseringen øker, for fri åpen tilgang til
forskningsresultater. Arbeidet for bedret forbindelse mellom universitetets nettsider og
publisering av resultater av universitetsforskning skal styrkes, med innsats fra mange. I
arbeidet med videreutvikling av universitetets websider følges dette opp.

Universitetsbiblioteket, Forskningsadministrativ avdeling og Økonomiavdelingen vil følge opp
vedtakets punkt 6. Vi vil komme tilbake til denne delen av vedtaket.

Sigmund Grønmo
rektor Kari Tove Elvbakken

universitetsdirektør

Kopi:
Forskningsadministratw avdeling
økonomiavdelingen
Kommunikasjonsavdeangen
Dette er el U1B-interm netat som godkjennes elektron isk i enhode

Universitetsdfreklørens kontor Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55562000 Postboks 7800 Musaplass 1 Hilde Hvidsten Bretvin
Telefaks 5020 Bergen Bergen 55582020
posQuiboo
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Vedtak i styresak 89112: Fagevalueringer - resultater, oppfølging og videre
innsats for økt kvalitet

Universitetsstyret behandlet ovennevnte sak i møte 29.11.12 og vedtok følgende:

Universitetsstyret tar gjennomgangen av resultatene fra Forskningsrådets
evalueringer de siste fem årene og oppsummeringen av fakultetenes oppfølging av
disse til orientering
Styret legger vekt på at fakultetene utvikler tiltak for prioritering og ytterligere styrking
av de fagmiljøene som får særlig gode evalueringer
Styret ber om at fakultetene utarbeider opplegg for enten å ruste opp eller å avvikle
fagområder som over tid viser seg å være for svake
Styret ber om at vurderingene fra fagevalueringene, samt fakultetenes oppfølging av
disse evalueringene tas mer systematisk inn i de årlige rapporteringene og i
oppfølgingen av universitetets strategi og handlingsplaner.

Fagevalueringene gir viktige vurderinger om styrker og utfordringer for universitetets ulike fag
og disipliner. Gjennom styrets vedtak i saken gis fagmiljø, institutter og fakulteter føringer om
oppfølging av evalueringene.

Som kjent vil universitetets forskningsutvalg i framtida fortløpende ha nye fagevalueringer til
behandling. Intensjonen med detle er at fagevalueringene blir godt kjent og at oppfølging
drøftes i styrets rådgivende organ for forskning tidlig.

Redaksjonen for de årlige rapportene og planene som sendes Kunnskapsdepartementet 1.3,
vil sørge for å samle inn redegjørelsene som skal inn i dokumentene, jf vedtakets punkt 4.

Sigmund Grønmo
rektor Kari Tove Elvbakken

universitetsdirektør

Kopi

Forskningsadrni nistrativ avdeling

Dette er B-internt nolal som godkjen nes elekeomsk i ePhorte

Universitetsledelsen Posladresse Beseksadresse Saksbehandler
Telefon 55582000 Poslboks 7800 Museplass 1 Hede Hvbsten Bretvin
post@ulb.no 5020 Bergen Bergen 55582020
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Vedtak i sak 90/12 Etisk handel —forankring av universitetets arbeid med
etiske krav ved innkjøp

Universitetsstyret behandlet sak 90/12 om etisk handel —forankring av universitetets arbeid
med etiske krav ved innkjøp i møte 29.11.12 og vedtok følgende:

Universitetet i Bergen skal være en pådriver for etisk handel og plikter å stille krav til en
etisk leverandørkjede der dette er en aktuell problemstilling
Universitetet søker medlemskap i organisasjonen «Initiativ for etisk handel» (IEH) og vil
forplikte seg til å følge dens etiske retningslinjer og arbeide for en forbedring av arbeids- og
menneskerettigheter og miljø produksjonen av varer og tjenester til universitetet
Som overordnet målsetning skal det i alle anskaffelser settes etiske krav hvis en
risikovurdering av produkt og leverandørkjeder tilsier det. Sfike etiske krav skal bygge på
FN-konvensjonene om menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner, samt nasjonal
arbeids- og miljølovgivning
Universitetsstyret vedtar Retningslinjer for etisk handel ved Universitetet i Bergen i
samsvar med forslag datert 20.11.2012
Styret ber om å bli holdt orientert om arbeidet med å fremme etisk handel.

De vedtatte retningslinjene for etisk handel følger vedlagt. Økonomiavdelingen vil følge opp
vedlaket og legge til rette for at retningslinjene blir førende for arbeidet med anskaffelser ved
universitetet. I tråd med vedtaket vil universitetet søke medlemskap i Initiativ for etisk handel
(IEH).

Sigmund Grønmo
rektor Kari Tove Elvbakken

universitetsdirektør

Kopi:

konom iavdel ingen

Kollegiesekretanatet
Teleton 55 58 20 20

Postadresse Beseksadresse Saksbehandler
Postboks 7800 Museplass I Mona Vikstrty
5020 Bergen Bergen 55582015



Retningslinjer for etisk handel ved Universitetet i Bergen
Vedtatt av universitetsstyret 29.11.2012

Innledning
Universitetet i Bergen arbeider for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder.
Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med leverandører og samarbeidspartnere. For å
tydeliggjøre hva som forventes av leverandører, er det utarbeidet retningslinjer for etisk handel.
som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

UiB er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH), en medlemsorganisasjon for organisasjoner, private
og offentlige virksomheter, og en pådriver og et ressurssenter for etisk handel UIB rapporterer til
IEH om progresjon i arbeidet med etisk handel, rapporten er offentlig tilgjengelig.

Prinsipper
UiB har som målsetning at alle leverandører skal levere varer og tjenester til UiB som er produsert
i overensstemmelse med retningslinjene. UiB vil etter jevnjg gjennomgang av egen portefølje, sfille
vilkår i samsvar med retningslinjene til leverandører på spesielt risikofylte områder. Leverandørene
skal videreformidle og følge opp retningslinjene hos sine underleverandører.

På oppfordring fra UiB må leverandøren kunne dokumentere at retningslinjene etterleves. Det kan
gjøres ved egenerklæring, oppfølgingssamtaler med UiB ogieller karllegging av arbeidsforholdene
på produksjonssted. Dersom UiB ønsker å kartlegge en underleverandør, plikter leverandøren å
oppgi navn og kontaktopplysninger på denne.

Ved brudd på de etiske retningslinjene vil UiB i samarbeid med leverandør lage en plan for
utbedring av manglene. Utbedhng skal skje innen rimelig tid. Heving av kontrakt vil kun forekomme
dersom leverandør, etter gjentagende henvendelser, ikke viser vilje til å rette opp i forholdene.

Sosiale og miljømessige standarder vil bli tillagt vekt ved valg av leverandører innenfor relevante
områder.

UiB ønsker å unngå handel med leverandører som gjennom sin virksomhet har svært høy risiko for
å medvirke til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, jf. Geneve-
konvensjonene og FN-resolusjoner. Universitetet vil vurdere krav til leverandørene innenfor dette
feltet når det er relevant.

Krav til egen virksomhet
UiB vil kontinuerlig arbeide for å forbedre egen policy og praksis som kan bidra til at leverandørene
etterfølger våre retningslinjer for etisk handel UiB inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta
ulovlige eller urettrnessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige
eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.

UIB og UiBs leverandører skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt
handelsboikott av FN ogieller norske myndigheter.

Krav til forhold i leverandørkjeden
IEHs retningslinjer for etisk handel er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner
og angir minimurns- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal
respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse
retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.

1. Tvangswteidislavearbeid (ILO konvensjon nr 29 og 105)
1.1. Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbed.
1.2. Arbeidere skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal fritt
kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.



2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)
2.1. Arbeidere skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget
ønske, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide
fagorganisering eller kollektive forhandlinger.
2.2. Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrirnineres eller hindres å utføre sitl
fagforeningsarbeid.
2.3. Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal
arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig
organisering og forhandling.

3. Bamearbeid (FN5 konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO
anbefahng nr. 146)
3.1. Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med

nasjonal minstealder for ansettelse, eller;
minstealder for obhgatorisk skolegang, med høyeste alder som gjeldende. Dersom lokal

minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres.
3.2. Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte minstealder skal ikke finne sted
3.3. Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral,
inkludert nattarbeid.
3.4. Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med ILO-
konvensjonene 138 og 182. Handlingsplanene skal dokumenteres og kommuniseres til relevant
personale og andre interessenter. Det skal legges til rette for støtteordninger hvor barn gis
mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

4. Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)
4.1. Det skal ikke forekomme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring,
forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet.
kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.
4.2. Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende
adferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet,
foreldrestand eller status som HIV-smittet.

Bmtal behandling
5.1. Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandhng er forbudt. Det
samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.

Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr 155 og anbefaling nr. 164)
6.1. Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og
andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og
minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.
6.2. Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og
sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere.
6.3. Arbeidere skal ha filgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal
arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.
6.4. Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang
til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

Lønn (ILO konvensjon nr. 131)
7.1. Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale
minstelønnsbesternmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være
tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing.
7.2. Lønnsfortiold og utbetafing av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes.
Avtalen skal være forståelig for arbeideren.
7.3. Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon tillates ikke.

Arbeidstid (ILD konvensjon nr. 1 og 14)
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8.1. Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstige
arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Normal arbeidstid per uke skal
vanligvis ikke oversfige 48 timer.
8.2. Arbeidere skal ha minst en fridag per 7 dager.
8.3. Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 12 timer per uke, dvs.
samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan aksepteres dersom det er regulert av
en kollektiv avtale eller nasjonal lov.
8.4. Arbeidere skal alltid ha overtidstillegg ved arbeidstidstid over normal arbeidstid (se punkt 8.1
over), minimum i tråd med gjeldende lover.

Regulære ansettelser
9.1. Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og
regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjernenter (som bruk
av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre
arbeidsrelasjoner.
9.2. Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.
9.3. Lærlingeprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

Marginalisede befolkningsgrupper
10.1. Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og
inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store
landarealer, uforsvarlig bruk av vann eller andre naturressurser som befolkningsgruppene er
avhengig av.

1/. Miljø
11.1. Tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden skal gjennomføres
gjennom minimering av utslipp, fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og
vann og minimering av drivhusgassutslipp i produksjon og transport Lokalmiljøet på
produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på eller skadet av forurensning.
11.2. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante
utslippstillatelser skal innhentes.

Korrupsjon
12.1. Alle former for bestikkelser, er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre
illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller
deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.

Ledelsessystem hos leverandører
Ledelsessystem er sentralt for implementering av etiske retningslinjer. UiB understreker viktigheten
av at leverandør har systemer som støtter implementeringen av disse. Forventningene er
tydefiggjort ved at:

Leverandøren bør utpeke en ansvarlig, sentralt i organisasjonen, for implementering av de
efiske retningslinjene i egen virksomhet
Leverandøren skal gjøre retningslinjene kjent i alle relevante deler av sin organisasjon
Leverandøren skal innhente samtykke fra UiB før produksjon eller deler av produksjon
settes ut til en underleverandør/kontraktør der dette ikke er avtalt på forhånd
Leverandøren skal kunne gjøre rede for hvor varer som er bestilt av UiB blir produsert.
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I. SITUASJONSBESKRIVELSE

I 2012 har NIA avholdt to studentkurs. Greskkurset ble avholdt med både nivå 1 og 2, samt
modul i moderne gresk historie. Kurs i antikkens kultur ble avholdt for 20 studenter. Eksamen i
norsk for internasjonale studenter ble avholdt ved instituttet i vår- og høstsemesteret.

Det arkeologiske arbeidet i Tegea ble fortsatt i sitt fjerde år. Feltarbeidene i Arkadia og på
Naxos ble fullført. Første feltsesong i Karystos ble gjennomført.

På kulturfronten har instituttet fortsatt samarbeidet med Den norske ambassaden i Athen og
vært involvert i mange kulturelle arrangementer.

Styrer har vært aktiv på en rekke internasjonale konferanser.
Driftsutgiftene og budsjettet er under kontroll.

2. DRIFT

2.1 Personale
Instituttstyrer Panos Dimas 100 %.
Førstekonsulent Merele Ludviksen 100 %, i permisjon.
Konsulent Audny Hegstad Diamantis 100 %, permisjon fra 60 % av stillingen.
Konsulent Patrick Talatas fast ansatt i 60 %, midlertidig økt til 80 %.
Konsulent Line Kile 80 frem til I. august.
Konsulent Elisabeth Kalfa midlertidig ansatt i 80 % fra 30. juli.
Husøkonorn Eleni Ksefteri 80 %.
Rengjøringsassistent loanna Triandou (styrerbolig, i hovedsak lønnet av styrer).
Eleni Calligas og Elern Kytiri var engasjerte som lærere på sommerens greskkurs.
Kalliopi Softsoglou var engasjert etter krav fra 11. klassiske ephoratet i forbindelse med
feltarbeidet på Karystos.

2.2 Bygning og drift
2.2.1 Tsami Karatasou
Mindre innkjøp.

2.2.2 Kavalotti 5
Vindusskoddene har blitt skiftet ut for utleiers regning. Leieavtalen har blitt reforhandlet ned
10 % for å reflektere den generelle nedgangen i leiekostnader i Athen.

2.2.3 Erechteiou 30
Reparasjoner nødvendig etter fuktskader i taket i direktørleilighetens stue. Det nødvendige
forarbeidet for utbedringen er igangsatt, og arbeidet vil etter planen bli fullført innen utgangen
av året.

2.2.4 Instituttbilen
Instituttbilen har hatt nødvendig service i forkant av sommerens arkeologiske aktivitet primært
utbytting av batteri og innkjøp av nye dekk. Bilen beholdes enn så lenge.
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2.2.5 Bibliotek
2.2.5.1 MA-biblioteket
Det var i 2012 ikke praktikanter fra Eløgskoleni Oslo ved instituttbiblioteket. På bakgrunn av
gjennomgang av boksamlingen ved biblotekar Evi Charitoudi fra Det nordiske biblioteket ble
boker med behov for dette ombundet.

2.2.5.2 Det nordiske biblioteket
NIA har opprettholdi støtten til biblioteksamfingen gjennom abonnement på flere publikasjoner
samt innkjøp av nye verker til bibliotekets filosofiske samling.

Hovedbibliotekar Evi Charitoudi dellok på den årlige generalforsamlingen til International
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) i Helsinki.

Leikny Haga Indergaard, biblioteksjef på Bergen Offentlige Bibliotek, deltok med støtte fra
Det nordiske biblioteket og NIA på the 8th International Conference of the Cornmittee for the
Support of Libraries i Athen.

3. FAGLIG AKTIVITET

3.1, Undervisning
3.1,1 BA-kurset "Den klassiske kulturen"
Kurset ble avholdt i perioden 9. januar-15. februar i samarbeid med Ui0. 20 studenter deltok
på kurset. Dette er en dobling i antall fra 2011. Totalt var det 40 søkere til kurset. Panos Dimas,
Anastasia Maravela, og Erik Østby underviste. Samarbeidet med IFIKK fungerer utmerket.

3.1.2 Nygresk språk og kultur
Kursene GRE1101, 0RE1201 og KLAS2001 ble avholdt i perioden IS. juni-8. august i
samarbeid med NTNU. 15 studenter dellok på kursene. Eleni Calligas oe Eleni Kytiri var
kursansvarlige. Staffan Wahlgren var ansvarlig ved NTNU og holdt introduksjonsforelesning.
Panos Dimas var ansvarlig for utførelsen.

3.1,3 Norsk for internasjonale studenter
Eksamen i Norsk for internasjonale studenter, trinn I, 2 og 3, ble arrangert av NIA i samarbeid
med Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Ui0, både i vår- og høstsemesteret. 45
personer tok eksamen i vårsemesteret. Samarbeidsavtale med ILN om rammene for avholdelse
av eksamen ved instituttet ble utformet og signert. Kursene er i utgangspunktel
studiepoenggivende.

3.2 Forskning
3.2.1 Arkeologi
3.2.1.1 De gresk-norske utgravningene i Tegea (4. sesong)
Under ledelse av Anna Karapanagiotou, Eforatet i Tripolis, og Knut Odegård, Ui13.
Utgravninget i sentrum av det antikke byområdet i Tegea ble foretatt i perioden 17.juni —14.
juli. Lltgravningeninngikk i 2012 ikke som en del av ARK4100 Arkeologisk felikurs ved Ui0,
grunnet lavt søkertall. Studenter fra Arhus Universitet deltok som tidligere år sammen med
norske dellagere og eforates tilsatte. Samarbeidet med Eforatet i Tripolis har fungert meget
godt.

4



Styringsgruppen for Tegea-mgravningen består av Mathilde Skoie, instituttleder for IFIKK ved
1510,Christopher Prescott, IAKH vedUtO, og Birte Poulsen, Arhus Univershet.

3.2.1.2 The Norwegian Areadia Survey Part II
Siste sesong av NAS 2 ble avviklet i perioden 14. - 29. juni i Arkadia under ledelse av Hege
Bakke-Alisøy, UiB. Arbeidet med publikasjon av funn, deriblant ruiner av en marmorbygning
fra klassisk tid, har startet.

