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Møteinnkalling  
 

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

 
19.02.2013, kl. 09.15 – møterom i kjeller, Villaveien 1 A.  
 
 
 
 

Innkalling er sendt til: 

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

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

Prestegard, Mikkel Andreas Eriksen, Linnea Reitan Jensen 

 

Saksliste og sakspapirer følger vedlagt.  

 

 

Eventuelle forfall bes meldt snarest til personlig varamedlem og sekretariatet,  

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

 

 

 

 

Bergen, 11.02.2013 

 

Gjert Kristoffersen   

dekan  Trine Moe 

  fakultetsdirektør 

 

 



 

Saksliste 
 
 
Styresak Saker til behandling U.off. 

FS 13/13 Ph.d.-graden - Gunnar Ellingsen - oppnevning av komité  

FS 14/13 Ph.d.-graden - Ann-Kristin Helland Gujord - oppnevning 
av komité 

 

FS 15/13 Ph.d.-graden - Karine Aasgaard Jansen - oppnevning av 
komité 

 

FS 16/13 Ph.d.-graden - Dag Hundstad - innstilling  

FS 17/13 Tilsetting i eittårig vikariat (50%) som universitetslektor i 
engelsk lingvistikk ved Institutt for framandspråk 

X 

FS 18/13 Tilsetting i stilling som postdoktor knytt til prosjektet 
Immigration and mobility in mediaeval and post-mediaeval 
Norway ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 
religionsvitskap 

X 

FS 19/13 Tilsetting i 20% bistilling som øvingslærar ved 
Griegakademiet - Institutt for musikk 

X 

FS 20/13 Tilsetting i to stillingar som forskar knytt til prosjektet 
Humanistic Legal Studies ved Institutt for lingvistiske, 
litterære og estetiske studium 

X 

FS 21/13 Tilsetting i to stillingar som postdoktor i korpuslingvistikk 
knytt til prosjektet INESS ved Institutt for lingvistiske, 
litterære og estetiske studium 

X 

RS 15/13 Melding om tildeling av PEK-midler og uglepris  

RS 16/13 Referat fra avdelingsrådsmøte 19.12.12 - Rokkansenteret  

RS 17/13 Referat fra møte 22.02.12 - Forsknings- og 
forskerutdanningsutvalget (FFU) ved Det humanistiske 
fakultet 

 

RS 18/13 Referat fra møte 11.04.12 - Forsknings- og 
forskerutdanningsutvalget (FFU) ved Det humanistiske 
fakultet 

 

RS 19/13 Referat fra møte 26.09.12 - Forsknings- og 
forskerutdanningsutvalget (FFU) ved Det humanistiske 
fakultet 

 

RS 20/13 Referat fra møte 05.12.12 - Forsknings- og 
forskerutdanningsutvalget (FFU) ved Det humanistiske 
fakultet 

 

RS 21/13 Referat fra styremøte 06.12.12 - Senter for kvinne- og  



 

kjønnsforskning 

RS 22/13 Referat fra stabsmøte 17.09.12 - Senter for 
vitenskapsteori 

 

RS 23/13 Referat fra stabsmøte 24.09.12 - Senter for 
vitenskapsteori 

 

RS 24/13 Referat fra stabsmøte 26.11.12 - Senter for 
vitenskapsteori 

 

RS 25/13 Referat fra stabsmøte 10.12.12 - Senter for 
vitenskapsteori 

 

RS 26/13 Referat fra stabsmøte 14.01.13 - Senter for 
vitenskapsteori 

 

S 8/13 BA-graden ved Det humanistiske fakultet, 3. gangs 
behandling 

 

S 9/13 Regnskap fjerde kvartal 2012  

S 10/13 Evaluering av instituttsammenslåingen ved HF - foreløpig 
orientering 

 

S 11/13 Opptaksreglement Griegakademiet - Institutt for musikk  

S 12/13 Oppretting av ny studieretning i midtøstens historie på 
Bachelorprogram i historie 

 

S 13/13 Oppnevning av sensorer for perioden 2013-2016  

S 14/13 Avhandling til ph.d.-graden - innstilling X 

S 15/13 Fast tilsetting i 20 % ved Greigakademiet - institutt for 
musikk 

X 

S 16/13 Opprykk til professor, godkjenning av uttale X 

S 17/13 Opprykk til professor, godkjenning av uttalelse og tildeling 
av opprykk 

X 
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OPPLYSNINGER OM KOMITE FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS

I Fra institutt/From the Department of: Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

PliD dr.philos.

Kandidatens nas n/ Candidatc's name: Gunnar Ellingsen
Fodt / Date of birth: 28.03.1974
E-post adresse / E-mail address: gunnar.c1Iingsent8ahkruib.no
Avhandlingens tittel/Title uf thesis:
Varme havstrommer og kald krig. "Bergensstrommåleren7 og vitenskapen om havstrommer fra 1870-årcne til
1960-arene.

Soknadsdato/ Date of application:
18.12.2012

Instituttet ber om al folgende komite blir oppnevnt/Members of the proposed evaluating
committee:

Tredje medlem fkomiteleder/ Third
member/head of the committee:

, Tinerfitle: Professor

NaNn oe adresse/Name and address:
Astri Andresen
Institutt for arkeologi. historic, kultur- og
religionsvitenskap (U il3)

tit 67 07 76 73

E-mail:

; etbenum(diakh.uio.no
1 Fax: 1 Fax: Fax:

Komitemcdlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlcm. /The memhers of
the proposed evatuattng .oniuttee have accepted to serve as members of the commiltee.d

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

	

Dato/date: Saksnr./Case no:


'
rt-1

Gjert KriS-toffersen Fakultetsdirekter/Faculty Director: Trine Moe

Kopi tiI kandidat og medlemmer i bedemmelsmkomiteen/Cc: Candidate and members of the evaluating
committee

Forsteopponent/First
o oent:

Professor emeritus
Nav n og adresse1Name and

1 address:
Edgeir Benum

Likollen 37
1481 Magan

• Annenopponent/Second
o nent:

, Title: Professor

Nasn oa adresse Name and

address: I klge Kragh
Aarhus Universitet

Ns Munkegade 120
Bygning 1520, lokale 326
8000 Aarhus C
Danmark

S +45 87155584
E-mail: helge.kragh@ivs.au.dk

55 58 23 16
E-mail: Astri.Andresen@ahkruib.no

1- 11 Ayai
L.....Sc—

navninante
Institualederi ka4 Depar inem lor AdministrasjonssjeflIead of Admintstration

Ihkudrekc licsok3adenk

Pokbols -81-)5 Harald HPrIagrc, g I
\(4.5(4-h) Bergen.
\

Ickfon

-47 55 58 93 140
-47 55 58 43 90

I ckl E-pok kterncu
-47 44 4p 83 porla 141- hrip stv.k inh 8,4h!
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Det humunistiskefakultet/Faculty of flumanities

OPPLYSNINGER OM KOMITE FOR BEDOMMELSE AV DOKTORAVHANDL1NG/
1NFORNIATION ON THE CONIM1TTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
From the Department of:

Ins;itujn for linestaiske.  linera:re oe estetiske studier

PhD X dr phtlos

Candidate's name: Ann-Kristin Helland Gujord
Date of birth:27 07.1977
E-mail addrms: Ann-Kristin Gujord alle.uib.no
Title of thesis: Grammatical encoding of past time in L 2 Nonvegian.

The roles of L I influence and verb semantics
Date of application: 12.12. 2012

Members of the proposed nalualing committee:

First opponent ' Second opponent:

Title: Prolessor ' Tifie: Associate rofessor

Name and address: Name and address:

Fann  Menuier Emanuel Bylund
1 Centre for English Corpus Centre for Research on

Linguistics. Bilingualism.
Unisersile Catholique de Stockholm University
Louvain 5-106 91 Stockholm
ILC —Place Blaise Pascal I
bte L3.03.33 å 1348
Louvaine la-Neuve
Fannv.rneunierg uclovain.he Manne.b  .lund g biling.su.se

' Third member
thead of the committee:
ltige: Associate rofessor
Name »nd address:
Aasta Haukaas
Department of Foreign Languages
University of Bergen

Asta I laukas a if utb no

The members of the proposed evalualine committee ha e aceepted to sen bers of the
comminee.

Johan N1yking
Head of Department

A-.
1;ri Frciitson

Head of Administration

FOR FAKILTETE F FOR TIIE FACULTY:
Det humanistiske fakultet godkjenner forslaget til komite og opponenter sed en esentuelI d spums.
The Facult> of Humanities herebs approves the members of the proposed evaluating comminee.

Datodate: Saksnr.:Case no:

1./4!
Faculty Director: Trine MoeDean: Gjert KristolTersen

te: Candidate and members of the evaluatin committee

Pn.ladiccsc 14cNot vd:c-ac elvtab -p  ni Iffiernen
I latald I l&lage, e I -4' 55 58 93 SO  -4' 55 51143 83 poslahl uibm, Imp wwx mh nolif

“r1:{1Bergcn - 4' 55q 93 90



OPPLYSNINGEROM ICOMITEFOR BEDØMMEISF AVDOKTORAVHAf4ILING/
INFORMATIONON THI COMMITTEE FOR THE EVALUATIONOF A DOCTORAL THEMS  

Fra institatt/From the Departrnentof: Instituttfor arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

PhD x dr.philos.

Kaadidateas navai Candidate's aame: Karine Aasgaard Jansen
Fedt I Dateof birtb: 03.08.1978
E-post adresse / E-mail addren: Karinejansentgahkr.uib.no
Avhaidlingens tittelffitle of thesis:
Othernessand Diseasein Reunion:ThePoliticisation of the 21105to 2007 Chikungunya Epidemic

Seknadsdatol Date of application:
17.12.2012

Instituttet ber om at følgendekomite blir oppnend/Members of the proposed evalaating
committee:
Fenteoppoisent/First
opposent:
TinetTitle: Professor 


Na.n og adresse:Narne and

address:

Line Alice Yirehus

NLA Ilegskolen i Bergen

Postboks 74
5812 Bergcn

55 54 07 68


[ Affinenopponeet/Secoad
opponeat:  
TittelTitle Dr.,SeniorLecturer

I Nain ogadressoNameand
address. Hekn Hintjens

International Institute of Social

Studies(ISS)

P.O. Box 29776

2502 LT TheHague
The Netherlands  
It - 31 70 4260481  
E-mail: hintjenstiviss.nl

Tredje medlem/komitekdert Third
memberthead of the comminee:

Profeasor
Navn og adressoName and address:

Nils Gilje
Instituttfor arkeologi,historic,kultur-og
rcligionsvitenskap (UiB)

11 55 58 22 44 	
E-mail: nils.gilje@ahkr.uib.no

linealiecytrehusasilnlamo
fax 	 Fax: Fax:

Komitemedlemmene har sagt seg vill igc til å påta seg oppgaven som kornitemedkm. iThe members of

. the proposed e.pluating comminee have aceepted to serve as members of the committee.

I . -

- hkarfi-d, nas,rename

Instaunteder:Head of Deparameni Adrninistrastonssjef Head of admansualion

FOR FAKULTETET/FORTHE FACULTY:
Det humanistiske fakultet godkjeiner forslaget dl komite ug opponenter sed en esentuell disputas.
The Faculty of Ilumaaltles hereby approves the members of the proposed evaluatingcommittee.

Datoidate:
/

1
Dekan/Dean:Gjert Kristoffemeds

Saksar./Case no:

'-'\14, 511(n
FakultetsdirekterfFaculty Director: Thae Moe

Kopi til imodidat ogmedlemmer i hedommelseskomiteen/Cc:Candidate and members of the evaluating
committee

knuirt.“: Besaalle‘se E-pc,1 ngniCtt
Pos!hols r805 HeleA itelf TCSe -4" 55 5443 so •47 5: 58 c3 post.(tr Lambnu tyll!

2.:1Begrn. 4' C5sg -r)
Ny-e,z 



Ir, UNIVERSITETET I BERGENSIlldiCallniiniStraliV dvdeling

Fakultetene

Referanse Dato

2012/4796-TOVST 20 12 2012

Melding om tildeling av PEK-midler og uglepris

Vi viser brev bl fakultetene datert 04 07 2012 Utdanningsutvalget vedtok møtet 07 11 12
følgende tildelinger for 2013

Følgende prostekter far bldelt PEK-midler for 2013

Det matematisk- naturvitenskapelige lakultet
-SFU ved.IFT kr. 200 000,-
-Bedre studiekvalitet gifinnom kobling
studentutvekshng og forskningssamarbeid kr 100 000

Det psykologiske fakultet
-DigUiB og digital kompetanseheving blant UiB-tilsette kr. 150 000
-Styrking av praksis i lektorutdanningen 2010-2013 kr 110 000

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
-Rekrutteringstiltak —Institutt for adrninistrasjons- kr. 100 000
og organisasjonsvitenskap
-Forsøksordning med mentor pa bachelomiva kr. 150 000

Det humanistiske fakultet
Velg sprak! Rekruttering av studenter til sprakfag kr 150 000

Det medisinsk- odontologiske fakultet
Støtte til søknad om senter for fremragende kr 200 000
undervisning —tverrprofesjonell samarbeidslæring
i primærhelsetjenesten

Ugleprisen for godt studiekvalitetsarbeid er

Det humanistiske fakultet:
Fjernundervisningstilbudet PRISME kr. 100 000.-

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Bachelorprograrn i geovitenskap kr. 100 000,-

Tot. 1.360 000,-
Dette er et IliBrinteret nolat som godigenees elektronisk i eenorte

Studleadmirestrated avdeling Postadresse Besøksadresse Saksbehandler

Telefon 55589314 Positgoks 7800 Langesgate 1 Tove Steinsland

Telef aks 55589418 5020 Bergen Bergen 447 55 58 90 47

side 1 av 2



side 2 av 2

Målet for PEK-programmet, Strategisk plan for US og Utdanningsutva!gets prionteringer jfr
vedtak sak 31/12, er lagt til grunn for tildelingene.

Prosjektleder skal rapportere om bruken av midiene. Rapoortene skal leveres gjennom
studiekvalitetsbasen. Det vil også bli anledning for prosjektene til å dele sine erfaringer i
forbindelse med UiBs studiekvaUtetsseminar nosten 2013.

Vennlig hilsen

Kuvvet Atakan
viserektor for utdanning

Kopi
økonomfavdelingen

Christen Soleim

avdeiingsdirektør



,1/2‘delingsradsmote

Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier

Referat fra Avdelingsrådsmøte 19.12.2012, kl. 15.00-17.30.

Til stede:
Radsmediernmer: Knut Helland, Gjert Kristoffersen, Ruth Grung, Marit Warncke (til kl.

16.00). Hans-Tore Hansen, Eystein Jansen. Jaeob Aars og Jill Loga

Invitert: Endre T%innerom. leder BPGC

Fra administrasjonen: forskningsdirektor Jan Erik Askildsen og personal- og

administrasjonsleder Renate S. Lien (referent)

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalline oe dagsorden ble godkjent.

Sak 12/12 Oppdragsgisere og samarbeidsrelasjoner

Det ble på forrige mote i avdelingsrådet for Uni Rokkansenteret etterspurt en nærmere

oversikt over senterets samarbeidsrelasjoner. Forskningsdirektoren orienterte om

oppdragseivere og samarbeidsrelasjoner i pågående forskningsprosjekter, jf. saksdokument.

Avdelingsradet kommenterte:

Oversikten viser at Rokkansenteret har et utstrakt samarbeid med andre

forskningsmiljoer.

Oversikten viser ogsa stor spennvidde og rnangfold i prosjektenc. noe som kan være

både en utfordring og en styrke.

Mange av problemstillingene grenser opp mot det som næringslivet er opptatt av.

Evalueringsforskning går igjen og kartlegginger går igjen. Dette bor synliggjøres i
profilering av senterets kompetanse. Det unike her blir at denne kompetansen

kombineres med tung akademisk kompetanse og er et av senterets

konkurransefortrinn.

Samtidig som det er stor spennvidde i prosjektene har det vært en gradvis storre

integrasjon forskningen ved senteret. feks. er helscokonomimiljøet mer integrert na

enn for.

Samarbeidskonstellasjon opp mot Uni Belse har gitt uttelling i senere prosjekter og er

et samarbeid som bør videreutvikles

Det er blitt vanskeligere å fft fatt i frie midler fra NER, som innebærer at søknader til

NFR i enda storre grad ma rettes inn mot de mer handlingsrettede programmer.



Sak 13/12 Satsningsmuligheter næringsliv og forvaltning

Innspill v/Marit Warneke

Toppsaker i Bergen Næhngsråd:
Klima, miljo og fomybar energi
Styrking av olje- og gassmiljoet
Mcdie- og kommunikasjonsbyen
By- og regionalutvikling
Internasjonalisering
Kunnskap og kompetanse
Ver kollektiv og fremkommelighet

Fellesområder i forhold til Rokkansenterets forskningsområder:
Ichma- og energipolitikk
språk og internasjonal kultur/kompetanse
integrering i norsk arbeidsmarked
bypolitikk

1 forvaltningsstruktur

Stort uutnyttet potensiale ved Uni Rokkansenteret i forhold til næringslivet. Rokkansenterct
bor profflere seg bedre overfor næringslivet, orientere seg bedre om hva næringslivet er
opptatt av og hvilke utfordringer de har, delta på næringslivets møteplasser, bruke
kompetansekatalogen på nettsiden enda bedre, delta i den offenthge debatten, bli oppdatert på
næringslivets behov —vinkle prosjekt og kompetanse i samme retning.

1nnspill s/Ruth Crung

Stikkord i forhold til det offentlige
Sarnhandlingsreformen (fastlegen, omsorgsteknologi)
Profesjonsutdanning
Forebygging
Økonornimodeller
Skole —ikke bare ytterlighelene men også det som fungerer
Språk
Innovasjon i offentlig sektor

v Media
1 Rapporteringskulturen

Samferdsel og infrastruktur
Beregningsrnodeller —samfunnsnytte
Demokratisering og styringsreformer —forvaltningsreformen
Rettigheter

Stikkord i forhold til det private
Forvaltningssystemer og konsesjoner

1 Marin sektor
Bygg og anlegg
Bygg og regionalutvikIing
Regionalt forskningsfond



Avdelingsradet mente innspillene gav et godt grunnlag for å ta initjativ som kan etablere
relasjoner med oppdragsgivere vi forelopig har hatt lite kontakt med. Det ble i diskusjonen
understrekt viktigheten av å ta med innspillene i oppdatering av strategien, og at senteret bør
invitere til kontaktpunkter med næringsliv og forvaltning, gjerne uformelt.
Ledelsen ved senteret folger opp saken.

Sak 14/12 Presentasjon av Bergen Program for Governance and Climate v/Endre
Tvinnereim

Endre Tvinnereim orienterte om nettverk og aktivitet knyttet til BPGC. Presentasjon folger
vedlagt.

Det har foreløpie vært lite relevante prosjektmidler å søke i forhold til det en tenkte at skulle
komme på området. Det soknads- og nettverksarbeidet som har vært gjort hittil vurderes som
viktie i forhold til å ruste seg til relevante utlysninger. Det ventes storre utlysninger til neste
år knyttet til NER's nye klimaprogram.

Sak 15/12 IdemOdring

Det ble ikke tid til idemyldrine utover det som ble droftet i sak 12 oe I3.

Medborgerpanel settes på dagsorden på et møte i avdelingsrådet første halvår 2013.

Sak 16/12 Budsjett 2013

Forskningsdirektøren redegjorde for saken, jf. saksdokurnent.

Avdelingsradet tok budsjettet til etterretning.

Sak 17/12 Orienteringer

Forskninesdirektoren orienterte om status vedrørende personal, nyansettelser, nye prosjekter.
publikasjoner oe evaluering av instituttsektorens basisfinansieringssystem.

Avdelingsrådet uttrykte glede over at Rokkansenteret har satt seg i stand til å ansette seks nye
forskere.



UNIVERSITETET I BERGEN

.(:), 12,

Protokoll fra møte i Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU) ved Det hurnanistiske fakultet

22.02.12. Møtet ble holdt i Møteromrnet, 3. etasje, Harald Hårfagres gt. 1, og varte fra 12:30 —14:15.

Til stede fra Forsknings- og forskerutdanningsutvalget ved Det humanistiske fakultet:

Lillian J. Helle, Einar Thomassen, Kevin Cahill, Margareth Hagen, Tor B. Trolie, Brynjulf Stige, Ellen

Mortensen (vara), Silje Drevdal

Forfall:
Rasmus Slåttelid, Mikkel Andreas Eriksen

Fra administrasjonen:
Ass. fakultetsdirektør Sonja Dyrkorn, rådgiver Unni K. Utvik

Representanten fra STIP-HF, Silje Drevdal, informerte om at hun er oppnevnt foreløpig som
representant for STIP-HF. Det er ennå ikke gjennomført valg på representanter til FFU, og det er
derfor mulig at representasjonen fra STIP-HF vil bli en annen etter valget.
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GODKJENNING AV INNKAWNG OG SAKSLISTE
Godkjent.

REFERATSAKEROG ORIENTERINGER

1 BOA-retningslInjer (utdelt I møtet)
Sonja Dyrkorn orienterte om retningslinjene for bid rags- og oppdragsfinansiert virksomhet
(BOA) ved fakultetet, vedtatt av fakultetsstyret 1706.10. Som konsekvens av endringer sentralt
ved UiB må satsene for et eksternfinansiert årsverk justeres opp fra ca. NOK 100.000 til NOK
175000.

2 Kvalifikasjonsrammeverket (utdelt i møtet)
Kvalifikasjonsrammeverket skal implementeres for 3. syklus (ph.d.) innen utgangen av 2012.

Siden UiB har kun ett ph.d.-reglement, vil en del bli gjort sentralt. For fakultetet blir det viktig å

utarbeide læringsutbytteskrivelser for alle kurs som skal tilbys på ph.d.-nivå.

3 Kurs ved AcodemicWriting in o Researchsetting (utdelt i møtet)
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved NHH tilbyr ph.d.-kurset Academic
Writing inn Reseorch Setting hver høst. Kurset, som gis på engelsk, har et omfang på 2,5 stp.
Ansvarlig for kurset er professor Trine Dahl. Kurset er åpent også for våre kandidater.
Interesserte kan ta kontakt med Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.

4 Konferansen Profesjonaliseringav forskningsodministrosion(muntlig)
Universitets- og høgskolerådet arrangerer konferansen Profesjonalisering av
forskningsadministrasjon —På vei mot et forskningsadministrativt nettverk i Norge? på
Gardermoen 12.-13-04.12. Målgruppen er blant annet forskningsdekaner og
forskningskoordinatorer. Invitasjonen til konferansen sendes ut til FFU med varaer.

5 Driftsmidler basert på publisering —Fagerbergmodellen (muntlig)

Driftsmidler basert på publisering blir en årlig ordning. For hver ansatt som i gjennomsnitt har

produsert 1 publikasjonspoeng per år i en treårsperiode, vil det bli stilt inntil NOK 20.000 til

rådighet som driftsmidler til forskning i 2012. Ordningen gjelder kun fast ansatte i 100 % delte

stillinger (dvs. med 50 % til forskning), og bare ansatte som er professorer, førsteamanuenser,

instituttledere eller dekaner. Melding er allerede gått ut til dem som får midlene. Det bør være

konfidensialitet rundt listene, men grunnenhetene bør gi en generell informasjon om

ordningen. Det ble opplyst at AHKR allerede praktiserer en ordning der ansatte blir tilgodesett

med NOK 2.500 pr. publikasjonspoeng

6 Registrering av mobilitet blant vitenskapelig ansatte (muntlig)
Fakultetet må hvert år rapporterer mobilitet blant vitenskapelig ansatte (både utreisende og
innreisende). Det er alltid problematisk å samle inn dataene. Det viser seg at alt ligger til rette
for å registrere og rapportere mobilitet via Cristin. Universitetet i Oslo gjør allerede dette. I
samarbeid med Cristin ved UiB og grunnenhetene vil fakultetet jobbe for å få registrert de
relevante dataene før neste års rapportering.

7 SFF (muntlig)
Alle 25 søkerne fra UiB har nå fått tilbakemelding fra NFR for runde 1. UiB får melding 15. mai

om hvem som går videre til runde 2, og HF ligger godt an foreløpig.

8 Veikart for infrastruktur (muntlig)
Dekanen og Sonja Dyrkorn har vært på et møte i Oslo angående Veikart for infrastruktur. NFR

har satt av mange millioner over tid til dette. HF har tidligere fått midler til Clarino. Også i år er

det en god del millioner til fordeling. Finnes det aktuelle prosjekt ved fakultetet? Det kan også

være aktuelt med et samarbeid med UB om digitalisering av arkiv på sikt.
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Lenke til program og presentasjoner på INFRA-dagen 2012:
htt : www.forsknin sradet.no servlet Satellite?c=Pa e&cidz1253969533756& a enamezinf
rastruktur%2FHovedsidemal

8. Fellesløftet
Prosjekt som ikke når helt fram i NFR, og som får karakteren 6 eller 7, kan få midler gjennom
FRIPRO/Fellesløftet. HF fikk tilslag på ett prosjekt ved ordinær tildeling i Forskningsrådet. Etter
etablering av Fellesløftet har HF fått midler til tre nye prosjekt. Sjansen for at HF-prosjekt kan
gå inn, har derved økt fra en tilslagsrate på 6 %til oppimot 25 %.

VEDTAKSSAKER

FFU 1/12 Gjennomgang av mandat

Vedtak: Forsknings- og forskerutdanningsutvalget tar mandatet til etterretning.

FFU 2/12 Presentasjon av nøkkeltall ved Det humanistiske fakultet

Vedtak: Saken utsettes. Nøkkeltallene sendes ut med referatet. Saken tas eventuelt opp

igjen i neste møte.

FFU 3/12 Startdag for nye ph.d.-kandidater

Vedtak: Prodekanen får fullmakt til å utarbeide et opplegg for startdagen i samråd med

grunnenhetene og STIP-HF.

FFU 4/12 Nytt emne på 5 studiepoeng 1forskerutdanningen

Vedtak: Forsknings- og forskerutdanningsutvalget nedsetter en gruppe som skal

utarbeide forslag tEl opplegg for 5 studiepoeng alle kandidater vil ha nytte av. Forslaget

legges fram for FFU på et ekstramøte i juni etter eksamensperioden.



Referat møte FFU 11.april 2012

Til stede: Mikkel A. Eriksen (HSU)
Bjørn Einar Halvorsen (vara GA)
Kirsten Bang (vara FoF)
Einar Thommasen (AHKR)
Margareth Hagen (IF)
Tor Trolie (LLE)

Lillian Helle (leder)
Sonja Dyrkorn (sekretær)

Forfall: SVT og SKOK og gruppe B

Fra administrasjonen: Unni Utvik, Elisa Kolle

Orienteringer

0 Lillian Heller orienterte fra møtet i UiBs forskningsutvalg
1 Unni Utvik orienterte om reetablering av Forskningsadministrativt forum ledet av

Forskningsadministrativ avdeling.
2 Sonja Dyrkorn orienterte om utlysning av midler til nasjonale forskerskoler i regi av

Forskingsrådet. Nærmere informasjon om UiB-intern behandling kommer.

Vedtakssaker

FFU 5/12: Forskerutdanningsmelding 2011

Forskerutdanningsmeldingen ble gjennomgått i møtet. Utvalget ønsker å gå videre på
elementer fra diskusjonen som egne saker fremover, men hadde ingen innspill til selve
meldingen for 2011. Saker som skal drøftes i utvalget fremover er bl.a tydliggjøring av
rettigheter og plikter for arbeidsgiver og arbeidstaker i forbindelse med stipendiatstillinger
og en diskusjon om hvordan fakultetet kan arbeide med å få flere postdoktorstillinger ved
fakultetet.

FFU 6/12: Forskningsmelding 2011

Forskningsmeldingen ble gjennomgått av utvalget. Publikasjonstall for 2011 ble delt ut i
møtet og gjennomgått. Elektronisk versjon av tallene sendes ved protokollen for møtet.
Utvalget ønsker en nærmere analyse av utviklingen ved HF UiB sammenlignet med NTNU
og Ui0 som har hatt en markant økning i publikasjonstall siste år. Administrasjonen
undersøker til neste møte. Administrasjonen undersøker også om det er mulig å hente ut
formidlingstall for 2011.

Forskningsutvalget ønsker et tillegg til meldingen om viktigheten av gode ordninger for
forskningsinfrastruktur også når det gjelder biblioteksfasiliteter. For HF er det viktig med



gode og tilfredsstillende innkjøpsordninger, gode åpningstider som også er tilpasset
forskerne (ferie og helger) og gode arkivIøsninger for fakultetets ulike arkiver.

Innspillene over legges frem for fakultetsstyret på møtet 17.april der forskningsmeld ngen
skal vedtas.

FFU 7/12: Notat fra STIP-HF om oppfølging av doktorgradskandidatene ved HF

Saken utsettes til neste møte da gruppe B ikke var til stede på dette møtet.
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Referat fra møte i FFU 26. september 2012

Til stede: Arne Mykkeltveit (vara AHKR)

Margareth Hagen (IF)
Tor B. Trolie (LLE)
Kevin Cahill (F0F)
Harald Bjørkøy (GA)

Rasmus Slaattelid (SKOKog SVT)

Inga H. Undheim (gruppe B)

Pål B. Svenungsen (gruppe B)
Lars Petlund Breiby (FISU)

Ellen Nlortensen (vara SKOKog SVT)

Lillian Helle (leder)
Sonja Dyrkorn (sekretær)

Forfall: Einar Thomassen (AHKR)

Fra adm.: Unni K. Utvik, Inger Marie Hatløy

Orienteringer

Program for yngre forskningsledere

Sonja Dyrkorn orienterte om et felles forskningslederprogram for HF og SV som skal avvikles

i løpet 2013. Programmet består av rnodulene 1. Eksternfinansierte forskningsprosjekter —
fra ide til akvisasjon og gjennomføring, 2. Ledelse og 3. Forskningsformidling og har oppstart

våren 2013. Målgruppen er yngre forskere, inkludert postdoktorer. Antall deltakere er satt
til 20-30. Det har tidligere ikke vært felles opplegg for skolering av forskningsledere ved 1.1iB.

Det juridiske fakultet skulle opprinnelig også ha deltatt i programmet, men de har eget
opplegg denne gangen. Instituttene vil få grundigere informasjon om programmet og
invitasjon til høsten. Det er ikke satt noen aldersgrense for deltakerne, men det er ikke
beregnet på seniorer. Det er viktig å få fram personer som instituttene ønsker å satse på

som forskningsledere. Tanken er at de som blir tatt opp på programmet, skal utgjøre et kull

og følges ad gjennom hele opplegget. Det må derfor vurderes nærmere om det skal åpnes
opp for at andre kan følge enkeltmoduler.

Eksternwebprosjektet
Sonja Dyrkorn orienterte om status i eksternwebprosjektet og informerte om at dette også

blir et eget punkt på fakultetskonferansen i begynnelsen av oktober. HF er sammen med
Det juridiske fakultet invitert inn i prosjektet som pilotfakultet. Alle dagens nettsider må gås

gjennom for å sikre at ønsket informasjon blir overført fra dagens webløsning til den nye.
HF har også fått komme med innspill. Styringsgruppen tok i møte 21.09.12 stilling til innspill

om ny funksjonalitet. Det er nå klart at HF skal få operere med fagsider på eksternweb.
Disse må utvikles. Det er også under utvikling bedre maler for forskningsprosjekt. Det er et

mål at flest mulig prosjekt skal ligge på www.uib.no. FFU vil få mer informasjon etter hvert.



Startdag for nye ph.d.-kandidater
Unni K. Utvik presenterte programmet for startdagen, utarbeidet av en arbeidsgruppe
bestående av Inga H. Undheim, Pål B. Svenungsen, Jan A. Johansen (IF), Kirsten Bang (F0F),
Magnus Halsnes (AHKR/sekretariatet) og henne selv. Startdagen vil bli arrangert på Scandia
Neptun torsdag 04.10.12. Det er påmeldt 19 ph.d.-kandidater. Det var enighet i FFU om at

også veHederne deres skal inviteres med på startdagen. Middagen etterpå går i regi av STIP-
HF og er først og fremst tenkt som et sosialt arrangement for de nye ph.d.-kandidatene,

Invitasjon til kursforslag —Bergen Summer Research School (BSRS)2013
Fakultetet har mottatt invitasjon til å komme med kursforslag tU BSRSsom arrangeres

17.06.-29.06.13. Overordnet mrna for sommerskoten ex 4.Food as a GlelsalCEallengmL
Fristen for kursforslag er 26.10.12. Kopi av invitasjonen blir lagt til grunnenhetene i ePhorte.

Møte i Forskningsadministrativt forum
Unni K. Utylk orienterte om siste møte i forumet der følgende stod på dagsorden: NFR-

evalueringen, publikasjonsstatistikk ved LiB v/Susanne Mikki (U13),BOA ressursgruppe samt

orientering fra FU-møtet 05.09.12. Rapportene Anolysebasert sompublisering 2009-2011 og
Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UIBfor 2011 sendes ut med referatet.

Vedtakssaker

FFU 7/12: Nytt emne på 5 studiepoeng i forskerutdanningen —notat fra arbeidsgruppe

Margareth Hagen gjorde rede for arbeidet I arbeidsgruppen, som i tillegg til henne har bestått
av Elnar Thomassen, Knut Melvær (STIP-HF), Stefan Olsson (STIP-HF) og Håvard Peersen (LLE).

Utvalget diskuterte blant annet navn på emnet. Skal det hete Overførbare ferdigheter?
Gener(skeferdigheter?Det var stemning for at kanskje betegnelsen Overførbore ferdigheter er

best egnet med tanke på eksterne arbeidsgivere. Det ble videre diskutert hvilke kursforslag som
skal tilbys i 2013. Det kan være aktuelt å tilby kursene Universitetspedogogikk, Prosjektledelse
og Forskningsformidling og muntlig presentasjon på engelsk. Kurset Kildesøk —bibliotekkurs

anses som uaktuelt. Representantene fra gruppe B mener at universitetspedagogikk bør tilbys

hvert semester. Det ble understreket at forutsigbarhet er viktig for ph.d.-kandidatene. Det bæ

også diskutert orn det skal være mulig å ta flere kurs uten at det ble konkludert med annet enn
at det da ikke må gå ut over de 15 stp. knyttet til avhandlingsarbeidet. Til neste møte blir

arbeidsgruppen i samarbeid med prodekanen bedt om å utdype kursene videre. SKOKmelder
at de vil legge frem et forslag til kurs i «Kjønnsperspektiver i forskning" som utvalget kan ta stilling til.

Sonja Dyrkorn understreket at administrativ oppfølging må ligge der kurset gis, og at det må tas
beslutning om administrativ oppfølging for hvert enkelt kurs som tilbys. Til neste møte: det må
lages en overordnet emnebeskrivelse for emnet. Prodekanen påser at dette blir gjort.

FFU 8/12 Publiseringsstrategi
Etter en gjennorngang ble det klart at utvalget er positive til sentral beiønning etter
Fagerbergmodellen. Det ble understreket at sely om det er motstand mot tellekanter, er en
positiv til denne ordningen. For å få uttelling i form av belønningsmidler, er det ikke krav om
kvantitet, kun et minimum (1.publikasjonspoeng) snitt per år en treårsperiode. Prodekanen
vil bringe videre til møtet med prorektor 19.-20.11. at HF er komfortable med ordningen fordi

den synliggjør forskningen ved fakultetet.



Referat fra møte i FFU 5. desember 2012

Til stede: Einar Thomassen (AHKR)
Margareth Hagen (IF)
Tor B. Trolie (LLE)

Kevin Cahill (F0F)

Rasmus Slaattelid (SKOKog SVT)
Pål B. Svenungsen (gruppe B)
Lars Petlund Breiby (HSU)

Arne Mykkeltveit (vara AHKR), sak 10/12
Kirstent. Bang (vara FOF), sak 10/12

lillian Helle (leder)

Sonja Dyrkorn (sekretær)

Forfall: Harald Bjørkøy (GA), Inga H. Undheim (gruppe B)

Fra adm.: Unni K. Utvik, Inger Marie Hatløy

Orienteringer

Orientering orn resultater - utlysninger SAMKUL, nasjonale forskerskoler m.m.
Lillian Helle orienterte om tildelinger fra NFR. FIFhar fått god uttelling gjennom SAMKUL-
programmet. Kjersti Fløttum, IF, er blitt tildelt 8-9 mill. over tre år til det tverrfaglige

prosjektet LINGCLIM, som tar for seg språkets rolle i formidling av klimakunnskap, mens
Eivind Seland, AHKR, har fått midler til et forskningsprosjekt som ser på kulturelt samkvem i

den romerske nære Østen. I tillegg er Stian Hamre, AHKR, tildelt et postdoktorprosjekt.
NTNU har fått tilslag på en nasjonal forskerskole i språk og filologi der HF/UiB er en av

samarbeidspartnerne. Forskerskolen er derved sikret finansiering for flere år framover.

Orientering om Fagerbergmidler og publiseringspraksis
Lillian Helle har deltatt på et Solstrand-seminar for prodekanene om tildeling av midler etter
Fagerbergmodellen og publiseringspraksis. Flere av fakultetene har reist sterk kritikk mot

Fagerbergmodellen fordi den er dårlig tilpasset egen publiseringspraksis. Dette gjelder
spesielt Det medisinsk-odontologiske fakultet og Det rnatematisk-naturvitenskapelige

fakultet. Modellen passer imidlertid svært godt for HF og Det juridiske fakultet. Det har også
vært reist prinsipiell kritikk mot modellen fordi den medfører at det holdes tilbake midler

sentralt for utdeling til enkeltpersoner. Det er mulig at praksis vil bli endret med hensyn til
tildeling av Fagerbergmidler.

Orientering om SFF-prosessen

Arild Linneberg fikk toppskår i alle kategorier da SFF-søknaden hans ble evaluert, men han
falt likevel ut i siste instans, blant annet fordi merverdien av å ha et SFFble et moment i den
endelige utplukkingen. Av 13 nye SFF-er var kun ett tilknyttet et HF-miljø, nemlig lingvistikk.
Fagmiljøer uten toppskår har fått SFF-status framfor HF-miljøer med toppskår. HF finner det

meget kritikkverdig at humaniora blir utradert på denne måten, og at det er miljøene som



ligner mest på mat.nat. som får gjennomslag. Arild Linneberg og dekanen har gått ut i

media og kritisert de fagpolitiske vurderingene som synes å ligge til grunn for utplukkingen,
og HF vil skrive et brev til NFR om prosessen.

4. Orientering om humaniorastrategi

Dekanene ved de humanistiske fakultetene er i ferd med å utarbeide en ny strategi for
humaniora. Den føres i pennen av dekanene ved Ui0 og NTNU. Utkastet så langt har mest
fokus humanioras forhold til og nytte for samfunnet og lite på humanioras egenverdi. Når

utkastet til strategi er ferdigstilt, vil det bli send på høring til de humanistiske fakultetene.

Vedtakssaker

FFU 9/12 5 studiepoengsemne i overførbare ferdigheter

Vedtak:
Forsknings - og forskerutdanningsutvalget godkjenner emnebeskrivelsen for
PHDOF900 Overførbare ferdigheter.

SKOK blir bedt om å utarbeide en emnebeskrivelse for det foreslåtte emnet
Kjønn og forskjell: Utfordringer i arbeidsliv og kunnskapsproduksjon.

Endelige kursbeskrivelser for de kursene som skal gis i 2013 legges frem for

utvalget på det første møtet i 2013. Det arbeides videre med kursplaner med
tanke på å gi tilbud i universitetspedagogikk og tilbud fra universitetsbiblioteket i

løpet av 2013.

FFU 10/12 Forslag til seminar - diskusjonssak

Vedtak:

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget tar saken til orientering Prodekanen
arbeider videre med saken ut fra diskusjonen i møtet.

FFU 11/12 Startdag —erfaringer fra 2012 og gjennomføring 2013
Vedtak:

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget tar saken til orientering. Prodekanen
vurderer grunnlaget for startdag våren 2013 nærmere i samråd med

administrasjonen. Dersom det ikke er grunnlag for startdag våren 2013, arbeides
det videre med startdag høsten 2013.

FFU 12/12 Medeplan våren 2013
Vedtak:

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget godkjenner møteplan for våren 2013.

Møteplan for høstsemesteret fastsettes i samråd med nytt dekanat.

Møtedatoer våren 2013:
onsdag 20. februar

onsdag 15. mai
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Senter for kvinne- og kjønnsforskning

REFERAT

STYREMØTE FOR SKOK

Dato: 06.12.12 Tid: 14.00- 15.45 Sted: Ida Bloms hus, Allégaten 34,
seminarrommet

Til stede fra styret: Styreleder, professor Norman Anderssen, Det psykologiske fakultet;
nestleder, professor Tove Fjell, Det humanistiske fakultet;
professor Guri Rørtveit, Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Forfall:	 Professor Vigdis Broch-Due (SV)/vara professor Olaf Smedal (SV);
Jørgen Thorkelsen, studentrepresentant;
Anita Tøien Johansen, studentre resentant.

Til stede fra SKOK: Professor Ellen Mortensen, faglig leder SKOK
Tone Lund-Olsen, seniorkonsulent forskning og formidling, SKOK
Signe Solberg, administrasjonssjef SKOK og sekretær for styret

Saksbeskrivelse
Møteinnkallin o a enda odle'ent

Il Referat fra møter 20.09.12 og 02.11.12er tidligere distribuert og godkjent pr.
e ost.

111 Orienterin ssaker:
12/44: Marianne Boe, prøveforelesning og disputas 13. og 14. desember.
Munt lig orientering. Bøe har tilknytning til både SKOK og AHKR, men SKOK
arrangerer prøveforelesning og disputas.

12/45: Styringsdialog med fakultetsledelsen
Mortensen viste til referatet fra styringsdialogen med fakultetsledelsen og
orienterte kort.

12/46: Utlyste stillinger: Status.
- To ph.d.-stilinger og en postdoktorstillinger er lyst ut; komiteer under

oppnevning.
Lederstilling ved SKOK er lyst ut, søknadsfrist 03.02.2013

12/47: Joint Degree-søknad sendt, utvikling av engelskspråklig mastergrad.
Mortensen CIQLund-Olsen orienterte om søknaden, og om utfordringene
administrative ressurser for mastergraden. hvis SKOK får tilslag på søknaden.

12/48: Emne i overforbare kunnskaper, ph.d.-niva, 5 stp.
Orientering om bakgrunnen for planen om å utvikle et emne på ph.d niva innen
kjønn.

Clateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks:
Allegaten 34 Postboks 7805 55 58 24 71 ekspil .sekr. 55 58 96 64
5007 Bergen 5020 Bergen 55 58 33 12 daglig leder



12/49: Forelopige planer for program våren 2013
Muntlig orientering ved Mortensen og Lund-Olsen.

12/50: Arbeid med nytt styre 2013-17
Styreleder og administrasjonssjef har henvendt seg til universitetsdirektøren med
sporsmål om prosessen med oppnevning av nytt styre, og avventer svar. SKOK
vil be om et mote med universitetsdirektøren i nær framtid, og vil da også ta opp
denne saken.

12/51: Utlysning av stipender for bedre kjennsbalanse
SKOK har lyst ut to studentstipender å kr 25.000 for våren 2013: dette er
nybevilgede likestillingsmidler fra Ui13.

Vedtakssaker
12/52: Lelekomité i forbindelse med utlysning av lederstilling
Vedtak: Sont oppnevner en letekomitA ifm. den utlyste stillingen som faglig leder ved
SKOK. besalende av styreleder Norman Anderssen og nestleder Tove

12/53: Forslag til strategiplan for SKOK
Vedtak: Styret vedtar arategiplan for SKOK 2013-15med en del mindre justeringer.
Ledelsen ved SKOKjusterer vedlagie versjon og sender på sirkulasjon til stwel.

12/54: Forslag til styringsstruktur

redtak: Styro vedlok a anbefale den foreslåne styt-ingsstrulauren (modell
med de presiseringer som kom fram i motet. Styret ber ledelsen ved SKOK
formulere forslag til reviderte stalutter. som oversendes.fakultetet og
Universitelsstyret. Dei må sorges for at saken derener blir behandlei av
Universitetsstyremoto på motel 14. februar 2013. eller senest moot 18. april
2013.

12/55: Økonomi

Vedtak: Økonomirapporten tas til etterretning.

13/ Eventuelt.
Moteplan våren 2013:

- Torsdag 21. februar kl 14.00-15.45
- Freda 19, a ru kl 12.00-14.00.

Referent: Signe Solberg

Gateadresse Postadresse: Telefon: Telefaks:



UNIVERSITETET I BERGEN
Senter fir viten  kapvteori

Dato

17.09 2012

REFERAT FRA STABSMØTE 17.09.12, kl. 12.00

Til stede: Roger Strand Judith Larsen, Tone Lund-Olsen. Line Nævdal, Rasmus Slaattelid.
Torjus Midtgarden. Thorvald Sirnes. Kjetil Rornmetveit. Ana Delgado, Jan Reinert Karlsen.
Scott Bremer. Anne Blanchard.

Orienteringssaker:

Rapportering fra Kuhn-serninaret 14.09.12.
Info om HFs vedtatte budsjettforslag for 2013.
SVTs innspill i saken om valgordning ved HF (ePhorte-sak 12/5385; stabsmøtesak 12/16,

03.09.12)

Vedtakssaker

Sak 12117: Ang. Retningslinjer for relasjonen mellom veileder og student eller
kandidat ved UiB

Vedtak: SVT vil ta kontakt med Forskningsadministrativ Avdeling ved LJiBang.
rmplementeringen av Handlingsplan for forskerutdanningen. De fast ansatte lærerne ved
SVT

Sak 12118: Scholars at Risk.

Vedtak: SVT foreslår Matthias Kaiser som kandidat til UiBs faglige komite i det internasjonale
nettverket Scholars at Risk (ePhorte-sak 12/8569).

Eventuelt:
Det er i noen tilfeller vanskelig å nå fram med Informasjon om faglige arrangementer til UiB-
ansatte ved ulike enheter. Tone Lund-Olsen ser nærmere pa de konkrete tilfellene.

Møtet hevet kl 13 00

Senter for vitenskapsteori Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon AHegt 34 Signe Solberg
Telefaks Bergen 55 58 28 47
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UNIVERSITETET I BERGEN
Senter for vilenskapåteori

Dato

25 09 2012

REFERAT FRA STABSMØTE 24.09.12, kl. 12.00

Til stede: Matthias Kaiser, Roger Strand, Judith Larsen, Tone Lund-Olsen, Line Nævdal,
Rasmus Slaattelid, Torjus Midtgarden, Ragnar Fjelland, Kjetil Rommetvet Ana Delgado, Jan
Reinert Karlsen, Scott Bremer, Anne Blanchard.

Vedtakssaker

Sak 12119: Økonomi —prognoser for resten av 2012

Vedtak: Staben ved SVt tar økonomirapporten til etterretning. Senterleder tar imot søknader
om støtte til ulike forskningsformal. Ved behov for prioritering vil en følge de vedtatte
retrungslinjene i SVTs vedtatte budsjettmodell.

Eventuelt:
Intet.

Møtet hevet kL 13.15

Senter for vitenskapsteon Postadresse Benksadresse Saksbenandler
Telefon Allegt 34 Signe Soiberg
Telefaks Bergen 55 58 28 47

sIde 1 av 1
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UNIVERSITETET I BERGEN
Senter for ritenskapsteon
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REFERAT FRA STABSMØTE 26.11.12, kl. 12.00

Til stede: Matthias Kaiser, Judith Larsen, Tone Lund-Olsen, Line Nævdal, Gunnar Skirbekk,
Rasmus Slaattelid, Ragnar Fjelland, Jan Reinert Karlsen, Scott Bremer, Anne Blanchard,
Nora Vaage, Sean Hays, Signe Solberg (referent).

0-saker:
Strategiseminar 14.-18. april 2013. Opplegg og forutsetninger.
SVTs HMS-dag 30. november 2013. Programmet består av fellessesjon med innlegg
bl.a. fra «The Greening Committee», førstehjelps kurs i regi av Røde Kors, og middag
med sosialt samvær.
Pagaweb —orientering.
Energisparing i juleferien.
Høringssak «Revisjon av nasjonale veiledning for bedømming av søkere til
professorater og nasjonale professoropprykk» (sak 12/12894). Jan Reinert ser pa
saken og vurderer et hønngssvar fra SVT.
Høringssak- «Politikk for likestilling» (sak 12/11994). Senterleder konferer med SKOK
om et eventuelt felles høringssvar.
Sma driftsmidler 2013.
Nytt skjema for rapportering til Redelighetsutvalget.
Kandidater til Nobelprisen i litteratur. Forslag sendes Svenska Akademin innen
31.01.13.
Yggdrasil-stipend. Matthias har en potensiell søker, og søknad vil bli sendt.

Vedtakssaker

Sak 12/20: Ny web-løsning ved UiB.

Vedtak: Tone og Judith følger opp den nye løsningen, med Tone som hovedansvarlig, i kraft
hennes tilling som forsknings- og fonnidlingskonsulent. I tillegg vil også Nora og Jan Reinert
innge i en arbeidsgruppe med dem, for a kartlegge SVTs behov og utarbeide løsninger som
ivaretar SVTs behov.

Sak 12/21: SFU-søknad.

Senter for vitenskapsteon
Telefon
Telef aks

Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Allegl 34 Signe Solberg
Bergen 55 58 28 47
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Ei arbeldsgruppe bestående av Jan Reinett Karlsen, Ingrid Foss Ballo, Dorothy Dankel og
Ragnar Fjelland har utarbeidet et forslag til SFU-søknad ift den ventede utlysningen.

Vedtak: SVT ønsker å sende thn en SFU-søknad i tråd med den kommende utlsyningen og
ber arbeidsgruppa om å utvikle søknaden ridere.

EventueVt

Møtet hevet kl. 13.10



UNIVERSITETET I BERGEN
cv Senterlbr virenskapsteori

REFERAT FRA STABSMØTE 10.12.12, kl. 12.00

Til stede: Matthias Kaiser. Judith Larsen. Line Nævdal, Rasmus Slaattelid, Ragnar Fjelland.
Torjus Midtgarden, Jan Reinert Karlsen, Dorothy Dankel, Scott Bremer, Anne Blanchard,
Fanny Verrax, Nora Vaage, Kjersti Lea, Sean Hays, Signe Solberg (referent).

0-saker:
Gjennomgang av nylig innsendte søknader om eksterne midler. Det er høy
søknadsaktivitet ved SVT.
Ragnar jobber med en uttalelse i høringssaken «Samfunnsøkonomiske analyser»
(sak 12/11195)
Scott oppsummerte fra intern workshop i oktober ang. ønskede fremtidige
prosjektsøknader, særlig med tanke på satsningsområder, samarbeidspartnere og
finansæringsmuligheter
Orientering om relevante økonomifrister ifm avslutning av regnskapsåret. Uformell
orientering om onentering om SVTs økonomi, og disposisjoner for det kommende
aret.
Styringsdialog mellom fakultetsledelsen og SVT 12.11.2012.

Vedtakssaker

Sak 12122: Utlysning av «Dannelsesstilling».

Vedtak Senterleder chstnbuerer den foreslatte teksten elektronisk og tar frnot innsp111før
utadoeiding av endekg versjon

Eventuelt
Intet

Møtet hevel kl 13 20

Senter for vilenskapsteon Postadresse Besoksadresse Saksbehandler
Telefon Allegt 34 Signe Solberg
Telefaks Bergen 55 58 28 47
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111 ')UNIVERSITETET I BERGEN
Senter lbr ritenskapsteori

REFERAT FRA STABSMØTE 14.01.13, kl. 12.00

Til stede: Matthias Kaiser, Roger Strand, Judith Larsen, Tone Lund-Olsen, Line Nævdal
Ragnar Fjelland, Thorvald Simes, Ana Delgado, Jan Reinert Karlsen, Dorothy Dankel, Scott
Bremer, Anne Blanchard, Janne Cecilie Johansen, Nora Vaage, Kjersti Lea, Sean Hays,
Signe Solberg (referent).

0-saker:
Velkommen til Janne Cecilie Johansen, som begynner i ph.d.-stilling i dag.
Status i utlyst ph.d.-stilling innen feltet «Mat i skjæringspunktet mellom kultur og
natur»: Sakkyndig komite har levert sin uttalelse.
Fanny Verrax har levert sin avhandling, en cotutelle mellom Universite de Versailles
San-Quentin-en-Yvelines og SVT/IliB.
Ragnar har forfattet uttalelse fra SVT i høringssaken «Samfunnsøkonomiske
analyser».
Runde om nylig innsendte søknader om eksterne midler. Det er høy søknadsaktivitet
ved SVT.
Utlyste PES-midler (prosjektetableringsmidler til EIJs FP7, sak 12/280).
Informasjons om nettløsning for blogger ved
Økonomi: Kort orientering om brev fil HF om ønskede overføringer til 2013, samt
prognoser for 2013.
Arrangementer med Alfred Nordmann denne uka, inkludert felles lunsj med suppe
fredag 18.01.13.

Vedtakssaker

Sak 13/01: Større faglige arrangementer i 2013
- Felles arrangementer med Litteraturhuset under tittelen «Kunnskapsbakenet»: Tone

og Jan Reinert følger opp.
SVT ønsker å ha et større arrangement i september 2013, helst med internasjonal
profil: Ulike ideer ble diskutert. Forslag sendes på epost til Matthias, og endelig
avgjørelse tas på neste stabsmøte. Det var enighet om at større, internasjonale
arrangementer krever mer langsiktig planlegging og må vurderes lagt til 2014.

Eventuelt:
Intet

Møtet hevet kl 13 20.

Senter for kotenskapsteon Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon Allegt. 34 Signe Solberg
Telefaks Bergen 55 58 28 47
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BA-graden ved Det humanistiske fakultet, 3. gangs behandling  

 

Dokumenter i saken 

1. Høringssak: Notat om BA-graden 

2. Høringssvarene fra instituttene/sentrene/HSU 

3. Saksforelegg til behandlingen av saken i fakultetsstyret 11.12.2012 

4. Saksforelegg fra innkalling til fakultetsstyremøtet 22.1.2013 

5. Notat fra visedekan Jan Oldervoll datert 10.1.2013 

6. Brev fra undervisningskoordinatorene og leder for programutvalget for lærerutdanning 

datert 18.1.2013 

7. Protokoll fra møte i studiestyret 27.4.2012, vedtatt av studiestyret 8.2.2013 

 
 
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. Saken ble så satt på kartet som sak 

1/13 på fakultetsstyremøtet 22.januar. 18.januar sendte undervisningskoordinatorene ved 

instituttene samt leder av programutvalget for lærerutdanning, alle medlemmer av 

studiestyret, et brev til fakultetsledelsen, der det ble pekt på at en forutsetning lagt til grunn 

for ny behandling ikke var innfridd i saksforelegget, nemlig at det skulle legges fram et referat 

fra behandling i saken i studiestyret våren 2012. I lys av dette ble saken trukket nok en gang. 

 

Behandling i studiestyret 

Saken ble lagt fram for studiestyret i møte 8.2.2013. Siden det ikke fantes noe korrekt 

godkjent referat fra møtet i studiestyret 27.4.2012, bare et foreløpig referat skrevet av 

studiesjefen som gjengir vedtak med stemmetall, måtte studiestyret ta stilling til om dette 

kunne godkjennes som referat. Studiestyret fant enstemmig at det på grunn av utskiftinger av 

medlemmer i studiestyret ikke var mulig å vedta noe referat fra møtet, men vedtok 

enstemmig en protokoll. Denne følger saken som vedlegg 7. Essensen i vedtaket er at 

studiestyret da ikke ønsket saken sendt ut på høring, vedtatt med 7 mot 1 stemme. 