3.2.1.3 Naxos - prosjektet
I perioden 24. oktober - 7. november ble registrering og fotodokumentasjon av det tidlige
bysantinske fortet Kastro Apalirou på Naxos fullført. Foruten Håkon Ingvaldsen og David Hill
fra Kulturhistorisk museum, Ui0, og Knut Ødegård, IAKTI,Ui0, deltok også Mari Heinsdatter
Malmer og Linn Trude Lieng.

3.2.1.4 Karystos
I perioden 4, juni - 6. juli ble første feltsesong i det fireårige feltarbeidet i Karystos avholdt.
473 heklar, tilsvarende rundt en tredjedel av det totale området, ble undersøkt. 22 funnsteder
ble registrert og store mengder primært kerannkk og obsidian ble funnet her og i isolerte
funn.19 frivillige deltok på feltarbeidet under ledelse av Zarko Tankosic, University of Indiana,
og Renate Storeli, UniversitAtHamburg.

3.2.2 Reisestipendier
I 2012 fortsatte NIA å støtte forskere som ønsket seg et studieopphold i Athen. Pengene gikk
direkte fra NIAs budsjett. Stipendet ble i 2012 tildelt Ada Caruso, loannis Georganas, Linn
Trude Lieng, Mari Heinsdatter Malmer og Sofus Vikeså Kjeka. Fondets reisestipend ble tildelt
Lars Morten Gram.

3.2.3 Forelesninger
Som i tidligere år har mottakeme av reisestipendet gitt forelesninger ved Det norske institutt
Athen. Instituttet har også arbeidet for å avholde forelesninger som er uavhengige av tildelt
reisestøtte. Følgende forelesninger ble avholdt i 2012:

6. februar. Dr. loannis Georganas, forsker ved Foundation of the Hellenic World. "Tholos
Tombs in Early Iron Age Aegean".

26. mars. David Hill, arkeolog ved Kulturhistorisk museum, Ui0. "The Byzantine urban
fortress at Kastro Apafirou, Naxos - Results and questions from recent fieldwork."

16.mai. Linda Senhaji, doktorgradstudent ved Universitetet i Athen og ved Sorbonne i
Frankrike. "Lions in sanctuaries - Representations in Ancient Greece".

Il. oktober. Pauliina Remes, foreleser ved Universitetet i Uppsala og Universitetet i
Helsinki. "Active perception in Plato's Timaeus." Arrangert i samarbeid med Det finske
instituttet i Athen.

29. november. Professor Jorgen Christan Meyer, UiB. -Palmyra. A bride of the desert?
Results of the Norwegian-Syrian survey north of Palmyra. The historical periods."
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14. desember. Ada Caruso, University La Sapienza of Rome."The gymnasia of Athens and
the first philosophical schools. Topographical notes."

3.2.4 Veitedning - instituttstyrer
Panos Dimas har i løpet av året veiledet Emma Maria Brunsell (Ui0), Ole Martin Moen (Ui0),
Spyros Benetatos (Universitetet i Athen) og Valia Dimopoulou (Universitetet i Athen).

3.23 Faglig aktivitet - instituttstyrer
Styrer har holdt forelesninger og deltatt på en rekke internasionale konferanser, blant annet:

1.-4. mars i Stockholm. Konferanse med tittelen Vinue and Pleasue in amiquily. Holdt
foredrag om Epikurs etikkfilosofi. Chair om Aristoteles' teori om tid.
21. mars i Patras. Holdt innleggom Generatione et Corruptione, bok kappitel 2.
12.-15. mai i Thessaloniki. Konferanse om Aristoteles.

Styrer har også deltatt faglig på arrangementer i instittuttets regi:

The 18th Aristotelian meeting of the European Society of Ancient Philosophy, Athen. (De
Caelo II, (2: chair)
Princton Athens reading group. (Innlegg om Aristoteles De Sensu)

Styrers Publiseringer i 2012:

Artikkelen «Our death» i journalen Rhizhomata.

Invitert til å bidra i første nummer av journalen Ancieni Philosophical Inguiry med
artikkel om «Devisibility in GC 1,2».

Styrer har utover dette redaksjonelt ansvar for instituttets publikasjonsserie, og har også
skrevel innledningen til Ada Carusos kommende bok om de filosofiske skolene i Athen:
Akademia: gli spazi e la storia cla Piatone a Proclo.

4. PUBLISERING

De to seriene «papers» og «monographs» har blitt samlet til serien Papers and Monographs
from Norwegian Insittute at Aihens. Det vil bli separat nummerering for bindene i 4° and
8°.

Publiseringen tar seg opp og instituttstyrer er igjen geneml editor for serien.

Av økonomiske hensyn vil vi sørge for at bøkene våre blir produsert i Hellas. Vi har inngått
samarbeid med trykkeriet Argyropoulou. Vi vil også fra nå av seirgefor at distribusjonen skjer
gjennom greske kanaler av kostnads- og miljømessige hensyn.
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Instituttet har gått til anskaffelse av nye ISBN-nummer fra ISBN-kontoret ved
Nasjonalbiblioteket og vil fremover gjøre dette direkte under forlagsnummer 978-82-999128 i
stedet for gjennom Universitetet i Bergen, slik det har vært gjort tidligere.

Instituttet har også utarbeidet et stylesheet for å sikre uniformitet i fremtidige publikasjoner.
Dette vil ikke påvirke publikasjoner hvor arbeidet med innsamling av artikler allerede har
begynt.

4.1 Phases in Byzantine l'hilosophy
Papers fra et seminar ved NIA i 2008. Boken har blitt trykt opp og sendt til distribusjon,

4.2 Tegea
Erik Østby har fortsatt arbeidet med redigeringen av de to bindene av Monographs rtfthe
Narwegian Institute at ilthens som skal omhandle utgravingene i Tegea.

43 Palmyrena
Det er inngått en intensjonsavtale om å publisere en serie på fire bind under samlenavnet
Palmyrena. Bokserien er resultatet av prosjektet Palmyrena: City, Hinterland and Caravan
Trade between Orient and Occident, som er stottet av Norges forskningsråd og under ledelse
av Jorgen Christian Meyer fra UiB.

4.4 Global and Local. Perspectives on mobility in the Eastern Mediterranean.
Papers fra et seminar ved NIA i 2011. Artiklene er samlet inn.

43 To atoino.
Papers fra et seminar ved NIA i 2012, Artiklene er sarnlet inn.

4.6 Rhizai
Vi fortsetter å gi pengestøtte til publiseringen av tidsskriftet.

5. FORMIDLING

5.1 Tilreisende grupper
Det har vært en liten nedgang i antall tilreisende grupper, da spesielt besøksgrupper. Dette må
ses på bakgrunn av den Økale økonomiske situasjonen og mediedekningen av denne i Norge.
Antall seminarer og konferanser er opprettholdt. Vedlegg 1 gir en kronologisk oversikt over
årets akademiske arrangementer og besøk.

Randaberg videregående skole har besøkt instituttet også i år, det samme har en studiegruppe
fra Det teologiske Menighetsfakullet.

Institutt for klinisk odontologi ved Ui0 har arrangert to administrative seminarer ved
instituttet.

Instituttet har også hatt besøk fra dokumentarfilmlinjen ved Westerdals Høyskole, som har
produsert dokumentarfilmer fra Athen som en del av sitt studieløp.
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5.2 Konferanser og seminarer
Instituttet har i 2012 arrangert konferansen The 1811;Aristotelian meeting of the European
Society ojAneient Philosophy (ESAP) i samarbeid med Universitetet i Athen.

Den interdisiplinære konferansen To Atorno: representasjoner av individet for
doktogradsstudenterog unge forskere ble etter inniativ og under ledelse av Renate Storli
(Universitåt Hamburg) arranger ved og med støttet fra instituttet.

Palmyrena-prosjektel under ledelse av Jørgen Christian Meyer (UiB) har arrangert avsluttende
konferanse ved instituttet.

Oslo-Athens International Workshop on Dernocracyhar likeledes blitt avholdt ved instituttet.

Filosofisk symposium på Egina og jevnlig avholdte filosofiske lesegrupper har blitt arrangert
av instituttet.

Om Platons Philebus arrangeres på NIA to ganger i måneden.

5.3 Kultursatsing
Vi har fortsatt samarbeidet vårt med Den norske ambassaden i Athen og har gjennom året vært
med på å støtte en rekke arrangement. Instituttet har gitt 7000 euro i støtte til kulturelle
prosjekter. Oversikt over støttede kulturarrangementer finnes i vedlegg 2.

Midlene er blin fordelt til 9 konserter eller musikkfestivaler, 6 teateroppsetninger, 3
filmfremvisninger eller festivaler, 2 performance-oppsetninger, 2 boklanseringer, 1
kunstutstilling, I videokunstfestival, I historiefortellingsfestival, 2 fotoutstillinger, 2
pressereiser til Norge og I foredrag om norsk arkitektur. Full liste over arrangementene er
vedlagt.

Nordisk julekonsert er blitt arrangert den 13. desember i samarbe d med det danske og svenske
instituttel.

5.4 Nettformidling
Nettsiden har ca 9.600 besøk i løpet av et år, hvorav 57,50 % er nye besøk fra unike
besøkende. 42,60 % av disse er fra adresser i Hellas, mens 39,86 % er fra Norge. 44,69 % av
besøkene kommer fra søketrafikk, 38,47 % fra henvisningstrafikk og 16,84 % er direkte
trafikk.

Vi samarbeiderbåde med ambassaden og Det nordiske biblioteket om å promotere våre
arrangementer på nettet.

Instituttets Facebook-satsing er videreført. Over 600 følger Instituttet på Facebook, og trafikk
fra Facebook står for 39,30 % av henvisningstrafikken på nettsiden.

5.5 Massemedia
Instituttstyrer har vært intervjuet av NRK (nettavis, tv, radio) og Aftenposten (nertavis og
papirutgave), i tillegg til greske aviser og radiokanaler. Instituttstyrer har også deltatt i en



programserie om filosofi på den greske tv-kanalen ET3 med et innslag om Epicur, hvor
opptaket ble gjort i instituttlokalene.

David Hill har vært intervjuet i lokale greske medier forbindelse med feltarbeidet på Naxos og
foredrag der. Feltarbeidet på Naxos har også ratt et tosiders oppslag i Afienposten.

5.6 Årsmete
Årsmøte ble avholdt den 3. mai i lokatene til Det italienske institutt i Athen. Det var innlegg
ved instituttstyrer og forelesning ved Dimitrios Athanasoulis, efor ved det 25. byzantinske
eforatet, med tittel Remarks on the Architecture of the Byzantine Peloponnese. Årsmøtet ble
etterfulgt av bevertning på Det norske institutt i Athen.
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VedIegg 1: Seminarer, konferanser og besek ved og/eller stottet av NIA i 2012

	

05.-07.01. Symposium.
25.03.-03.04. Besøk fra Det teologiske Menighetsfakultetet.

	

16.-22.04. Besøk fra Randaberg videregående skole.

	

29.-31.04. The 18th Aristotelian mening of the European Society of Ancient Philosophy.
Konferanse arrangert med støtte fra NIA i samarbeid med Universitelet i Athen.

	

09.-11.05. Lederseminar for Institutt for klinisk odontologi, Ui0.

	

01,02.06. To Atomo: representasjoner av individet. Interdisiplinær konferanse for
doktogradsstudenter og unge forskere arrangert av NIA.

	

10.-14.07. Lesegruppe om Aristotles De Sensu et Sensibili. Arrangert i samarbeid med med
Prineelon Universitet og Universitetet i Athen

	

21.-24.09. Lesegruppe om Platons Philebus på Egina for forskere fra greske universiteter.

	

28.-29.09. Seminar litteratur/jus. Arild Lindeberg, LLE, UiB.

	

25.-27.10. Lederseminar for Institutt for klinisk odontologi, Ui0.
05.11-03.12. Besøk fra Westerdals Høyskoles dokumentarfilmlinje.

 08.-10.11. Oslo-Atherts International Work.shopon Democracy.

30.11-03.12. Palmyrena: City. Hinterland and Caravan Trade between Orient and Occident.
Avsluttende konferanse om Palmyrena prosjektet under ledelse av Jergen Christian
Meyer.
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Vedlegg 2: Kulturarrangement i samarbeid med ambassaden stettet av NIA i 2012

JANUAR - JUM

Måned Dato Genre - ros'ekt

Januar 18:26.02. Teater: "LilleE olf ' the Munici al theatre i loannina
Januar 14.—25.05 Barneteater: "Hvor er veien til slottet" basert å norsk folkevent
Januar -29. Fotoutstillin : P. F sakis «Land Ends» å Benaki museet
Januar 20. -29. Pressereise: D. Zirou til Tromsø i forbindelse med dokumentar

serie om Sami
Jan 5.- 15.04. Teater: "G'en an ere" Diachrono teater i Aten
Jan 18.—15.04. Teater: " Fruen fra havet", Diachrono teater i Aten
Februar 4. Musikk: Arcturus konsert å Ga arin 205
Februar 25. Musikk: Lasse Marhau konsert Six do s
Mars 8. Litteratur: Presentasjon av bok "6 kvinner, 6 stemmer" og foredrag

ink. Annette Mattsson
A ril 8. Musikk: S unk ° Onasis Cultural centre
A riI 4. Teater: Ibsen kveld med anel debatt om kvinner I Ibsens verk
A dl 22. -15.05. Teater: "Når vi Døde våkner", A o michanis theatre
A dl 2. Arkitektur: Ecoweek festival- PIR II foredra
April 28. Musikk: Pagans Mind konsert

Mai 3. -13. Film: Outview film festival- norsk deltagelse (LHBT tematikk)

Mai 16. -29. Fotoutstillin : Fra Nubia til Sudan utstillin i Reth mnon Kreta
Juni 22.- 23.09 Kunstutstilling: (o)ikia kunst utstilling på Hydra med norsk

delta else (Te 'e Bodin Larsen, Bø
Juni 21. -26. Musikk- Casa dei Mezzo Festival å Kreta

JULI- DESEMBER

Juli
Norsk deltagelse med Nina Næsheim i eventyrfestivalen på øya Kea 27-29 juli

«Miden» video art festival, norsk deltagelse med Atopia «Retrospective: film and video
art in Norway» 5-7juli

August
Besøk av gresk film ekspert, Mr Tsitomeneas (Rosebud) til Haugesund festival 6-18
august

September
Norsk deltagelse med «Drag Kings)>på Sympraxis (LHBT) film festival i Thessaloniki 13-
19september
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Norsk film journalist Mode Steinkjer (Dagsavisen) som jury medlem i Athens film festival
27-30 september

Jo Nesbø i Aten for å presentere hans bøker oversatt til gresk 27 september Goethe
Institutt

Oktober
Vivaldi orkester i Chania (konserter og møte med ordfører) 3 og 5 oktober - konsulatet

WOMEX —Nordicstand i Thessaloniki (17-21 oktober) —ingen direkte støtte

November
Cyprus, a literaray destinasjon: litteratur konferanse med norsk deltagelse (4 november) på
Kypros

Sivert Høyem concert «Autumn in Arcadia —Solo» 28 nov- 2 des. (Patras, Aten, Larisa,
Thessaloniki, Ioannina)

Desember
MIR festival i Aten (innovative, eksperimental prosjekt, performing arts festival) , norsk
dellagelse med Mette Edvarsen og «time has fallen asleep in the afternoon sunshine» 10-
13 desember

Rudi Skotheim Jensen —performing arts theatre på Kinitiras studio 1-15 desember

Tore Brunborg med Andreas Polyzogopoulos Quartet, 7 desember, Onnassis cult. Centre
(ingen direkt støtte)

1982-Nils økland på Knott Gallery, 8 desember ?

Stian Carstensen og Iro Mavroidi band på Onassis cult. Centre, 12desember

Forberedelses kostnader i forbindelse med CNA utstilling januar 2013 i Benaki museet
Aten (oversettelser til gresk, produksjon av brosjyrer og plakater)

Angeliki Frangou «Hvor er veien til slottet» fortsetter i et annet teater etter 20 oktober
Ibsens «Fruen fra havet» fortsetter på Diachrono teater
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet

\

„2,), c.H. )3
- e-rerek3ale '7 13

Dato 04. januar 2013

Referat frå valstyremøte ved HF 4. januar 2013 —Det grøne romet,
kl. 13.00

Tilstades:
Camilla Brautaset, leiar (gruppe A) Karl Ekroll (gruppe A), Ingrid
Muftouglu (gruppe B), Lars Breiby(HSU), Arnhild Thorseth (gruppe C,
sekr./referent).

Leiar Camilla ønskte velkommen og sette møtet.

Sak 1: Valkalender

Valkalender blei utarbeidd (vedlagt)

Sak 2: Møte med leitekomitåen for kandidatar til nytt dekanat

Det blei bestemt at leiar og sekretær for valstyret skulle ha
samordnings-møte med leitekomitaen for dekanat-kandidatar v/leiar.
Arnhild avtalar møte snarast.

Sak 3: Møteplan for valstyret

Møta blir haldne i Det grøne romet, 4. etg., Øysteinsgt. 1

Dato

4. januar kl. 13

19. febr. kl. 14

10. april kl. 13

mai kl. 13

juni kl. 10

12. juni kl. 10

Saker
Valkalender, møteplan og møte

med leitekomita
Godkjenning av nettside for

kunngjering —utkast vil ligge føre
til møtet

Evt.

Planlegge allmøte onsdag 8. mai
kl. 13

Resultat dekanval - kunngjering

Resultat fakultetsstyremedl. -
kunngjering

Postadresse Telefon 55 58 93 80 Del humanisfiske fakultel Kontoradresse
Postboks 7805 E-post post@hf ulls no Telefon 55 58 93 80 Harald Hårfagresgl
5020 Bergen mternett www.hf uib no Telefaks 55 58 93 83 1, 3 etg.




Org no 874 789 542 Saksbeh. tel. 55 58 24 19 5007 Bergen
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UNIVERSITETETI BERGEN
INSTITUTTFORARKEOLOGI,HISTORIE,KULTUR-OG RELIGIONSVITENSKAP

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 08.11.2012

Til stede: Instituttleder: Hoffmann
Gruppe A: Forsberg, Heiret, Selberg, Jacobsen
Gruppe B: Blazevic
Gruppe C: Selland
Gruppe 13: Kleppe, Rindedal

Ikke møtt:

Forfall: Watkins, Holsen

Sekretær: Arefjord

Innkalling og sakliste
Ingen merknader.

11 Protokoll fra forrige møte
Ingen merknader.

111 Referatsaker
Ingen referatsaker

IV Orienteringssaker
Informasjon fra instituttlederen

- Stilling som instituttleder utlyses med frist i desember
- Fakultetet er i gang med å danne letekomitC som skal finne kandidater til valget

av ny dekan i 2013.
- Det skal holdes prøveforelesninger og gjøres intervjuer av kandidater til to

stillinger i begynnelsen av desember.
- Daglig leder for Litteraturhuset i Bergen, Kristin Helle-Valle, har deltatt på

mote med instituttlederne. Planlegger oppstart ved nyttår og er åpen for innspill
når det gjelder samarbeid med fagmiljøene. Det bør videreformidles til alle
fagmiljoer ved instituttet.

Fakultetsstyresaker
- Oppfordring fra Heiret om å lese gjennom analysen av karakterbruken ved

HF. AHKR ser ut til å bruke den nye karakterskalaen på lik linje med andre
fagmiljøer.

- Opprettelse av nytt bachelorprogram i kinesisk. Heiret vil foreslå et
samarbeid med historie, og på sikt religion, om kulturemnene i programmet.

- Nedlegging av CMS 1.1.2013 og opprettelse av ny forskergruppe ble
diskutert.

- Langsiktig bemanningsplan 2013-2017 og Administrativ bemanningsplan
for Det humanistiske fakultet ble diskutert.



Sak 16/12 Evalueringav instituttsammenslåingenved IIF —svar fra AHKR

Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til det framlagte evalueringssvaret fra AFIKR med den ene
språkIige merknaden som kom fram i møtet.

Bergen 12. november 2012

Christhard Hoffmann
Anna Lisa Arefjord

Dersom det ikke har kommet merknader innen 20.11.12, regnes protokol1en som godkjent.
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UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 06.12.2012

Til stede: 1nstituttleder Hoffmann
Gruppe A: Forsberg, Heiret, Jacobsen, Reme
Gruppe B: Blazevie
Gruppe C: Selland
Gruppe D: Kleppe

Ikke mott:

Forfall: Selberg, Watkins, Rindedal

Sekretær: Holsen

Innkalling og sakliste
Ingen merknader.

II Protokoll fra forrige mete
Ingen merknader.

III Referatsaker
FU-møte 16.11.12
UUI-møte 05.11.12

INT Orienteringssaker
a. 1nformasjon fra instituttlederen
- Still inger:

religionsvitenskap, gjenstår innstilling og tilsetting
globalhistorie, prøveforelesninger og intervju 11 januar
seniorkonsulent knyttet til forskerutdanningen utlyses nå
7 stipendiatstillinger kan utlyses
religionsdidaktikk, ny stilling i bemanningsplanen
historie, 3 stillinger erstattes

Dialog med CMS om overflytting
Samkul, 2 prosjekt til Al-IKR av 15. Til sammen 138 søknader
Frihum, kunngjøres nesteuke

- Meltzer, søknadsfrist 31. desember

b. Fakultetsstyresaker
Instituttrådet hadde innspill til følgende saker:

- Bemanningsplanen, spørsmål om hva som ligger
vurderinger», feil i tallmaterialet

- Midlertidige tilsettinger
Budsjett
BA

- Pedagogisk basiskompetanse og språkkunnskaper

agpolitiske



Sak 17/12 Handlingsplan for HMS-arbeidet ved AIIKR 2013-2014
Floffmann orienterte.
Vedtak:
1nstituttrådet vedtar framlagte handlingsplan for HMS-arbeidet ved AHKR for
2013-2014.

Sak 18/12 Startpakker fra Meltzerfondet —egenandel fra instituttet
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
1nstituttrådet vedtar at egenandelen ved tildelinger av startpakker fra
Mehzerfondet skal beløpe seg til 50 % av bevilgningssummen. Nytilsatte som ikke
oppnår, midler fra fondet, tildeles kr. 50.000 over instituttbudsjettet.

Sak 19/12 Meteplan 2013
Hoffmann orienterte.
Vedtak:
Instituttrådet for AHKR vedtar den framlagte møteplan for 2013.

Eventuelt
Ingen saker.

Bergen 17. desember 2012

Christhard Hoffmann
Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 24.12.12, regnes protokollen som godkjent.
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BA-graden ved Det humanistiske fakultet, 2. gangs behandling  

 

Dokumenter i saken 

 Høringssak: Notat om BA-graden 

 Høringssvarene fra instituttene/sentrene/HSU 

 Saksforelegg til behandlingen av saken i fakultetsstyret 11.12.2012 

 Notat fra visedekan Jan Oldervoll datert 10.1.2012 

 
Bakgrunn 

Da denne saken ble lagt fram for fakultetsstyret 11.12.2012 valgte dekanen i lys av 
diskusjonen å utsette endelig behandling til neste møte. Siden en del av kritikken som 
framkom mot forslaget, gikk på uklarheter i grunnlagsdokumentet, legger vi nå fram et notat 
fra videdekan for utdanning og internasjonalisering der denne kritikken blir forsøkt tatt 
hensyn til. Samtidig inneholder notatet en konsekvensanalyse av de tre forslagene som ble 
diskutert under første gangs behandling i styret, fra hhv. HSU og LLE, begge i 
høringssvarene, og fra dekanatet. 
 

I tillegg til dette notatet legges også saksforelegget for første gangs behandling ved som 
saksdokument. Dekanatets øvrige argumentasjon for forslaget til vedtak er å finne der. 
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Fakultetsstyret godkjenner en reduksjon av førstesemesterstudier fra 30 til 20 
studiepoeng. Dekanen får fullmakt til å nedsette arbeidsgrupper for å arbeide videre 
med spørsmål tilknyttet dagens førstesemestertilbud, og for å utarbeide forslag til 
hvordan Examen facultatum skal organiseres ved fakultetet. 

2. Fakultetsstyret ber om at instituttene utarbeider forslag til hvordan fagemner kan 
innføres i førstesemesteret.  

3. Fakultetsstyret ber om at instituttene arbeider videre med strukturen og progresjonen 
i sine respektive bachelorprogrammer slik at studenter sikres mulighet til å velge 
blant alle fakultetets fag som fag 2 i graden. Studieprogrammer som inngår i etablerte 
avtaler med andre institusjoner blir vurdert særskilt. Eventuelle omlegginger av den 
integrerte lektorutdanningen må sees i sammenheng med de nye rammeplanene 
som er ventet for utdanningen. 

 
 
   

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 

Dato: 11.01.2013 

Arkivsaksnr: 2013/477-ROW 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

1/13 

22.01.2013 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Forslag til omorganisering av BA-graden ved Det humanistisk fakultet 

30. mai 2012 
 

Det er fleire grunnar til at me bør gjera noko med BA-graden. Den viktigaste er at det er vanskeleg for 

studentar å setja saman ein fullferdig BA-grad, særleg for dei som ønskjer ein grad som kvalifiserer til 

opptak til PPU, som er naudsynt om ein ønskjer blir lektor/adjunkt. På mange måtar er dette eit 

problem skapt av overgangen frå fireåring cand.mag.-grad til treårig BA. Men problemet er større hos 

oss enn ved dei fleste andre universitet og høgskular. Grunnen er at me har lagt oss på eit høgare 

nivå for spesialisering (90 studiepoeng, gjeld heile UiB) og førstesemesteremne (30 studiepoeng, 

gjeld berre HF ved UiB). Resultatet er at me har berre 60 frie studiepoeng, eller nett nok til eit fag 2. 

UiO, derimot, har 80 frie studiepoeng, noko som gjer det lettare å få plass til fag 2. 

Problemet er skapt ved at fleirtal av program hos oss er organisert på ein slik måte at ein berre 

kan/bør starta studiet i vårsemesteret. Problemet oppstår for to kategoriar studentar, BA-

programstudentar som ønskjer eit fag 2 på 60 studiepoeng (?) og årsstudentar. 

 Spesialiseringsstudentar som tek heile spesialiseringa si i byrjinga av studiet vil ha gjort dette ved 

utgangen av fjerde semester (eit vårsemester). Då har dei eitt år att av BA-graden sin og har slik sett 

rom for 60 studiepoeng i eit nytt fag. Men det er få av faga våre det er råd/tilrådleg å byrja i eit 

haustsemester. 

Tabell 1: Studentar tekne opp i BA-program i 2007 og  2008 som tek skulefag som første 

eller andre fag. Gjeld berre studentar som tek sitt første emne ved universitet eller 

høgskular tidlegast  same året. 

2007 2008 Sum 2007 2008 Sum 2007 2008 Sum

Historie (HIS101) 11 18 29 14 17 31 127 94 107

Religion (RELV101) 5 8 13 12 7 19 240 88 146

Engelsk (ENG101) 10 15 25 5 1 6 50 7 24

Tysk (TYS111) 2 1 3 0 0 0 0 0 0

Fransk (FRAN101) 2 7 9 1 0 1 50 0 11

Spansk (SPLA101) 13 8 21 3 3 6 23 38 29

Nordisk (NOLI102) 2 7 9 3 11 14 150 157 156

Sum 45 64 109 38 39 77 84 61 71

A: Fag 1 B: Fag 2 B i prosent av A

 

Dette får konsekvensar. Som eit døme kan me sjå på studentar som vart tekne opp til BA-program 

hausten 2007 og 2008 og som også starta studiet sitt då, altså ikkje tidlegare var tekne opp i eit anna 

program, korkje hos oss eller ved andre studiestader. Dette er det ein kan kalla standardstudentar. 

For kvart av skulefaga er det blitt plukka ut eit innføringsemne og sett på når desse studentane tok 

emnet. Tok dei det i eit av dei fire første semestra, reknar me at det er fag 1 for dei. Om dei tek det 

seinare, reknar me det som fag 2. Då får ein fram eit interessant mønster. Faga som har opptak 

begge semestra, historie, religion og nordisk, ser me har fleire andrefagsstudentar enn 

førstefagstudentar. For framandspråka er biletet det motsette, her er berre 13 av 71 eksamenar 

avlagde i tredje året. Årsakssamanhengen er sjølvsagt ikkje klar, men det er rimeleg å tru at vanskar 



2 
 

med å få framandspråk innpassa i studieløpet har konsekvensar for om studentar vel framandspråk 

som andrefag eller ikkje. 

Det kan også vera interessant å sjå på kva emne studentar tek i tredje studieår. Atter er det 2007- og 

2008-kullet me ser på. 

Tabell 2: Talet på fullførte emne i HF- fag i tredje studieår avlagt av studentar 

tekne opp i BA-program i 2007 og 2008 og som vart immatrikulerte same året 

 

Fag 2007 2008 Sum Prosent Kummulativ %

Andre fakultet 169 136 305 34,5 34,5

Historie 41 63 104 11,8 46,3

Religionsvitskap 37 36 73 8,3 54,6

Nordisk 13 36 49 5,5 60,1

Arkeologi 26 21 47 5,3 65,5

Kunsthistorie 21 21 42 4,8 70,2

Engelsk 12 18 30 3,4 73,6

Kulturvitskap 11 13 24 2,7 76,3

Filosofi 9 15 24 2,7 79,0

Lingvistikk 11 11 22 2,5 81,5

Spansk 10 11 21 2,4 83,9

Japansk* 2 17 19 2,2 86,1

Musikk 6 11 17 1,9 88,0

Allmenn litterratur 8 8 16 1,8 89,8

Tverrfagleg 9 6 15 1,7 91,5

Arabisk 7 7 14 1,6 93,1

Italiensk 3 8 11 1,2 94,3

Norsk som andrespråk 5 4 9 1,0 95,4

Tysk 7 2 9 1,0 96,4

Latin 5 3 8 0,9 97,3

Digigtal kultur 2 5 7 0,8 98,1

Fransk 5 2 7 0,8 98,9

Kjønnsstudium 4 2 6 0,7 99,5

Teatervitskap 0 2 2 0,2 99,8

Gresk 0 1 1 0,1 99,9

Kinesisk 0 1 1 0,1 100,0

Russisk 0 0 0 0,0 100,0

423 460 883 100,0 2253,7

Antall emne

 
* Japansk ligg truleg høgt i 2008 fordi det ikkje var opptak i 2007. Dei som ønskte faget måtte 

difor venta til året etter for å ta det. 

Av tabell 2 ser me at ca. 35 % av poenga vart avlagte ved andre fakultet. Og like stor del er avlagt i dei 

fem faga, historie, nordisk, arkeologi, religionsvitskap og kunsthistorie, som alle har oppstart i begge 

semestra. Berre knappe 15 % av emna er i framandspråk.  Andrefaga er altså svært konsentrert om 

andre fakultet og fag med opptak begge semestra. Dette er fag der rekkefølgja av emne ikkje spelar 

noko rolle. 
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Tabell 3: Faga ved HF rangert etter studiepoengproduksjonen i dei to første og i 

tredje studieår,  avlagt av studentar tekne opp i BA-program i 2007 og  2008 og 

som børja studiet same året 

 

Fag Sem 1-4 Sem 5-6 Differanse

Nordisk 15 3 12

Norsk som andrespråk 26 17 9

Kulturvitskap 16 8 8

Lingvistikk 17 9 8

Religionsvitskap 8 2 6

Filosofi 12 7 5

Tverrfagleg 18 14 4

Digigtal kultur 24 20 4

Italiensk 19 16 3

Tysk 21 18 3

Gresk 25 24 1

Historie 1 1 0

Kunsthistorie 5 5 0

Kjønnsstudium 22 22 0

Arkeologi 3 4 -1

Japansk* 10 11 -1

Spansk 7 10 -3

Musikk 9 12 -3

Teatervitskap 20 23 -3

Kinesisk 22 25 -3

Engelsk 2 6 -4

Arabisk 11 15 -4

Latin 14 19 -5

Allmenn litterratur 6 13 -7

Fransk 13 21 -8

Russisk 4 26 -22

Rangering etter poeng

 

  



4 
 

Me kan også rangera faga etter studiepoengsproduksjonen i dei to første åra og det tredje og sjå på 

differanse mellom desse to rangeringane (tabell 3). Ein positiv differanse vil seia at faga gjer det 

forholdsvis mykje betre i tredje året enn i dei andre, ein negativ det motsette. Her ser me at 

framandspråk legg seg i nedste halvdel av rangeringa og altså gjennomgåande har liten produksjon 

tredje året. Dette gjev seg sjølvsagt også utslag i kor mange studiepoeng (og dermed inntekter) dei 

ymse institutta får frå tredjeårsstudentane (diagram 1). 

Diagram 1: Studiepoengproduksjon pr. institutt og semester i 5. og 6. semester i prosent av 

tilsvarande produksjon i 2., 3. og 4.  semester i snitt for BA-kulla 2007 og 2008. Gjeld berre 

studentar som byrja studiet i kullåret. 

 

 

Det er svært rimeleg å tru at ein vesentleg grunn til at framandspråka er lite populære som andrefag 

er at det er vanskeleg å få dei tilpassa i ein normal fagprogresjon. Dette er særskilt interessant sett i 

samanheng med nedgangen i studiepoengproduksjonen ein har sett i framandspråk det siste. Det er 

klart dette har uheldige følgjer for studentane det gjeld, og for faga som mister potensielle studentar, 

men også for fakultetet som heilskap, fordi ein risikerer at studentane det gjeld finn seg ein annan 

studiestad med opptak til faga også om hausten. Sidan det for svært mange studentar er rimeleg å ta 

andrefaget i siste studieår, bør det for alle fag vera råd å starta faget om hausten. 

Situasjonen er i og for seg den same for årsstudiumsstudentar.  Dei vert tekne opp i samordna 

opptak på våren og sommaren og kan i framandspråk vanskeleg børja fagstudiet før våren året etter. 