 

Studiestyret i møtet 8.2.2013 behandlet deretter forslaget fra fakultetsledelsen om omlegging 

av BA-graden med utgangspunkt i følgende forslag til vedtak: 

Dato: 11.02.2013 

Arkivsaksnr: 2013/2025-ROW 

 

8/13 

 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Studiestyret godkjenner dekanatets forslag til omorganisering av bachelorgraden ved Det 

humanistiske fakultet, slik det fremkommer i forslaget til vedtak i fakultetsstyresak 1/13 

Forslaget falt med 2 mot 6 stemmer. Det ble ikke fattet alternativt vedtak. 

 

Dekanens merknader 

Medlemmene av studiestyret peker i brevet av 18.1 på at styret er et rådgivende organ for 

fakultetsstyret. Vedtaket referert ovenfor viser at et klart flertall råder fakultetsstyret til å 

avvise dekanatets forslag til vedtak.  

 

Det er naturligvis fakultetsstyret selv som må ta stilling til om det vil følge rådet fra 

studiestyret. Jeg mener fremdeles at forslaget til vedtak slik det er lagt fram i to tidligere 

saksforelegg, vil gi en god ramme for en forbedring av organiseringen av BA-programmene 

ved fakultetet.  

 

Under behandlingen av saken 11.12.2012 og under den diskusjonen som fant sted i 

etterkant av at saken ble trukket fra kartet på møtet 22.1.2013 ble det fremmet alternative 

synspunkter på hvordan programmene kunne revideres. I og med at det ikke er fremmet 

formelle motforslag i tråd med disse synspunktene, vil det ikke være riktig av meg å diskutere 

disse i saksforelegget.  

 
 
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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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 
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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
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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 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
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11.12.2012 

Styre: 

Styresak: 
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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 



 side 4 av 5 

 

 

 

   

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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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 

Referanse Dato 

2012/6134-ROW 30.05.2012 
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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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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 

Britt Kristin Holsen 

55582315 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

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 
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Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudier 

Telefon 55 58 23 82 
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5020 Bergen 

Besøksadresse 

Sydnesplass 12-13 

Bergen 

Saksbehandler 

Steinar Thunestvedt 
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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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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 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for fremmedspråk 
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Institutt for fremmedspråk 

Telefon  

Telefaks 55584260 

 

Postadresse  

Postboks 7805 

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 
 

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

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 
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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: 



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. 

 

 



Til:  
Gjert Kristoffersen, Jan Oldervoll, Lillian Helle, Trine Moe 
 
 
Kopi til:  

Christhard Hoffmann, Frode Thorsen, Johan Myking, Leiv Egil Breivik, Reidar K Lie, Ellen 

Mortensen, Carl Walter Matthias Kaiser 

          
 

 18. januar 2013 

 
 
Kommentar til saksbehandling av Fakultetsstyresak "BA-graden ved Det humanistiske 
fakultet", utsatt etter fakultetsstyremøte 11.12.2012, oppe til 2.gangs behandling 
22.01.2013 
 

 

Saken ble utsatt etter fakultetsstyremøtet 11.12.2012. Referater fra studiestyret ble etterlyst, 

og det ble gitt løfte om å fremskaffe disse til neste fakultetsstyremøte 22.01.2013. Når saken 

nå igjen legges frem for fakultetsstyret skjer det imidlertid fortsatt uten referat fra studiestyret. 

Ifølge fakultetets egne bestemmelser skal studiestyret "fungere som rådgivende organ 
for fakultetsstyret".1  
 

Studiestyret består per i dag av undervisningskoordinatorer fra HFs fem institutter, samt leder 

for PUFH (lærerutdanningen) og studentrepresentanter. I mandatet heter det at studiestyret 

blant annet skal "sikre utvikling og oppfølging av fakultetets utdanningsstrategi", og 

"Referater for studiestyret skal legges fram for fakultetsstyret som orienteringssaker". 

 

BA-saken har to ganger blitt lagt frem for studiestyret våren 2012, og begge gangene avviste 

studiestyret forslag om at saken skulle sendes ut på høring. Saken ble likevel sendt til 

instituttene på høring – uten at kommentarer eller referat fra studiestyret har fulgt den videre 

saksgangen, til tross for at disse referatene har blitt etterlyst både av studiestyrets og 

fakultetsstyrets medlemmer.  

 

I denne forbindelsen er det viktig å understreke at studiestyret er fakultetsstyret sitt rådgivende 

organ, ikke dekanatet sitt. Undervisningsdekanen ga tidlig i prosessen beskjed om at 

dekanatet kunne velge å sende saken på høring selv om studiestyret stilte seg kritisk eller 

negativ. Dekanatet kan velge å overhøre studiestyrets mening, men det kan ikke velge å la 

være å legge referat fra møter i studiestyret frem for fakultetsstyret. Det bryter med de 

spilleregler som ligger i den beslutningsstrukturen som fakultet selv har besluttet å følge.  

Vi ber derfor om at saken trekkes fra fakultetsstyremøtet 22.01.2013. 
 

 

Det å revidere BA-strukturen er en stor sak som påvirker samtlige institutter og fagmiljø, og 

det bringer med seg en rekke ulike problemstillinger, hensyn, konsekvenser osv. som må 

utredes, og i denne prosessen må det tas hensyn til ulike erfaringer og behov. Studiestyret 

omfatter samtlige fagmiljø ved fakultetet og det har medlemmer som er daglig i kontakt med 

utfordringer med studiestrukturen på fakultetet. Det humanistiske fakultet oppfordres til å 

                                                 
1 http://www.uib.no/hf/om-fakultetet/om-det-humanistiske-fakultet/styre-og-utval-ved-det-humanistiske-

fakultet/studiestyret  

http://www.uib.no/hf/om-fakultetet/om-det-humanistiske-fakultet/styre-og-utval-ved-det-humanistiske-fakultet/studiestyret
http://www.uib.no/hf/om-fakultetet/om-det-humanistiske-fakultet/styre-og-utval-ved-det-humanistiske-fakultet/studiestyret


bruke det organ de allerede har opprettet for å håndtere studiesaker, nemlig studiestyret, som 

et aktivt arbeidsorgan for å gjøre en bedre og mer grundig utredning av denne saken.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Hilde G. Corneliussen, undervisningskoordinator LLE 

Anne-Brit Fenner, leder for PUHF 

Kjetil Berg Henjum, undervisningskoordinator IF 

Claus Huitfeldt, undervisningskoordinator, FOF 

Thomas James Solomon, undervisningskoordinator Griegakademiet 

Michael Stausberg, undervisningskoordinator AHKR 



Protokoll fra ekstraordinært møte i Studiestyret - 27.04.12 
 
 
Til stede: Jan Oldervoll, Hilde Haaland-Kramer, Claus Huitfeldt, Anne-Brit Fenner, Michael 
Stausberg, Ranveig Lote, Audun Kjørstad, Linnea Reitan Jensen 
 
Observatører: Inger Marie Hatløy, Anna Lisa Arefjord 
 
Meldt forfall: Signe Bakke, Kjetil Berg Henjum, Hilde Corneliussen 
 
Sekretær: Ronald Worley 
 
 
Med bakgrunn i en endret sammensetning i Studiestyret siden møtedato, og tidsperspektivet 
mellom møtedato og datoen når studiestyret skulle godkjenne referatet, var det flere av 
Studiestyrets medlemmer som mente at referatet fra diskusjonen ikke kunne godkjennes. Det var 
imidlertid enighet om å godkjenne vedtaksprotokollen fra møtet. Vedtaket var enstemmig.  
 
Visedekanens opprinnelige forslag til vedtak: 
 
Studiestyret støttar at forslaget blir sendt til høring til institutta etter at dekanatet har vurdert 
og eventuelt innarbeidd forslag komne fram på møtet. 
 
Med bakgrunn i Studiestyrets diskusjon valgt visedekanen å trekke sitt forslag til vedtak. 
 
Audun Kjørstad la frem et alternativt forslag til vedtak: 
 
a) Studistyret ynskjer ikkje at forslaget skal sendast på høyring.  
Avstemming: 7 for, 1 mot 
 
b) Dersom dekanatet likevel sender forslaget på høyring, stiller studiestyret krav om 
høyringsfrist tidligast 1. september.  
Avstemning: 7 for, 1 mot 
 
 
Vedtatt 8.2.2013 
 
Jan Oldervoll 
Visedekan        Ronald Worley 
         studiesjef 
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Regnskap fjerde kvartal 2012  

 
 

Dokumenter i saken 

1. Regnskapsrapport fjerde kvartal 2012 

2. Søknad om overføringer fra 2012 til 2013 

 
Bakgrunn 

Det skal legges fram regnskapsrapport for fakultetsstyret hvert kvartal. Dette er siste 
kvartalsrapport for 2012. 
 
 
Fakultetsdirektørens kommentarer 

Året 2012 har økonomisk sett vært et godt år for Det humanistiske fakultet. Etter noen år 
med negative overføringer og stort fokus på kostnadsbesparelser, forsinkelse av aktiviteter 
og ansettelser, og oppfordringer om moderasjon på alle nivåer, ble 2012 året da fakultetet 
igjen hadde en positiv overføring å starte året med. Overføringen var på nær 16 millioner. På 
tross av at den positive budsjettsituasjonen var klar ganske tidlig på året, har det tatt tid å få 
forbruket opp på det nivået tildelingene og overføringene skulle tilsi. Særlig har det tatt tid å 
få ansatt nye faste, vitenskapelige medarbeidere. Institutt og sentre har også hatt et romslig 
år med økte tildelinger og overføring av ubrukte midler fra året før.  
 
Fakultetet har ansvar for Senter for middelalderstudier som i 2012 var inne i sitt siste år. I 
løpet av 2013 vil sluttrapport sendes og gjenværende rekrutteringsstillinger bli avviklet. 
Fakultetet ser for seg at de økonomiske midlene senteret tilførte vil bli anvendt i 2013 til 
forpliktelser som ikke ble avsluttet ved utgangen av 2012. Fakultetet har også ansvar for 
Senter for Griegforskning som ble opprettet i 2011 med midler fra Kavli-fondet og Bergen 
Kommune og med to stipendiatstillinger som bidrag fra UiB. I løpet av 2013 forventer vi at 
senteret vil være i full drift. Det er imidlertid ikke gitt oppstartmidler eller driftsbevilgning til 
faglige aktiviteter ved senteret, noe som fakultetet da må dekke, i alle fall i 2013. 
 
Ved slutten av 2012 økte den positive overføringen med 7 millioner til totalt 23 millioner. 
Dette er midler som kan komme godt med i 2013, som blir et noe strammere år enn 2012 på 
grunn av lavere resultatinntekter og flere forpliktelser knyttet til avslutning og oppstart av 
sentrene nevnt over. Fakultetet har sendt søknad til universitetsledelsen om å få overføre 
19,5 millioner av totalt 23 millioner. Helst ville vi ha sett muligheten til å overføre alt, men i lys 
av signalene om at kun 2 % fritt kunne disponeres av fakultetene, har vi gjort en grundig 
prioritering av det vi mener er absolutt nødvendig. I tillegg har vi bedt om overføring av midler 
for å dekke halvårseffekt av 5 nye postdoktorstillinger og en øremerket avsetning til 
eiendomsavdelingen for å dekke kostnader knyttet til flytting og ombygging av Info-senteret 
ved HF. Det vises forøvrig til vedlegg 2. 
 
 
Forslag til vedtak: 

Dato: 22.01.2013 

Arkivsaksnr: 2012/4787-

ANNHFE 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

9/13 

19.02.2013 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten for 2012 til etterretning. 

 
 

 
   

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Det humanistiske fakultet

REGNSKAPSRAPPORT - GRUNNBEVILGNING
Periode: desember 2012

Finansieringskilde 0. Grunnbevilgning

Artsklasse

Hittil i år - 

budsjett 

Hittil i år - 

regnskap 

Hittil i år - 

avvik Avvik i % 

Årsbudsjett 

2012

3 inntekter -365 396 300 -355 906 918 -9 489 382 -2,6 % -365 396 300

4 varek. 2 311 300 10 937 2 300 363 -99,5 % 2 311 300

5 lønn 290 420 300 287 574 956 2 845 344 -1,0 % 290 420 300

6-7 adk. 70 728 500 40 105 205 30 623 295 -43,3 % 70 728 500

8-9 annet 12 617 400 21 200 329 -8 582 929 68,0 % 12 617 400

890 overf. -10 681 200 7 015 491 -17 696 691 -165,7 % -10 681 200

Totalsum 0 0 0 0,0 % 0

Tilsvarende periode tidligere år

Artsklasse 2011 2010 2009 2008 2007

3 inntekter -341 859 400 -324 380 737 -316 421 961 -298 813 765 -276 856 197

4 varek. 482 60 015 -8 688 2 850 816

5 lønn 267 103 066 266 271 888 260 125 273 248 441 922 230 457 095

6-7 adk. 34 908 634 33 374 711 37 960 717 40 812 037 37 895 546

8-9 annet 21 571 720 18 539 500 22 132 616 17 995 363 19 824 751

890 overf. 18 275 499 6 134 624 -3 787 958 -8 438 407 -11 322 012

Totalsum 0 0 0 0 0

Avviksforklaring - grunnbevilgning

Inntektene er 9,5 millioner lavere enn budsjett. Dette skyldes 6,7 millioner 
lavere instituttinntekter, 1,0 millioner lavere stipendiatinntekter, og 1,8 
millioner lavere avskrivningsinntekter enn budsjettert. Kostnadene for 
desember ligger under budsjett med 27,2 millioner (i november 31,1 mill.). 
Sammenlignet med i fjor på samme tid er kostnadene 25,3 millioner høyere (i 
november 17,3 mill.). Over 80 % av denne økningen fra i fjor gjelder lønn. 
Økte driftskostnader forklarer 20 % av kostnadsøkningen i forhold til i fjor. 
Sett mot budsjett hittil i år er kostnadsavviket som følger:

Avvik på lønn – Avviket på lønn har blitt mindre siden forrige kvartal, og er på 
2,8 millioner i underforbruk (tredje kvartal 9,7 mill.). Dette skyldes at enkelte 
lønnsøkninger ikke ble klare før i november. Underforbruket knytter seg til 
stipendiater (2,6 mill.) og postdoktorer (1,8 mill.) På noen tiltak er det et 
overforbruk på lønn i forhold til budsjett (til sammen 1,7 mill.), deriblant på 
førstesemesterstudiene (0,6 mill.).  Lønnskostnadene er 20,5 millioner (tredje
kvartal 9,5 mill.) høyere enn i fjor på samme tid. 
Avvik på andre kostnader - Totalt avvik på andre kostnader er 22,0 millioner 
kr (tredje kvartal 18,8 mill.) i underforbruk. Dette kan deles inn i et 
underforbruk på 30,6 millioner (3.kv. 22,0 mill.) for administrative kostnader 
og et overforbruk på 8,6 millioner (3.kv. 3,2 mill.) på interne transaksjoner.

Drift (6-7 adk):

Forbruket på driftskostnader er 30,6 millioner lavere enn budsjettert hittil i år 
(3. kv. 22,0 mill.). Underforbruket fordeler seg på annuum (2,6 mill.), 
stipendiater (10,1 mill.), egenfinansiering BOA (4,9 mill.), og små driftsmidler 
(1,1 mill.). Resten er mindre avvik. Driftskostnadene hittil er 5,2 millioner 
høyere enn i 2011. 

Interne transaksjoner (8-9 annet):

Overforbruket på interne transaksjoner er på 8,6 millioner spredd over ulike 
prosjekter. Interne inntekter er på 75,8 millioner og er 14,4 millioner høyere 
enn budsjettet hittil i år, mens de interne utgiftene ligger på 91,5 millioner og 
har et avvik på 15,9 millioner mot budsjett.
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Det humanistiske fakultet

REGNSKAPSRAPPORT - GRUNNBEVILGNING - Detaljer

Periode: desember 2012

Øremerkede tiltak - oversikt inntekter per prosjekt

Finansieringskilde 0. Grunnbevilgning

I/K Innt. 

Prosjektnavn:

Hittil i år - 

budsjett 

Hittil i år - 

regnskap Hittil i år - avvik Avvik i % 

Årsbudsjett 

2012

000000 Uspesifisert -273 009 900 -266 306 911 -6 702 989 -2,5 % -273 009 900

700028 Likestilllingsarbeid -600 000 -594 383 -5 617 -0,9 % -600 000

700033 Bruk av resultatmidler -1 320 000 -1 310 507 -9 493 -0,7 % -1 320 000

700245 Førstesemesterstudiet -29 700 -30 563 863 2,9 % -29 700

700252 Norsk for fremmedspråklige -5 020 400 -5 063 200 42 800 0,9 % -5 020 400

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

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

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

700273 Norskundervisning ansatte -3 572 700 -3 572 700 0 0,0 % -3 572 700

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

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

710020 Forskerinitierte prosjekter -4 800 -4 310 -490 -10,2 % -4 800

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

710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011 -1 125 000 -1 164 528 39 528 3,5 % -1 125 000

720006 Stipendiater -56 759 300 -55 679 109 -1 080 191 -1,9 % -56 759 300

720009 Vit.utstyr/forskn.fond -2 583 200 -810 339 -1 772 861 -68,6 % -2 583 200

720020 Postdoktorer -7 534 000 -7 530 968 -3 032 0,0 % -7 534 000

700112 Hovedtillitsvalgte -150 000 -150 000 0 0,0 % -150 000 700028 Likestilllingsarbeid -600 000

710004 Utviklingsforskning -140 000 -140 000 0 0,0 % -140 000 700273 Norskundervisning ansatte -3 572 700

Totalsum -365 396 300 -355 906 918 -9 489 382 -2,6 % -365 396 300 Nye øremerkede inntekter 4. kvartal -4 172 700

Grunnbevilgning - inntekter og kostnader - fakultet/institutt/senter

Finansieringskilde 0. Grunnbevilgning

Hittil i år - regnskap K-stednavn

Artsklasse

110000 Det 

humanistiske 

fakultet

110001 

humanistiske fak. 

fellesfunk

110100 HF-

Fak.Sekr.

110110 Det 

humanistiske 

fakultet, 

sekretariatet

112000 Institutt 

for 

fremmedspråk

112100 Institutt 

for lingvistiske, 

litterære og 

estetiske studier

112200 Institutt 

for arkeologi, 

historie, 

kulturvit. og 

116200 Institutt 

for filosofi og 

førstesemesterst

udier

116400 Grieg-

akademiet

117400 Senter 

for  kvinne-og 

kjønnsforsk.

117500 Senter 

for vitenskaps-

teori

118200 Senter 

for middelalder-

studier Totalsum

3 inntekter -352 768 509 -2 478 174 -12 260 -44 044 -653 178 -837 865 -150 009 -60 103 1 300 554 -58 167 -28 145 -117 018 -355 906 918

5 lønn 2 735 626 4 362 265 15 127 053 52 284 407 70 192 685 56 234 598 34 041 398 31 792 315 4 381 959 7 785 241 8 637 409 287 574 956

4 varek. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 937 0 0 10 937

6-7 adk. 32 763 14 534 947 16 465 743 312 3 903 571 5 920 013 5 445 264 2 101 986 3 792 272 1 007 297 1 772 601 834 713 40 105 205

8-9 annet 35 695 055 -6 563 142 44 853 -65 836 -1 645 228 1 455 586 479 924 86 701 123 422 -134 197 -8 276 809 21 200 329

890 overf. 7 015 491 3 658 961 -3 658 961 7 015 491

Totalsum -310 025 199 11 888 218 4 366 470 15 871 174 55 468 963 73 629 604 62 985 439 36 563 205 36 971 841 5 465 449 9 395 501 -2 580 666 0

Avviksforklaring - grunnbevilgning - øremerkede tiltak

Årsbudsjettet for øremerkede prosjekter var 92,4 millioner i inntekt for 2012 (3.kv. 88,2 mill.) (alle tiltak som begynner på 7xxxxx  i 
tabellen).  I tillegg kommer førstesemesterstudiet der fakultetet mottar 17 mill. kr  (denne inntekten viser dessverre ikke i tabellen, 
for inntekten gis som en intern transaksjon). For norskkursene  for studenter og ansatte ble bevilgningen på 8,6 mill. kr for 2012. 
Inkludert førstesemesterstudiet tilsvarer øremerkede midler 30% av inntektene i grunnbevilgningen.

Endringene i inntekter fra3. til 4. kvartal vises i en egen tabell  under grafene for stipendiater og postdoktorer. 

Avvik på stipendiater – Grunnet litt for lavt antall stipendiater i forhold til måltallet hittil i år, er inntekten 1 million lavere enn 
budsjett. Fra september har antall stipendiater vært over måltallet, men likevel ikke nok til å få alle inntektene som ble gitt i 
fakultetets ramme. For desember er 76,5 stipendiater registrert, 1,5 over måltallet på 75 for stipendiater.

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

REGNSKAPSRAPPORT - GRUNNBEVILGNING - Prognose
Periode: desember 2012

Overføring til 2013 - sammenligning med prognose - usikkerhet om beløp universitetsstyret godkjenner

I 3. kvartalsrapporten var prognosen for overføring på 24 millioner. Ved årets slutt endte overføringene på 22,7 millioner.

I universitetsstyresak 84/12 vedtok universitetsstyret at fakultetene bare kan disponere 2% av grunnbevilgning som frie overføringer. Overføringer 

utover dette kan fakultetene bare disponere selv etter godkjenning fra styret eller universitetsledelsen på fullmakt fra styret. For Det humanistiske 

fakultet sin del tilsvarer de 2% av grunnbevilgningen 7,3 millioner, eller om lag 1/3 av det overføringen ville blitt med gammel ordning. Fakultetet har 

sendt søknad om overføring av prioriterte områder til universitetsledelsen, men det gjenstår ennå å se hvordan søknaden blir behandlet.

Annuum: Overføringen fra 2011 til 2012 var på 2 millioner. Inntektene var 10,4 høyere enn kostnadene. Og forventningen var en positiv overføring til 
2013 på 5 millioner kroner. I realiteten blir overføringen maksimalt på 12,4 millioner (avhengig av universitetsstyrets beslutninger).

Øremerkede midler: Overføringen fra 2011 til 2012 var på 13,7 millioner. Inntektene var 3,4 millioner høyere enn kostnadene i 2012. I 3. 
kvartalsrapporten ventet vi en positiv overføring til 2013 på 19 millioner for øremerkede midler. Realiteten blir maksimalt en overføring på 10, 3 
millioner (avhengig av universitetsstyrets beslutninger).

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Slutt 2007 Slutt 2008 Slutt 2009 Slutt 2010 Slutt 2011 Slutt 2012

Regnskap

Budsjett

Prognose

Side 3 av 4



Det humanistiske fakultet

REGNSKAPSRAPPORT - BIDRAG- OG OPPDRAG

Periode: desember 2012

I/K Finansieringskilde

Hittil i år - 
budsjett 

Hittil i år - 
regnskap 

Hittil i år - 
avvik Avvik i % 

Årsbudsjett 
2012

Kostn. 1. Oppdragsaktivitet 0 3 574 389 -3 574 389 0,0 % 0

2. NFR - bidragsaktivitet 39 728 000 37 910 014 1 817 986 -4,6 % 39 728 000

3. EU - bidragsaktivitet 8 000 000 8 074 741 -74 741 0,9 % 8 000 000

4. Annen bidragsaktivitet 16 000 000 19 132 459 -3 132 459 19,6 % 16 000 000

Overf. 2. NFR - bidragsaktivitet -3 728 000 -3 614 359 -113 641 -3,0 % -3 728 000

Innt. 1. Oppdragsaktivitet 0 -3 574 389 3 574 389 0,0 % 0

2. NFR - bidragsaktivitet -36 000 000 -34 295 655 -1 704 345 -4,7 % -36 000 000

3. EU - bidragsaktivitet -8 000 000 -8 074 741 74 741 0,9 % -8 000 000

4. Annen bidragsaktivitet -16 000 000 -19 132 459 3 132 459 19,6 % -16 000 000

Totalsum 0 0 0 0,0 % 0

Tilsvarende periode tidligere år

I/K Innt. 

Finansieringskilde 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1. Oppdragsaktivitet -3 574 389 -288 787 -102 374 0 0 0

2. NFR - bidragsaktivitet -34 295 655 -36 426 868 -30 872 907 -17 868 391 -11 415 927 -10 291 916

3. EU - bidragsaktivitet -8 074 741 -9 893 145 -4 322 182 -1 850 637 -227 122 -222

4. Annen bidragsaktivitet -19 132 459 -19 281 038 -15 344 490 -8 024 981 -10 155 263 -9 453 444

Totalsum -65 077 245 -65 889 838 -50 641 954 -27 744 009 -21 798 312 -19 745 582
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BOA-årsverk - budsjett gj.sn.

Kommentarer - bidrags- og oppdragsaktivitet

Oppdragsaktiviteten forventet vi skulle være svært liten, rundt 
200 000 kr i 2012. Imidlertid ble prosjektet Nasjonale fagprøver 
i engelsk opprettet med virkning for 2012 så sent som 
desember. Utdanningsdirektoratet har i lang tid hatt kontrakt 
med universitetet i Bergen, men prosjektet har tidligere vært 
fullt administrert av Uni Research. De ansatte tilknyttet de 
Nasjonale fagprøvene i engelsk er fortsatt ansatt ved Uni 
Research, men Institutt for fremmedspråk er prosjekteier og 
fakultetet stiller lokaler til disposisjon. Det forventes om lag 
samme inntektsnivå i 2013 og fram til 2016, ca. 3, 3 millioner. 
De resterende 250 000 er prosjekter på Senter for 
vitenskapsteori og Senter for middelalderstudier.

Inntektene fra NFR-bidragsaktivitet har vært noe lavere enn 
forventet i budsjettet. Dette skyldes særlig lavere inntekter enn 
budsjettert på Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske 
studier. På en del andre institutt har inntektene vært høyere 
enn forventet og delvis veid opp dette. 

EU-bidragsaktiviteten har vært som noenlunde som planlagt. 
Redusert aktivitet på ett institutt har blitt kompensert med økt 
aktivitet på en annen grunnenhet.

Annen bidragsaktivitet har økt kraftig i løpet av året med 
mange nye prosjekter som er kommet i gang og eksisterende 
prosjekter som er i full sving. Særlig ved Institutt for arkeologi, 
historie, kultur- og religionsvitenskap har aktiviteten vært høy. 
Prosjektet Norges fiskeri- og kysthistorie er det største av 
denne typen prosjekter, med inntekt over 5 millioner i 2012.

Per desember  var det registrert 44,6 BOA-årsverk. I budsjettet 
regnet vi med 50,4 BOA-årsverk i gjennomsnitt for 2012, men 
det faktiske gjennomsnittet har vært 47,1.
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Universitetsdirektørens kontor 

 

  

  

 

 

Søknad om overføring av midler for Det humanistiske fakultet fra 
2012 til 2013 

Det humanistiske fakultet gikk ut av 2012 med et underforbruk på 22,7 millioner, om lag som 

prognosen fra november på 23 millioner. I tråd med vedtaket i styresak 84/12 ønsker Det 

humanistiske fakultet å søke om å få overføre noen av fakultetets ubrukte midler i 2012 til 

formål i 2013. Totalt beløp vi søker om er 12,3 millioner til generell overføring og 7,2 millioner 

til øremerkede midler. 

 

Hva er grunnen til de store overføringene? I 2011 hadde fakultetet en negativ overføring på 

2,6 millioner kr fra 2010. Ved slutten av 2011 var dette snudd til en positiv overføring til 2012 

på 15,7 millioner kr (-2,6 fra 2010 +18,3 fra 2011). Året 2011 var preget av 

kostnadsbesparelser, høyere overheadinntekter fra eksternfinansiert virksomhet og 

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

inntektene. En del faste stillinger var vakante og det kostet mindre å hyre inn erstatninger 

enn budsjettert. Innsparingstiltak og oppfordring om å vise måtehold på instituttnivå ble fulgt, 

og forbruket ble redusert mer enn man så for seg. I 2012 har det blitt løsnet noe mer på 

forbruket, forskjellen mellom inntekter og kostnader ble redusert til 7 millioner for året isolert 

sett.  