Dette må vera uheldig både når det gjeld rekruttering og gjennomføring. Særleg vanskeleg må det 

vera for lærarar som søkjer permisjon for å ta eit fag. Permisjon går gjerne over eit skuleår. 
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Tabell 3: Studentar i årsstudium tekne opp i 2009 som har eksamen i emne ved UiB 

Tok emne Engelsk Tysk Fransk Spansk Kunshistorie Nordisk Filosofi Historie

i faget hausten 2009 1 2 29 10 6 26

i faget seinare 3 1 2 3 4 2 9

i andre fag etter opptak 1 2 4 2 4 1 5

Ingen emne etter opptak 8 2 6 4 6 14

Sum 13 3 2 11 41 18 15 54

% tek emne i faget 31 33 100 45 80 56 53 65

 

Me ser også at dette får konsekvensar for gjennomføring. Tabell 3 viser at i framandspråksfaga er det 

ein forholdsvis låg prosent av dei som blir tekne opp som tek studiepoeng i faget, samanlikna med 

andre fag. I engelsk er prosent 31, samanlikna med 80 i kunsthistorie. Totalt er det om lag 40 % av 

studentane som tek poeng i framandspråk, mot knappe 70 i dei andre. Men då er også dei som ikkje 

tidlegare har studert ved UiB og som heller ikkje tek poeng etter opptak haldne utanfor, slik at dei 

verkeleg prosentane er vesentleg lågare. Det kan sjå ut som om årsstudia som byrjar i vårsemesteret 

gjev dårleg utteljing for faga. Ei rimeleg løysing vil vera at ein også for desse faga kan starta studiet i 

haustsemesteret. 

Det er mange sider ved denne situasjonen. Den mest alvorlege er at me ikkje er i stand til å tilby 

studentane å gjennomføra studiet på ein for dei ønskjeleg og tenleg måte. Men det er også eit 

problem at det tvingar studentane bort frå fag der me har god kapasitet og som samfunnet treng, 

framandspråksfaga. Situasjonen kan også føra til auka overgang til andre høgskular/universitet, noko 

som går ut over den totale studiepoengproduksjonen hos oss. Dette rammar heile fakultetet. 

Kvifor forandra BA-graden? 
For å løysa dette problemet best mogleg, må me leggja om til ein modell der studentar kan 

kombinera kva fag dei vil ved fakultetet på ein slik måte at dei kan ta både ei spesialisering (90 

studiepoeng) og ei årseining (60 studiepoeng) på normert tid. Dermed kvalifiserer dei også til opptak 

til PPU. Dessutan er det ønskjeleg at årsstudium kan starta om hausten.  I tillegg ser mange ved 

fakultetet det som svært ønskjeleg å få rom for  fagemne i første semester. Det følgjande er ei 

framstilling av ein mogeleg modell.  Alternative modellar kan naturlegvis tenkjast, og dekanatet er 

ope for å diskutera slike. Men dei bør alle ha som føresetnad at måla ovanfor i størst mogeleg grad 

blir oppfylte, og at dei kan gjennomførast utan krav om særskilt mange nye emne. Me bør ikkje 

spreia knappe undervisningsressursar enda meir enn i dag. 

Framandspråksfaga som utgangspunkt  
I somme fag er rekkefølgja som emne blir tekne i, viktig, i andre ikkje så. Generelt sett er rekkefølgja 

viktigast i framandspråka.  Argumenta våre tek difor utgangspunkt i eit språkfag, men kan sjølvsagt 

lett overførast til andre.  På 100-nivå har me delt emna inn i språkemne (språk 1 og språk 2) og 

litteraturemne (litt 1 og litt 2), sjølv om me vel veit at særleg dei siste gjerne kan vera kulturemne. 

Talet seier  noko om ønskjeleg rekkefølgje. 

Fag 2 i modellen er i realiteten frie studiepoeng. Men for studentar som ønskjer opptak til PPU, er 

det naudsynt å bruka desse til å ta minst 60 studiepoeng i eit anna undervisningsfag enn 

spesialiseringsfaget. Det er for desse studentane kabalen er vanskelagast å få til å gå opp. Går 

modellen opp for dei, går den opp for alle. 
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Føresetnader 

 Den viktigaste føresetnaden er at det må kunna gå å studera littemna i valfri rekkefølgje, 

sjølv det beste er å ta litt1 først. Om dette krev ekstra undervisningsressursar, må ein vera 

viljug til å setja inn dette, i verste fall undervisa i littemna i begge semester. 

 Me reduserer kravet til førstesemesteremne frå 30 til 20 studiepoeng (som er kravet og 

standard ved alle andre institusjonar og fakultet) . Me beheld det noverande ex.phil. og 

oppfyller kravet om 10 studiepoeng ex.fac. ved å tilby to emne, kvart på fem studiepoeng. 

 Det skal ikkje vera naudsynt for faga å utvida undervisningstilbodet, med dei reservasjonar 

som går fram av første kulepunktet. 

 

Modellen, med variantar 
Minimum undervisningstilbod i alle fag: 

Kvar haust blir det undervist i språk 1 og litt 2, kvar vår i språk 2 og litt 1, alle på 100-nivå. Kvar vår 

blir det undervist i to 200-emne, inkludert bacheloroppgåve. 

For studentar vil eit normalt studieløp sjå slik ut, der ein gjer seg ferdig med spesialiseringsfaget før 

ein tek fag 2: 

Modell 1: Bacheloroppgåva i fjerde semester 

1h Ex.fac.

2v

3h Ex.fac.

4v

5h

6v 100-emne fag 2 (litt 1)

100-emne fag 1 (litt 1)

100-emne fag 1 (språk 1)

100-emne fag 1 (språk 2)

Bacheloroppgåve fag 1

100-emne fag 2 (litt 2) 100-emne fag 2 (språk 1)

100-emne fag 2 (språk 2)

200-emne fag 1

Frie studiepoeng

Ex.phil.

100-emne fag 1 (litt 2)

 

Sagt i ord vil spesialiseringsstudentane starta med eit språk 1 i første semester (haust), for så å ta 

språk 2 i andre (vår), saman med litt 1 for å avslutta med litt 2 i tredje (haust).  Andrefagsstudentar 

og årsstudentar startar med språk1 og litt 2 i haustsemesteret og tek språk 2 og litt 1 i vårsemesteret. 

For mange studentar vil det vera  meir naturleg å ta 200-nivå heilt til slutt og altså ta 60-studiepoeng 

i to fag før dei kjem så langt. Dette gjer det også mogeleg for dei å velja kva av dei to faga dei vil ha 

spesialisering i. 

Modell 2: Bacheloroppgåva i sjette semester 

1h Ex.fac.

2v

3h

4 v

5 h Ex.fac.

6 v

100-emne fag 2 (litt 2)

100-emne fag 1 (litt 1)

100-emne fag 1 (språk 1)

100-emne fag 1 (språk 2)

Bacheloroppgåve fag 1200-emne fag 1

Ex.phil.

100-emne fag 1 (litt 2)

Frie studiepoeng

100-emne fag 2 (språk 1)

100-emne fag 2 (språk 2)100-emne fag 2 (litt 1)

 

Modellen krev ikkje noko ekstra på undervisningssida samanlikna med modell 1 og studentar kan 

difor velja individuelt mellom dei to modellane. 
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Russisk har fått lov å tilby eit innføringsemne til erstatning for Akademisk skriving. Det tel ikkje som 

del av russiskfaget, men som del av førstesemesterstudia. Så vidt me har forstått er det to grunnar til 

denne ordninga. Den eine er å gje studentar utan russiskkunnskapar frå før høve til å koma opp nivå 

tilsvarande sei som har hatt det. Den andre er å styrka russiskutdanninga totalt.  Ei rekkje språkfag 

har søkt om å få gjera det same. Vårt forslag er at det skal dei få lov til, men organisert på ein noko 

anna måte.  Me brukar russisk som eksempel. Ein utvidar RUS 100 til 15 studiepoeng og nemner det i 

denne samanhengen språk 1. Dei to andre språkemna på 100 nivå (RUS111 og RUS113) blir då språk 

2 og språk 3. For å få kabalen til å gå opp, vert det laga ein forkorta versjon av språk 3, på 10 

studiepoeng. Det kan ein gjera t.d. ved å redusera kravet til obligatorisk aktivitet 

Modell 3: Framande framandspråk med innføringsemne 

1h Ex.fac.

2v

3h Ex.fac.

4v

5h

6v 100-emne fag 2 (litt 1)

100-emne fag 1 (litt 1)

100-emne fag 1 (språk 1)

100-emne fag 1 (språk 2)

Bacheloroppgåve fag 1

100-emne fag 2 (litt 2) 100-emne fag 2 (språk 1)

100-emne fag 2 (språk 2)

200-emne fag 1

100-emne fag 1 (språk 3)

Ex.phil.

100-emne fag 1 (litt 2)

 

Dette blir ein grad som i realiteten legg opp til ei spesialisering på 100 studiepoeng som normalløpet. 

Men ein kan også opna opp for at ein student tek 15 studiepoengvarianten av språk 3 og då ikkje 

treng ta 200-emne i fag 1, berre bacheloroppgåve. Men studentar som har tilstrekkeleg 

russiskkunnskapar frå før kan få lov å ta bort språk 1. Studenten kan då enten studera eit anna fag i 

det første semester, eller studera litt2, som også blir undrvist i haustsemesteret. Vedkomande må då 

også ta 15-varianten av språk 3. 

Årsstudentar og andrefagsstudentar  tek språk 1 og litt 2 om hausten, språk 2 og litt 1 om våren. Det  

er sjølvsagt råd også for slike studentar å gå rett på språk 2, men då må det starta om våren. 

Frie studiepoeng 
Modell 1 og 2 ovanfor krev at her finst 10-studiepoengsemne som kan brukast som frie studiepoeng. 

Her vil t.d. daningsemna (fem studiepoeng) kunna brukast. Ein vil truleg også kunna få UB til å laga 

emne av tilsvarande storleik. Mange fag kan også ha interesse av å laga 10-studiepoegsemne, gjerne 

som variant av 15-studiepengsemne. Ein kan også tenkja seg at somme fag vil gå over til å ha 

bacheloroppgåve på 20 studiepoeng og ha 10 studiepoeng som standard på andre 200-nivåemne.  

Utanlandsopphald 
Dersom ein vil inkludera utanlandsemna i spesialiseringa, vil gjerne tredje semester vera gunstig.  Då 

treng ein ta 15 studiepoeng ute som del av spesialiseringa. Fordi utanlandske universitet startar 

semesteret seinare enn oss, vil det også vera råd å ta ex.fac. i utanlandssemestret. For fag som har 

bacheloroppgåve som primært vert rettleia, dvs. der det ikkje blir gjeve undervisning, kan ein også 

reisa ut i fjerde semester. Då må ein ta 200-emnet i tredje og skriva bacheloroppgåve medan ein er 

ute og bli rettleia over nett. Det er ikkje uvanleg ved andre universitet.  Då treng ein heller ikkje ta 

meir enn 15 studiepoeng ute. 

For studentar som vel å bruka av dei frie studiepoenga (andrefaget), vil sjølvsagt femte og sjette 

semester vera råd å bruka til utanlandsopphald. 
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Førstesemesteremna 
Å redusera kravet til førstesemesteremne frå tre til to (frå 30 studiepoeng til 20), får sjølvsagt 

konsekvensar, både for den einskilde student og for fag.  For faga er det viktig at studentane må ta 

eit ekstra fagemne tilsvarande minst 10 studiepoeng for å fylla graden. Dette vil føra til større 

studiepoengproduksjon i faga og dermed også høgare inntekter. I den grad studentane brukar 

eksisterande emne, vil dette representera ei rein økonomisk styrking av faget. Opprettar ein nye 

emne, vil det i så fall representera ei fagleg styrking. 

Men å fjerne eit førstesemesteremne vil sjølvsagt også representera ei svekking av graden. Men det 

førstesemesteremnet som i størst grad representerer den breie innføringa i akademia og i ein 

akademisk arbeidsmåte, ex.phil., er bevart urørt.  Ex.fac., som skal gje eit generelt grunnlag for 

fagstudiet, er redusert til 10 studiepoeng (som er standard elles). Her vil faga ha forskjellig behov. For 

å sikra best mogleg utbytte for studentane, vil det vera rimeleg å leggja ansvaret for desse emna til 

institutta. Det er sjølvsagt ikkje noko i vegen for at somme av desse kan vidareføra deler av dei 

noverande emna, men ein kan sjølvsagt også utvikla nye. Institutta vil sjølvsagt kunna få midlar til å 

gjennomføra desse emna, samstundes som emna også vil gje inntekter gjennom 

studiepoengproduksjon. 

Økonomi 
I utgangspunktet treng ikkje faga tilby nye fagemne i det heile.  Studiepoeng som no blir tatt ved 

Akademisk skriving, vil i utgangspunktet blir fordelt på faga, alt etter kvar studentane kjem til å bruka 

dei ekstra frie studiepoenga. Dei ekstra midlane dette vil gje faga, kan enten brukast til å forbetra 

studietilbodet, enten ved å tilby nye emne eller ved å styrkja eksisterande undervisningstilbodet.  



 

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

 

  

  

 

 

BA-graden ved Det humanistiske fakultet  

 
Dokumenter i saken 

 Høringssak: Notat om BA-graden 

 Høringssvarene fra instituttene/sentrene/HSU 

 
 
Bakgrunn 

Fakultetet lyste ut de første disiplinbaserte studieprogrammer i 2010. Implementeringen av 
de nye programmene var et resultat både av en grundig gjennomgang av de tilrettelagte 
studieprogrammene, og et sterkt ønske fra fagmiljøene om å ha mulighet for å lyse ut 
disiplinbaserte studieprogrammer som ville synliggjøre fagene på en bedre måte. Den nye 
strategien har i hovedsak vært vellykket, og fakultetet registrerer at søkertallene til mange 
fag har opplevd en positiv utvikling etter at programmene ble etablert.  
 
Ved overgangen til en 3-årig bachelorgrad etablerte både universitetet sentralt og fakultetet 
rammebetingelser som har lagt sterke føringer på hvordan innholdet i graden skal 
struktureres. Rammebetingelsene inkluderer, blant annet: 
 

1. Spesialisering på 90 stp. (vedtatt sentralt) 

2. Ingen breddekrav i graden (vedtatt sentralt) 

3. Emnestørrelse på normalt 15 stp. (vedtatt lokalt) 

4. Omfang av førstesemesteremner på 30 stp. (vedtatt lokalt) 

 
I tillegg kan det nevnes at graden også skal inneholde mulighet for et utenlandsopphold. I 
senere tid har det også vært ønskelig å innføre arbeidsrelevante praksisemner for å styrke 
graden. I økende grad blir det vanskelig å sikre at alle disse elementene kan iverksettes 
innenfor rammen av en 3-årig grad.  
  
Etter mange års erfaringer med graden har det etter hvert blitt avdekket en del 
utilsiktedestrukturelle utfordringer som viser seg å skape problemer for rekrutteringen, særlig 
til fag 2 i graden (60 frie stp.). Dette gjelder særlig språkfagene, som av forståelig grunner 
har lagt opp et studieløp med innebyggede progresjonskrav. Den nåværende strukturen har 
gjort det vanskelig for studenter å velge slike fag, og samtidig gjennomføre studiene med 
normal progresjon. Det har også vært et sterkt ønske fra både studenter og fagmiljøer å 
kunne tilby fagemner i løpet av det første semesteret. Dagens ordning med 
førstesemesteremner på 30 stp. har ført til at nye studenter har lite kontakt med faget før i sitt 
andre semester.  
 
Dekanatet har i denne perioden på ulikt vis forsøkt å finne tiltak som vil styrke det faglige 
innholdet i graden og som vil gjøre det mulig å sikre rekrutteringen til alle våre fag. 
Høringsnotatet som er vedlagt denne saken, og som har vært grunnlaget for høringsrunden, 
er et forsøk på å løse de strukturelle problemene skissert i forrige avsnitt.  

Dato: 19.11.2012 

Arkivsaksnr: 2012/12910-

ROW 
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80/12 

11.12.2012 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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I høringssaken var instituttene bedt om å vurdere følgende punkter: 
 

• Førstesemesterstudiene: HF er det eneste fakultetet ved UiB som krever 
innføringsemner tilsvarende 30 studiepoeng. Kravene i universitets- og 
høyskoleloven og praksis ved andre fakulteter, er innføringsemner på minst 20 
studiepoeng. I lys av at BA-graden i dag bare omfatter 180 studiepoeng, er det etter 
fakultetsledelsens mening ønskelig å redusere fakultetets førstesemesterkrav fra 30 
til 20 studiepoeng. 

• Fagstudium i første semester: En reduksjon av innføringsemnene i første semester 
fra 30 til 20 studiepoeng vil frigjøre 10 studiepoeng som fagene kan bruke til emner 
tilknyttet spesialiseringen i faget som studenten har søkt opptak til. 

• Progresjon i graden: Det vedlagte notatet foreslår også en løsning på et problem som 
oppstår for studenter som skal begynne med fag 2 i graden (60 frie studiepoeng). For 
å opprettholde normal studieprogresjon, vil studenter som ønsker å velge fag som 
har et innebygget progresjonskrav være avhengig av at fag 2 kan påbegynnes 
umiddelbart etter at spesialiseringsfaget er fullført. 

 

Tilbakemeldingene fra enhetene og HSU kan kort oppsummert som følger: 
 
AHKR 
Instituttet stiller seg positiv til forslagets mål å gi plass til et fagspesifikt innføringsemne i 
førstesemesteret, ved å redusere omfanget av førstesemesterstudier fra 30 til 20 
studiepoeng. 
 
FOF 
Forslaget innebærer ingen vesentlige konsekvenser for bachelorprogrammet i filosofi, men 
instituttet påpeker at den faglige kompetansen som studentene får gjennom Akademisk 
skriving må dekkes på andre måter i bachelorgraden. 
 
GA 
En eventuell omlegging av strukturen vil berøre det integrerte masterprogrammet i 
musikkterapi, og det foreslåtte BA-programmet i musikkvitenskap. Instituttet understreker at 
ressursene tilknyttet ex.fac. må overføres til instituttet dersom et nytt 10 stp. fagspesifikt 
emne må etableres. 
 
HSU 
HSU slutter seg til hovedhensikten i de foreslåtte endringene, men mener at problemene 
tilknyttet fag 2 kan løses ved å veilede studenter til å ta to 60-studiepoengs fag før de 
gjennomfører 200-nivået. Studentene argumenterer for at Akademisk skriving gjøres om til et 
fagspesifikt fag dersom forslaget vedtas, og at Tekst og kultur og Språk og kommunikasjon 
videreføres som ex.fac.-emner.   
 
IF 
Instituttet støtter hovedlinjene i forslaget, og viser til at fire av instituttets fagmiljøer allerede 
har søkt om å etablere et 10-studiepoengs innføringsemne som en erstatning for Akademisk 
skriving. Forslaget vil imidlertid skape problemer for to studieprogrammer hvor det er inngått 
et samarbeid med Norges handelshøyskole, og hvor det blir vanskeligere å endre 
progresjonskrav som institusjonene er enige om. Det er videre et ønske om at en eventuell 
omlegging av BA-graden behandles sammen med eventuelle omlegginger av 
lektorutdanningen. 
 
 
 
LLE 
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Instituttet er interessert i forslaget om en reduksjon i førstesemesterkrav fra 30 til 20 
studiepoeng, men ønsker ikke å gi tilslutning til forslaget uten en grundigere utredning av 
konsekvensene av en slik omlegging. Likeså har instituttet sympati for forslaget om et 
fagemne i førstesemesteret, men mener at den normale emnestørrelsen på 15 stp. skaper 
problemer som blir unødig komplisert. Dette forslaget bør også utredes grundigere, sammen 
med det første punktet. 
 
LLE støtter ikke forslaget om en endring i struktur og progresjon i bachelorgraden, og mener 
at problemstillingen omkring fag 2 kan løses ved å anbefale studentene om å fullføre 200-
nivået i det siste året. Videre påpekes det at en eventuell endring må ta høyde for den nye 
rammeplanen for lektorutdanningen og PPU. 
 
SKOK 
Senteret stiller seg positivt til forslaget, og mener at endringene vil innebære en styrking av 
bachelorprogrammet i kjønnsstudier. 

 
 

Fakultetsledelsens kommentarer 

Bachelorgraden har vært en av de viktige sakene som dekanatet har arbeidet med i 
inneværende valgperiode. Dette gjenspeiler seg ikke bare i inneværende sak, men også i 
tidligere diskusjoner om emnestørrelse og breddekrav i graden.  
 
Høringsrunden viser at det er et stort engasjement i fagmiljøene rundt spørsmålene 
instituttene ble bedt om å vurdere. Selv om det er framkommet skepsis til de overordnede 
løsningene som foreslås i denne saken, tolker vi likevel summen av tilbakemeldinger som 
positive. Svarene fra instituttene har også reist noen spørsmål som det er viktig å 
konkretisere, samtidig som det går frem av svarene at det nå er en større enighet om hvilke 
problemstillinger fakultetet må løse for å få en best mulig struktur på bachelorgraden.  
 
Emner i førstesemesteret 
I universitets- og høyskoleloven er institusjonene pålagt å tilby Examen philosophicum og 
Examen facultatum. Forslaget innebærer ingen endringer i Examen philosophicum, men 
heller en omlegging av Examen facultatum og Akademisk skriving. Sistnevnte var i 
utgangspunkt tenkt å være et tilleggsemne som alle studenter ved fakultetet måtte ta.  
 
Forutsetningen for emnet var at fagmiljøene skulle engasjere seg i tilbudet ved å stille faste 
undervisningskrefter til rådighet. Dette ble fulgt opp i den første perioden, men etter hvert er 
det flere midlertidige ansatte som må brukes for å gjennomføre emnet. Kravet om Akademisk 
skriving som obligatorisk ble delvis endret da noen studieprogrammer fikk anledning til å 
opprette egne programspesifikke emner som erstatning. Dette gjelder nå Bachelorprogram i 
språk og interkulturell kommunikasjon og Bachelorprogram i russisk. Fakultetet har nå 
mottatt ytterligere fire søknader fra Institutt for fremmedspråk om å opprette 
programspesifikke emner i fire andre språkfag. Hensikten med søknaden er ifølge Institutt for 
fremmedspråk å styrke det faglige utgangspunktet for studenter som har søkt opptak til 
fagene. 
 
Fakultetsledelsen vil understreke at målsettingen med Akademisk skriving er viktig. Nye 
studenter får et godt grunnlag for videre studier når de lærer hvordan de skal lese og 
analysere akademiske tekster. Samtidig er dette et emne som blir vanskeligere å 
gjennomføre på en god måte når det er nødvendig å bruke midlertidige undervisningskrefter 
for å drive emnet. Det er likevel ønskelig at eventuelle nye emner som blir opprettet ivaretar 
hovedintensjonen i Akademisk skriving. 
 
Dersom fakultetsstyret godkjenner formuleringene i vedtaket vil det være nødvendig å 
nedsette arbeidsgrupper som kan vurdere hvordan Examen facultatum skal organiseres, og 
hvilke emner som skal videreføres. Dette arbeidet må gjøres i samråd med de som i dag har 
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ansvar for førstesemesteremner utenom Examen philosophicum, og med instituttene. 
Fakultetsledelsen mener at dette blir viktige spørsmål som instituttene vil måtte vurdere.  
 
Ressurser 
I de fleste høringssvarene har instituttene påpekt behovet for en tilførsel av nye ressurser 
dersom det må opprettes nye emner. Her er det viktig å understreke at dagens 
førstesemestertilbud krever store ressurser. Universitetet sentralt har fra 2012 lagt om 
inntektene og utgiftene til Examen philosophicum slik at de vises som faktiske kostnader og 
inntekter for fakultetet. I tillegg har fakultetet hatt det økonomiske ansvaret for Akademisk 
skriving, Tekst og kultur og Språk og kommunikasjon, både i form av faste stillinger og i form 
av timelærere som brukes til emnene. I tråd med fakultetets budsjettfordelingsmodell er det 
planlagt å overføre emner tilknyttet Examen facultatum til instituttene som får ansvar for 
eventuelle nye emner. Dette vil bidra til å øke studiepoengsinntektene til instituttene. I tillegg 
vil eventuelle innsparinger bidra til å øke den overordnete rammen som fordeles til 
instituttene. Disse inntektene vil gi instituttene det nødvendige handlingsrommet for å 
håndtere eventuelle nye emner som blir opprettet. 
 
Fakultetsledelsen vil understreke at målsettingen i denne saken ikke er å vedta endelige 
løsninger for alle problemene som er reist. Men det er viktig at fakultetet kan enes om 
hovedprinsippene som skal legges til grunn for det videre arbeidet. Et slikt prinsippvedtak vil 
gjøre det mulig å iverksette de nødvendige prosessene for å konkretisere endringene. Det 
understrekes at saken vil bli lagt frem for fakultetsstyret igjen når disse prosessene er 
gjennomført.  
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Fakultetsstyret godkjenner en reduksjon av førstesemesterstudier fra 30 til 20 
studiepoeng. Dekanen får fullmakt til å nedsette arbeidsgrupper for å arbeide videre 
med spørsmål tilknyttet dagens førstesemestertilbud, og for å utarbeide forslag til 
hvordan Examen facultatum skal organiseres ved fakultetet. 

2. Fakultetsstyret ber om at instituttene utarbeider forslag til hvordan fagemner kan 
innføres i førstesemesteret.  

3. Fakultetsstyret ber om at instituttene arbeider videre med strukturen og progresjonen 
i sine respektive bachelorprogrammer slik at studenter sikres mulighet til å velge 
blant alle fakultetets fag som fag 2 i graden. Studieprogrammer som inngår i etablerte 
avtaler med andre institusjoner blir vurdert særskilt. Eventuelle omlegginger av den 
integrerte lektorutdanningen må sees i sammenheng med de nye rammeplanene 
som er ventet for utdanningen. 

 

 

 

 

Gjert Kristoffersen  

 

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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Det humanistiske fakultet 
 

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

Det humanistiske fakultet 

Telefon 55589380 

Telefaks 55589383 

post@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Harald Hårfagresgt. 1 

Bergen 

Saksbehandler 

Ronald Worley 

55589963 
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Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Griegakademiet - Institutt for musikk 

Institutt for fremmedspråk 

HSU 

 

  

  

 

 

 

Høringssak: BA-graden ved Det humanistiske fakultet 

Dekanatet har i denne perioden hatt stor oppmerksomhet rettet mot blant annet strukturen i 

dagens bachelorgrad. Dette henger sammen med innføringen av de disiplinbaserte 

studieprogrammene i forbindelse med opptaket høsten 2010. Etter innføringen av disse har 

det tatt tid å identifisere eventuelle problemområder tilknyttet strukturen i graden. 

 

Etter fakultetsledelsens vurdering er det nå viktig å se nærmere på følgende problemer: 

1. Førstesemesterstudiene: HF er det eneste fakultetet ved UiB som krever 

innføringsemner tilsvarende 30 studiepoeng. Kravene i universitets- og 

høyskoleloven, og praksis ved andre fakulteter, er innføringsemner på minst 20 

studiepoeng. I lys av at BA-graden i dag bare omfatter 180 studiepoeng, er det etter 

fakultetsledelsens mening ønskelig å redusere fakultetets førstesemesterkrav fra 30 

til 20 studiepoeng. 

2. Fagstudium i første semester: En reduksjon av innføringsemnene i første semester 

fra 30 til 20 studiepoeng vil frigjøre 10 studiepoeng som fagene kan bruke til emner 

tilknyttet spesialiseringsemnet i faget som studenten har søkt opptak til.  

3. Progresjon i graden: Det vedlagte notatet foreslår også en løsning på et problem som 

oppstår for studenter som skal begynne med fag 2 i graden (60 frie studiepoeng). For 

å opprettholde normal studieprogresjon, vil studenter som ønsker å velge fag som har 

et innebygget progresjonskrav være avhengig av at fag 2 kan påbegynnes 

umiddelbart etter at spesialiseringsfaget er fullført.   

 

Fakultetet sender med dette saken til høring. Instituttene blir bedt om å sikre at alle 

fagmiljøer får anledning til å uttale seg i saken, men vi ber om at hver enhet sender et samlet 

høringssvar. Det understrekes at det vedlagte notatet skal være et grunnlag for en diskusjon 
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av hvordan problemet omtalt under pkt. 3 ovenfor kan løses. Eventuelle forslag til andre 

måter å løse det på vil bli vurdert som viktige bidrag til den videre prosessen. 

 

Høringsfristen settes til fredag 28. september. 

 

Vennlig hilsen 

 

Gjert Kristoffersen 

dekan Trine Moe 

 fakultetsdirektør 
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Høringssvar fra Institutt for AHKR om BA-graden ved Det 
humanistiske fakultet 

 

Saken har vært behandlet av UUI og instituttrådets medlemmer. 

 

Siden innføringen av de disiplinbaserte bachelorprogrammene har Institutt for AHKR ønsket 

at fagspesifikke innføringsemner skal inkluderes i første semester. AHKR er fornøyde med at 

dekanatet har sett nærmere på dette, og vi er enige med fakultetsledelsen i at det er ønskelig 

å redusere fakultetets førstesemesterkrav fra 30 til 20 studiepoeng. 

 

Som nevnt av fakultetsledelsen i sitt høringsbrev av 30.05.2012, har AHKR bedt alle sine 

fagmiljøer om å uttale seg om notatet. Fagmiljøene har kommet med ulike vurderinger. På 

grunnlag av disse innspillene har dekanatets forslag vært behandlet i instituttets UUI 7. 

september 2012. I dette møtet har det kommet frem en generell misnøye med notatets 

omfang og argumentasjon. 

 

Institutt for AHKR har som hovedprioritet at det skal undervises i ett fagemne allerede i det 

første semesteret av bachelorgraden. I og med at dekanatets forslag åpner for dette, stiller 

AHKR seg positive til forslaget. Det oppleves imidlertid som problematisk og en administrativ 

utfordring å måtte opprette to ex. fac.-emner på 5 studiepoeng hver. AHKR mener det må 

være en forutsetning at instituttene får ansvar for å utforme de nye ex. fac.-emnene som må 

opprettes i følge modellen til dekanatet. Dette forutsetter i sin tur at ressursene knyttet til ex. 

fac. i dagens ordning, overføres til instituttene. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Christhard Hoffmann 

instituttleder Britt Kristin Holsen 

 administrasjonssjef 

 

Referanse Dato 

2012/6134-BRH 21.09.2012 
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Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
 

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

Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudier 

Telefon 55 58 23 82 

Telefaks 55 58 96 51 

fof@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Sydnesplass 12-13 

Bergen 

Saksbehandler 

Steinar Thunestvedt 

55582384 

side 1 av 3 

 

 

Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Høringssak: BA-graden ved Det humanistiske fakultet - svar fra FoF 

 

HF sitt forslag har ingen vesentlige konsekvenser for strukturen i vårt fagstudium dersom vårt 

forslag til ny studieplan i filosofi vedtas, jf. i den forbindelse sak 2012/8567.  

 

Slik sett støttes fakultetets forslag til ny BA-grad. 

 

Vi mener imidlertid også at de forhold som er nevnt i det her vedlagte notatet fra Akademisk 

skriving, ført i pennen av koordinator Birger Solheim, også gjelder for fagstudiet: Dersom 

Akademisk skriving tas ut av første semester må den kompetanse som dette emnet har gitt 

dekkes på andre måter i bachelorgraden.  

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Saken ble behandlet i instituttrådsmøte 6. september og rådet stiller seg enstemmig bak denne 

uttalelsen, innbefattet skriv fra fagmiljøet ved Akademisk skriving. 

 

 

 

 

 

 

Reidar Lie 

instituttleder Steinar Thunestvedt 

 administrasjonssjef 

 

 

Referanse Dato 

2012/6134-STT 28.09.2012 
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Vedrørende forslag til omorganisering av BA-graden ved Det humanistiske fakultet 

 

Forslaget til omorganisering av BA-graden ved Det humanistiske fakultetet innebærer at 

førstesemesteremnet Akademisk skriving legges ned. Hovedbegrunnelsen for dette er at 

Akademisk skriving som seminarbasert kurs med bruk av midlertidig ansatte er 

ressurskrevende, og at nedlegging av dette emnet vil medføre økte ressurser til fagene. 

Bortfallet av Akademisk skriving skal gi plass til og finansiere de nye emnene som fagene 

skal opprette i første semester.  

 

I og med at Akademisk skriving per i dag er den mest synlige og eneste virkelig systematiske 

satsningen på å styrke studentenes skriveferdigheter ved HF-fakultetet, medfører forslaget 

en fare for at skrivedimensjonen ved studiet svekkes. Dette forsøker man i forslaget å bøte 

på ved å insistere på at skrivedimensjonen skal ivaretas ved at «alle fag tilbyr 

skriveopplæring, oppgåveskriving med tilbakemelding og seminarverksemd i minst eitt av 

emna i første semester».  

 

Det er grunn til å uttrykke bekymring på dette punktet. I hvor stor grad vil fagene når de 

designer de nye emnene i realiteten fokusere på at innføringsemnene vektlegger ren 

skriveundervisning? Når fagene skal introduseres med alt det som det innebærer av 

bakgrunnsstoff, metodisk tilnærming, teori etc. – vil det i realiteten kunne bli plass til skriving i 

et omfang som på noen måte kan sies å erstatte det som har blitt tilbudt på emnet 

Akademisk skriving?  

 

Det er i og for seg en vakker tanke at de ressursene man sparer på Akademisk skrivings 

bortfall, vil overføre så rikelig med ressurser til fagene at undervisningen på HF i løpet av 

ikke altfor lang tid vil bli få et tydelig fokus på skriving. Men har vi noen garanti for at det blir 

slik? Er det overhodet realistisk at det blir slik? Nei. Fagene har gang på gang gitt uttrykk for 

at skriveundervising krever for mange ressurser og tendensen er derfor at skrivetilbudet 

bygges ned. Denne trenden snus ikke ved å legge ned det eneste førstesemesteremnet med 

skrivefokus.  