 

Generelle overføringer 

De generelle midlene HF ønsker å få overført ønsker vi å bruke på postdoktorstillinger, 

investeringer ved fakultetet og overføringer til instituttene (om lag 2 % av budsjettrammen): 

 

 Det humanistiske fakultet har som kjent vært gjennom en periode med overforbruk, 

som nå er snudd til underforbruk. Vi ønsker foreløpig ikke å binde opp for store faste 

forpliktelser på fastlønnsbudsjettet. Derfor ønsker vi heller å ansette i 

postdoktorstillinger, som er midlertidige. Dersom vi kan overføre midler planlegger vi 

at hvert institutt skal få en postdoktorstilling til fagområder med særlige 

rekrutteringsbehov. I tillegg skal en postdoktor gå til prosjektet Humanistiske 

rettsstudier (ved SFF-søker Arild Linneberg). Totalt blir det 6 stillinger, med 

halvårsvirkning er dette beregnet til ca. 2,5 millioner.  

Referanse Dato 

2012/4975-ANNHFE 16.01.2013 
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 Fakultetet ønsker også å bruke overføringer til 2013 for å dekke særskilte 

investeringsbehov. Fakultetet står blant annet overfor store investeringer i forbindelse 

med flyttingen av infosenteret for fakultetet fra Sydneskvartalet til Sydneshaugen 

skole. Ombyggingen er under kostnadsvurdering av EIA, og vi ønsker å sette av 3 

millioner kroner til formålet. 

 

 Det humanistiske fakultet vedtok i 2010 en resultatbasert budsjettfordelingsmodell for 

instituttene. Instituttene får ingen basismidler (annet enn frikjøpsmidler for 

instituttledelsen) – alt er basert på resultater for studiepoeng, utvekslingsstudenter, 

doktorgrader, publikasjoner, NFR- og EU-prosjekter. Til gjengjeld har fakultetet avtalt 

at øremerkede midler fra eksterne kilder eller universitetet sentralt samt 5 % av 

budsjettrammen kan overføres til året etter dersom enheten har penger igjen ved 

årets slutt. Ved slutten av 2012 er dette beløpet foreløpig beregnet til ca. 2,5 millioner 

kroner. 

 

 

Andre annuumsmidler vi ønsker å overføre spesielt er knyttet til middelalderforskning 

(videreføring og avslutning av CMS), lydstudio på Griegakademiet, ISLEX og Senter for 

Griegforskning: 

 

 Middelalderforskningen («CMS») vil trenge overføringer til neste år for å fullføre SFF-

forpliktelsene. Da har de ingen UiB-inntekter og må derfor bruke av oppsparte midler 

til å dekke lønn til stipendiater, postdoktorer, husleie og andre indirekte og direkte 

kostnader, sluttrapport mm. I tillegg til lønn til aktive stipendiater og postdoktorer som 

ventes å avslutte sine stillinger i 2013 (beregnet til 1,4 millioner – om lag 1,8 årsverk), 

kommer også videreføring av 1,5 ubrukte stipendiatårsverk og 2,5 ubrukte 

postdoktorårsverk (3,1 millioner over 2,5 år – 4 årsverk à 778 000) for 

rekrutteringsstillinger som ikke har vært besatt i siste del av prosjektperioden 

(egenandeler fra HF). Driftsmidler som trengs til å drifte senteret til aktiviteten er 

avsluttet i 2013, er anslagsvis en halv million kroner. Inn i 2012 hadde CMS med seg 

en overføring på 3,7 millioner. Ved utgangen av 2012 er denne redusert til 2,6 

millioner. Totalt ber vi om at middelalderforskningen får overføre de 2,6 millionene 

samt at fakultetet i tillegg får overføre ubrukte stipendiat- og postdoktormidler til fordel 

for videreføringen av middelalderforskningen (se punkt under om stipendiater og 

postdoktorer). 

 

 Investeringer Griegakademiet - Institutt for musikk. Vi ber om å få overføre 1 million 

som ble gitt fra UiB sentralt til lydstudio ved Griegakademiet i forbindelse med 100 års 

jubileet. Fakultetet har i budsjettet for 2013 prioritert ansettelse av en lydtekniker, og 

vil dermed nå få kompetansen til å drifte et mobilt lydstudio ved Griegakademiet. 

 

 

 ISLEX – Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og UiB har bevilget penger 

til en islandsk-norsk ordbok. Bevilgningene er nesten brukt opp, og prosjektet nærmer 

seg avslutning. Noen månedsverk kommer i januar 2013 og driftskostnader knyttet til 

lansering av ordboken i februar 2013. Antatt beløp som må overføres, ca. 0,2 

millioner. 

 

 Senter for Griegforskning – Stipendiatstillinger er egenfinansiering fra UiB/fakultetet 

og skal synliggjøres på senterets egen stedkode. Overføring av inntekt på stipendiat 
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ble ikke overført fra HF til Senter for Griegforskning ca. 500 000 kr. Dette er en 

kostnad som skulle ha vært ført på fakultetet 2012, men der bare inntektsføringen er 

kommet med. 

 

Øremerkede overføringer 

 Stipendiatprosjektet har et underforbruk på 3,2 millioner ved årets slutt. Fakultetet ber 

om å få overføre disse midlene hovedsakelig for bruk til stipendiatstillinger knyttet til 

videreføringen av middelalderforskningen (se eget punkt over). Stipendiatenes 

driftsmidler ønsker vi også videreført (en del av instituttrammen). I tillegg ønsker vi å 

bruke midlene til 3 forskerutdanningskurs à 5 studiepoeng i 2013 på fakultetsnivå og 

flere enkeltstående kurs i regi av instituttene. Emner på ph.d.-nivå gir ikke 

resultatfinansiering. 

 

 Postdoktorprosjektet har et underforbruk på 1,7 millioner ved årets slutt. Fakultetet 

ber om å få overføre disse midlene hovedsakelig for bruk til postdoktorstillinger 

knyttet til videreføringen av middelalderforskningen (se eget punkt over). 

 

 Egenfinansiering BOA - her har fakultetet 700 000 i ubrukte midler på en rekke 

forskjellige prosjekter, deriblant et ERC-prosjekt, og en del EU-prosjekter. 

Egenfinansiering BOA er per definisjon grunnbevilgning, men samtidig 

prosjektrelatert. Egenfinansiering i form av direkte bevilgete midler betyr at 

prosjekteierne har forpliktet seg til å bidra i prosjektet etter avtale med eksterne 

bidragsytere. Vi prioriterer derfor denne delen høyt. Fakultetet etterlyser en forenklet 

løsning når det gjelder prosjektansettelse på egenfinansieringsmidler, for å slippe å 

gå omveien om det ordinære institutt- eller fakultetsbudsjettet. Vi ber om å få overført 

hele beløpet på vel 700 000 kr da beløpet er knyttet til inngåtte forpliktelser som har 

blitt noe forsinket. 

 

 Likestillingsmidler på 600 000 for 2013 ble bevilget på slutten av 2012. I tillegg står 

det 300 000 kr fra 2011 som skal benyttes til et forskningslederprogram i samarbeid 

med SV-fakultetet, der kvinnelige prosjektledere skal prioriteres i utvelgelsen til 

programmet. Vi ber om overføring av hele det gjenstående beløp på 0,9 millioner. 

 

 Utstyrsmidler Griegakademiet – Institutt for musikk. Her er det et underforbruk på 0,7 

million nå. Dette tilsvarer om lag instrumenter som er i bestilling, og som vil redusere 

dette til null. Vi ber om å få overført det som måtte være til rest ved slutten - eller som 

et minimum et beløp som tilsvarer det som står i bestilling.  
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Oppsummert ber vi om følgende overføringer fra 2012 til 2013: 

 

Beskrivelse Prosjekt 
Beløp for 

overføring 

6 postdoktorer, halvårseffekt 000000 Uspesifisert 2 500 000 

Investeringer gjennom EIA 000000 Uspesifisert 3 000 000 

Overføringer til instituttene 000000 Uspesifisert 2 500 000 

CMS 000000 Uspesifisert 2 600 000 

Investering lydstudio 000000 Uspesifisert 1 000 000 

ISLEX 000000 Uspesifisert 200 000 

Senter for Griegforskning 000000 Uspesifisert 500 000 

Stipendiater og forskerkurs 720006 Stipendiater 3 200 000 

Postdoktorer 720020 Postdoktorer 1 700 000 

Egenfinansiering 700910 Egenfinansiering BOA 700 000 

Likestilling 700028 Likestilllingsarbeid 900 000 

Instrumentinvesteringer 720009 Vit.utstyr/forskn.fond 700 000 

Totalt 
 

19 500 000 

   Generelt 
 

12 300 000 

Øremerket 
 

7 200 000 

Totalt 
 

19 500 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Trine Moe 

fakultetsdirektør Annhild Fetveit 
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Evaluering av instituttsammenslåingen ved HF - foreløpig orientering  

 
Dokumenter i saken 

 Høringssvar fra AHKR 

 Høringssvar fra IF med evalueringsrapport 

 Høringssvar fra LLE 

 Høringssvar fra instituttleder ved LLE 

 Høringssvar fra FOF 

 Høringssvar fra instituttleder ved FOF 

 Høringssvar fra Griegakademiet – Institutt for musikk 

 Høringssvar fra HSU 

 Brev fra fakultetet til instituttene 

 

Bakgrunn 
 
Fakultetsstyret gjorde i møte 12.6.12 (sak 35/12) følgende vedtak: 
 

1. Fakultetsstyret vedtar at det skal gjennomføres en intern evaluering av 
instituttsammenslåingen høsten 2012. Evalueringen skal gjennomføres internt av 
instituttrådene i tillegg til en eventuell egen evaluering fra instituttleder. Resultatene 
legges frem for styret i november 2012. 

 
2. Fakultetsstyret ønsker at følgende spørsmål skal besvares: 

 
a. Har den nye instituttstrukturen, med instituttledere med utvidede fullmakter, gitt 

faglige gevinster for studier, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling? 
b. Har større institutter ført til bedre faglig og administrativ ressursutnyttelse på 

institutt- og fakultetsnivå? 
c. Har en større instituttadministrasjon bidratt til økt kvalitet på de administrative 

tjenestene? 
d. Hvordan fungerer forskergruppeordningen innenfor de nye instituttene? 
e. Har fagsammensetningen i de nye storinstituttene fungert tilfredsstillende? 
f. Er det ønskelig med endring i fakultetets ordning når det gjelder tilsatt 

instituttleder, i tilfelle hvorfor? 
 

3. På bakgrunn av den interne evalueringen vil fakultetsstyret på møtet i november ta 
stilling til om det i tillegg skal gjennomføres en ekstern evaluering våren 2013. 

 
Fakultetet bad i brev av 19.06.12 instituttene følge opp vedtaket i fakultetsstyret og sørge for 
at fagmiljøene ble hørt i evalueringsrunden. Frist for tilbakemelding til fakultetet var 15.11.12. 
HSU fikk saken til orientering og ble samtidig invitert til å komme med høringsinnspill. 
Behandlingen på instituttene 

Dato: 31.01.2013 

Arkivsaksnr: 2012/5473-UNU 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

10/13 

19.02.2013 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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AHKR: Evalueringen er basert på tilbakemelding fra de fire fagene og administrasjonen ved 

instituttet, samt diskusjon på instituttseminar 22.10.12 og behandling i instituttrådet 8.11.12. 
 
Instituttet påpeker at spørsmålene ikke er enkle å besvare siden mange prosesser har 
foregått parallelt (sammenslåing/integrasjon av beslektede fag i et institutt uten seksjoner, 
ansatte instituttledere, profesjonalisering av administrasjonen, overføring av arbeidsoppgaver 
fra fakultetsnivå, økte fagadministrative oppgaver for de vitenskapelig ansatte). 
 
IF: Instituttet nedsatte en komité med representanter fra de ulike stillingsgruppene. Komiteen 

gjennomførte en intern spørreundersøkelse, og rapporten fra undersøkelsen ble lagt fram for 
og drøftet av instituttrådet 14.11.12. Instituttrådet bad IF om å oversende et høringssvar 
basert på rapporten fra den interne evalueringen og bad samtidig om at det også blir 
gjennomført en ekstern evaluering av sammenslåingen. 
 
Instituttet påpeker i høringssvaret at den interne evalueringen ikke gav klare svar på en del 
av spørsmålene fra fakultetet og mener at fullgode svar bør innhentes via ekstern evaluering. 
 
LLE: Det har vært gjennomført en intern evalueringsrunde i fagmiljøene, og tilbakemeldingen 

fra denne har vært diskutert på et allmøte 15.10.12. På grunnlag av dette er det blitt utformet 
et høringssvar som ble behandlet av instituttrådet i møte 05.11.12. I tillegg har instituttleder 
avgitt separat uttalelse.  
 
FOF: Instituttrådet behandlet saken i møte 06.10.12 og vedtok at uttalelsen skulle utformes 

med grunnlag i drøftingene i møtet. I tillegg har instituttleder avgitt egen uttalelse. 
 
Griegakademiet – Institutt for musikk: Saken har vært diskutert i GAs Utvalg for utdanning 

og internasjonalisering, Utvalg for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, i instituttrådet 
samt i ledergruppen. Det er bred enighet om at undersøkelsen er lite tilpasset instituttet siden 
GA beholdt sin størrelse og organisering omtrent uendret ved reorganiseringen i 2007, men 
spørsmålene er likevel forsøkt besvart. 
 
HSU påpeker at de mangler erfaring med hvordan det var før den nye instituttstrukturen, 

men ønsker likevel å svare etter beste evne. HSU ser at det er både fordeler og ulemper 
med den nye instituttorganiseringen og håper at alle sider blir belyst på fakultetsstyremøtet. 
 
 
Svarene på spørsmålene 

 
Under følger en oppsummering av instituttenes og HSUs svar på de seks spørsmålene. Det 
vises utover dette til de vedlagte høringssvarene. 
 
Spørsmål a: Har den nye instituttstrukturen, med instituttledere med utvidede fullmakter, gitt 
faglige gevinster for studier, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling? 

 
AHKR: Alle fagmiljøene ved instituttet påpeker at det er vanskelig å registrere noen faglig 
gevinst som resultat av reorganiseringen. Instituttleder mener imidlertid at det har vært noen 
faglige gevinster i videre forstand og peker blant annet på at et stort robust institutt vil kunne 
skjerme og ivareta små og utsatte fag på en bedre måte. En tettere dialog mellom ledelse og 
fag har ført til bedre faglig profilering, og flerfaglige fora og aktiviteter har gitt nye faglige 
perspektiv. En spisskompetent administrasjon har hatt bedre forutsetninger for å hente inn 
eksterne midler. Leders utvidede fullmakter har vært en fordel i enkelte interne konflikter. 
 
IF: Det er flere positive enn negative svar på om den nye instituttstrukturen har gitt faglige 

gevinster, men nesten like mange har ikke gjort seg opp noen klar mening. De fleste mener 
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at den nye strukturen har gitt positiv gevinst for forskningen, selv om det er delte meninger 
om utbyttet sett under ett. 
 
LLE: De fast ansatte i vitenskapelige stillinger er ifølge høringssvaret  jevnt over kritiske til 

den nye instituttstrukturen og mener at den ikke har gitt faglige gevinster. Dette går på tvers 
av grensene mellom fagmiljøene. Det pekes blant annet på at LLE er for stort og heterogent, 
og at det er for stor faglig spredning. Fagsammensetningen er tilfeldig og har fungert lite 
tilfredsstillende. Det har derfor ikke oppstått noen fellesskapsfølelse. Oppfatningen er at 
ingen leder kan bli faglig samlende for et så heterogent institutt. Det er imidlertid ikke alle 
fagmiljøer som mener det er mulig, realistisk eller nødvendig at instituttlederen skal kunne 
være faglig samlende. Den nye strukturen, inkludert instituttleder med utvidede fullmakter, 
har neppe gitt faglig gevinst for utdanning, forskning, utviklingsarbeid og formidling, og den 
faglige synergieffekten har i all hovedsak uteblitt. Heller ikke økt vitenskapelig produksjon 
kan sies å ha sitt grunnlag i etablering av storinstituttet. Flere av fagmiljøene kunne trolig hatt 
et mer fruktbart samarbeid med fagmiljøer ved andre institutt. Instituttrådet mener at 
instituttlederrollen ikke fungerer tilfredsstillende. På grunn av instituttstørrelsen får leder en 
stor mengde personalsaker og hastesaker, og det blir lite tid til overordnede og langsiktige 
oppgaver. Instituttrådet fungerer heller ikke tilfredsstillende i den nye strukturen. Gruppe C, 
de administrativt ansatte, har ingen spesielle kommentarer til dette spørsmålet, mens gruppe 
B og D har for svakt historisk sammenligningsgrunnlag til å ha noen formening. Studentene 
framhever opprettelse av programstyrer som et positivt tiltak. 
 
Instituttleder fastslår at det råder en svært kritisk holdning til LLE som konstruksjon og 
påpeker at heterogenitet gir grunnlag for svært mange ulike faglige subkulturer og 
kommunikasjonskoder som ledelsen må forholde seg til. Instituttleder framholder videre at 
det i lengden ikke er akseptabelt at instituttlederrollen ikke blir oppfattet som en faglig 
lederrolle eller at hver enkelt ansatt ikke føler seg sett. Kritikken mot måten instituttrådet 
fungerer på, er alvorlig. 
 
FOF: Instituttrådet opplever at den nye instituttstrukturen har gitt faglig gevinst for instituttet 

både med hensyn til undervisningstilbudet og forskningsaktiviteten. Den eksternfinansierte 
forskningen er femdoblet, og det blir antatt at noe av forklaringen er at instituttleder har fått 
utvidede fullmakter. Videre har utvidet ansvar til instituttrådet medført økt profesjonalisering 
og ansvarliggjøring. Også dette kan ha bidratt til den positive utviklingen.  
 
Instituttleder framhever at de utvidede fullmaktene har gjort det mulig å gjøre strategiske valg 
som kan styrke både undervisning og forskning ved instituttet. Dette har vært spesielt viktig i 
oppfølgingen av NFRs evaluering av fagmiljøet i filosofi i Norge 
 
GA: Instituttet ble lite berørt av reorganiseringen. Den nye instituttstrukturen har imidlertid 

medført at saksgangen fra diskusjon til konklusjon er blitt kortere. Ordningen med 
ledergruppe og utvalg fungerer godt. Instituttet melder at de har funnet en god balanse 
mellom instituttrådets og instituttleders mandat. 
 
HSU: Etter HSUs oppfatning fungerer de nye instituttlederne godt. 

 
 
Spørsmål b: Har større institutter ført til bedre faglig og administrativ ressursutnyttelse på 
institutt- og fakultetsnivå? 
 
AHKR: Instituttsammenslåingen må ha medført en økt effektivisering av de administrative 

ressursene i og med at det er blitt færre administrativt ansatte per vitenskapelig ansatt. 
Samtidig faller det flere administrative oppgaver på de vitenskapelig ansatte. Instituttet 
etterlyser klarere rollefordeling mellom fakultets- og instituttnivå og forenkling av saksgangen 
på ulike felt. Intensjonen om å nedbemanne på fakultetsnivå og styrke bemanningen på 
grunnivå er etter instituttets mening ikke fulgt opp. 
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IF: Et tydelig flertall mener at det nå er bedre bruk av de administrative ressursene på 

instituttnivå, mens det er delte meninger om utnytting av de administrative ressursene på 
fakultetsnivå. Gevinsten med hensyn til bruk av de faglige ressursene er mindre tydelige. 
 
LLE: Det påpekes at de fire gruppene ansatte (gruppe A, B, C og D) har svært ulike 

forutsetninger for å kunne svare på spørsmålet. Gruppe B og D har for svakt historisk 
sammenligningsgrunnlag til å kunne svare, mens gruppe A og gruppe C har svært ulike 
synspunkter. Gruppe A mener at den faglige ressursutnyttelsen ikke er blitt bedre, men at 
den administrative ressursutnyttelsen kan ha tjent på omleggingen, i kvantifiserbar forstand. 
Årsaken til at den faglige ressursutnyttelsen ikke fungerer godt nok, kan blant annet være at 
avstanden mellom administrasjon og fag har økt. Til tross for en mer slagkraftig og bedre 
spesialisert administrasjon, opplever enkelte fagmiljøer at den samlet sett fungerer dårligere 
enn før den nye instituttstrukturen. Samtidig faller mer administrativt arbeid på faglig ansatte. 
Instituttrådet er av den oppfatning at de endringene som er gjort på administrativ side, også 
kunne ha vært gjennomført på tvers av mindre institutt. Gruppe C mener at sammenslåingen 
har gitt et velfungerende administrativt apparat på studiesiden, både på institutt- og 
fakultetsnivå. Omfanget av personal- og forskningsadministrasjon ble imidlertid undervurdert 
ved sammenslåingen. Situasjonen er preget av uklar oppgave- og ansvarsfordeling mellom 
institutt og fakultet, og dette fører til dobbeltarbeid. Instituttleder slutter seg til at omfanget av 
personal- og forskningsadministrasjon ble undervurdert ved instituttsammenslåingen. 
Instituttleder har fått mindre tid enn forventet til faglig utviklingsarbeid på grunn av arbeid 
med personalsaker, og instituttet klarer ikke å følge opp de eksternfinansierte prosjektene 
godt nok. 
 
FOF: Spørsmålet anses som lite relevant siden instituttet ikke er blitt flerfaglig. Instituttleder 

framhever imidlertid at fast ansettelse av en stor del av lærerstaben ved Examen 
philosophicum har vært viktig med hensyn til å kunne ha en langsiktig plan for det totale 
fagmiljøet, og den enkelte lærer føler en forpliktelse i forhold til planlegging av instituttets 
undervisningstilbud. Dette muliggjør blant annet en fornyelse av undervisningstilbudet i 
Examen philosophicum. 
 
GA: Instituttet anser dette spørsmålet som lite relevant. 

 
HSU: Det er vanskelig for HSU å innhente nok grunnlagsdata til å kunne danne seg en 
mening, men det forventes at det blir lagt fram statistikk på dette punktet når saken legges 
fram for fakultetsstyret. Målet med den nye organiseringen var å redusere de administrative 
kostnadene, og HSU ønsker å få dette belyst med tall. 
 
 
Spørsmål c: Har en større instituttadministrasjon bidratt til økt kvalitet på de administrative 
tjenestene? 
 
AHKR: Fagmiljøene opplever administrasjonen som mer profesjonalisert enn før og mener at 

kvaliteten er bra. Administrasjonen mener imidlertid at det ikke finnes «økt kvalitet» på 
instituttnivå dersom dette skal tolkes som økt sørvis til den vitenskapelige staben. Men 
sammenslåingen har ført til profesjonalisering og kvalitetssikring og mindre sårbarhet ved 
fravær. Dette kan i seg selv defineres som økt kvalitet. 
 
IF: Flertallet mener at kvaliteten på de administrative tjenestene er blitt bedre. 

 
LLE: Instituttrådet er usikre på om kvaliteten på de administrative tjenestene er blitt bedre. 

Selv om administrasjonen er styrket i forhold til tidligere, er det likevel langt flere 
vitenskapelig ansatte som skal ha sørvis. Spesielt er det et misforhold mellom behovet for og 
tilgangen på forskningsadministrative ressurser. Instituttrådet påpeker videre at det 
«kulturelle» forholdet mellom administrasjon og faglig grunnvirksomhet har utviklet seg i en 
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uheldig retning ved at den faglige staben aldri blir spurt om råd ved administrative tiltak og 
nyordninger. Administrasjonen bør i langt større grad organiseres etter faglige behov. De 
administrativt ansatte finner det vanskelig å svare på spørsmålet fordi det er uklart hva som 
menes med «økt kvalitet», men de mener at det administrative arbeidet holder en god 
kvalitet. Studentutvalget opplever imidlertid at kvaliteten på de administrative tjenestene kan 
forbedres. Studieveiledningen og kontakten mellom student og administrasjon er god. 
 

Instituttleder slutter seg til instituttrådets vurdering. Selv om det kan være rasjonelt med 
fellestjenester for generell drift, blir tilbudet til brukerne opplevd som redusert. Det er grunn til 
å mene at instituttet er underadministrert. Forskningsadministrasjonen er kritisk liten i forhold 
til omfanget av prosjekt og behov for oppfølgingsarbeid. Instituttet ønsker å beholde 
vertskapet for norskkursene, men det eksisterer en del strukturelle utfordringer som må 
drøftes. Det aktive personalansvaret ved instituttet er for omfattende. 
 
FOF: Instituttrådet opplever at kvaliteten på de administrative tjenestene har økt. 
Instituttleder viser til sitt svar på spørsmål b. 
 
GA: Det påpekes at bemanningsplanen for administrasjonen fra 2007 ikke gav instituttet en 
tilstrekkelig teknisk-administrativ infrastruktur. Selv om instituttet i den senere tid har fått 
styrket bemanningen, er fremdeles ikke behovet dekket. Instituttet kan i liten grad bruke UiBs 
fellesopplegg for bl.a. rekruttering, opptak og internasjonalisering. Disse oppgavene må 
derfor løses lokalt. Styrking av de administrative ressursene har imidlertid medført høyere 
kvalitet og mer treffsikkerhet på tjenestene. 
 
HSU kan ikke gi noe svar på dette spørsmålet, men forventer at det blir lagt fram en rapport 
som viser endringen fra små til store institutt. 
 
 
Spørsmål d: Hvordan fungerer forskergruppeordningen innenfor de nye instituttene? 
 
AHKR: Instituttet evaluerte forskergruppene i 2011 og konkluderte med at oppretting av 

forskergrupper var en riktig satsing selv om det er vanskelig å måle umiddelbar effekt. De har 
bidratt til å sveise instituttet sammen på faglig grunnlag, basert på tettere samarbeid på tvers 
av fag. Det understrekes at flerfaglige forskergrupper har vært et tilbud, og ikke en plikt. 
Instituttet påpeker at også disiplinbaserte forskningsfora må ha sin faste plass ved instituttet 
og har på grunnlag av dette etablert flere forum. Instituttet understreker at forskergruppene 
har en viktig funksjon både i forskerutdanningen og flerfaglige forskningsprosjekt 
 
IF: Det er det vanskelig å tolke svarene fra den interne undersøkelsen fordi de fleste ikke har 
oppgitt ansattkategori. Forskergrupper er mest relevant for gruppe A. Det kan se ut som om 
de fleste knytter deltakelse i forskergrupper opp mot egen individuell forskning, og at flere ser 
grupper og nettverk utenfor instituttet som viktige. Noen mener at aktivitetsnivået i gruppene 
er for lavt eller for uforpliktende, mens andre ikke har funnet en gruppe som passer. 
 
LLE: Det er delte meninger om forskergruppene. Et vanlig syn er at forskergruppene 

fungerer godt, men uten at instituttet har tilført noe fra eller til. En like vanlig oppfatning er at 
forskergruppene i liten grad er størrelser som de ansatte føler tilhørighet til. Det er lagt vekt 
på at forskergrupper bør kunne følge faglige emner på tvers av institutt. Et positivt trekk ved 
den nye instituttstrukturen er at den har gjort det lettere for noen av forskergruppene å samle 
folk fra ulike deler av instituttet.  
 
Instituttleder påpeker at forskergruppene som hovedtendens ikke har utviklet seg mot robust 
organiserte miljø i årene etter instituttsammenslåingen. Dette er problematisk, særlig i forhold 
til den nye organiseringen av forskerutdanningen. 
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FOF: Forskergruppeordningen har stort sett fungert etter hensikten. Den har bidratt til å 
styrke faglige miljøer og i noen tilfeller bidratt til å skape «nye» miljøer og nettverk. Gruppene 
fungerer imidlertid noe ulikt, og ordningen er under løpende evaluering ved instituttet. Det 
forventes en viss reduksjon i antallet. Instituttrådet påpeker at gode forskergrupper bør vokse 
fram «organisk» og nedenfra. Instituttleder framhever at instituttet er i gang med en revisjon 
av sammensetningen av forskergruppene og regner med at gruppene vil fungere mer i tråd 
med intensjonen når denne er gjennomført. 
 