 

Det er viktig å påpeke at forslaget slik det er i dag innebærer en svekking av skrivefokuset i 

studiet. 

 

Emnet Akademisk skriving har i de 12 år det har eksistert vært et vellykket kurs med lav 

strykprosent, gjennomgående positive studentevalueringer og et seminarlederteam som 

hvert år har fått tilvekst fra nye fagmiljøer. Seminarledernes entusiasme for emnet i semester 

etter semester er en god indikator på at de opplever at de er med på noe meningsfullt. Vi 

hører jevnlig fra studenter at Akademisk skriving var det mest nyttige av de emnene de tok i 

løpet av førstesemesterstudiet.  

 

Fagmiljøer utenfor HF hører disse ryktene og ser verdien av kursopplegget, og Akademisk 

skriving får derfor i stadig økende grad henvendelser om å tilby tilsvarende opplegg for andre 

institusjoner og om å lære opp seminarledere ved disse institusjonene slik at de kan 

undervise etter vår modell. Varianter med utgangspunkt i Akademisk skrivings opplegg og 

lærebok brukes i Tromsø, Haugesund, Stavanger, Trondheim og på Høgskolen i Bergen. 

Enkeltstående kurs blir holdt eksempelvis ved BI og for PhD-studenter på SV-fakultetet. På 

vårt eget fakultet har Griegakademiet de siste årene deltatt på opplegget med svært gode 

erfaringer – ja de har grepet ideen i så stor grad at de videreutvikler den skrivebaserte 

pedagogikken på kursene som følger etter Akademisk skriving.  
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Dette skriveopplæringstilbudet er det nå man vil stryke, og så krysser man samtidig fingrene 

for at de faglig ansatte vil ta over stafettpinnen. Noen faglig ansatte føler seg sikkert med god 

grunn kompetente til dette, men mange kommer også å vike tilbake med den begrunnelse at 

de ikke føler at de har kompetanse til å drive skriveundervisning. Faren er at vi ganske raskt 

beveger oss tilbake i tid, til tiden da det ikke var noen systematisert satsning på skriving ved 

HF-fakultetet, men kun sporadiske initiativer. De fleste må være enige i at det ikke er det vi 

ønsker.  

 

At vi likevel bør tenke på måter å redusere ressursbruken på, er en annen sak. I dag bruker 

vi 12-13 midlertidige ansatte på Akademisk skriving hver høst. Den høye intensiteten av 

innlevering og feedback krever at mange seminarledere er i aktivitet. Det er mulig å tenke 

seg mer omfattende bruk av fast ansatte samt at kurset utvides fra 7 uker til 12 uker.  Andre 

modeller der vi reduserer det faglige omfanget av kurset i noen grad og går ned til kun ett 

obligatorisk utkast, er også mulige. Alle emner bør reflektere over hvordan undervisningen 

kan gjøres ressurseffektiv uten at det går ut over kvaliteten. Akademisk skriving er her 

selvfølgelig ikke noe unntak. 

 

Trenden ved andre universiteter rundt om i verden er å styrke skrivedimensjonen ved studiet. 

Universitetet i Bergen bør ikke gå motsatt vei. Fagmiljøet ved Akademisk skriving vil derfor 

fraråde at førstesemesteremnet Akademisk skriving nedlegges. 

 

 

 

 

 

28.08.2012 

 

Birger Solheim 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Griegakademiet - Institutt for musikk 
 

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

Griegakademiet - Institutt for musikk 

Telefon 55 58 69 50 

Telefaks 55 58 69 60 

grieg@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Lars Hillesgt. 3 

Bergen 

Saksbehandler 

Mona Vervik Uthaug 

55586955 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

Høringssvar fra Griegakademiet: BA-graden ved Det humanistiske 
fakultet 

Saken BA-grad har vært sendt ut til berørte fagmiljøer på Griegakademiet – Institutt for musikk.  

 

Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon er fritatt fra førstesemesterstudier og berøres 

ikke av problemstillingene.  

 

Integrert masterprogram i musikkterapi vil, dersom strukturen endres, være nødt til å se på hele det 

integrerte løpet. Det vil være svært ressurskrevende dersom fagmiljøet må opprette nye emner på 

10 studiepoeng i første semesteret.  

 

Instituttet har bedt om å få opprette Bachelorprogram i musikkvitenskap, og det planlagte 

programmet vil bli berørt av en eventuell endring i bachelorgraden. Fagmiljøet melder at de ulike 

modellene er vanskelig å integrere i det planlagte løpet på programmet. 

 

Instituttet mener at dersom det innføres krav om 10 studiepoengs fagspesifikke innføringsemner, må 

ressursene knyttet til ex. fac. i dagens ordning, overføres til instituttet. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Frode Thorsen 

instituttleder Mona Vervik Uthaug 

 seniorkonsulent/studieleder 

Referanse Dato 

2012/6134-MOU 28.09.2012 
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UNIVERSITETET I BERGEN 

HUMANISTISK STUDENTUTVALG 

 

Høyringssvar:  
BA-graden ved Det 

humanistiske fakultet 

  Bergen, 28.09.2012 

HSU v/ Studentutvalget (SU) takkar for høvet til å svara på denne høyringa. 

 

Overordna problem: 
 

1) HSU ser det ikkje som eit problem i seg sjølv at HF er det einaste fakultetet som har 

30 studiepoeng i Ex.phil og Ex.fac. Semesteret som faga utgjer dannar eit godt og breidt 

grunnlag for vidare studium på HF og verkar dannande på HF-studentane. Det er i desse 

faga ein lærer dei grunnleggande akademiske ferdigeheitene, noko ein nyt godt av 

vidare i studieløpet.  

 

Når dette er sagt ser me òg nytta av å ta eitt av fyrstesemesterfaga og gjera det om til eit 

fagspesifikt introduksjonsfag. Faget vil gjera det meir motiverande for studentane å koma 

seg gjennom det fyrste semesteret og det vil truleg òg gje semesteret større fagleg 

meining. Vonleg kan det òg hindra fråfallet, som er høgt i fyrste semester. Me er difor 

positive til at 10 stp. kan gjerast om til eit fagspesifikt innføringsfag om dette blir 

gjennomført på ein god måte jf. punkt to. 

 

Om eit fyrstesemesterfag skal gjerast om til eit fagspesifikt fag ser HSU det som 

ynskjeleg at Akademisk skriving blir gjort om til dette faget. Sjølvsagt vil dette stilla større 

krav til rettleiing på oppgåveskrivinga i Tekst og kultur/Språk og kommunikasjon og 

Examen Philosophicum, men dette bør vera eit overkomeleg problem. Dei to andre faga, 

Ex. phil. og TK/SK er, etter HSU sitt syn, dei viktigaste av dei tre noverande faga av di 

dei både gjev den filosofiske grunnpakka ein må kreva på HF samstudnes som TK/SK er 

viktige fag for å koma igang med sine respektive fagområder og få eit oversyn over dei 

kringliggande fagfelta.  

 

2) Målet her må, om ein vel å gjera om eit fyrstesemesterfag om til eit fagspesifikt fag, 

vera at det gjev noko til studenten samstundes som det ikkje hever den faglege 

startstreken på faga i andre semester. Om dei påfyljande faga får høgare 

startvanskelegheit vil dette vera til hinder for studentar som ynskjer å ta faga som frie 

studiepoeng. Om ein finn ei løysing der ein får eit innføringsfag i fyrste semester som 

ikkje hever terskelen på dei påfyljande faga er dette noko HSU er positive til. 

 

3) HSU ser absolutt behovet for å tilrettelegga for at studentar, utan å måtta ta ekstra 
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semester, kan få to undervisingsfag som gjev kompetanse til å bli tatt opp på PPU. 

Moglegheita for opptak til lærarutdanninga er svært viktig for HF-studentane, og vanskar 

med dette er noko e 

in må sjå på. 

 

Det å ta to fag, inkluder eit språkfag, som gjev moglegheit for opptak til PPU er alt 

mogleg i dag gjennom å ta det andre faget i fjerde femte semester, og difor unngå å 

måtta byrja på haustsemesteret der enkelte fag føreset at studenten har kompetanse frå 

vårsemesteret. Ei lett løysing på problemet som gjer at ein ikkje må legga om studiet er 

altso at ein, om ein ynskjer å ta t.d. IF-fag, fyljer denne modellen: 

 

 
Forslag til to PPU-fag  

 
5 stp. 10 stp. 15 stp. 20 stp. 25 stp. 30. stp 

1. sem (h) Ex. phil Ex. fac. Ex. fac.  

2. sem (v) Fag 1 Fag 1 

3. sem (h) Fag 1 Fag 1 

4. sem (v) Fag 2 Fag 2 

5. sem (h) Fag 2 Fag 2 

6. sem (v) Fag 1 Fag 1 

 

Med god informasjon til studentane tidleg i studieløpet er dette ei eksisterande løysing 

som gjer at ein ikkje må legga om heile studieløpet. HSU meiner òg at ein må kunna 

forventa at studentane orienterer seg om studieløpet, og planlegg kring ev. problem. 

 

HSU er kritiske til at eit av innføringsemna blir flytt til seinare i studieløpet. 

Innføringsemna er ein "mjuk" start og introduksjon til akademia, og noko mange 

studentar treng. Å flytta det seinare i studieløpet vil for det fyrste gjera at ein vil få ein 

bråare start i tillegg til at fleire truleg vil føla det demotiverande og ta eit 

"fyrstemsemesterfag" i t.d. fjerde semester.  

 

Eit alternativ, som HSU har tatt opp før, er å la det gå doble fag av dei emna ein treng for 

å byrja på t.d. språkfaga. Om desse essensielle emna går både vår og haust vil ein løysa 

problemet med at studentane ikkje kan byrja når dei ynskjer. HSU veit sjølvsagt at dette 

kostar ein del pengar, men det vil òg ei omkalfatring av heile HF-BA-graden. 

 

Oppsummering 

Som nemnd over ser HSU poenget med omkalfatringa, nemleg å tilrettelegga slik at 

studentar skal, innanfor normert studietid, ha moglegheit til å søkja opptak til PPU etter 

bachelorgraden, men me meiner at dette ikkje er løysinga på problemet. Denne løysinga 

favoriserer AHKR-studentar, som er dei som oftast kjem opp i dette problemet, 

samstundes som den låser heile bachelorgraden. I dette legg me at det må opprettast 

eigne fag som alle studentane må ta for å fylla graden med 180 stp. Dette, at valfridomen 

forsvinn, er svære lite ynskjeleg av di dette er noko HF-studentane verdset, og noko av 
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det som særpregar ei HF-utdanning. 

 

HSU ynskjer at dei endringane som kjem fram i vedlegget ikkje blir gjennomført. Dette 

betyr derimot ikkje at me ikkje ser utfordringar med BA-graden på HF, men at me meiner 

endringsforslaget skaper fleire nye vanskar enn det løyser, og at desse vanskane er meir 

graverande er det forslaget forsøker å løysa. 

 

Debatten om korleis ein kan forbetra BA-graden er svært sunn, og me ynskjer den 

hjartleg velkomen, og bidreg gjerne i arbeidet vidare. 

 

 

Tor Sivertsen Prestegard 

Leiar HSU                                         Linnea Reitan Jensen 

                                              Org.sek. HSU 
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Institutt for fremmedspråk 

Telefon  

Telefaks 55584260 

 

Postadresse  
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5020 Bergen 

Besøksadresse 

Sydnesplassen 7 

Bergen 

Saksbehandler 

Hilde Elin Haaland-Kramer 

55589375 
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Høringssak: BA-graden ved Det humanistiske fakultet - Svar fra IF 

 

Vi viser til brev datert 30. mai 2012, hvor fakultetet ber om innspill og kommentarer til 

strukturen på BA-graden og forslag til nye modeller. 

 

Fakultetets brev og forslag til omorganisering ble sendt ut til fagmiljøene i midten av august. 

Forslaget har blitt behandlet i alle fagmiljø på programstyre/lærermøter, i tillegg var forslaget 

også sak på UUI-møtet 5. september og et av temaene på instituttetseminaret den 12. 

september. På bakgrunn av innspill fra de enkelte fagmiljøene og diskusjoner i møter, ble det 

utarbeidet et utkast til høringssvar fra instituttet. Dette svaret ble behandlet og vedtatt på 

instituttrådet den 26. september. 

 

Institutt for fremmedspråk er i utgangspunktet positiv til dekanatets forslag til omorganisering 

av BA-graden. Det nye forslaget er langt bedre og gjennomtenkt enn det som ble presentert 

tidlig i vår. Dekanatets forslag løser flere av de utfordringene som språkfagene har, blant 

annet muligheten til å få inn fagstudium i førstesemester og progresjon i graden. Men det er 

også problemer knyttet til forslaget, spesielt for de studieprogrammene som samarbeider 

med andre fagmiljø. 

 

Statistikken som legges fram i dekanatets forslag viser at det er få som tar språkfag som fag 

2 i BA-graden og som fullfører årsstudium i fremmedspråk. Dette tyder på at det er 

strukturelle problemer med dagens anbefalte studieløp for BA-studenter. De fleste 

fagmiljøene (utenom engelsk) har i tillegg ønske om å få innført fagstudium i førstesemester 

etter modell av russisk og SPIK. Innføringskurset i russisk har vært en stor suksess, og 

resultatet har vært at de fleste som begynte på kurset har fortsatt med spesialiseringen i 

russisk. I februar 2012 søkte derfor fire fag (fransk, italiensk, spansk og tysk) om å få 

opprette innføringsemne som erstatning for akademisk skriving. I tillegg viser statistikken at 

interessen for språkfagene generelt har vært synkende de siste årene, det er derfor viktig for 

IF å arbeide for å styrke språkfagene både gjennom målrettet rekruttering og et studietilbud 

av høy kvalitet. Det er derfor viktig å fjerne eventuelle strukturelle barrierer slik at vi legger 

studiene best mulig til rette for alle typer studenter. 

 

 

Referanse Dato 

2012/6134-HIKR 27.09.2012 
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Det er tre viktige utfordringer i dagens BA-grad: 1) å få rom for fagemne i første semester, 2) 

progresjon i graden (å kunne begynne på fag 2 i «rett semester») og 3) høststart for 

årsstudiene. Dekanatets forslag til modell løser alle disse problemene. Alle fagmiljøene er i 

utgangspunktet positive til forslaget, men ser også utfordringer knyttet til modellene. 

 

Arabisk: Fagmiljøet på arabisk ønsker en omlegging av spesialiseringen i arabisk slik at 

spesialiseringen strekkes ut over alle tre årene i BA-graden ved at studentene tar ett emne i 
arabisk hvert semester og ett emne som frie studiepoeng (fortrinnsvis innenfor anbefalte 
fagområder som midtøstenkunnskap og lingvistikk). Dette kan gjøres innenfor foreslåtte 
modell.  
 
Ettersom spesialiseringen nødvendigvis legger opp til mye grunnleggende språkundervisning 
og -trening, er det en fordel å strekke språkopplæringen ut over en lengst mulig periode. Det 
er også en fordel at bacheloroppgaven legges til slutten av studiet slik at studentene kan 
bruke sine erfaringer og kunnskaper fra spesialiseringsfag, frie studiepoeng og eventuell 
utveksling. Dette vil gi studentene en bedre innlæring av et vanskelig fremmedspråk samtidig 
som det gir studentene verdifull kunnskap om samfunnsforhold og kulturkunnskap om 
regionen. 
 

Engelsk: Engelskfaget er positivt til omlegging og vil med mindre endringer kunne justere 

nåværende emner til ny modell (blant annet ved å bytte undervisningssemester for ENG101 

og ENG106), men peker også på at mange av utfordringen med dagens struktur kan løses 

ved å innføre 200-nivå hvert semester, og ved å gå over til 10-poengs emner på 100- og 

200-nivå.  

 

Fransk og italiensk: Franskfaget er positivt til omleggingen. Det er viktig at studentene får 

kontakt med faget så tidlig som mulig, men det er uheldig at det går på bekostning av 

innføringsemner som akademisk skriving. I en eventuell ny modell vil det ligge mer ansvar på 

fagene å ta inn i språkemnene en del av det som undervises i førstesemesteret. Det er også 

enighet om at modell 3 i det nye forslaget er best tilpasset franskfagets behov. 

 

Italiensk har sammenfallende synspunkter med fransk. 

 

Japansk: Slik graden er lagt opp fra og med høsten 2012, er det ikke mulig å innføre et 

språkemne allerede i første semester, pga. det påbegynte undervisningssamarbeidet med 

NHH. Ved NHH begynner man undervisningen på laveste språknivå om våren, og det er 

ingenting som tyder på at de vil endre på denne praksisen fremover. Å sy sammen et 

undervisningsopplegg med NHH er allerede nå en utfordring, og å omrokere på 

begynneremner i tillegg vil gjøre det umulig å fortsette samarbeidet. 

 

Imidlertid finnes det en annen mulighet som en bør ha i bakhodet når det gjelder å innføre 

fagstudium i førstesemester. UiB skal få på plass et BA-program i kinesisk så snart som 

mulig. Siden programmet ikke er laget ennå, vil det være mulig å opprette et felles Øst-Asia-

emne i løpet av første semester som kan inngå i graden til både japansk- og 

kinesiskstudenter. Emnet vil kunne dreie seg om 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 japanskstudenter å få innblikk i den regionen 

Japan tilhører, og tilsvarende for kinesiskstudenter, og det vil være en god inngangsport til 

videre studier. Oppbyggingen for japansk og kinesisk kan dermed se ut slik som i Modell 4. 
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Russisk: For russisk vil det være en del utfordringer knyttet til en eventuell innføring av en 
ny BA- modell, men en ser også positive sider ved det nye opplegget. For faget er det 

spesielt viktig at følgende faktorer blir ivaretatt ved en innføring av ny BA-struktur: 

 

1) RUS100 opprettholdes. Bonusen en mister ved at RUS100 ikke lenger vil være en 

integrert del av førstesemesterstudiet oppveies av at emnet utvides fra 10 til 15 stp. At 
innføringsemnet i språk og kommunikasjon reduseres fra 10 til 5 stp. i første semester, vil 
derimot være negativt for studentene, siden solide kunnskaper i generell grammatikk og 
språkvitenskap er en forutsetning for å kunne følge både det intensive RUS100-kurset og 

videre studier i russisk.     

 

2) Spesialiseringen i russisk skal fortsatt utgjøre 100 stp. (+ til sammen 20 stp. 
innføringsemner i 1. og 3. semester). I innlæringen av et så komplisert språk som russisk er 
fordelene ved å strekke tilegningsprosessen ut over 4 semestre uvurderlig. Fra fagets 
synspunkt er det svært viktig at spesialiseringen i russisk beholder sine 100 stp., også i en 
eventuell ny BA-modell. Å avgi 10 stp. til et fag 2 på 100-nivå (jf. høringsforslaget s. 5: “Fag 2 
i modellen er i realiteten frie studiepoeng”) eller åpne opp for at man kun tar ett 
spesialiseringsemne på 200-nivå (jf. s. 7: “Men ein kan også opna opp for at ein student tek 
15-poengvarianten av språk 3 og då ikkje treng å ta 200-emne i fag 1, berre 
bacheloroppgåva”) er ikke mulig for russisk uten at spesialiseringen blir betraktelig svekket. I 

vårt tilfelle må slike “frie studiepoeng” forbli en obligatorisk del av spesialiseringen i russisk.   

 

Modell 3 (s. 7) i høringsforslaget fremstår dermed som mest hensiktsmessig for russiskfaget, 
men i stedet for å overføre 5 stp. fra et språklig emne til ex.fac. i 3. semester ønsker vi å ta 
disse 5 stp. fra et kultur-/litteraturemne. For det første skriver russiskstudentene 
bacheloroppgave i et kultur-/litteraturemne, slik at det blir mest naturlig å knytte ex.fac.-
emnet, som vel skal fungere som et forberedende kurs til bacheloroppgaven, opp mot denne 
siden av faget. For det andre skriver de bacheloroppgaven på norsk, noe som gjør det desto 
viktigere å opprettholde et fullverdig tilbud i språk i 4. semester (og enda viktigere om faget 

måtte avgi et språklig 15-stp.-emne til et fag 2 dette semesteret).  

  

Relatert til nåværende emnekoder, innebærer dette at RUS100 utvides fra 10 til 15 stp., 
RUS111, RUS112, RUS113 og RUS211 beholder sine 15 stp., RUS114 reduseres fra 15 til 
10 stp. og bacheloroppgaven fortsatt blir skrevet innenfor emnet RUS252 (15 stp.). Faget 
ønsker også å beholde ordningen med at hovedtyngden av undervisningen i 4. semester går 
ved UiB, mens resten er lagt til Universitetssenteret i St. Petersburg. En vil imidlertid vurdere 
om Russlandsoppholdet bør legges til første del av semesteret (i stedet for siste, som nå) og 
bacheloroppgaven til siste del for at studentene skal kunne dra veksler på de kunnskapene 

de tilegner seg i St. Petersburg i arbeidet med bacheloroppgaven. 
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Spansk og latinamerikastudium: Spanskmiljøet mener forslaget har flere positive sider. 

Blant annet kan det være en stor fordel å plassere Akademisk skriving i 3. semester av 

graden, dvs. nærmere bacheloroppgaven, slik at man kan trekke veksler på det man lærte i 

emnet, når man skriver BA-oppgaven. Én innvending mot Akademisk skriving i 3. semester 

er likevel at det blir skrevet oppgave i tidlegere semestre også. En løsning kan være å 

innføre små skrivekurs/-veiledninger i fagene som har hjemmeeksamen som vurderingsform. 

Fagmiljøet vil også vurdere å opprette emne på 10 stp. i 3. semester, enten som en del av 

SPLA105, eller for eksempel et emne i Brasil-kunnskap. I tillegg mener fagmiljøet at 

modellen krever ekstra ressurser fra fakultet eller institutt for å kunne gjennomføres. 

 

SPIK: For bachelorprogrammet Språk og interkulturell kommunikasjon (SPIK) vil en 

omorganisering av BA-graden by på en del komplikasjoner. SPIK er et tverrfaglig og 

tverrinstitusjonelt program som dekker mange emner. Det er et samarbeid mellom UiB og 

NHH, og studentene tar emner ved begge institusjonene. SPIK-graden følger dessuten et 

nokså fastlagt løp med lite rom for fleksibilitet med hensyn til rekkefølgen på emnene (bl.a. 

må alle ta 200-emner i 4. semester).  

 

SPIK kombinerer språkstudier med studier i interkulturell kommunikasjon, og det er viktig at 

studentene møter begge fagområdene tidlig. Det er derfor nylig opprettet et 

førstesemesteremne på 10 stp. i interkulturell kommunikasjon (SPIK100) som må 

videreføres i en eventuell ny BA-modell. Den beste måten dette kan gjøres på, er at SPIK100 

reduseres til 5 stp. og erstatter det ene ex.fac.-emnet. 

 

SPIK-styret ser i utgangspunktet positivt på at fremmedspråket kommer inn allerede i første 

semester, og mange av SPIK-studentene vil ha stor nytte av de planlagte innføringsemnene i 

fransk, italiensk, spansk og tysk. SPIK-studentene tar imidlertid også 15 stp. i fremmedspråk 

ved NHH, og disse emnene (med unntak av engelsk) går kun i høstsemesteret. For at alle 

studentene skal ha mulighet til å ta NHH-emnene må disse legges til 3. semester. Det vil si 

at SPIK-studentene ikke får tatt de siste 5 poengene i ex.fac. 

 

SPIK-graden kan altså innpasses i den foreslåtte BA-modellen under forutsetning av at den 

ene ex.fac.-delen erstattes av SPIK100 og den andre utgår. Det bør være uproblematisk å 

gjøre et unntak her for SPIK-studentene, for å sikre et faglig forsvarlig studieløp. 

 

Tabellen under viser hvordan SPIK-graden vil se ut med de tilpasninger som programstyret 

foreslår. 

1H Ex.phil. SPIK100 100-emne (språk 1) 

2V SPIK101 100-emne (språk 2) 

3H SPIK250 Språkemne NHH 

4V Utenlandsopphold 
200-emne + valgemne 

5H SPIK102 TOLKHF 

6V NOSP250/PRAKTINF TRANSHF 

 

Tysk: Tyskfaget har konkludert med at den foreslåtte omleggingen ikke vil by på problemer 
for det ordinære tyskstudiet. Faget stiller seg positivt til mer fleksibilitet i forhold til når man 
kan starte opp med andre fremmedspråk og har tro på at det kan gi flere studenter til tysk og 
IF. Imidlertid ser vi at det kan det bli problematisk å innføre ny BA-grad i en periode hvor 
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også en ny lærerutdanning skal implementeres. Her vet vi ennå ikke nøyaktig hvilke 
endringer det blir, men siden det her dreier seg om nye nasjonale forskrifter, vil 
konsekvensen etter høringen muligens måtte bli at omleggingen av BA-graden må utsettes. I 
så fall er det viktig for tyskseksjonen at det likevel åpnes opp for at det planlagte 
innføringskurset i tysk, TYS100, kan tilbys allerede fra høsten 2013. 

 

Integrert lærerutdanning: Sett fra lærerutdanningens synspunkt kommer forslaget på et 

meget vanskelig tidspunkt. Fra høsten 2013 gjelder Ny nasjonal rammeplan for 

lærerutdanning, og denne er styrende både for PPU-studiet og Integrert lektorutdanning. Ut 

fra høringsutkastet til ny rammeplan fra departementet, vet man at den vil føre til store 

endringer i dagens modell for det integrerte løpet.  

 

I Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning av 31.08.2012 vil følgende krav 

vanskeliggjøre en omlegging av BA-graden på dette tidspunkt: 

 I fordypning i fag I eller fag II skal det i 3. studieår inngå en fordypningsoppgave. 

 For institusjoner som integrerer fagdidaktikk i fag I eller fag II (som UiB) må antallet 

stp. i fagene økes tilsvarende (fag I: minst 160 stp., fag II: minst 60 stp.). 

 Studiet skal inneholde både examen philosophicum og examen pedagogicum. Det 

førstnevnte studiet skal inngå som en del av studiepoengene for fag I, det siste som 

en del av profesjonsfaget (pedagogikk). 

 Praksis er fastsatt til minst 100 dager i løpet av studiet, og studentene skal ut i praksis 

i minst fire av fem studieår. 

 Utdanningsinstitusjonene skal legge til rette for internasjonal mobilitet. 

 Krav om mastergrad for opptak til PPU-studiet. 

 

Lærerutdanningen har en økende søknadsmasse. Av de som ble tatt opp på Integrert 

lektorutdanning i 2011, er det 33 studenter i engelsk og en på tysk. I 2012 er det tatt opp 51 

studenter med fremmedspråk som fag I på dette programmet, og mesteparten av disse vil 

velge engelsk. Med en så stor andel av studentene våre på lektorutdanningen, vil en 

omorganisering av BA-graden måtte ses i sammenheng med den nye 

lærerutdanningsmodellen som skal gjelde for opptak høsten 2013. 

 

Dermed blir hovedproblemet at studenter i noen fag, deriblant engelsk, ikke kan ta 200-nivå 

om høsten. Det betyr at f.eks. studenter på det integrerte løpet ikke kan ta førstefaget sitt 

sammenhengende. Dette kan eventuelt løses ved at de begynner på fag II. For andre 

studenter som f.eks. tar historie først, kan problemet løses ved at man dupliserer 

undervisning slik at studenter kan ta fremmedspråk (eller nordisk) på 200-nivå både høst og 

vår. Dette vil kreve ressurser, men antakelig ikke mye mer enn en total omlegging av BA-

programmet.    

 

Konklusjon: Fagmiljøene ved IF er i utgangspunktet positive til dekanatets forslag til 

omorganisering av BA-graden. Forslaget løser flere av de utfordringene som språkfagene 

har, blant annet muligheten til å få inn fagstudium i første semester og å få en bedre 

progresjon i graden. Men det er også problemer knyttet til forslaget, spesielt for de 

studieprogrammene som samarbeider med andre fagmiljø. 

 IF er positiv til at kravet til førstesemesterstudier reduseres fra 30 til 20 stp., men det er 

knyttet mye usikkerhet til hva de nye ex.fac.-emnene skal inneholde og hvordan 

studentene kan bli godt nok utrustet for videre studier. 
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 IF er svært positiv til at det blir rom for fagstudium i første semester og vil på det 

sterkeste be om at søknadene om opprettelse av innføringsemner for fransk, italiensk, 

spansk og tysk blir behandlet med tanke på oppstart høsten 2013 selv om en eventuell 

omlegging av BA-graden blir utsatt til etter dette tidspunktet. 

 IF er positiv til dekanatets modell for å løse utfordringer knyttet til progresjon i graden og 

oppstart for årsstudiene, men vil peke på at disse utfordringene også kan løses ved: 

a) dublering av språk-/lingvistikkemnene på 100-nivå høst og vår 

b) dublering av 200-nivå høst og vår 

c) overgang til 10-poengsemner 

 Omlegging av BA-graden er vanskelig for den integrerte lektorutdanningen, SPIK og 

japansk. Spesielt gjelder dette lektorutdanningen og utfordringer knyttet til den nye 

rammeplanen. Vi ber derfor om at en eventuell omlegging av BA-graden behandles 

sammen med eventuelle omlegginger av lektorutdanningen. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Leiv Egil Breivik 

instituttleder Kjetil Berg Henjum 

 undervisningskoordinator 

 















 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
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Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

Telefon  

Telefaks  

skok@hffa.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Allegt. 34 

Bergen 

Saksbehandler 

Signe Solberg 

55582847 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Omorganisering av BA-graden ved Det humanistiske 
fakultet 
– Uttalelse fra Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning stiller seg svært positive til forslaget om 

omorganisering av BA-graden ved Det humanistiske fakultet, både på generelt grunnlag og 

med utgangspunkt i studieprogrammet BAHF-KJØNN. 

 

Generelt 

Siden BA-graden er redusert fra fire til tre år, er det naturlig at førstesemesteremnene 

justeres deretter, for å sikre muligheten for en normal studieprogresjon innenfor de tre årene, 

uansett hvilken fagkombinasjon man måtte ønske. Det er svært uheldig at enkelte 

fagkombinasjoner faktisk forutsetter at studentene må ta en ”pause” midt i studiene. Særlig 

uheldig er det at dette gjelder muligheten til å kombinere flere undervisningsfag (som 

språkfagene), slik at et eventuelt opptak på PPU risikerer å bli utsatt med et helt år i forhold 

til det som ville vært en normal studieprogresjon gjennom BA til PPU. 

I tillegg er det også slik at studentene nå må være tatt opp på et studieprogram allerede før 

de begynner på universitetet. Da er det både ønskelig og hensiktsmessig, av faglige grunner 

så vel som i forhold til studentenes motivasjon, at de får møte dette fagfeltet allerede første 

semester. Dette åpner også for at studentene i større grad kan se forbindelseslinjene mellom 

sitt eget studiefelt og de øvrige førstesemesteremnene slik at BA-graden som sådan framstår 

og oppleves mer integrert. 

For å forhindre nødvendigheten av å opprette 5stp.-emner, bør kravene til en spesialisering 

med en slik omorganisering tilsvarende reduseres fra 90 til 85stp. Dette burde være en 

uproblematisk justering, siden de nasjonale minstekravene for en spesialisering ligger på 

80stp. 

 

BAHF-KJØNN 

For bachelorprogrammet BAHF-KJØNN ville en slik omorganisering være svært velkommen. 

Dette programmet har per i dag bare 30 obligatoriske studiepoeng i spesifikke kjønnsemner 

(underlagt SKOK), siden programmet bygger på en dobbel spesialisering. Hvis denne 

porteføljen kunne økes med 10 stp. allerede fra førstesemester, ville det innebære en 

betydelig faglig gevinst. I tillegg til at studentene allerede første semester vil bli introdusert for 

Referanse Dato 

2012/6134-SISO 28.09.2012 
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et fagfelt og en type problemstillinger de eksplisitt har søkt seg inn på universitetet for å 

studere, vil det på denne måten også være mulig i større grad å legge til rette for at disse 

problemstillingene kan bli en integrert del av hele studieforløpet, også inn i de andre 

spesialiseringene. Per i dag har BAHF-KJØNN bare ett 100-nivå emne, som det undervises i 

det andre semesteret, før studentene går over til andre fag. Hvis vi kan følge studentene 

tettere i begge de to første semestrene, vil kjønnsperspektivet kunne styrkes i hele 

studieforløpet og bidra til å senke frafallsprosenten. SKOK har per i dag også både ressurser 

til og gode forutsetninger for å lage et slik ekstra innføringsemne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Ellen Mortensen 

Professor, senterleder Kari Jegerstedt 

 Førsteam., leder for programstyret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revisjon av BA-graden 

Visedekan Jan Oldervoll, 10.1.2013 

Utgangspunkt: Det me ønskjer 

1. Ønskje frå fagmiljøa om å få fag inn i første semester. Tanken er for det første at dei gjerne 

vil ha kontakt med studentane sine frå første dag, men også at dette kan vera med å 

redusera fråfallet etter første semester. 

2. Å etablera eit system der det er enkelt for studentar å setja saman ein grad med to fag; eit 

spesialiseringsfag på 90 studiepoeng og eit andrefag på 60. Dette er særskilt viktig for fag 

som dannar grunnlag for opptak til PPU. 

3. Å gjera det mogleg i alle fag å børja eit årsstudium i haustsemesteret. Særleg for lærarar som 

ønskjer å ta eit ekstra fag er det viktig å kunna følgja studieåret og ikkje kalenderåret med 

tanke på eventuelle permisjonar. 