GA: Etablering av forskergrupper har økt fokuset på forskning og kunstnerisk 

utviklingsarbeid, men det er vanskelig å knytte dette direkte til endring av instituttstrukturen. 
 
HSU har ingen innspill, men ønsker at det blir lagt fram informasjon på møtet. 

 
 
Spørsmål e: Har fagsammensetningen i de nye storinstituttene fungert tilfredsstillende? 
 
AHKR: Alle fagmiljøene er fornøyd med fagsammensetningen. Proporsjonene mellom 

fagene er passende, og strukturell ro er en forutsetning for videreutvikling. Evalueringen bør 
ikke resultere i at instituttet skal omfatte flere fag.  
 
IF: Et klart flertall mener at fagsammensetningen ved instituttet har fungert tilfredsstillende. 

 
LLE: Flere større fagmiljøer opplever sammensetningen av fag ved instituttet som direkte 

dårlig, unaturlig og altfor omfattende, og administrativt sammensatt, ikke faglig. Uten faglig 
enhet kan en ikke vente at det vil fungere. Faggruppene allmenn litteratur, kunsthistorie og 
nordisk er spesielt kritiske, og foreslår deling av instituttet. Instituttrådet påpeker at ingen 
fagmiljøer har motsatt seg en slik deling selv om ikke alle fagmiljøer aktivt har fremmet 
forslag om dette. Tanken om et estetisk institutt bør ikke glemmes. Deling av instituttet vil 
kunne gjøre det lettere for instituttleder å være faglig leder samt medføre at forholdet mellom 
administrasjonen og de faglig tilsatte blir tettere og mer personliggjort enn i dag. De 
administrativt tilsatte har ingen sterke synspunkter på dette spørsmålet, men er enige i at 
målet om mer samhandling på tvers av faggrensene ikke er nådd. For studentene er 
imidlertid sammensetningen av fag positiv, men utfordrende. 
 
Instituttleder konstaterer at evalueringsrunden har dokumentert at svært mange ansatte i 
flere fagmiljøer ved LLE ikke opplever sammensetningen av fag som god. Prosessen i 2007 
gav en følelse av at LLE skulle samle de fagene som ikke så lett lot seg innplassere i de mer 
homogene instituttene, og det har ikke utviklet seg en egen instituttidentitet selv om mange 
ting har gått seg til. Heterogeniteten har imidlertid ikke avslørt tendenser til konflikt, 
rivalisering eller motsetninger mellom ulike fagmiljø, f.eks. når det gjelder fordeling av 
ressurser, og frammøte på viktige sosiale og faglige sammenkomster viser ingen tendenser 
til at hele miljøer trekker seg tilbake. Delingsforslaget som kom på bordet, bør vurderes 
grundig av fakultetsstyret. Konkrete søknader om overføring bør vurderes uten fordommer. 
 
FOF: Spørsmålet er ikke relevant siden instituttet er ettfaglig. 

 
GA: Spørsmålet er lite relevant, men instituttet er tilfreds med den autonomi dagens 

organisering gir. I tråd med den eksterne evalueringen ser GA imidlertid behov for en enda 
mer uavhengig tilknytningsform med egen budsjettmodell og bemanningsplan tilpasset 
instituttets virksomhet. 
 
HSU mener at den nåværende fagsammensetningen på instituttene fungerer bra. Like eller 

liknende fag er lagt under samme administrasjon, og forhåpentligvis bidrar dette til 
samarbeid mellom de ulike fagområdene. HSU ønsker at det blir lagt fram på møtet hvilket 
faglig utbytte det har vært på storinstituttene. HSU ønsker å påpeke at fagsammensetningen 
på instituttene ikke er optimal. Dette gjelder særlig LLE, som bærer preg av å være et 
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samleinstitutt for fag som ikke passer inn andre steder. HSU påpeker videre det uheldige i at 
ikke alle masterstudenter har lesesaler i tilknytning til fagmiljøet sitt. Historie nevnes spesielt. 
 
HSU frykter at den studentdemokratiske påvirkningen er blitt mindre siden studentene ikke 
lenger sitter i fagmøter. Disse er formelt nedlagt, og studentene har derved ikke lenger like 
stor påvirkning på de enkelte fagene. Dette ivaretas ikke på samme måte gjennom 
instituttrådene sidene studentene der må representere flere fag. HSU er usikre på om alle 
saker kommer opp i instituttrådet, eller om saker blir avgjort på fagnivå i uformelle fora. 
Dersom det siste er tilfellet, har instituttsammenslåingen ført til mindre studentdeltaking og 
demokrati. Dette er i tilfelle kritikkverdig. HSU ønsker at det blir lagt fram statistikk for 
studentdeltaking i råd og utvalg. Vedtaket fra 2006 fastslår at den skal være 25 %. 
 
 
Spørsmål f: Er det ønskelig med endring i fakultetets ordning når det gjelder tilsatt 
instituttleder, i tilfelle hvorfor? 
 
AHKR: Alle fagmiljøer er tilfredse med dagens løsning med tilsatt instituttleder og mener at 

ordningen bør opprettholdes. 
 
IF: Det store flertallet ønsker å holde fast på ordningen med tilsatt instituttleder, mens flere 

etterlyser en bredere diskusjon av instituttleders rolle. 
 
LLE: Et flertall av de ansatte i fast vitenskapelig stilling er på prinsipielt grunnlag for valgt 

instituttleder som i større grad er synlig som faglig leder, og som er ansvarlig overfor 
instituttrådet, og ikke fakultetet. En slik leder vil kunne få langt større legitimitet. Faren er 
imidlertid at store faggrupper kan komme til å dominere ledervalget i urimelig grad. Valgt eller 
tilsatt leder spiller mindre rolle enn instituttstørrelse og fagsammensetning. Administrasjonen 
ønsker å videreføre ordningen med tilsatt instituttleder på bakgrunn av at dette er en ryddig 
prosess med utlysing og vurdering av kvalifikasjoner etter søknad og intervju. Videre vil en 
tilsatt leder være mer samlende ved et heterogent institutt enn en som representerer kun ett 
fagmiljø. Samtidig vil en tilsatt leder ha en stillingsinstruks som gir en ryddig situasjon. Ingen i 
gruppe B eller studentutvalget ønsker endring av dagens ordning. Instituttrådet påpeker at 
gevinsten ved tilsatt instituttleder skulle være sterk forskningsledelse. Slik det er nå, blir 
instituttleder overbelastet med personaladministrativt arbeid. Instituttrådet foreslår at dette 
løses ved at det blir en likestilt lederduo med tilsatt administrasjonssjef som håndterer 
personalsaker og økonomi og valgt eller tilsatt instituttleder som har den faglige ledelsen. En 
annen løsning kan være å endre mandatet for instituttlederen og presisere det i retning av å 
være en faglig leder med hovedansvar for forskning. 
 
Instituttrådet forventer at denne evalueringen følges opp med en ny runde som tar opp 
utsiktene for å dele LLE i to. En slik deling bør ta sikte på en faglig sett mer homogen 
instituttstruktur. Instituttrådet ber om at dette blir vurdert seriøst og eventuelt iverksettes så 
snart det lar seg gjøre. 
 
FOF: Instituttrådet mener ubetinget at ordningen med tilsatt instituttleder bør videreføres. 

Instituttleder ser heller ingen grunn til å forandre dagens ordning og påpeker at en tilsatt 
instituttleder har like stor motivasjon til å følge legitime krav og behov hos ansatte som en 
valgt leder, men har større mulighet til å foreta en upartisk avveining av ulike interesser. 
 
GA: Det er bred tilslutning til videreføring av dagens ordning med instituttleder tilsatt på 

åremål. 
 
HSU mener at de vil få større medvirkning gjennom direkte valg på instituttleder enn ved å 
delta i tilsettingskomiteer. Dette krever, som det også ble påpekt i saken om valgt eller tilsatt 
dekan, at det må bli et reelt valg mellom minst to kandidater. 
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Vurdering 
 
Med unntak av LLE viser tilbakemeldingene at instituttene generelt er tilfredse med 
instituttene slik de er organisert i dag. Det er også stor oppslutning om å videreføre 
ordningen med instituttleder tilsatt på åremål. Flere institutt melder at de har behov for flere 
administrative ressurser. Den administrative bemanningsplanen for Det humanistiske 
fakultet, som ble vedtatt av fakultetsstyret 13.11.12 (sak 74/12), anbefaler styrking av 
administrasjonen på flere av grunnenhetene, og vi regner med at iverksetting av denne 
planen vil ivareta mesteparten av behovet. 
 
Tilbakemeldingene fra LLE skiller seg betydelig fra de øvrige. Hovedproblemet synes å være 
at instituttet er for stort og for heterogent. I tillegg har det en stor BOA-portefølje. Det er 
vanskelig å forvalte instituttet, og instituttleder får for lite tid til å være faglig leder. Instituttet 
er i tillegg for dårlig administrativt bemannet. Enkelte fagmiljøer ønsker å dele instituttet, og 
forslaget synes å få generell støtte, om enn ikke alltid uttalt, også i de øvrige fagmiljøene. 
 
På bakgrunn av dette hadde fakultetsledelsen og instituttledelsen ved LLE et møte 09.01.13 
for å diskutere mulige løsninger. Det ble stilt spørsmål om hovedproblemet først og fremst er 
organisatorisk og mangel på ressurser, og om det er mulig å finne løsninger som ikke 
involverer andre institutt. Det ble minnet om at det allerede ved reorganiseringen i 2007 var 
strukturelle innvendinger til valg av modell. 
 
Fakultetet vil vurdere om det skal engasjeres et eksternt firma i oppfølgingen av den interne 
evalueringen ved LLE. I tilfelle må det utarbeides et oppdragsdokument der det eksterne 
firmaet blir bedt om hjelp til å finne mulige tiltak og løsninger. Fagmiljøene og instituttet må 
involveres i utarbeidelsen, blant annet ved å konkretisere hvilke løsninger som er mulige og 
hva som eventuelt skal være med i dokumentet. LLE vil konkretisere mulige løsninger og 
diskutere forslag om ekstern bistand på et internt møte 13.03.13. Fakultetsstyret vil bli holdt 
løpende orientert og vil få saken til endelig behandling når forslag til mulige løsninger 
foreligger, eventuelt etter bistand fra eksternt firma. 
 
Tiltak knyttet til styrking av administrasjonen og norskkursene må iverksettes uavhengig av 
hvilke løsninger som blir aktuelle i forbindelse med den øvrige problematikken ved LLE. 
Ifølge den vedtatte administrative bemanningsplanen får LLE i 2013 to nye stillinger knyttet til 
forskningsadministrasjon og stabsfunksjoner. I tillegg vil styrking av norskkursene bli fulgt 
opp i en egen prosess. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret tar saken til orientering. Fakultetsledelsen vil holde fakultetsstyret løpende 
orientert om den videre prosessen knyttet til LLE. 
 
 

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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Evaluering av instituttsammenslåingen ved HF 

 

Svar fra Institutt for AHKR  

 

 

Evalueringen er basert på tilbakemeldinger fra de fire fagene og administrasjonen ved AHKR, 
diskusjon ved instituttseminar 22. oktober 2012 og instituttrådsbehandling 8. november 2012. 

 

 

Innledning 

Instituttet vil gjerne påpeke at spørsmålene ikke er lette å besvare. Spørsmålene forutsetter at 

instituttsammenslåingen kan evalueres som en isolert prosess, men i løpet av de siste årene 

har mye endret seg parallelt slik at bildet er komplekst. Følgende endringsprosesser har 

foregått parallelt, men bør holdes fra hverandre i evalueringen: 

- Sammenslåing og integrasjon av beslektede fag i et storinstitutt uten seksjoner og med felles 

administrasjon;   

- Ansatte instituttledere med utvidede fullmakter (delvis begrenset igjen ved innføringen av 

nye regler for instituttorganene ved UiB, fra 1. august 2009);  

- Profesjonalisering av administrasjonen ved endret ansvars- og arbeidsdeling i ulike 

saksområder med spisskompetanse; 

- Overføring av arbeidsoppgaver fra fakultet til institutt (for eksempel: forskning, 

forskerutdanning; fordeling av midler (ny budsjettfordelingsmodell)); nye administrative 

arbeidsoppgaver (for eksempel web-løsninger; BOA-virksomhet; FS-rutiner, 

internasjonalisering; alumnus-arbeid).  

- Økte fagadministrative oppgaver for de vitenskapelig ansatte (kvalitetssikringsrutiner, 

rapporteringskrav) knyttet til forsknings-, forskerutdannings- og undervisningsaktivitetene.   

Det vil være viktig å spesifisere hvilke av disse endringene som kommenteres konkret, for å 

unngå at alt blir subsumert under «instituttsammenslåing». 

 

Svar på spørsmålene fra fakultetsstyret 

a. Har den nye instituttstrukturen, med instituttledere med utvidede fullmakter, gitt faglige 

gevinster for studier, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling? 

 

Alle fagmiljøene påpeker at det er vanskelig å registrere noen faglig gevinst som følge av 

reorganiseringen. Historie understreker at det først og fremst har vært en sosial gevinst, ved at 

instituttet omfatter et bredere felleskap enn tidligere, og ved at den enkelte forsker i 

tverrfaglige fora får informasjon om hva som foregår i beslektede fag. Religionsvitenskap 

mener at faglige gevinster for forskning og formidling fortsatt synes å bero på enkeltforskeres 
innsats og initiativ, og et fagmiljø der dette verdsettes. 

Instituttlederen er ikke uenig i dette, men mener at noen faglige gevinster – i en bredere 

forståelse - kan knyttes til den nye instituttstrukturen likevel: Et stort og robust institutt har 
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bedre enn tidligere vært i stand til å skjerme små og utsatte fag; tettere dialog mellom ledelse 

og fag har ført til bedre faglig profilering; flerfaglige fora og aktiviteter (studieprogram, UUI, 

komiteer, forskningsgrupper) har også gitt nye faglige perspektiver; et flerfaglig institutt med 

spisskompetent administrasjon har hatt bedre forutsetninger for å hente inn eksternt 

finansierte forskningsprosjekter; lederens utvidede fullmakter har vist seg som en fordel i 

enkelte interne konflikter som har vært en belastning for fagmiljøer. 

 

b. Har større institutter ført til bedre faglig og administrativ ressursutnyttelse på institutt- og 

fakultetsnivå?  

Instituttet mener at instituttsammenslåingen må ha medført en økt effektivisering av de 

administrative ressursene, siden det er færre administrative ansatte per vitenskapelig ansatt 

enn før. I tillegg har det kommet en betydelig økning i midlertidig vitenskapelig ansatte 

(inkludert stipendiater) og nye arbeidsoppgaver (se under innledning).  Det er også flere 

studenter (oppmeldingstall) per administrativt ansatt enn tidligere. Det er samtidig et generelt 

inntrykk at de enkelte vitenskapelige ansatte må bruke mer tid på (fag-)administrative 

oppgaver enn før. 

Instituttet etterlyser både en klarere rollefordeling mellom fakultets- og instituttnivået og en 

forenkling av saksgangen på ulike felt. En av intensjonene med reorganiseringen var 

nedbemanning av administrative ressurser på fakultetssekretariatet til fordel for instituttene – i 

samsvar med utviklingen der ansvar og oppgaver er flyttet fra fakultet til institutt. Denne 

intensjonen har hittil ikke blitt fulgt opp. 

 

c. Har en større instituttadministrasjon bidratt til økt kvalitet på de administrative tjenestene? 

Fagmiljøene opplever administrasjonen som mer profesjonalisert enn før og mener at 

kvaliteten er bra, til tross for at den enkelte må forholde seg til flere personer.   

Administrasjonen påpeker at det ikke finnes «økt kvalitet» på storinstituttet, dersom begrepet 

tolkes som økt sørvis til vitenskapelige ansatte. Administrasjonen består i dag i større grad av 

spesialister med spisskompetanse på begrensede felt og i mindre grad av generalister. 

Administrasjonen mener likevel at sammenslåingen har medført økt kvalitet ved 

profesjonalisering og kvalitetssikring av de administrative tjenestene. Samtidig er sårbarheten 

ved fravær redusert. 

 

d. Hvordan fungerer forskergruppeordningen innenfor de nye instituttene?  

Her henvises det til den grundige evalueringen av forskergruppene, vedtatt av instituttrådet 

09.06.2011. Evalueringsrapporten ble oversendt fakultetet 23.06.2011, ePhorte sak 11/7816. 

 I konklusjonen heter det blant annet: 

«Oppbygging av nye forskningsmiljøer er langsiktige prosesser som det kan være vanskelig å 

måle umiddelbar effekt av. Så langt viser organiseringen i forskningsgrupper å ha vært en 

riktig satsing som har gitt overveiende positive erfaringer. Gruppene har bidratt til å sveise 

instituttet sammen på faglig grunnlag, basert på tettere samarbeid på tvers av fag. Dette er 

viktig ved et nyetablert stort og sammensatt institutt som AHKR, hvor de fysiske forhold ikke 
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er særlig godt tilrettelagt for daglige møtepunkter. Det har vært – og er – en stor fordel at 

fagene er såpass nær beslektede og består av sterke forskningsmiljøer. Det gir godt faglig 

grunnlag for samarbeid på tvers. Tverrfagligheten ved det nye storinstituttet representerer en 

viktig ressurs. Det er derfor av stor betydning å få utnyttet den maksimalt.» 

Instituttet vil dessuten understreke at flerfaglige forskergruppene har vært et tilbud, ikke en 

plikt. Basert på erfaringene i de første årene har instituttet kommet til den konklusjon at også 

disiplinbaserte forskningsfora trenger sin faste plass og støtte ved instituttet. Det har foreløpig 

blitt opprettet ”Bergen historisk forum” og et ”religionsvitenskapelige forum” for å samle 

fagene til forskerseminarer. 

 

Forskergruppene har en viktig funksjon både i forskerutdanningen og i utvikling av flerfaglige 

forskningsprosjekter. Enkelte forskergrupper har allerede klart å hente inn eksternfinansiering 

til flerfaglige forskningsprosjekter (for eksempel Internasjonaliseringsgruppen med NFR-

prosjektet Merchants and Missionaries (historie og religionsvitenskap)). 

 

 

e. Har fagsammensetningen i de nye storinstituttene fungert tilfredsstillende? 

 

Alle fag uttaler at de er fornøyde med den nåværende fagsammensettingen, som samler fire 

beslektede fag. Det blir også fremhevet at instituttet ennå ikke har realisert den fulle 

synergieffekten som en kunne tenke seg å utvikle mellom fagene. AHKR blir oppfattet som 

en god og trygg ramme, og proporsjonene mellom fagene - dvs. at historie utgjør den ene 

halvparten, men de andre tre fagene utgjør den andre halvparten – har vist seg som passende. 

Instituttets unisone oppfatning er at AHKR i dag er stort nok, og at strukturell ro er en 

nødvendig forutsetning for videreutvikling. Evalueringsprosessen bør ikke resultere i at 

AHKR skal omfatte flere fag enn nå. Mangel på møteplasser i en bygningsmasse som fordeler 

instituttet på fire forskjellige bygg har også vært en utfordring som krever kontinuerlig fokus. 

 

 
f. Er det ønskelig med endring i fakultetets ordning når det gjelder tilsatt instituttleder, i tilfelle 

hvorfor?  

 

Alle fagmiljøer uttaler at de er tilfredse/fornøyde med dagens løsning med ansatt instituttleder 

og mener at ordningen bør opprettholdes, tatt i betraktning instituttets størrelse og 

instituttlederens arbeidsoppgaver.    



   

 

 

 

Universitetet i Bergen Instituttrådsmøte 14. november 2012,  
Sak 4 – Evaluering av instituttsamanslåinga 

Institutt for framandspråk 
 

 
 
 

Evaluering av instituttsammenslåingen (IF) 

Rapport fra en arbeidsgruppe 
 

 

 

I. Arbeidsgruppe og mandat 

I epost av 14. august oppnevnte instituttleder Leiv Egil Breivik en arbeidsgruppe som fikk i 

oppdrag å lage et saksforelegg til Instituttrådets behandling av saken om 

instituttsammenslåing (jf. sak 2012/5473-TRM). Arbeidsgruppens medlemmer er: Turid Daae, 

Sandra Halverson (leder), Helge Vidar Holm og Miguel Quesada. Gruppens mandat ble 

formulert som følger: 

 

Eg bed om at komiteen syter for at fagmiljøa og dei ulike stillingsgruppene vert høyrde i 

evalueringsrunden (jf. brevet frå fakultetet). 

 I ovennevnte brev fra fakultetet ble instituttene bedt om å svare på følgende fem spørsmål: 

a. Har den nye instituttstrukturen, med instituttledere med utvidede fullmakter, gitt faglige 

gevinster for studier, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling? 

b. Har større institutter ført til bedre faglig og administrativ ressursutnyttelse på institutt- og 

fakultetsnivå? 

c. Har en større instituttadministrasjon bidratt til økt kvalitet på de administrative tjenestene? 

d. Hvordan fungerer forskergruppeordningen innenfor de nye instituttene? 

e. Er det ønskelig med endring i fakultetets ordning når det gjelder tilsatt instituttleder, i 

tilfelle hvorfor? 

 

Arbeidsgruppen utarbeidet et spørreskjema der disse spørsmålene ble noe omarbeidet (se 

punkt 2). Dette spørreskjemaet ble sendt ut til alle på listen alle.if@if.uib.no den 18. 

september, med svarfrist den 7. oktober. En påminning ble sendt ut ca. en uke før svarfristen. 

Totalt 56 tilsatte har svart, og av disse leverte en mindre andel (13%) ufullstendige 

svarskjema. Alle svarene er tatt med i analysen av materialet. Fordelingen av svarene på 

stillingskategori er:  

 

Gruppe A – 16 

Gruppe B – 2 

Gruppe C – 2 

Ingen kategori angitt - 36   

 

 

II. Svarene 

Ved en inkurie ble det ikke lagt inn ‘vet ikke’ som et avkrysningsalternativ i spørreskjemaet. 

Respondentene ble bedt om å skrive dette svaret inn i kommentarfeltet om ønskelig. Antall 

‘vet ikke’ er følgelig telt opp manuelt i det som følger. Vi beklager denne svakheten i 

analysene.  

 

mailto:alle.if@if.uib.no


   

 

 

 

Nede gis først en oversikt over fordelingen på svaralternativene, fulgt av en oppsummering av 

de frie kommentarene. 

 

1. Har større institutt gitt bedre administrativ ressursutnyttelse på instituttnivå? 

Svar N 

Ja 25 

Nei 8 

Vet ikke 8 

De som mener at den administrative ressursutnyttelsen ved instituttet er blir mer effektiv, har 

lagt vekt på at fordelingen av arbeidsoppgaver er bedret og at rutiner og faglig arbeidsmiljø 

for de administrativt ansatte er forbedret. 

De som mener at ting ikke er blitt bedre, er noe delt i sin oppfatning: dels er situasjonen 

uforandret sammenlignet med tidligere, dels er kvaliteten på de administrative tjenestene blitt 

dårligere, dvs. mer ineffektiv og uoversiktlig p.g.a at instituttet, og dermed administrasjonen, 

er blitt betydelig større. En person mener at gevinsten ikke står i forhold til kostnadene ved 

sammenslåingen. 

 

2.  Har større institutt gitt bedre administrativ ressursutnyttelse på fakultetsnivå? 

Svar N 

Ja 16 

Nei 10 

Vet ikke 15 

I positiv retning kan nevnes: bedre administrativ ressursutnyttelse på fakultetsnivå.  

I negativ retning anføres: for korte frister for innlevering av rapporter, til dels «oppblåst» 

byråkrati, større avstand mellom fakultet og institutt. Noen mener at det ikke er noen gevinst 

på fakultetsnivå. 

 

 

 

 



   

 

 

 

3. Har større instituttadministrasjon bidratt til økt kvalitet på de administrative 

tjenestene? 

Svar N 

Ja 24 

Nei 12 

Vet ikke 8 

De fleste mener at kvaliteten på de administrative tjenestene er blitt bedre og at det er bedre 

kontakt mellom de faglige og administrasjonen. 

Noen mener at kvaliteten er like god som før, mens et mindretall synes at kvaliteten er 

forverret p.g.a at det er flere personer å forholde seg til, at tjenestene blir ineffektive da de må 

gå gjennom for mange ledd. Dessuten har de vitenskapelige fått flere administrative oppgaver 

å utføre. 

 

4. Har større institutt gitt bedre faglig ressursutnyttelse på instituttnivå? 

Svar N 

Ja 18 

Nei 17 

Vet ikke 3 

Her var det 14 kommentarer som kan deles i tre grupper:  

a) de som mener større institutt har gitt bedre faglig ressursutnyttelse på instituttnivå, spesielt 

når det gjelder økonomien og for de små fagmiljøene, og bedre muligheter for forskning (3 

kommentarer);  

b) de som ikke syns den nye ordningen har gitt bedre faglig ressursutnyttelse (6 kommentarer), 

grunnet mindre mulighet for samarbeid, mindre ressurser og færre faglige stillinger (6 

kommentarer); og 

c) kommentarer av typen "verken eller": her gis det vekt på at det ikke har blitt gjort noen 

vesentlige forandringer; samarbeidet mellom disipliner er begrenset; andre merker ingen 

forskjell (4 kommentarer). 

 

5. Har større institutt gitt bedre ressursutnyttelse på fakultetsnivå? 

Svar N 

Ja 13 

Nei 15 

Vet ikke 15 

Dette spørsmålet ga 18  kommentarer, hvorav 15 var av typen "vet ikke" eller "aner ikke". De 

tre resterende svarte med ett betinget "ja": dersom det handler om økonomi er det greit, men  



   

 

 

 

"nei" dersom det gjelder faglig kvalitet. I tillegg var det sagt at det gjenstår en del samarbeid, 

selv om mye er gjort. 

 

6. Har den nye instituttstrykturen, med instituttleder med utvidede fullmakter, gitt 

faglige gevinster for studier ved instituttet? 

Svar N 

Ja 14 

Nei 11 

Vet ikke 12 

Tolv har svart med "vet ikke", "umulig å vite". Resten av kommentarene (10) kan inndeles på 

følgende vis: 

a) et betinget "ja": dersom det er en aktiv instituttledelse, samt større fleksibilitet for BA-

graden; kanskje innenfor administrasjonen, men ikke faglig; 

b) nei: ingen innvirkning på studiene, det merkes ingenting til gavn for instituttet, og man 

ønsker litt mer handlekraft og visjon; det er altfor mye administrative oppgaver. 

c) diverse svar som kommenterer at den nye instituttstrukturen, med instituttleder med 

utvidede fullmakter er potensielt en stor mulighet til å nå langt med faglig-strategiske 

satsninger, i tillegg til at det hadde vært bedre dersom man handlet mer som faglig enn 

byråkratisk toppleder. 

 

7. Har den nye instituttstrykturen, med instituttleder med utvidede fullmakter, gitt 

faglige gevinster for forskningen ved instituttet? 

Svar N 

Ja 16 

Nei 9 

Vet ikke 11 

Det var 20 kommentarer her; elleve har svart med "vet ikke", "er usikker" og "vanskelig å 

uttale seg om dette"; resten (9) har svart med: 

a) ja: fordi at det er mer motivasjon for forskning; man merker at det har vært gode resultater i 

form av konferanser, publikasjoner, workshops, og ikke minst, konkurransen har blitt en 

positiv drivkraft. 

b) nei: lite åpenhet om hvem som får midler, mange på faglige visjoner, lite fleksible modeller 

for bemanning og budsjett, mye byråkrati og mindre lederskap. 

 

8. Har den nye instituttstrukturen, med instituttleder med utvidede fullmakter, gitt 

faglige gevinster for formidlingen ved instituttet? 

Svar N 

Ja 14 

Nei 13 

Vet ikke 10 



   

 

 

 

Her er det 4 utdypende kommentarer.  Alle 4 peker på at dette neppe er instituttleders oppgave.  