4. Generelt gjera studieprogramma så fleksible som mogeleg. 

5. Ved overgangen frå fireårig til treårig lågare grad, tok me heile nedskjeringa på breidda i 

graden, spesialiseringa tilsvarer i omfang det gamle mellomfaget. Andre universitet har 

gjerne også redusert noko på spesialiseringa. Generelt er det viktigare å auka breidda enn å 

auka omfanget på spesialiseringsfaget. Ein viktig grunn til dette er at mange arbeidsgjevarar 

etterspør våre fag ikkje som hovudkompentase, men som noko dei har i tillegg. 

Det me bør unngå 

1. Særleg for små fag er det viktig ikkje å måtta dublera undrvisning; undervisa i emne både 

haust og vår. Dette vil føra til enten at ein må redusera valfridom, eller redusera 

undervisningsinnsatsen på dei einskilde emna. 

2. Ein bør vera forsiktig med å laga eit system som føreset at alle og då særleg små fag må 

oppretta nye emne. Argumentasjon som for punkt 4. 

3. Kostnaden ved den nye modellen må ikkje vera vesentleg høgare enn ved den noverande. 

Framlagde forslag til løysing 

a. Dekanatet sitt forslag, som inneber at førstesemesteremna blir redusert til minimum, 20 

studiepoeng, at ex.fac. blir delt i to og undervist i første og tredje studieår og at eit av 

fagemna blir flytta til første semester. Det blir då 10 fleire frie studiepoeng i graden. 

b. Forslaget frå HSU, som inneber at akademisk skriving blir erstatta av eit fagemne på 10 

studiepoeng i kvar av BA-programma og at studentane blir oppmoda om å venta med å ta 

200-nivåemna til siste semester. 

c. Forslaget frå LLE, som er å undervisa emne der ein er avhengig av progresjon i begge 

semester, dublera undervisning. 



Korleis oppfyller så forslaga ønskja våre? 

1. Fag i første semester 

Både dekanatet og HSU sitt forslag får fag inn i første semester.  Det gjer ikkje LLE sitt forslag. Her blir 

første semester som det er. HSU foreslår at ein byter ut akademisk skriving med eit 10 studiepoengs 

fagemne. Dette emnet kjem i tillegg til spesialiseringa og fører i realiteten til at studentar får 100 

studiepoeng i spesialiseringsfaget. Men korkje andrefagsstudentar eller årsstudentar har rom for eit 

ekstra emne i graden. Dei har alt fylt graden/året. Dermed må det nye børjaremnet lagast slik at det 

blir nyttig for spesialiseringsstudentar , men samstundes slik at studentar utan emnet  meir eller 

mindre stiller på like fot med spesialiseringsstudentane når dei børjar på dei ordinære fagemna.  

Dette vil vera ei fagleg utfordring.  

 

2. Enkelt å få grad med to undervisningsfag 

Alle forslaga oppfyller dette kravet. Med HSU sitt forslag skjer det ved at studentar skal oppfordrast 

til å ta 200-nivåemne i siste semester. Det er fleire problem med dette. Det føreset at studentane alt 

etter tredje semester er sikker på at dei ønskjer undervisingskompetanse i to fag. I tillegg risikerer ein 

fråfall frå program ved at studentar etter fem semester har 60 studiepoeng i to fag, programfaget og 

i andrefaget. Faren er då sjølvsagt stor for at mange vil ombestemma seg og ta 200-nivåemne i 

andrefaget. Det er då også ein rell fare for at programfaget ikkje vil vera særskilt interessert i å minna 

studentar på å ta fag to etter tredje semester. Me trur ikkje at effekten av ei sterk oppmoding vil vera 

særskilt stor og me vil med HSU sitt forslag i realiteten vera der me er i dag. 

3. Sikra at årsstudentar kan børja studiet sitt i haustsemesteret. 

Berre dekanatet og LLE sitt forslag oppfyller dette ønskjet. Når det gjeld HSU sitt forslag vil 

situasjonene vera som no. 

4. Gjera studieprogramma så fleksible som mogeleg 

Her kjem LLE sitt forslag best ut, fordi ein vil kunna børja eit kvart fag i begge semester. Både for HSU 

og dekanatet sitt forslag vil situasjonen vera som i dag, for fag med progresjonskrav vil ein berre 

kunna børja i eit av semestera. I dekanatet sitt forslag i haustsemesteret, i HSU sitt forslag i 

vårsemesteret, som i dag. Når det gjeld rekkefølgja av emne og fag, vil situasjonen vera den same 

som no i LLE og dekanatet sitt forslag, medan HSU legg styringar på rekkefølgje for dei som vil ha to 

undervisingsfag på normert tid. 

5. Auka breidda i graden 

Dekanatet sitt forslag opnar for det, ved at det blir 10 nye frie studiepoeng. I begge dei andre 

forslaga vil situasjonen vera den same som i dag. I HSU sitt forslag vil spesialiseringsfag bli styrka utan 

at det går ut over breidda. 

6. Unngå dublering av undervisning 

Her kjem HSU sitt forslag best ut, LLE sitt klart verst fordi alle emne i prograsjonavhengige fag må 

dublerast. I dekanatet sitt forslag vil dubleringa vera mindre, fordi det i alle høve berre vil gjelda 

nokre emne på 100-nivå. Ein kan også diskutera om dublering i dekanatet sitt forslag berre skal gjelda 



for fag som dannar grunnlag for opptak til PPU eller blir tilbode som årsstudium. Det vil føra til at det 

i andre fag blir meir kronglete å ta desse faga som andrefag. 

7. Trong for nye emne 

Her kjem LLE best ut, medan HSU sitt forslag er verst, fordi det inneber at alle progam må laga seg eit 

innførigsemne. For store fag er kanskje ikkje dette eit stort problem fordi det vil kunna finansierast av 

studipoengsproduksjonen, men for små fag er ikkje dette tilfelle. Dekanatet sitt forslag har ikkje eit 

krav om nye emne for alle fag, men fag som av fagleg grunnar ønskjer det, vil kunna få plass til eit 

ekstra 10 studiepoengs emne i graden. 

8. Økonomi 

Her kjem LLE sin modell dårleg ut fordi den krev dublering av svært mange emne. Noko av dette kan 

koma til å bli kompensert ved at fag blir meir attraktive. Men om dette først og fremst vert ei 

omfordeling av studentar mellom fag (at studentar tek engelsk og ikkje religionsvitskap t.d.) vil det 

ikkje føra til auka inntekter for fakultetet. Modellen vil etter vårt syn føra til mindre 

undervisningsinnsats i kvart enkelt emne og slik sett redusert kvalitet. 

Både dekanatet og HSU sin modell innber omfordeleing av inntekter ved at studiepong som i dag går 

til akademisk skriving vil bli fordelte på faga. Ein annan måte å sjå det på er at dei utgiftene som me 

no har på akademisk skriving vil bli fordelt på faga. Men fordi HSU sin modell krev at det blir oppretta 

eit nytt emne i alle program, vil dei ekstra inntektene som kjem til faga ikkje dekka utgiftene. Sett på 

ein enkel måte vil HSU sitt forslag i realiteten berre innebera at kvart program må oppretta sin  eigen 

variant av akadmisk skriving. Kostnadane med det er sjølvsagt mykje større enn for den noverande 

modellen. Eller sagt på ein annan måte; deler av ressursane til dei nye emne i modellen til HSU må 

takast frå eksiterande emne. 

 

 



 

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

 

  

  

Opprykk til professor - oppnemning av vurderingskomité innanfor 
fagområdet historie med spesialisering innanfor arbeidslivshistorie 

 
Dokument i saken: 
1. Forslag til komité frå instituttet 
 
Bakgrunn 

Førsteamanuensis Jan Heiret ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap 

har søkt om opprykk til professor etter kompetanse innanfor fagområdet historie med 

spesialisering innanfor arbeidslivshistorie. 

 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har sendt følgjande forslag til 

vurderingskomité:  

 
 Professor em. Inger Bjørnhaug, Høgskolen i Lillehammer 
 Professor Lars Olsson, Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet 

Kalmar/Växjö,  
 Professor Jan Eivind Myhre, Institutt for arkeologi, konservering og historie, 

Universitetet i Oslo 
 
Professor em. Inger Bjørnhaug er foreslått som leiar av komiteen. 
 
Vi viser til forslaga frå instituttet for ytterlegare opplysningar. Forslaget frå instituttet er i tråd 
med dei formelle krava til samansetjing av vurderingskomitear og komitémedlemmane har 
levert signerte habilitetserklæringar.  
 
Forslag til vedtak: 
I samsvar med forslag frå Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap 
oppnemner  Det humanistiske fakultet følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren 
Jan Heiret: 
 

 Professor em. Inger Bjørnhaug, Høgskolen i Lillehammer 
 Professor Lars Olsson, Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet 

Kalmar/Växjö,  
 Professor Jan Eivind Myhre, Institutt for arkeologi, konservering og historie, 

Universitetet i Oslo 
 
Professor em. Inger Bjørnhaug vert oppnemnd som leiar av komiteen 

 
 
   

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 

 

Dato: 07.01.2013 

Arkivsaksnr: 2012/10704-

ARSE 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

2/13 

22.01.2013 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 



 

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

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

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitenskap 

Telefon  

Telefaks  

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Øysteinsgate 3 

Bergen 

Saksbehandler 

Christhard Hoffmann 

55588943 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

Ber om forslag til bedømmelseskomité 

Viser til brevet av 09.11.2012, der fakultetet ber om forslag til sakkyndig komité for vurdering 

av Jan Heirets søknad om opprykk til professor.  

 

Institutt for AHKR forslår følgende sakkyndige komité: 

 

- Professor em. Inger Bjørnhaug, Høgskolen i Lillehammer: inger.bjornhaug@hil.no 

- Professor Lars Olsson, Linnéuniversitetet Kalmar/Växjö, Institutionen för 

kulturvetenskaper : lars.olsson@lnu.se 

- Professor Jan Eivind Myhre, IAKH, Universitetet i Oslo: j.e.myhre@iakh.uio.no 

 

Professor Bjørnhaug forslås som komiteens leder. 

 

Signerte og vurderte habilitetserklæringer følger vedlagt.   

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Christhard Hoffmann 

Instituttleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referanse Dato 

2012/10704-CHH 07.12.2012 
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Oppnemning av vurderingskomitear innanfor fagområdet humanistisk 
informatikk 

 
 

Dokumenter i saken: 

1. Forslag til komité frå instituttet, Hilde Corneliussen 

2. Forslag til komité frå instituttet, Scott Rettberg 

 

Bakgrunn 

Fakultetet har samarbeidsavtale med Det humanistiske fakultet ved NTNU om handsaming 
av søknader om opprykk til professor, men for søknadsrunden 2012 har ein vorte einige om 
at fakulteta handsamer sine eigne søknader fordi det i lita grad er samanfall i fagområdar 
mellom søknadene frå UiB og NTNU.  
 

Følgjande tilsette ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium har søkt om 

opprykk til professor etter kompetanse: 

 

 Førsteamanuensis Hilde G. Corneliussen innanfor fagområdet humanistisk 

informatikk 

 Førsteamanuensis Scott Rettberg innanfor humanistisk informatikk 

 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium har sendt forslag til vurderingskomitear 
for kvar av søkjarane. 
 
Hilde G. Corneliussen 
Følgjande komitémedlemmar er foreslått for å vurdere søknaden frå Hilde G. Corneliussen: 
 

 Professor Terje Rasmussen, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO 
 Professor Susanne V. Knudsen, Høgskolen i Vestfold 
 Professor Domingo Sánchez Mesa Martinez, Universidad de Grananda 

 
Førsteamanuensis Daniel Apollon er foreslått som administrator for komiteen. 
 
Scott Rettberg 
Følgjande komitémedlemmar er foreslått for å vurdere søknaden frå Scott Rettberg: 
 

 Professor Domingo Sánchez Mesa Martinez, Universidad de Granada 
 Dr. Hayes, Professor and Director of Graduate Studies, Duke University  
 Dr. David M. Berry, MA, DPhil (Sussex), Swansea University 

 
Førsteamanuensis Daniel Apollon er foreslått som administrator for komiteen. 

Dato: 7.1.2013 

Arkivsaksnr: 2012/11526-

MAGL 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

3/13 

22.01.2013 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Alle komitémedlemane har levert habilitetserklæringar. 
 
Forslag til vedtak: 

I samsvar med forslag frå Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium oppnemner 
Det humanistiske fakultet følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Hilde G. 
Corneliussen:  
 

 Professor Terje Rasmussen, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO 
 Professor Susanne V. Knudsen, Høgskolen i Vestfold 
 Professor Domingo Sánchez Mesa Martinez, Universidad de Grananda 

 
Førsteamanuensis Daniel Apollon vert oppnemnd som administrator for komiteen. 
 
I samsvar med forslag frå Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium oppnemner 
Det humanistiske fakultet følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Scott Rettberg:  
 

 Professor Domingo Sánchez Mesa Martinez, Universidad de Granada 
 Dr. Katherine Hayes, Professor and Director of Graduate Studies, Duke University  
 Dr. David M. Berry, MA, DPhil (Sussex), Swansea University 

 
Førsteamanuensis Daniel Apollon vert oppnemnd som administrator for komiteen. 
 
 
 
 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 

 

 



 

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

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

Institutt for lingvistiske, litterære og 

estetiske studier 

Telefon 55582400 

Telefaks 55589660 

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

HF-bygget, Sydnesplassen 

7 

Bergen 

Saksbehandler 

Siri Fredrikson 

55589375 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

Forslag til bedømmelseskomité - Corneliussen 

LLE foreslår følgende bedømmelseskomité for vurdering av Hilde G. Corneliussens søknad 

om opprykk til professor: 

 

Administrator: Daniel Apollon, LLE 

 

Professor Terje Rasmussen  

terje.rasmussen@media.uio.no 

Institutt for medier og kommunikasjon, UiO 

Postboks 1093 Blindern 

0317 OSLO 

+47-22850441 

 

Professor Susanne V. Knudsen 

Susanne.Knudsen@hive.no 

Høgskolen i Vestfold 

2243 

N 3103 Tønsberg 

Tlf.: +47 33 03 78 31 

Mobil: +47 93 00 87 16 

http://www.kvinfo.dk/side/634/action/2/vis/1975/ 
 

Domingo Sánchez Mesa Martínez,  

Universidad de Granada 

Litteratur og digitale medier. 

dsanchez@ugr.es 

Instituto de Cultura y Tecnología. C/Madrid,  

128. Despacho 14.1.03.  

28903 Getafe-Madrid 
SPANIA 

Referanse Dato 

2012/11526-SIF 19.12.2012 

  

Unntatt offentlighet iht. offl. § 5, 1. ledd 
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_cultura_tecnologia_miguel_unamuno/miembr

os/cv_domingo_sanchez_mesa 

 

Alle har sagt ja til å sitte i komiteen. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Johan Myking 

instituttleder Siri Fredrikson 

 administrasjonssjef 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_cultura_tecnologia_miguel_unamuno/miembros/cv_domingo_sanchez_mesa
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_cultura_tecnologia_miguel_unamuno/miembros/cv_domingo_sanchez_mesa
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Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Institutt for lingvistiske, litterære og 

estetiske studier 

Telefon 55582400 

Telefaks 55589660 

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

HF-bygget, Sydnesplassen 

7 

Bergen 

Saksbehandler 

Siri Fredrikson 

55589375 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

Forslag til bedømmelseskomité - S. Rettberg 

LLE foreslår følgende bedømmelseskomite for vurdering av Scott Rettbergs søknad om 

opprykk til professor: 

 

Administrator: Daniel Apollon 

Domingo Sánchez Mesa Martínez,  

Universidad de Granada 

Litteratur og digitale medier. 

dsanchez@ugr.es 

Instituto de Cultura y Tecnología. C/Madrid,  

128. Despacho 14.1.03.  

28903 Getafe-Madrid 
SPANIA 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_cultura_tecnologia_miguel_unamuno/miembr

os/cv_domingo_sanchez_mesa 

 

Dr. Katherine Hayles 

Professor and Director of Graduate Studies 

Duke University 

Literature 

112 Friedl Building 

Campus Box 90670 

Durham, NC 27708 

USA 

Phone: (919) 684-9319 

katherine.hayles@duke.edu 

 

Dr. David M. Berry 

MA, DPhil (Sussex), FRSA. 

College of Arts and Humanities 

Referanse Dato 

2012/11526-SIF 19.12.2012 

  

Unntatt offentlighet iht. offl. § 5, 1. ledd 
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_cultura_tecnologia_miguel_unamuno/miembros/cv_domingo_sanchez_mesa
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Swansea University 

Singleton Park 

Swansea 

SA2 8PP 

Wales, UK 

TEL: +44 (0) 1792 602633 

FAX: +44 (0) 1792 295110 

E-MAIL: d.m.berry@swan.ac.uk 

http://www.swansea.ac.uk/staff/academic/artshumanities/pcs/berryd/ 

 

Alle har sagt ja til å sitte i komiteen. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Johan Myking 

instituttleder Siri Fredrikson 

 administrasjonssjef 
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