En kommentar foreslår mer synliggjøring av formidling f.eks. i IF-nytt og på IFs hjemmeside, 

slik at alle blir mer oppmerksom på denne delen av vårt samfunnsoppdrag, og én mener at 

instituttets struktur er helt irrelevant her.  To kommentarer påpeker at det drives lite utadrettet 

virksomhet på IF, lite forskningsformidling, med unntak for et par individer og prosjekter. 

 

9. Er du aktivt med i en (eller flere) forskergruppe(r)? 

Svar N % 

Ja 26 70 

Nei 11 30 

Her er det 8 kommentarer, hvorav én like lang som de andre til sammen. I denne 

kommentaren hevdes det at forskergruppene er et produkt av der rådende 

bevilgningsmodellen for forskning, og at faglige og forskningsmessige forhold blir 

underordnet dette.  Aktiviteten er lav i de gruppene som vedkommende er medlem av, og man 

burde kanskje heller snakke om uforpliktende nettverk, der de menige medlemmene har liten 

påvirkningskraft ettersom de ikke blir konsulert i noen vesentlig grad.  Av de andre 7 

kommentarene er 5 negative p.g.a. liten aktivitet i gruppen(e), at gruppen er nedlagt, eller at 

vedkommende ikke har funnet en gruppe som passer og/eller er sentral for egen forskning.  1 

kommentar understreker at ordningen med forskergrupper er god. 

 

10. Er din(e) forskergruppe(r) dannet på grunnlag av:  

Svar N % 

Et pågående prosjekt 11 37 

Et faglig fellesskap i vid 

forstand 

18 60 

Et tematisk, metodisk, eller 

annet mer spesifikt fellesskap 

9 30 

Annet 1 3 

 

Her er 1 som svarer følgende under kategorien Annet: «ad hoc».  Ellers er det kun 1 

kommentar, nemlig: «Det var ikke spesifikt nok til å kunne fortsette». 

 

11. Hvilke aktiviteter arrangeres i regi av din(e) forskergruppe(r)? 

Her er det 22 kommentarer, hvorav de fleste er relativt korte og nevner: workshops, seminarer, 

publikasjoner, gjesteforelesere, fremlegging av egen forskning.  2 kommentarer er negative og 

påpeker liten aktivitet eller at aktiviteten har dabbet av. 1 kommentar er svært detaljert og 

nevner gjesteforskeropphold, utenlandsopphold, boklanseringer, PHD-veiledning/forum, MA-

veiledning/forum, formidling, sosiale arrangementer. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

12. Vil du si at din deltakelse i forskergruppen(e) beriker din forskningsvirksomhet? 

Svar N % 

Ja 18 75 

Nei 6 25 

Her er det 10 kommentarer, og to respondenter 2 nevner at sin aktivitet er knyttet til eksterne, 

internasjonale nettverk og ikke institutt- eller fakultetsbaserte grupper. 4 gir uttrykk for 

reservasjoner av typen ‘for tidlig å si’ eller at aktiviteten er noe perifer i forhold til 

primæraktiviteten eller sammenlignet med andre samarbeidsformer, f.eks. 

konferansedeltakelse o.l.  En respondent svarer at aktivitetsnivået er for lavt og en annen at 

administrasjonen av gruppene er for krevende og dessuten ‘ubelønnet’.   

 

13. Driver du med individuell forskning? 

Svar N % 

Ja, utelukkende 12 34 

Ja, i tillegg til 

forskergruppens arbeid 

19 54 

Nei 4 11 

Kommentarene her viser stor variasjon blant instituttets tilsatte og at skillet mellom 

‘individuell’ og ‘forskergruppe-basert’ forskning ikke er enkelt å trekke. Flere melder at de 

opplever forskningen innenfor forskergruppen som ‘individuell’, selv om den drives i 

tilknytning til en forskergruppe. Andre gir inntrykk av å ønske mer samarbeid, uten at man 

har funnet et egnet fellesskap. Kommentarene gir inntrykk av at tradisjonen med 

‘individuelle’ prosjekter lever godt sammen med stor samarbeidsvilje. 

14. Har fagsammensetningen på instituttet fungert tilfredsstillende? 

Svar N 

Ja 27 

Nei 4 

Vet ikke 3 

Èn respondent svarer at det ikke er noe forskjell etter instituttsammenslåingen, mens de fleste 

kommentarer er positive. Èn person priser Øst-Asia-satsningen, mens to respondenter 

uttrykker et ønske om andre faglige konstellasjoner (med allmenn lingvistikk, allmenn 

litteratur og/eller klassisk).   



   

 

 

 

 

15. Ønsker du å endre gjeldende ordning med tilsatt instituttleder? 

Svar N 

Ja 9 

Nei 23 

Vet ikke 2 

De aller fleste som skrev utfyllende kommentarer var positive til ordningen med tilsatt 

instituttleder. Flere understreker viktigheten av å ha en leder som er motivert, som ønsker 

ansvar og som har de nødvendige kvalifikasjonene. Det blir nevnt at dette blir spesielt viktig 

med store institutt, der en har et spesielt behov for en leder med ‘tyngde’. Flere stiller seg 

negativt til valgte ledere som går motvillig til oppgaven.  

Tre kommentarer av negativ art uttrykker bekymring for institusjonell demokrati. Det påpekes 

at den gamle ordningen var mer demokratisk.  

   

Andre kommentarer: 

Kommentarene som ble gitt her var noe spredt tematisk, men ett poeng gikk igjen blant flere, 

ønsket om bedre informasjon og tydelighet på instituttnivået og mellom fakultetet og 

instituttet. Flere opplever fakultetsnivået (og ledelsesnivået generelt) som ‘fjernt’.  En tilsatt 

nevner demokratiske problemer knyttet til den nye strukturen og mangelen på informasjon og 

tydelighet.  

En respondent påpeker at disse spørsmålene i liten grad tar opp instituttlederrollen. 

En respondent svarer at strukturelle utfordringer skaper problemer for tverrfakultær forskning.  

 

III. Oppsummering 

Hovedinntrykkene fra svarene som er gitt, skal i det følgende knyttes opp mot 

hovedspørsmålene som ble sendt over fra fakultetet (jf. punkt 1).  Det er ikke gitt entydige 

svar på alle spørsmål, noe som gjør oppsummering vanskelig på enkelte punkter. 

På spørsmålet om den nye instituttstrukturen har gitt faglige gevinster for studier, forskning 

og formidling på IF, er svarene nokså jevnt fordelt over svarkategoriene. Det er noen flere 

positive enn negative svar, men nesten like mange svarer at de ikke har en klar mening. Det 

punktet som har flest positive svar, er forskning, der få svarte negativt. Det er nokså delte 

meninger om gevinstene av den nye strukturen tatt under ett. 

Spørsmålet om bedre faglig og administrativ ressursutnyttelse er delt opp, også når det gjelder 

nivåene (institutt og fakultet). Her er det et tydelig flertall som mener at det er bedre bruk av 

administrative ressurser på instituttnivå, mens det er delte meninger om utnyttelsen av 

administrative ressurser på fakultetsnivå. Når det gjelder utnyttelse av faglige ressurser, er det 

nokså jevn fordeling på svarene. I korthet antyder svarene at gevinsten ved 

instituttsammenslåingen er tydeligst når det gjelder de administrative tjenestene og 

ressursutnyttelsen på instituttnivå. Gevinsten er mindre tydelig hva angår de faglige 

ressursene. 

Flertallet mener at kvaliteten på de administrative tjenestene har økt. 

De tilsatte er bedt om å gi svar på spørsmål om egen deltakelse i forskergrupper og om 

aktivitetene i gruppene, og om verdien av slik deltakelse for egen forskning. Flere 

respondenter svarer at forskergruppen(e) de deltar i, er organisert rundt et prosjekt, mens 

flertallet angir at gruppen(e) er etablert på grunnlag av ‘et faglig fellesskap i vid forstand’. 

Gruppenes aktiviteter omfatter seminarer, publikasjoner, gjesteforelesere, diskusjoner av egne 

arbeider, mm. De fleste mener at deltakelse er en berikelse for egen forskningsvirksomhet. 

Det kan se ut som de fleste knytter sin deltakelse opp mot individuell forskning, og at flere ser 



   

 

 

 

grupper og nettverk utenfor instituttet som viktig. Noen nevner at aktivitetsnivået er lavt eller 

uforpliktende, eller at man ikke har funnet en gruppe ‘som passer’. Selv om innstillingen til 

forskergrupper jevnt over ser ut til å være positiv, får man inntrykk av at ordningen ikke helt 

har funnet sin optimale form ved IF. 

Langt de fleste mener at fagsammensetningen ved instituttet har fungert tilfredsstillende. Det 

store flertallet ønsker å beholde ordningen med tilsatt leder, mens flere etterlyser en videre 

diskusjon av instituttleders rolle. 

I korthet kan det se ut som om respondentene på IF er delt i sin vurdering av hvorvidt 

instituttsammenslåingen har medført bedre ressursutnyttelse eller gevinster for aktiviteten, 

med unntak av den administrative siden, hvor man er enig om at det er gjort forbedringer. De 

som svarer, er stort sett positiv til forskergrupper.  De er interessert i samarbeid, men noen av 

dem ønsker videre utvikling av ordningen. Respondentene er med stor majoritet fornøyd med 

instituttets faglige sammensetning og de ønsker å beholde ordningen med tilsatt leder. 

     

 

 

Bergen, 7. november 2012 

 

 

 

Turid Daae Sandra L. Halverson  Helge Vidar Holm Miquel Quesada 
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Evaluering av instituttsammenslåingen (IF) 

Rapport fra en arbeidsgruppe 
 

 

 

I. Arbeidsgruppe og mandat 

I epost av 14. august oppnevnte instituttleder Leiv Egil Breivik en arbeidsgruppe som fikk i 

oppdrag å lage et saksforelegg til Instituttrådets behandling av saken om 

instituttsammenslåing (jf. sak 2012/5473-TRM). Arbeidsgruppens medlemmer er: Turid Daae, 

Sandra Halverson (leder), Helge Vidar Holm og Miguel Quesada. Gruppens mandat ble 

formulert som følger: 

 

Eg bed om at komiteen syter for at fagmiljøa og dei ulike stillingsgruppene vert høyrde i 

evalueringsrunden (jf. brevet frå fakultetet). 

 I ovennevnte brev fra fakultetet ble instituttene bedt om å svare på følgende fem spørsmål: 

a. Har den nye instituttstrukturen, med instituttledere med utvidede fullmakter, gitt faglige 

gevinster for studier, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling? 

b. Har større institutter ført til bedre faglig og administrativ ressursutnyttelse på institutt- og 

fakultetsnivå? 

c. Har en større instituttadministrasjon bidratt til økt kvalitet på de administrative tjenestene? 

d. Hvordan fungerer forskergruppeordningen innenfor de nye instituttene? 

e. Er det ønskelig med endring i fakultetets ordning når det gjelder tilsatt instituttleder, i 

tilfelle hvorfor? 

 

Arbeidsgruppen utarbeidet et spørreskjema der disse spørsmålene ble noe omarbeidet (se 

punkt 2). Dette spørreskjemaet ble sendt ut til alle på listen alle.if@if.uib.no den 18. 

september, med svarfrist den 7. oktober. En påminning ble sendt ut ca. en uke før svarfristen. 

Totalt 56 tilsatte har svart, og av disse leverte en mindre andel (13%) ufullstendige 

svarskjema. Alle svarene er tatt med i analysen av materialet. Fordelingen av svarene på 

stillingskategori er:  

 

Gruppe A – 16 

Gruppe B – 2 

Gruppe C – 2 

Ingen kategori angitt - 36   

 

 

II. Svarene 

Ved en inkurie ble det ikke lagt inn ‘vet ikke’ som et avkrysningsalternativ i spørreskjemaet. 

Respondentene ble bedt om å skrive dette svaret inn i kommentarfeltet om ønskelig. Antall 

‘vet ikke’ er følgelig telt opp manuelt i det som følger. Vi beklager denne svakheten i 

analysene.  
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Nede gis først en oversikt over fordelingen på svaralternativene, fulgt av en oppsummering av 

de frie kommentarene. 

 

1. Har større institutt gitt bedre administrativ ressursutnyttelse på instituttnivå? 

Svar N 

Ja 25 

Nei 8 

Vet ikke 8 

De som mener at den administrative ressursutnyttelsen ved instituttet er blir mer effektiv, har 

lagt vekt på at fordelingen av arbeidsoppgaver er bedret og at rutiner og faglig arbeidsmiljø 

for de administrativt ansatte er forbedret. 

De som mener at ting ikke er blitt bedre, er noe delt i sin oppfatning: dels er situasjonen 

uforandret sammenlignet med tidligere, dels er kvaliteten på de administrative tjenestene blitt 

dårligere, dvs. mer ineffektiv og uoversiktlig p.g.a at instituttet, og dermed administrasjonen, 

er blitt betydelig større. En person mener at gevinsten ikke står i forhold til kostnadene ved 

sammenslåingen. 

 

2.  Har større institutt gitt bedre administrativ ressursutnyttelse på fakultetsnivå? 

Svar N 

Ja 16 

Nei 10 

Vet ikke 15 

I positiv retning kan nevnes: bedre administrativ ressursutnyttelse på fakultetsnivå.  

I negativ retning anføres: for korte frister for innlevering av rapporter, til dels «oppblåst» 

byråkrati, større avstand mellom fakultet og institutt. Noen mener at det ikke er noen gevinst 

på fakultetsnivå. 

 

 

 

 



   

 

 

 

3. Har større instituttadministrasjon bidratt til økt kvalitet på de administrative 

tjenestene? 

Svar N 

Ja 24 

Nei 12 

Vet ikke 8 

De fleste mener at kvaliteten på de administrative tjenestene er blitt bedre og at det er bedre 

kontakt mellom de faglige og administrasjonen. 

Noen mener at kvaliteten er like god som før, mens et mindretall synes at kvaliteten er 

forverret p.g.a at det er flere personer å forholde seg til, at tjenestene blir ineffektive da de må 

gå gjennom for mange ledd. Dessuten har de vitenskapelige fått flere administrative oppgaver 

å utføre. 

 

4. Har større institutt gitt bedre faglig ressursutnyttelse på instituttnivå? 

Svar N 

Ja 18 

Nei 17 

Vet ikke 3 

Her var det 14 kommentarer som kan deles i tre grupper:  

a) de som mener større institutt har gitt bedre faglig ressursutnyttelse på instituttnivå, spesielt 

når det gjelder økonomien og for de små fagmiljøene, og bedre muligheter for forskning (3 

kommentarer);  

b) de som ikke syns den nye ordningen har gitt bedre faglig ressursutnyttelse (6 kommentarer), 

grunnet mindre mulighet for samarbeid, mindre ressurser og færre faglige stillinger (6 

kommentarer); og 

c) kommentarer av typen "verken eller": her gis det vekt på at det ikke har blitt gjort noen 

vesentlige forandringer; samarbeidet mellom disipliner er begrenset; andre merker ingen 

forskjell (4 kommentarer). 

 

5. Har større institutt gitt bedre ressursutnyttelse på fakultetsnivå? 

Svar N 

Ja 13 

Nei 15 

Vet ikke 15 

Dette spørsmålet ga 18  kommentarer, hvorav 15 var av typen "vet ikke" eller "aner ikke". De 

tre resterende svarte med ett betinget "ja": dersom det handler om økonomi er det greit, men  



   

 

 

 

"nei" dersom det gjelder faglig kvalitet. I tillegg var det sagt at det gjenstår en del samarbeid, 

selv om mye er gjort. 

 

6. Har den nye instituttstrykturen, med instituttleder med utvidede fullmakter, gitt 

faglige gevinster for studier ved instituttet? 

Svar N 

Ja 14 

Nei 11 

Vet ikke 12 

Tolv har svart med "vet ikke", "umulig å vite". Resten av kommentarene (10) kan inndeles på 

følgende vis: 

a) et betinget "ja": dersom det er en aktiv instituttledelse, samt større fleksibilitet for BA-

graden; kanskje innenfor administrasjonen, men ikke faglig; 

b) nei: ingen innvirkning på studiene, det merkes ingenting til gavn for instituttet, og man 

ønsker litt mer handlekraft og visjon; det er altfor mye administrative oppgaver. 

c) diverse svar som kommenterer at den nye instituttstrukturen, med instituttleder med 

utvidede fullmakter er potensielt en stor mulighet til å nå langt med faglig-strategiske 

satsninger, i tillegg til at det hadde vært bedre dersom man handlet mer som faglig enn 

byråkratisk toppleder. 

 

7. Har den nye instituttstrykturen, med instituttleder med utvidede fullmakter, gitt 

faglige gevinster for forskningen ved instituttet? 

Svar N 

Ja 16 

Nei 9 

Vet ikke 11 

Det var 20 kommentarer her; elleve har svart med "vet ikke", "er usikker" og "vanskelig å 

uttale seg om dette"; resten (9) har svart med: 

a) ja: fordi at det er mer motivasjon for forskning; man merker at det har vært gode resultater i 

form av konferanser, publikasjoner, workshops, og ikke minst, konkurransen har blitt en 

positiv drivkraft. 

b) nei: lite åpenhet om hvem som får midler, mange på faglige visjoner, lite fleksible modeller 

for bemanning og budsjett, mye byråkrati og mindre lederskap. 

 

8. Har den nye instituttstrukturen, med instituttleder med utvidede fullmakter, gitt 

faglige gevinster for formidlingen ved instituttet? 

Svar N 

Ja 14 

Nei 13 

Vet ikke 10 



   

 

 

 

Her er det 4 utdypende kommentarer.  Alle 4 peker på at dette neppe er instituttleders oppgave.  

En kommentar foreslår mer synliggjøring av formidling f.eks. i IF-nytt og på IFs hjemmeside, 

slik at alle blir mer oppmerksom på denne delen av vårt samfunnsoppdrag, og én mener at 

instituttets struktur er helt irrelevant her.  To kommentarer påpeker at det drives lite utadrettet 

virksomhet på IF, lite forskningsformidling, med unntak for et par individer og prosjekter. 

 

9. Er du aktivt med i en (eller flere) forskergruppe(r)? 

Svar N % 

Ja 26 70 

Nei 11 30 

Her er det 8 kommentarer, hvorav én like lang som de andre til sammen. I denne 

kommentaren hevdes det at forskergruppene er et produkt av der rådende 

bevilgningsmodellen for forskning, og at faglige og forskningsmessige forhold blir 

underordnet dette.  Aktiviteten er lav i de gruppene som vedkommende er medlem av, og man 

burde kanskje heller snakke om uforpliktende nettverk, der de menige medlemmene har liten 

påvirkningskraft ettersom de ikke blir konsulert i noen vesentlig grad.  Av de andre 7 

kommentarene er 5 negative p.g.a. liten aktivitet i gruppen(e), at gruppen er nedlagt, eller at 

vedkommende ikke har funnet en gruppe som passer og/eller er sentral for egen forskning.  1 

kommentar understreker at ordningen med forskergrupper er god. 

 

10. Er din(e) forskergruppe(r) dannet på grunnlag av:  

Svar N % 

Et pågående prosjekt 11 37 

Et faglig fellesskap i vid 

forstand 

18 60 

Et tematisk, metodisk, eller 

annet mer spesifikt fellesskap 

9 30 

Annet 1 3 

 

Her er 1 som svarer følgende under kategorien Annet: «ad hoc».  Ellers er det kun 1 

kommentar, nemlig: «Det var ikke spesifikt nok til å kunne fortsette». 

 

11. Hvilke aktiviteter arrangeres i regi av din(e) forskergruppe(r)? 

Her er det 22 kommentarer, hvorav de fleste er relativt korte og nevner: workshops, seminarer, 

publikasjoner, gjesteforelesere, fremlegging av egen forskning.  2 kommentarer er negative og 

påpeker liten aktivitet eller at aktiviteten har dabbet av. 1 kommentar er svært detaljert og 

nevner gjesteforskeropphold, utenlandsopphold, boklanseringer, PHD-veiledning/forum, MA-

veiledning/forum, formidling, sosiale arrangementer. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

12. Vil du si at din deltakelse i forskergruppen(e) beriker din forskningsvirksomhet? 

Svar N % 

Ja 18 75 

Nei 6 25 

Her er det 10 kommentarer, og to respondenter 2 nevner at sin aktivitet er knyttet til eksterne, 

internasjonale nettverk og ikke institutt- eller fakultetsbaserte grupper. 4 gir uttrykk for 

reservasjoner av typen ‘for tidlig å si’ eller at aktiviteten er noe perifer i forhold til 

primæraktiviteten eller sammenlignet med andre samarbeidsformer, f.eks. 

konferansedeltakelse o.l.  En respondent svarer at aktivitetsnivået er for lavt og en annen at 

administrasjonen av gruppene er for krevende og dessuten ‘ubelønnet’.   

 

13. Driver du med individuell forskning? 

Svar N % 

Ja, utelukkende 12 34 

Ja, i tillegg til 

forskergruppens arbeid 

19 54 

Nei 4 11 

Kommentarene her viser stor variasjon blant instituttets tilsatte og at skillet mellom 

‘individuell’ og ‘forskergruppe-basert’ forskning ikke er enkelt å trekke. Flere melder at de 

opplever forskningen innenfor forskergruppen som ‘individuell’, selv om den drives i 

tilknytning til en forskergruppe. Andre gir inntrykk av å ønske mer samarbeid, uten at man 

har funnet et egnet fellesskap. Kommentarene gir inntrykk av at tradisjonen med 

‘individuelle’ prosjekter lever godt sammen med stor samarbeidsvilje. 

14. Har fagsammensetningen på instituttet fungert tilfredsstillende? 

Svar N 

Ja 27 

Nei 4 

Vet ikke 3 

Èn respondent svarer at det ikke er noe forskjell etter instituttsammenslåingen, mens de fleste 

kommentarer er positive. Èn person priser Øst-Asia-satsningen, mens to respondenter 

uttrykker et ønske om andre faglige konstellasjoner (med allmenn lingvistikk, allmenn 

litteratur og/eller klassisk).   



   

 

 

 

 

15. Ønsker du å endre gjeldende ordning med tilsatt instituttleder? 

Svar N 

Ja 9 

Nei 23 

Vet ikke 2 

De aller fleste som skrev utfyllende kommentarer var positive til ordningen med tilsatt 

instituttleder. Flere understreker viktigheten av å ha en leder som er motivert, som ønsker 

ansvar og som har de nødvendige kvalifikasjonene. Det blir nevnt at dette blir spesielt viktig 

med store institutt, der en har et spesielt behov for en leder med ‘tyngde’. Flere stiller seg 

negativt til valgte ledere som går motvillig til oppgaven.  

Tre kommentarer av negativ art uttrykker bekymring for institusjonell demokrati. Det påpekes 

at den gamle ordningen var mer demokratisk.  

   

Andre kommentarer: 

Kommentarene som ble gitt her var noe spredt tematisk, men ett poeng gikk igjen blant flere, 

ønsket om bedre informasjon og tydelighet på instituttnivået og mellom fakultetet og 

instituttet. Flere opplever fakultetsnivået (og ledelsesnivået generelt) som ‘fjernt’.  En tilsatt 

nevner demokratiske problemer knyttet til den nye strukturen og mangelen på informasjon og 

tydelighet.  

En respondent påpeker at disse spørsmålene i liten grad tar opp instituttlederrollen. 

En respondent svarer at strukturelle utfordringer skaper problemer for tverrfakultær forskning.  

 

III. Oppsummering 

Hovedinntrykkene fra svarene som er gitt, skal i det følgende knyttes opp mot 

hovedspørsmålene som ble sendt over fra fakultetet (jf. punkt 1).  Det er ikke gitt entydige 

svar på alle spørsmål, noe som gjør oppsummering vanskelig på enkelte punkter. 

På spørsmålet om den nye instituttstrukturen har gitt faglige gevinster for studier, forskning 

og formidling på IF, er svarene nokså jevnt fordelt over svarkategoriene. Det er noen flere 

positive enn negative svar, men nesten like mange svarer at de ikke har en klar mening. Det 

punktet som har flest positive svar, er forskning, der få svarte negativt. Det er nokså delte 

meninger om gevinstene av den nye strukturen tatt under ett. 

Spørsmålet om bedre faglig og administrativ ressursutnyttelse er delt opp, også når det gjelder 

nivåene (institutt og fakultet). Her er det et tydelig flertall som mener at det er bedre bruk av 

administrative ressurser på instituttnivå, mens det er delte meninger om utnyttelsen av 

administrative ressurser på fakultetsnivå. Når det gjelder utnyttelse av faglige ressurser, er det 

nokså jevn fordeling på svarene. I korthet antyder svarene at gevinsten ved 

instituttsammenslåingen er tydeligst når det gjelder de administrative tjenestene og 

ressursutnyttelsen på instituttnivå. Gevinsten er mindre tydelig hva angår de faglige 

ressursene. 

Flertallet mener at kvaliteten på de administrative tjenestene har økt. 

De tilsatte er bedt om å gi svar på spørsmål om egen deltakelse i forskergrupper og om 

aktivitetene i gruppene, og om verdien av slik deltakelse for egen forskning. Flere 

respondenter svarer at forskergruppen(e) de deltar i, er organisert rundt et prosjekt, mens 

flertallet angir at gruppen(e) er etablert på grunnlag av ‘et faglig fellesskap i vid forstand’. 

Gruppenes aktiviteter omfatter seminarer, publikasjoner, gjesteforelesere, diskusjoner av egne 

arbeider, mm. De fleste mener at deltakelse er en berikelse for egen forskningsvirksomhet. 

Det kan se ut som de fleste knytter sin deltakelse opp mot individuell forskning, og at flere ser 



   

 

 

 

grupper og nettverk utenfor instituttet som viktig. Noen nevner at aktivitetsnivået er lavt eller 

uforpliktende, eller at man ikke har funnet en gruppe ‘som passer’. Selv om innstillingen til 

forskergrupper jevnt over ser ut til å være positiv, får man inntrykk av at ordningen ikke helt 

har funnet sin optimale form ved IF. 

Langt de fleste mener at fagsammensetningen ved instituttet har fungert tilfredsstillende. Det 

store flertallet ønsker å beholde ordningen med tilsatt leder, mens flere etterlyser en videre 

diskusjon av instituttleders rolle. 

I korthet kan det se ut som om respondentene på IF er delt i sin vurdering av hvorvidt 

instituttsammenslåingen har medført bedre ressursutnyttelse eller gevinster for aktiviteten, 

med unntak av den administrative siden, hvor man er enig om at det er gjort forbedringer. De 

som svarer, er stort sett positiv til forskergrupper.  De er interessert i samarbeid, men noen av 

dem ønsker videre utvikling av ordningen. Respondentene er med stor majoritet fornøyd med 

instituttets faglige sammensetning og de ønsker å beholde ordningen med tilsatt leder. 

     

 

 

Bergen, 7. november 2012 

 

 

 

Turid Daae Sandra L. Halverson  Helge Vidar Holm Miquel Quesada 
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12.11.12 
 
Til 
Det humanistiske fakultetet 
 

EVALUERING AV INSTITUTTSTRUKTUREN. 
HØYRINGSSVAR FRÅ INSTITUTTRÅDET VED LLE 

 
I Bakgrunn og referansar 
 

 Brev frå HF-fakultetet 19.06.12, 2012/5473-TRM 
 
Grunnlaget for dette høyringssvaret er ein intern evalueringsrunde i fagmiljøa ved 
instituttet. Brevet frå fakultetet vart diskutert på IR-møte 27.08.12, sak 23/12, med 
vedtak om framdriftsplan og høyring i fagmiljøa, saka vart deretter send ut til alle 
fagmiljø 4.9.12. Høyringssvara vart så samanfatta og diskuterte på allmøte 15.10.12. Det 
kom innspel frå alle fagmiljø unnateke to. Eit framlegg til høyringssvar vart laga på 
grunnlag av den interne høyringsrunden og handsama på IR-møte 5.11.12. Den 
redigerte teksten er sirkulert til medlemene i IR og innsend innan den fastsette fristen 
15.11.12. 
 
Instituttleiaren sender ei separat høyringsfråsegn. 
 
II Svar på evalueringsspørsmåla 
 
Spørsmål 1: Har den nye instituttstrukturen, med instituttleiarar med utvida 
fullmakter, gitt faglege vinstar for studium, forsking, kunstnerisk utviklingsarbeid og 
formidling? 
 
Dei fast vitskapleg tilsette ved LLE er jamt over kritiske til den nye instituttstrukturen og 
meiner at den ikkje har gjeve faglege vinstar. Dette går på tvers av fagmiljøgrenser. 
Hovudpunkt i denne kritikken er: 
 

 LLE er for stort og heterogent, og det er for stor fagleg spreiing.  
 Fagsamansetjinga er tilfeldig og tunt grunngjeven, ulogisk og lite tenleg, og har 

fungert lite tilfredsstillande. Dette har medført at den fellesskapskjensla som ei 
større og meir slagkraftig eining i teorien vil kunna gje, er blitt pulverisert. Vi 
antar at ingen leiar kan bli fagleg samlande for eit så heterogent institutt som LLE. 
Nokre fagmiljø har erfaringar med overstyring i forskningsmessige avgjerder på 
grunnivå som har vore opplevd som uheldige.  

 Ikkje alle fagmiljø meiner likevel det er mogeleg, realistisk eller nødvendig at 
instituttleiaren skal kunna vera fagleg samlande. 

 Den nye instituttstrukturen, inkludert instituttleiar med uvida fullmakter, har 
derfor neppe gjeve faglege vinstar for studium, forsking, utviklingsarbeid og 
formidling. Den faglege synergieffekten, som ein del kanskje hadde venta seg, har 
i all hovudsak uteblitt. Fagleg betre ressursutnytting kan ikkje seiast å ha 
oppstått i særleg grad. 

 Om den vitskaplege produksjonen er blitt høgare etter etableringa av 
storinstituttet, så er det heller ikkje på grunn av, men snarare trass i, den nye 
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tilknytinga til LLE.  
 
Desse kritiske invendingane kan konkretiserast til ulike fag: 
 

 Kunsthistorie kunne truleg hatt eit mer fruktbart samarbeid med fagmiljø på 
AHKR. Faget har ikkje hatt noko samarbeid med andre fagmiljø ved LLE, fordi det 
så langt ikkje har vore fagleg grunnlag for det. Den institusjonelle tilknytinga til 
LLE har ikkje hatt noko å seia for forskingsaktiviteten. 

 Det finst samarbeid mellom lingvistiske fag og andre fag omkring undervisning 
og forsking, men det er ikkje klårt at instituttstrukturen har noka særleg ære for 
dette. Slikt samarbeid skjer også over instituttgrensene. 

 For norskkursa er det viktig å få halda på kontakten med nordiskmiljøet, men 
samanslåinga verkar tilfeldig. 

 
Instituttrådet ved LLE ser at instituttleiarrolla ikkje fungerer tilfredsstillande. LLE er så 
stort at instituttleiaren får ei stor mengd av personalsaker og hastesaker og i liten grad 
får tid til overordna og langsiktige oppgåver. Det finst visse unntak, som at at 
instituttleiar med utvida fullmakter raskare kan få gjennom stillingssaker. For 
norskkursa, som er eit fagmiljø med særlege behov, er det ein fordel at personalansvaret 
ligg hjå instituttleiinga og ikkje i fagmiljøet internt. Føresetnaden for at dette skal 
fungera, er tett kommunikasjon og god dialog mellom fagmiljøet og leiinga.  
 
Instituttrådet i den nye strukturen fungerer ikkje tilfredssstillande. Vi har fått eit 
instituttråd som er makteslaust med ein ikkje-demokratisk struktur. Tilsette føler seg 
framandgjorde. Referat frå ulike organ er vanskelege å finna og manglar dels. Det er i 
strid med bedriftskultur og hindrar informasjonsspreiing. 
 
Dei administrativt tilsette – gruppe C – har ingen spesielle kommentarar til dette 
spørsmålet. Spørsmålet om faglege vinstar av samanslåinga er ikkje aktuelt å 
kommentera for den administrative gruppa, bortsett frå å peika på at det er oppnådd 
svært gode resultat når det gjeld publikasjonspoeng og eksternfinansiert forsking. 
 
I gruppe B og D, mellombels tilsette/stipendiatar og studentar, er det historiske 
samanlikningsgrunnlaget for svakt til å gje sikre synspunkt. Studentane framhevar 
likevel opprettinga av programstyre som eit positivt tiltak. 
 
Spørsmål 2: Har større institutt ført til betre fagleg og administrativ ressursutnytting på 
institutt- og fakultetsnivå? 
 
Instituttrådet representerer fire grupper med til dels svært ulike føresetnader for å 
svara. Verken studentane eller gruppe B vil gje klåre vurderingar av dette spørsmålet, 
dette på grunn av for svakt historisk jamføringsgrunnlag. Mellom gruppa av fast 
vitskapleg tilsette og gruppa av administrativt tilsette er synspunkta til dels svært ulike. 
 
Dei fast vitskapleg tilsette ved LLE har som hovudsynspunkt at den faglege 
ressursutnyttinga ikkje har vorte betre i den nye systemet, men at den administrative 
ressursutnyttinga kan ha tent på omlegginga, i kvantifiserbar forstand. Når den faglege 
ressursutnyttinga ikkje fungerer godt nok, har dette fleire årsaker: 
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 Avstanden mellom faga og administrasjonen har auka, nokon vil seia det så sterkt 
som at administrasjonen har utvikla seg til en “stat i staten”. Trass i ein meir 
slagkraftig og betre spesialisert administrasjon, så opplever einskilde fagmiljø at 
den samla sett fungerer dårlegare enn den gjorde før den nye instituttstrukturen 
vart iverksett.  

 Det er eit stort problem – og paradoks – at administrativt arbeid med bruk av 
fagleg tilsette har blitt meir tidkrevjande og dermed meir ressurskrevjande enn 
før pga. fleire hierarkiske nivå (dvs. omgjering frå undervisning og forsking til 
administrasjon). Omfanget for bruk av fagleg tilsette til administrasjon bør 
undersøkjast. 

 UUI har altfor mange heilt ulike fag å arbeida med til å fungera effektivt, jf. 
spørsmål 1 og 5. 

 
Instituttrådet meiner vidare at dei endringane som er gjorde på administrativ side, òg 
ville kunna gjerast på tvers av mindre institutt.  
 
Det er likevel ikkje berre negative vurderingar mellom dei fast vitskapleg tilsette. Nokre 
meiner administrasjonen stort sett fungerer som venta og ganske godt, men først og 
fremst i forhold til å visa til rett person og i riktig retning. Denne tilvisingstenesta er og 
blir ei tilvising, og det konkrete administrative arbeidet vert i altfor stor grad tilbakeført 
til fagfolka. Den hjelpe- og støttefunksjonen mange med god grunn ventar av 
administrasjonen, har forsvunne meir og meir, og det heile er vorte både meir 
anonymisert og avpersonalisert enn før. For nokre er dette ein trivselsmessig negativ 
faktor. 
 
Dei administrativt tilsette ser på si side at  
 

 instituttsamanslåinga har gitt eit velfungerande administrativt apparat å 
studiesida (rettleiing og eksamen), både på instituttnivå og mellom institutt og 
fakultet. På instituttnivået er det blitt betre kontinuitet ved opplæring av nye 
medarbeidarar og ved overlapping ved sjukefråvær. 

 Når det gjeld personaldministrasjon og forskningsadministrasjon, var omfanget 
av arbeidet undervurdert ved instituttsamanslåinga. Instituttleiar får mindre tid 
enn forventa til fagleg utviklingsarbeid på grunn av arbeidet med personalsaker. 
Instituttet greier ikkje å følgja opp dei eksternfinansierte prosjekta godt nok. 

 Innanfor personalfeltet, forsking og forskarutdanning er situasjonen prega av 
uklår oppgåve- og ansvarsfordeling mellom fakultet og institutt, som fører til 
dobbeltarbeid og lite effektiv administrasjon. 

 Innanfor forskingsadministrasjon har ein på instituttet fått til eit tenleg system 
for fordeling av midlar til indivduelle forskingsaktivitetar. 

 
Spørsmål 3: Har ein større instituttadministrasjon ført med seg auka kvalitet på dei 
administrative tenestene? 
 
Instituttrådet understrekar at det er mange hyggelege og kompetente folk i 
administrasjonen ved LLE. Det er likevel langt frå sikkert at kvaliteten på dei 
administrative tenestene nødvendigvis er blitt betre etter at storinstituttet vart etablert.  
 
Administrativt gjev det bra utbyte å vera eit stort institutt på den måten at både studie- 
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og forskingsadministrasjon er styrkt i forhold til tidlegare instituttilknyting. Ulempa er 
at det er mange fleire vitskapleg tilsette som skal ha sørvis, og det er ein del mobilitet i 
staben som fører til meirarbeid.  
 
Administrasjonen fungerer nok generelt betre internt enn før, bl.a. fordi det er nærare 
kontakt mellom fleire administrative og ei anna arbeidsfordeling. Sjølv om fellestenester 
for generell drift for fleire fagområde kan vera rasjonelt, blir tilbodet for brukarane 
oppfatta som redusert.  
 
Eit problem som særleg dei lingvistiske faga har merka på grunn av stor ekstern 
prosjektportefølje, er at dei forskingsadministrative tenestene er altfor små i høve til 
omfanget av prosjekt og trongen for oppfølgingsarbeid. Fagmiljø med stor 
prosjektinnhenting har bruk for styrking på økonomisk/finansiell kompetanse nærare 
fagmiljøa enn no. Totalt sett er det derfor grunn til å meina at instituttet er 
underadministrert.  
 
Instituttrådet trur likevel ikkje utan vidare at løysinga på problema vil liggja i ei 
eventuell utviding av den administrative staben, jf. svara på spørsmål 1 og 5. 
 
I forlenginga av dette meiner instituttrådet at det “kulturelle” forholdet mellom 
administrasjon og fagleg grunnverksemd har utvikla seg i uheldig retning. Eitt underleg 
utslag av denne “kulturen” er at fagfolk nesten aldri blir spurde til råds når det er tale 
om administrative tiltak eller nyordningar, fagfolka blir berre – og ofte svært seint – stilt 
overfor tiltak som alt er gjennomførte, utan høve til å forandra på eller reversera 
uheldige og svært dårleg gjennomtenkte prosessar. 
 
Vi foreslår derfor at administrasjonen ved dei nye storinstitutta i langt sterkare grad 
vert organiserte etter faglege behov og ikkje etter overordna byråkratiske prinsipp. Kort 
sagt: Administrasjonen må bli meir fagnær og mindre ein sjølvrådig “stat i staten”. 
 
Dei administrativt tilsette meiner at spørsmålet er vanskeleg å svara på, fordi det er 
uklart kva som er meint med «auka kvalitet». Standardisering, med fokus på å følgja 
oppsette reglar framfor individuell tilpassing, vil for nokre vera ei forbetring, for andre 
eit tilbakeskritt. 
 
Dei administrative tilsette meiner vidare at det administrative arbeidet held ein god 
kvalitet, i den forstand at dei viktigaste oppgåvene blir løyste innanfor dei fristar som er 
sette. Spesialisering av arbeidsoppgåvene har også bidrege til ei kvalitetsheving. På 
nokre område er avstanden til dei vitskapleg tilsette blitt merkbar stor. For dei 
administrativt tilsette er det positivt å høyra til eit større kollegialt miljø.  
 
Gruppe B framhevar at det er mange flinke administrativt tilsette, men manglar 
historisk jamføringsgrunnlag.  
 
Studentutvalet ved LLE opplever på si side stadig at kvaliteten på dei administrative 
tenestene kan forbetrast. Ei rekkje administrative tenester vert opplevde som 
hovudsakleg gunstige for dei tilsette framfor studentane: registreringar, problem ved 
registrering av fag, innlevering av eksamen både via internett og papir. Ein bør vera på 
jakt etter enklare løysingar.   
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Studentutvalet peikar på den positive sida på at studierettleiinga og kontakten mellom 
student og administrasjon er god.  
 
 
Spørsmål 4: Korleis fungerer forskargruppeordninga innanfor dei nye institutta? 
 
Det er delte meiningar om dette spørsmålet i dei vitskaplege fagmiljøa ved instituttet.  
 
Eit vanleg syn er at forskargruppene fungerer godt, men utan at instituttet har tilført dei 
noko frå eller til. Ei minst like vanleg oppfatning er at forskargruppene i liten grad er 
storleikar som dei tilsette opplever tilhøyrsle til. Gruppene er stort sett små og har lett 
for å falla saman når dei tilsette har for mange andre oppgåver. Fagsamansetjinga på 
instituttet ligg ikkje til rette for fornuftige forskingsgrupper, men er like mykje til hinder.  
 
Det er lagt vekt på at forskargrupper bør kunne følgja faglege emne også på tvers av 
institutt, slik det finst eksempel på, og som kan vera ein styrke i nokre tilfelle. Eventuelle 
løyvingar på tvers av institutt bør kunna løysast på ein overordna måte som ikkje 
stengjer for det faglege samarbeidet. 
 
Det er trekt fram eitt positivt trekk ved den nye instituttstrukturen: Strukturen har gjort 
det lettare for nokre av forskargruppene å samla folk frå ulike delar av det nye 
instituttet. Dette har vore ein positiv verknad av instituttsamanslåinga, men har ikkje 
fungert like godt for alle forskargruppene. 
 
Dei administrativt tilsette har ingen sterke synspunkt på dette spørsmålet. Både gruppe 
B og studentane peikar på at det synest å vera stor variasjon frå fag til fag. Studentane 
ved digital kultur ser ut til å ha eit tydeleg oppleving av positive effektar, men dette ser 
ut til å vera eit unntak. 
 
Spørsmål 5: Har fagsamansetjinga i dei nye storinstitutta fungert tilfredsstillande? 
 
Instituttrådet legg vekt på at fleire større fagmiljø ved LLE opplever samansetjinga av 
fag som direkte dårleg, unaturleg, altfor omfattande, og administrativt samansett, ikkje 
fagleg. Utan fagleg einskap kan ein ikkje venta at det vil fungera, jf. òg svara på spørsmål 
1. Det er særleg faggruppene allmenn litteratur, kunsthistorie og nordisk som framfører 
denne kritikken, og frå desse miljøa kjem det konkrete framlegg om å dela instituttet i 
to.  
 
Instituttrådet understrekar at ingen fagmiljø har motsett seg ei slik deling, sjølv om ikkje 
alle fagmiljø aktivt har fremja ideen. 
 
Litteraturvitskap gjer framlegg om at LLE vert delt slik:  
 

Allmenn lingvistikk og nordiske språk, med norrønt, stedsnavn og stedsnavnarkiv, norsk 
som andrespråk og nordisk fagdidaktikk bør utgjøre ett institutt. Allmenn litteratur, 
nordisk litteratur, klassisk, kunsthistorie, teatervitenskap og digital kultur bør utgjøre 
et annet. 
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Instituttrådet meiner at tanken om eit estetisk institutt ikkje bør gløymast. Det er ingen 
stor fare for at små fag vert ”skvist” ved ei deling av LLE.  
 
Kunsthistorie opplever at faget kunsthistorie er blitt marginalisert innanfor den altfor 
store instituttstrukturen der nordiskmiljøet ser ut til å dominera. Ideelt sett ønskjer 
fagmiljøet institusjonell tilknyting til medievitskap eller eventuelt AHKR. Miljøet stiller 
seg derfor positivt anten til ei omstrukturering der kunsthistoriemiljøet vert flytta til 
AHKR – eller til den oppdelinga av LLE som litteraturvitskap foreslår. Dette alternativet, 
som kanskje praktisk sett er det som er nærast innanfor rekkjevidd, vil gje ein fagleg sett 
mer homogen instituttstruktur der kunsthistorie som estetisk fagmiljø i større grad ville 
kjenna seg heime. 
 
Fagmiljøet i nordisk legg vekt på at nordisk-komplekset høyrer nokolunde naturleg 
saman med dei lingvistiske faga og allmenn litteratur, men dårlegare med klassisk (sjølv 
om det er ei viss tilknyting til norrønt) og slett ikkje med kunsthistorie eller digital 
kultur. Instituttet bør delast i to, eller delar av det kan gå inn i andre kombinasjonar ved 
fakultetet.  
 
Instituttrådet ser at ei deling av LLE i to kan gjera det lettere for instituttleiaren å vera 
fagleg leiar, og ikkje, som no, berre ein administrativ personalleiar. Ei slik endring, som 
dessutan må innebera at alle vanskelege personalsaker sorterer direkte under fakultetet 
eller UiBs personalavdeling, er sterkt ønskjeleg. Ei deling vil vidare føra med seg at 
forholdet mellom administrasjonen og dei vitskapleg tilsette blir tettare og meir 
personleggjort enn i dag. Dette òg er sterkt ønskjeleg. 
 
Dei administrativt tilsette har ingen sterke synspunkt på dette spørsmålet, men er samd 
i at målet om meir samhandling på tvers av faggrensene ikkje er nådd. 
 
Gruppe B meiner som gruppe A at fagsamansetjinga ved instituttet er for sprikande.  
 
For studentane er samansetjinga av fag positiv, men utfordrande. Studentane ønskjer 
større fleksibilitet når det gjeld innføringsfaga, fordi det er ulike behov for kva 
innføringsfag som er gunstige for dei ulike studieprogramma. Innføringsfaga bør gå 
begge semester. Elles ligg det i nettopp namnet – storinstitutt – større utfordringar for 
Studentutvalet ved LLE, då utvalet aktivt arbeider for å samla studentane ved instituttet 
og skapa tverrfaglege miljø. Ad Fontes fungerer som eit høgst nødvendig og godt 
samlingspunkt for studentane ved LLE. Studentane ser ei positiv utvikling i dette, og 
håper på lang sikt at etableringa av eit tverrfagleg miljø òg kan gje større faglege vinstar. 
 
Spørsmål 6: Er det ønskjeleg med endring i fakultetet si ordning når det gjeld 
tilsett instituttleiar, i tilfelle kvifor? 
 
Instituttrådet legg stor vekt på at eit fleirtal av dei fast vitskapleg tilsette på prinsipielt 
grunnlag går inn for vald instituttleiar som i større grad er synleg som fagleg leiar. Dei 
administrativt tilsette har det stikk motsette synet. I gruppe B er det ikkje nokon som 
ønskjer endring, det same synet har studentutvalet.  
 
Eit stort fleirtal blant dei administrativt tilsette vil altså ha ei ordning med tilsett 
instituttleiar: 
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 Tilsetjingsprosessen er ryddig, med open utlysing og vurdering av kvalifikasjoner 

etter søknad og intervju. 

 I eit heterogent institutt som LLE vil ein tilsett leiar vera meir samlande enn ein 

som representerer berre eitt av fagmiljøa. 

 Ein tilsett instituttleiar har ein instruks å gå etter, og dette skaper ein ryddig 

situasjon. 

 

Eit mindretal av dei administrativt tilsette går inn for ei ordning for med vald leiar, fordi 
ein vald leiar vil stå friare andsynes fakultetet. 
 
Mellom dei fast vitskapleg tilsette går synspunkta altså tydeleg i favør av vald leiar, men 
er likevel litt delte: 
 

 Eit fleirtalssyn er at vald eller tilsett instituttleiar spelar mindre rolle enn 
instituttstorleik og fagsamansetjing, og at ein er prinsipielt for valde leiarar. 
Instituttleiaren bør vera ansvarleg overfor instituttrådet og ikkje fakultetet, og 
han/ho bør vera tilsett av rådet/instituttet. Ein slik leiar vil kunna arbeida med 
langt større legitimitet, fungera konkret fremjande og støttande for fagleg 
verksemd, og dermed også kunna venta seg meir kraftfull støtte frå dei som har 
valt vedkommande.  

 Eit anna syn er at tilsett instituttleiar er ein føresetnad for kompetente 
avgjerdsler, særleg når det er tale om eit så stort og heterogent institutt som LLE. 
Dette blir òg supplert med at det for tilsett leiar blir gjort streng vurdering for å 
få den best kvalifiserte kandidaten til jobben, og vidare at for vald leiar manglar 
det vurderingsprosessar på kvalitet (komité,  intervju o.s.v.). 

 Nokre innspel er pragmatiske, og legg vekt på at slik det er no fungerer, er det 
tenleg med tilsett instituttleiar, særleg om instituttleiaren samspelar med 
instituttstyret. Det er argument for begge ordningane. Ein vald styrar kan ha 
større opplevd legitimitet enn ein tilsett styrar. På den andre sida kan store 
faggrupper komma til å dominera styrarvalet i urimeleg grad på eit institutt der 
storleiken på faggruppene varierer så mykje som på LLE.  

 
Instituttrådet vil likevel også uttrykkja at det er faglege, intellektuelle og personlege 
eigenskapar som har mest å seia, anten leiaren vert vald eller tilsett.  
 
Det er som vi ser, ei utbreidd meining at det generelle problemet er at den tilsette 
instituttleiaren er overbelasta med personaladministrativt arbeid. Verdfull faglig 
kompetanse vert på denne måten ofra til fordel for oppgåver som vitskapleg tilsette 
ikkje nødvendigvis har kompetanse til. Vinsten med tilsett instituttleiar skulle vera sterk 
forskingsleiing, men då er det openbert at instituttleiarane må få ressursar som gjev rom 
for dette.  
 
Det er sett fram to framlegg til revisjon, desse ligg nær kvarandre:  
 

 Ein likestilt leiarduo med tilsett administrasjonssjef som handterer 
personalsaker og økonomi, og vald eller tilsett instituttleder som står for fagleg 
leiing. 
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 Endring av mandatet for instituttleiaren og presisering i retning av å vera ein 
fagleg leiar med hovudansvar for forsking.  

 
 
III Sluttmerknader 
 
Gruppe B meiner svara tyder på at nokre fagmiljø kjenner seg ”åleine” mellom andre 
store fagmiljø. Dette kan tyda på at LLE er for samansett, og at dei store fagmiljøa 
overskyggar dei små. Gruppa påpeiker at splitting kanskje ikkje er det beste tiltaket for å 
inkludere dei små fagmiljøa. 
 
Gruppe B vurderer vidare situasjonen for forskargruppene som problemfylt, nokre 
grupper fungerer tydelegvis ikkje godt. Forskargruppene er viktige, spesielt for 
stipendiatane, og vert kanskje endå viktigare i framtida. Det er på tide at instituttleiar 
eller forskingsleiar tek tak i desse problema. 
 
Dei administrativt tilsette peikar på at utforminga av spørsmåla gjer det vanskeleg å 
komma med gode tilbakemeldingar om kor vidt instituttsamanslåinga har vore vellukka 
for LLE sin del eller ikkje:  
 

 Ein er beden om å vurdere no-situasjonen i høve til situasjonen slik han har før 
samanslåinga. Dette er vanskeleg, då ein av ulike grunnar ikke har oversikta over 
korleis alt var før. 

 Utviklinga på det administrative feltet er prega av generelle utviklingstrekk, og 
det er vanskeleg å seia kva som kjem av den generelle utviklinga og kva som er 
skapt av instituttsamanslåinga. 

 
Dersom denne evalueringsrunden skal vera noko meir enn eit reint pliktløp, ventar 
instituttrådet ved LLE at evalueringa vert følgd opp med ein ny runde som tar opp 
utsiktene for å dela LLE i to. Ei slik deling bør ta sikte på ein fagleg sett meir homogen 
instituttstruktur. Rådet vil be om at dette vert vurdert seriøst og eventuelt iverksett så 
snart det let seg gjera. 
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JM 12.11.12 
 
INSTITUTTSTRUKTUREN – SEPARAT HØYRINGSSVAR FRÅ INSTITUTTLEIAR LLE 
 
Bakgrunn 
 

 Brev frå HF-fakultetet 19.06.12, 2012/5473-TRM.  
 Høyringssvar frå instituttrådet LLE 12.11.12 

 

Spørsmål 1: Har den nye instituttstrukturen, med instituttleiarar med utvida 
fullmakter, gitt faglege vinstar for studium, forsking, kunstnerisk utviklingsarbeid og 
formidling? 
 
Evalueringsrunden har vist at det jamt over rår svært kritiske haldningar til LLE som 
konstruksjon: 
 

 LLE er stort og heterogent.  
 Instituttrådet meiner at den nye instituttstrukturen, inkludert instituttleiar med 

uvida fullmakter, neppe har gjeve faglege vinstar for studium, forsking, 
utviklingsarbeid og formidling, og heller ingen faglege synergieffektar.  

 Om den vitskaplege produksjonen er blitt høgare etter etableringa av 
storinstituttet, så er det ikkje på grunn av, men snarare trass i, den nye 
tilknytinga til LLE.  

 
Heterogeniten gjev grunnlag for svært mange ulike faglege subkulturar og 
kommunikasjonskodar som leiinga må forhalda seg til. På det praktiske planet gjorde 
instituttleiinga eit stort harmoniseringsaarbeid dei første åra etter 2007. 
 
Det er ikkje akseptabelt i lengda for nokon part om instituttleiarrolla ikkje vert oppfatta 
som ei fagleg leiarrolle ellerat kvar einskild tilsett ikkje føler seg sett.  
 
Kritikken mot måten instituttrådet fungerer på i den nye strukturen, er alvorleg. 
Demokratisk underskot og mangel på engasjement er vanskeleg å løysa fullt ut berre på 
lokalt nivå. Eit demokratisk engasjement nedanfrå står kanskje i motstrid til den 
modellen vi har no. Men generelle ideologiske konjunkturar spelar nok òg ei viktig rolle. 
 
Spørsmål 2: Har større institutt ført til betre fagleg og administrativ ressursutnytting på 
institutt- og fakultetsnivå? 
 
Eg sluttar meg her til denne vurderinga frå den interne evalueringa vår: 
 

 Når det gjeld personaladministrasjon og forskningsadministrasjon, var omfanget 
av arbeidet undervurdert ved instituttsamanslåinga. Instituttleiar får mindre tid 
enn forventa til fagleg utviklingsarbeid på grunn av arbeidet med personalsaker. 
Instituttet greier ikkje å følgja opp dei eksternfinansierte prosjekta godt nok. 

 
Spørsmål 3: Har ein større instituttadministrasjon ført med seg auka kvalitet på dei 
administrative tenestene? 
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Eg sluttar meg til vurderinga frå instituttrådet. Sjølv om fellestenester for generell drift 
for fleire fagområde kan vera rasjonelt, vert tilbodet for brukarane opplevd som 
redusert. Totalt sett er det derfor grunn til å meina at instituttet er underadministrert, 
trass i at administrasjonen opparbeidd  seg eit svært godt omdøme for måten. 
 
Det kan peikast på tre viktige moment: 
 

 Særleg viktig er omsynet til forskingsadministrasjonen: Den er kritisk liten i høve 
til omfanget av prosjekt og trong for oppfølgingsarbeid, særleg er det trong for 
sterkare økonomisk/finansiell kompetanse nærare fagmiljøa enn no. 

 Norskkursa står i ei fagleg, fagpolitisk og administrativ særstilling ved instituttet. 
LLE ønskjer å halda fast ved vertskapsansvaret for norskkursa, men dei 
strukturelle utfordringane må drøftast.  

 Det aktive personalansvaret er for omfattande, både for undervisningsleiar, 
forskingsleiar og instituttleiar, dersom det skal gjerast strengt etter boka. Det er 
ikkje forsvarleg å ha ansvaret for opp mot 60 medarbeidarsamtalar. Dette er 
uvanleg  i andre sektorar av arbeidslivet – ofte vert grensa sett ved 30.  
 

Spørsmål 4: Korleis fungerer forskargruppeordninga innanfor dei nye institutta? 
 
I dei fem åra som har gått, har forskargruppene som hovudtendens ikkje utvikla seg mot 
robust organiserte miljø, men er relativt ueinsarta og til dels lause i strukturen. I lys av 
det nye regimet for forskarutdanning vil dette vera problematisk.  
 
Spørsmål 5: Har fagsamansetjinga i dei nye storinstitutta fungert tilfredsstillande? 
 
Evalueringsrunden ved LLE har dokumentert at svært mange tilsette i fleire fagmiljø 
ikkje opplever samansetjinga av fag som god. Samanslåingsprosessen i 2007 gav ei 
kjensle av at LLE skulle samla dei “restane” som ikkje så lett let seg plassera inn i dei 
meir homogene institutta. Nokon “LLE-identitet” har ikkje utvikla seg på desse fem åra, 
sjølv om mange ting etter kvart har gått seg til.  
 
Heterogeniteten har ikkje avslørt tendensar til konflikt, rivalisering eller motsetningar 
mellom ulike fagmiljø, t.d. når det gjeld ressursfordeling. Fleire fagmiljø har opplevd 
problem, men dette har vore problem som har oppstått som følgje av interne faktorar. 
Frammøtet til viktige sosiale og faglege samkomer viser ingen tendensar til at heile miljø 
trekkjer seg tilbake.  
 
Dei delingsframlegga som er komne på bordet, bør vurderast grundig av fakultetsstyret. 
Det er ikkje slik at LLE åleine kan gjera vedtak om deling, flytting eller andre 
omkalfatringar av fagmiljøa. Konkrete søknader om overflytting bør vurderast 
fordomslaust.  
 



 

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

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

Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudier 

Telefon 55 58 23 82 

Telefaks 55 58 96 51 

fof@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Sydnesplass 12-13 

Bergen 

Saksbehandler 

Steinar Thunestvedt 

55582384 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

Evaluering av instituttsammenslåingen ved HF - høringssvar fra 
FoF 

 

Instituttrådet (med fratrådt instituttleder) behandlet saken i møte den 6. oktober, og avgir 

uttalelse som gjengitt nedenfor. Instituttleder har uavhengig av dette avgitt sin egen uttalelse 

som følger til slutt i dette dokumentet, i tillegg til at den også er oversendt fakultet i egen sak. 

____________________________________________________________________ 

 

Evaluering av instituttsammenslåingen – uttalelse fra instituttrådet 

 

Fakultetet har bedt om at instituttene evaluerer instituttsammenslåingen i 2007 med grunnlag 

i seks spørsmål.  

 

Instituttleder fratrådte møtet under behandlingen av denne saken, og Ole Martin Skilleås ble 

valgt til ordstyrer. 

 

Vedtak: 

 

Uttalelse utformes med grunnlag i drøftingene i møtet: Administrasjonssjef referer 

hovedpunktene og oversender disse til ordstyrer snarlig. Han får ansvaret for den videre 

prosessering av saken – som returneres innen høringsfristen 15. november. 

 

Instituttrådet kom frem til følgende uttalelse basert på punktene i oversendelsen fra 

Fakultetet:  

 

a) Har den nye instituttstrukturen, med instituttledere med utvidede fullmakter, gitt 

faglige gevinster for studier, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling?  

 

Referanse Dato 

2012/5473-STT 15.11.2012 
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Instituttrådet opplever at perioden har gitt faglige gevinster for instituttet, både m.h.t. 

undervisningstilbudet og forskningsaktiviteten. Konkret kan det eksempelvis pekes på 

en femdobling av eksternfinansiert forskning i den aktuelle perioden, men vi kan 

naturligvis ikke vite om, eller i hvor stor grad, dette kan tilskrives endringer i 

styringsstrukturen.  

 

Likevel antar vi at forklaringen i alle fall et stykke på vei er at instituttleder har fått 

utvidede fullmakter. Videre vil vi peke på at det at instituttrådet fikk et utvidet ansvar 

to år etter omleggingen har medført økt profesjonalisering og ansvarliggjøring av dette 

organet. Dette kan også ha bidratt til den positive utviklingen. 

 

b) Har større institutter ført til bedre faglig og administrativ ressursutnyttelse på institutt 

- og fakultetsnivå?  

 

Denne problemstillingen er nok mer aktuell ved de øvrige instituttene, der flere og 

ulike fagmiljø slo seg sammen, enn ved vårt institutt. 

 

c) Har en større instituttadministrasjon bidratt til økt kvalitet på de administrative 

tjenestene? 

 

Instituttrådet opplever at kvaliteten på de administrative tjenestene har økt i perioden. 

 

d) Hvordan fungerer forskergruppeordningen innenfor de nye instituttene? 

 

Forskergruppeordningen har stort sett fungert etter hensikten. Den har bidratt til å 

styrke faglige miljøer og i noen tilfeller har den bidratt til å skape «nye» miljøer og 

nettverk. 

 

Gruppene fungerer likevel noe ulikt, fra mer løselige faglige diskusjonsforum til 

grupper som er rettet inn mot konkrete prosjekter. Ordningen er under løpende 

evaluering ved vårt institutt og det er ventet at vi i tiden som kommer vil få en viss 

reduksjon i antallet. 

 

Gode forskergrupper bør vokse fram «organisk» og nedenfra. Dette grunnprinsippet 

vil nok være en ledestjerne for vår framtidige organisering av og innretning på 

forskergruppene.  

 

e)  Har fagsammensetningen i de nye storinstituttene fungert tilfredsstillende? 

 

 Dette er ikke relevant ved vårt institutt. 

 

f)  Er det ønskelig med endring i fakultetets ordning når det gjelder tilsatt instituttleder, i     

             tilfelle hvorfor?  

 

 Instituttrådet ved FoF mener ubetinget at ordningen med tilsatt instituttleder bør    

 videreføres.  
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For instituttrådet, 

 

Ole Martin Skilleås 
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Evaluering av instituttsammenslåingen – instituttleders uttalelse 

 

Mitt svar på Fakultetets spørsmål følger punktvis nedenfor. 

 
Har den nye instituttstrukturen, med instituttledere med utvidede fullmakter, gitt faglige 

gevinster for studier, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling?  

 
FoF representerer ett fagmiljø og er dermed ulikt de andre instituttene ved HF. Imidlertid har 
de utvidede fullmakter gjort at det er mulig å gjøre strategiske valg som kan styrke både 
undervisning og forskning ved instituttet. Dette har vært spesielt viktig i oppfølgingen av 
NFRs evaluering av fagmiljøet i filosofi i Norge. Det har også gjort det mulig å styrke 
undervisningstilbudet vårt, som forhåpentligvis på lengere sikt vil gjøre at vi kan tiltrekke oss 
flere studenter. Når det er sagt er dette strategiske arbeid gjennomført ved hjelp av godt 

samarbeid med Instituttrådet, som har spilt en aktiv rolle i dette arbeidet. 
 
Har større institutter ført til bedre faglig og administrativ ressursutnyttelse på institutt- og 

fakultetsnivå?  

 
Dette har ikke spilt så stor rolle for oss, ettersom vi bare representerer et fagmiljø. Imidlertid 
har fast ansettelse av en stor del av lærerstaben til Examen philosophicum vært viktig slik at 
vi kan ha en langsiktig plan for det totale fagmiljø, og den enkelte lærer føler en forpliktelse 
overfor planlegging av instituttets undervisningstilbud. Dette muliggjør blant annet en 

fornying av undervisningstilbudet til Examen philosophicum.  
 
Har en større instituttadministrasjon bidratt til økt kvalitet på de administrative tjenestene? 

 

Se ovenfor 
 
Hvordan fungerer forskergruppeordningen innenfor de nye instituttene?  

 
Den nye instituttordningen har i seg selv ikke hatt noen betydning ettersom vi er ett fagmiljø. 
Vi er i gang med en revisjon av sammensetningen av forskergruppene ved instituttet, og 

regner med at disse da vil fungere mer etter intensjonen. 
 
Har fagsammensetningen i de nye storinstituttene fungert tilfredsstillende?  

 
Igjen: ikke noen spesiell betydning for oss. 
 
 
Er det ønskelig med endring i fakultetets ordning når det gjelder tilsatt instituttleder, i tilfelle 
hvorfor?  

 

Jeg ser ingen grunn til å forandre dagens ordning med tilsatt instituttleder. Instituttleder har 

like stor motivasjon til å følge legitime krav og behov hos de ansatte som en valgt leder, men 

har større mulighet til å foreta en upartisk avveining av de ulike interesser som finnes på 

instituttet. 

 

Vennlig hilsen 

 

Reidar Lie 

instituttleder / professor 
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Reidar Lie 

instituttleder         Steinar Thunestvedt 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi 

Reidar K Lie 

 



 

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

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

Rektors kontor 
Telefon 55 58 20 02 
Telefaks 55 58 96 43 

Postadresse 

Postboks 7805 

5020 Bergen 
 

Besøksadresse 
Sydnesplassen 12/13 
Bergen 

Saksbehandler 
Reidar K Lie 
55589437 

 

 

 

 

Det humanistiske fakultet 

 

 

 

 

   

 

 
Evaluering av instituttsammenslåingen ved HF 

 

Mitt svar på Fakultetets spørsmål følger punktvis nedenfor. 

 
Har den nye instituttstrukturen, med instituttledere med utvidede fullmakter, gitt faglige 

gevinster for studier, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling?  
FoF representerer et fagmiljø og er dermed ulikt de andre instituttene ved HF. Imidlertid har 
de utvidede fullmakter gjort at det er mulig å gjøre strategiske valg som kan styrke både 
undervisning og forskning ved instituttet. Dette har vært spesielt viktig i oppfølgingen av 
NFRs evaluering av fagmiljøet i filosofi i Norge. Det har også gjort det mulig å styrke 
undervisningstilbudet vårt, som forhåpentligvis på lengere sikt vil gjøre at vi kan tiltrekke oss 
flere studenter. Når det er sagt er dette strategiske arbeid gjennomført ved hjelp av godt 

samarbeid med Instituttrådet, som har spilt en aktiv rolle i dette arbeidet. 
 
Har større institutter ført til bedre faglig og administrativ ressursutnyttelse på institutt- og 

fakultetsnivå?  
Dette har ikke spilt så stor rolle for oss, ettersom vi bare representerer et fagmiljø. Imidlertid 
har fast ansettelse av en stor del av lærerstaben til Examen philosophicum vært viktig slik at 
vi kan ha en langsiktig plan for det totale fagmiljø, og den enkelte lærer føler en forpliktelse 
overfor planlegging av instituttets undervisningstilbud. Dette muliggjør blant annet en 

fornying av undervisningstilbudet til Examen philosophicum.  
 
Har en større instituttadministrasjon bidratt til økt kvalitet på de administrative tjenestene? 

Se ovenfor 
 
Hvordan fungerer forskergruppeordningen innenfor de nye instituttene?  
Den nye instituttordningen har i seg selv ikke hatt noen betydning ettersom vi er ett fagmiljø. 
Vi er i gang med en revisjon av sammensetningen av forskergruppene ved instituttet, og 

regner med at disse da vil fungere mer etter intensjonen. 
 
Har fagsammensetningen i de nye storinstituttene fungert tilfredsstillende?  

Igjen ikke noen spesiell betydning for oss. 
 
 

Referanse Dato 

2012/12587-REL 12.11.2012 
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Er det ønskelig med endring i fakultetets ordning når det gjelder tilsatt instituttleder, i tilfelle 
hvorfor?  

Jeg ser ingen grunn til å forandre dagens ordning med tilsatt instituttleder. Instituttleder har 

like stor motivasjon til å følge legitime krav og behov hos de ansatte som en valgt leder, men 

har større mulighet til å foreta en upartisk avveining av de ulike interesser som finnes på 

instituttet. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Reidar Lie 

instituttleder / professor 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Kjerstin Tønseth 

55586963 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

Evaluering av instituttsammenslåingen ved Det humanistiske  

 

Saken har vært diskutert i Utvalg for utdanning og internasjonalisering, Utvalg for forskning 

og kunstnerisk utviklingsarbeid, i instituttrådet og i administrasjonen samt i ledergruppen ved 

Griegakademiet - Institutt for musikk, og det er bred konsensus om følgende: 

 

 
Ettersom GA beholdt sin størrelse og organisering omtrent uendret ved reorganiseringen av 
instituttstrukturen i 2007 er undersøkelsen lite tilpasset instituttet. Vi vil allikevel forsøke å 
besvare spørsmålene under: 
 
a) Har den nye instituttstrukturen, med instituttledere med utvidede fullmakter, gitt 
faglige gevinster for studier, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling?  

 

Beslutningskjeden og saksgangen fra diskusjon til konklusjon har blitt kortere i den nye 
strukturen. Ordningen med ledergruppe og utvalg fungerer godt og utvalgene mener at de 
blir hørt av instituttledelsen på en annen måte enn tidligere. På instituttet har man også 
funnet en god balanse mellom instituttrådets og instituttleders mandat.   
 
b) Har større institutter ført til bedre faglig og administrativ ressursutnyttelse på 

institutt- og fakultetsnivå?  

 

Spørsmålet er lite relevant.  
 
c) Har en større instituttadministrasjon bidratt til økt kvalitet på de administrative 

tjenestene?  

 

Bemanningsplanen for administrasjonen fra 2007 ga ikke instituttet en tilstrekkelig teknisk-
administrativ infrastruktur. GA har fått styrket den teknisk-administrative bemanningen noe i 
2011 og fra 2013, men har fremdeles ikke en nødvendig og hensiktsmessig bemanning i 
forhold til virksomheten. Dette gjelder blant annet behovet for dedikerte driftstjenester. 
Instituttet mener at det derfor er behov for å utarbeide en egen funksjons- og 
bemanningsplan som er tilpasset den særegne aktiviteten ved instituttet.  

Referanse Dato 

2012/5473-KJT 15.11.2012 
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Instituttet vil peke på at man i liten grad kan benytte seg av UiB sine felles opplegg for bl.a. 
rekruttering, opptak og internasjonalisering. Dette betyr at viktige teknisk-administrative 
oppgaver må løses lokalt uten budsjettmessig dekning fra sentralt hold. 
 
Som følge av styrking i 2011 er kvaliteten på det administrative arbeidet høyere og mer 
treffsikker i forhold til behovene. Dette har imidlertid ingen sammenheng med 
instituttsammenslåingen i 2007. 
 

d) Hvordan fungerer forskergruppeordningen innenfor de nye instituttene?  
 
Utviklingen av forskergrupper har økt fokus på forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, men 
det er vanskelig å knytte dette direkte til endring av instituttstrukturen. 
 

e) Har fagsammensetningen i de nye storinstituttene fungert tilfredsstillende?  
 
Dette spørsmålet er lite relevant for GA, men det er konsensus om at man er fornøyd med 
den autonomi dagens organisering gir instituttet. Samtidig, og i tråd med den eksterne 
evalueringsrapportens konklusjoner, ser man på instituttet behov for en ennå mer uavhengig 
tilknytningsform med egen budsjettmodell og bemanningsplaner utarbeidet med særlig 
henblikk på instituttets virksomhet. 
 
f) Er det ønskelig med endring i fakultetets ordning når det gjelder tilsatt instituttleder, 
i tilfelle hvorfor?  

 

Gitt instituttets størrelse vurderer man utlysning og tilsetting som nødvendig for å rekruttere 

instituttleder. Det er derfor bred konsensus om at ordningen med tilsatt instituttleder på 

åremål må videreføres ved Griegakademiet. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Frode Thorsen 

instituttleder Kjerstin Tønseth 

 administrasjonssjef 
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Avd: Studentutvalget 

 Høyringssvar: Instituttsamaslåinga Bergen, 15.11.2012 
Vår ref: TSP 
Dykkar ref:   

HSU takkar for høvet til å svara på denne høyringa. 
 
Me har hatt noko vanskar med å svara på denne høyringa av di me manglar ei 
referanseramme på korleis det var før instituttsamanslåinga. Me skal likevel forsøkja å 
gje attendemelding på nokre av punkta, og vonar at det kan leggast fram rapportar som 
skin ljos på andre delar av instituttsamanslåinga på møtet.  
 
a. Har den nye instituttstrukturen, med instituttledere med utvidede fullmakter, 
gitt faglige gevinster for studier, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og 
formidling? 
Innanfor den referanseramma me har tykkje me dei “nye” instituttleiarane fungerer godt. 
Me meiner derimot, som synt i punkt f) at dei burde vera tilsett. 
 
b. Har større institutter ført til bedre faglig og administrativ ressursutnyttelse på 
institutt- og fakultetsnivå? 
Det er vanskeleg for HSU å henta inn nok data på dette punktet til at me kan danna oss 
eit meining om dette, men me forventar at det, når saka skal opp i fakultetstyret, blir 
presentert statistikk på dette punktet, og særskilt med omsyn til stillingar versus institutt, 
og vitskaplege versus administrative stillingar. Målet var, so vidt HSU skjønar, at ein m.a. 
skulle redusera administrasjonskostnadar, og HSU ynskjer å sjå tal som set lys på dette 
temaet. 
 
c. Har en større instituttadministrasjon bidratt til økt kvalitet på de administrative 
tjenestene? 
Dette er det ikkje mogleg for HSU å svara på med omsyn til at me i liten grad nyttar dei 
administrative tenestane, men forventar at det blir lagt fram ein rapport som syner 
endringane frå småinstitutta til storinstitutta.  
 
d. Hvordan fungerer forskergruppeordningen innenfor de nye instituttene? 
HSU har ingen innspel her, men ynskjer at det blir framlagt informasjon om kva 
endringane har bidratt med på møtet.  
 
e. Har fagsammensetningen i de nye storinstituttene fungert tilfredsstillende? 
HSU tykkjer den noverande instituttstukturen fungerer greit. Ein har like eller liknande fag 
under same administrasjon, og vonleg bidreg dette óg til samarbeid mellom dei 
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forskjellige fagområda. 
 
Dette ynskjer me derimot at blir klårgjort på møtet. Kva fagleg utbytte har storinstitutta 
bidratt med, har storinstitutta bidratt til betre samarbeid mellom faga på institutta, eller er 
den einaste endringa at faga no høyrer inn under institutta, men berre formelt.  
 
Me ynskjer likevel å påpeika at fagsamansetnaden ikkje er optimal, og særskilt på LLE. 
Her er det fleire fag som ikkje liknar kvarandre, og me meiner instituttet bær preg av å 
vera eit samleinstitutt for dei faga som ikkje passar inn andre plassar. Kor vidt dette har 
fått utslag for den faglege vinninga er diverre ikkje lett å seia.  
 
Me ynskjer òg å påpeika problemet med at ikkje alle masterstudentar har lesesalane sine 
i nær tilknytnad til fagmiljøet. Eit døme er historie som har sine mastersalar på 
Sydneshaugen skole, men der fagmiljøet sit i Øysteinsgate 3. Dette er ikkje idéelt, og 
bidreg ikkje til betre kontakt mellom studentar og fagleg tilsette. Me er sjølvsagt klår over 
at dette er vanskeleg å få til innanfor dei eksisterande rammene, men meiner det er eit 
viktig moment.  
 
I tillegg er HSU redd for at den studentdemokratiske påverknaden er blitt mindre med 
omsyn til at studentane før sat i fagmøter, og at desse ikkje formelt eksisterer lengre, og 
at studentane dermed ikkje lenger har like stor påverknad på sine einskidle fag. HSU er 
sjølvsagt klår over at det sit studentar i instituttråda og i fakultetstyret, i tillegg til at det 
eksisterer fagutval på fleire fag, men at ein har mista den formelle 
studentrepresentasjonen på fagnivå. Representantane i instituttråda må representera 
studentar frå fleire fag, og me er usikre på kor vidt saker blir tatt opp i instituttrådet, eller 
om det blir avgjort mellom fagtilsette i uformelle fora. Om dette er saka har 
instituttsamanslåinga ført til mindre studentdeltaking og demokrati, noko som er svært 
uheldig og kritikkverdig. 
 
Me ynskjer òg at det blir lagt fram statistikk på studentdeltaking i råd og utval jamfør 
punkt 5 i vedtaket frå 2006 som påpeiker at den skal vera 25%. Om ikkje dette er oppfylt 
har fakultetet brote med vedtaket, og dette vil i so fall vera eit teikn på at 
studentdeltakinga har blitt redusert. 
 
f. Er det ønskelig med endring i fakultetets ordning når det gjelder tilsatt 
instituttleder, i tilfelle hvorfor? 
HSU meiner at studentane får størst medverknad gjennom direkte val, og ikkje gjennom 
deltaking i tilsetjingskomitéar. Dette krever, som me òg påpeika i saka om valordning for 
dekanus, at det blir eit reelt val mellom minimum to kandidatar, men me meiner dette er 
verd å arbeida for. Dette er det same som studentane gjekk inn for i 2010: 
http://www.uib.no/filearchive/alternativt-forslag-til-vedtak_es.pdf 
 
Oppsummering 
HSU har fleire spørsmål til instituttsamanslåinga som me vonar blir besvart når saka er 

http://www.uib.no/filearchive/alternativt-forslag-til-vedtak_es.pdf
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oppe i fakultetsstyret. Me ser at det er både fordelar og ulemper med 
instituttsamanslåinga og vonar at båe sider blir belyst på møtet. 
 
Tor Sivertsen Prestegard 
Leiar HSU       Linnea Reitan Jensen 
       Org.sek. HSU 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det humanistiske fakultet 
 

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

Det humanistiske fakultet 

Telefon 55589380 

Telefaks 55589383 

post@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Harald Hårfagresgt. 1 

Bergen 

Saksbehandler 

Trine Moe 

55589309 
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Griegakademiet - Institutt for musikk 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Institutt for fremmedspråk 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

 

  

  

 

 

 

Evaluering av instituttsammenslåingen ved HF 

 

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak på sitt møte 12.6.2012: 

 

1. Fakultetsstyret vedtar at det skal gjennomføres en intern evaluering av 
instituttsammenslåingen høsten 2012. Evalueringen skal gjennomføres internt av 
instituttrådene i tillegg til en eventuell egen evaluering fra instituttleder. Resultatene 
legges frem for styret i november 2012.  

 
2. Fakultetsstyret ønsker at følgende spørsmål skal besvares:  

 
a. Har den nye instituttstrukturen, med instituttledere med utvidede fullmakter, 

gitt faglige gevinster for studier, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og 
formidling?  

b. Har større institutter ført til bedre faglig og administrativ ressursutnyttelse på 

institutt- og fakultetsnivå?  
c. Har en større instituttadministrasjon bidratt til økt kvalitet på de administrative 

tjenestene?  
d. Hvordan fungerer forskergruppeordningen innenfor de nye instituttene?  
e. Har fagsammensetningen i de nye storinstituttene fungert tilfredsstillende?  
f. Er det ønskelig med endring i fakultetets ordning når det gjelder tilsatt 

instituttleder, i tilfelle hvorfor?  
 

3. På bakgrunn av den interne evalueringen vil fakultetsstyret på møtet i november ta 
stilling til om det i tillegg skal gjennomføres en ekstern evaluering våren 2013.  

 

 

 

Referanse Dato 

2012/5473-TRM 19.06.2012 
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Vi ber instituttene følge opp vedtaket i fakultetsstyret, og sørge for at fagmiljøene blir hørt i 

evalueringsrunden. 

 

Frist for tilbakemelding settes til 15. november 2012, og fakultetsledelsen legger opp til at 

saken behandles i fakultetsstyret på møtet 11. desember. 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Gjert Kristoffersen 

dekan Trine Moe 

 fakultetsdirektør 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

Senter for vitenskapsteori 

 



 

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

 

  

  

 

Opptaksreglement Griegakademiet –  Institutt for musikk  

 
 
Dokumenter i saken 

 Oversendingsbrev fra Griegakademiet – Institutt for musikk, 15.01.13 

 Oversending av revidert opptaksreglement 28.01.13 

 Opptaksreglement Griegakademiet – Institutt for musikk 28.01.13 
 

Bakgrunn 

Griegakademiet – Institutt for musikk har en rekke opptak til program som har utøvende 
og/eller musikalsk opptaksprøve. De ulike opptakene har vært gjennomført etter 
fragmenterte og utilstrekkelige retningslinjer, og det har derfor lenge vært behov for et bedre 

regelverk. 

Det foreslåtte opptaksreglementet skal gjelde for følgende program/opptak: 

 Femårig integrert masterprogram i musikkterapi  

 Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon 

 Masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon (inkl. internasjonale søkere) 

 Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk 

 MUV211 Emsembleledelse korps 

 International Diploma in Performance or Composition 
 
Opptaksreglementet ble vedtatt i UUI 29.11.12. Opptaksreglementet ble med utgangspunkt i 
UUI vedtaket revidert etter innspill fra Fakultetssekretariatet og fra jurist Per Gunnar Hillesøy 
ved Universitetsdirektørens kontor. 
 
Det endelige opptaksreglementet ble vedtatt i Instituttrådet ved Griegakademiet – Institutt for 
musikk 6.12.12 og legges med dette frem for Fakultetsstyret. Ettersom opptaksreglementet 
ikke erstatter et tidligere reglement, kan det tre i kraft umiddelbart og legges til grunn for 
opptaksprøvene våren 2013. 

 

Studieadministrativ avdeling har signalisert at det skal settes i gang et arbeid med en sentral 
forskrift om opptak, og arbeidet som er gjort ved Griegakademiet er et godt utgangspunkt for 
arbeidet som må gjøres ved fakultetet i den forbindelse.  
 

 
Forslag til vedtak: 

 
 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet vedtar opptaksreglement for Griegakademiet – 
Institutt for musikk. Opptaksreglementet trer i kraft umiddelbart og kan legges til grunn for 

opptaksprøvene våren 2013.  
 
 

Dato: 05.02.2013 

Arkivsaksnr: 2013/655-MAI 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

11/13 

19.02.2013 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

  

  

 

 

Opptaksreglement Griegakademiet - Institutt for musikk 

 

Vedlagt følger revidert opptaksreglement for Griegakademiet – Institutt for musikk. 

Opptaksreglementet regulerer opptak til program ved instituttet som har utøvende og/eller 

musikalsk opptaksprøve. 

 

Reglementet er behandlet av UUI 29.11.12 
 
«Sak 12/12 – Revidert opptaksreglement 
Utvalget godkjenner forslag til opptaksreglement med merknader som framkom i møtet. 
Utvalget stiller seg positive til videre saksgang der forslaget til opptaksreglement skal drøftes 
i instituttråd, deretter skal jurist ved UiB gi sin innstilling. Utvalget ønsker å behandle 
opptaksreglementet på nytt når jurist har gjennomgått dokumentet. 
 
Utvalget ønsker å påpeke at rangeringen av søkere til PPU er uheldig. Ved ikke å prioritere 
interne studenter som har avlagt sin 4. årige bachelorgrad, skapes det konflikt mellom 
institusjonelle krav og faglige styringer. Bachelorgraden i utøvende musikk eller komposisjon 
har gjennomgått en faglig styrking, der studentene blant annet får mulighet til å få flere 
valgemner i 3. og 4 studieår. Dersom studentene ikke prioriteres ved avlagt grad, vil dette 
kunne medføre at valgemner prioriteres bort til fordel for PPU som valgemner innenfor 
bachelorgraden.» 
 
Reglementet er behandlet i Instituttrådet 6.12.12: 
 
«21/12 Opptaksreglement 
Vedtak: Instituttrådet godkjenner felles opptaksreglement for instituttet med merknader, og 
gir fullmakt til språklige korrigeringer og revidering etter innspill fra jurist.» 
 
Opptaksreglementet er gjennomgått av seniorrådgiver Per Gunnar Hillesøy, og er revidert 
etter innspill fra ham. 

 

Griegakademiet – Institutt for musikk ber om at Det humanistiske fakultet gjennomgår og 

godkjenner opptaksreglementet. 

Referanse Dato 

2013/655-MOU 15.01.2013 
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Vennlig hilsen 

 

Frode Thorsen 

instituttleder Mona Vervik Uthaug 

 seniorkonsulent/studieleder 
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1. INNLEDNING 

Opptaksreglement for Griegakademiet – Institutt for musikk bygger på Forskrift om 

opptak, studier, vurderinger og grader ved Universitetet i Bergen.  

 

Dette reglementet regulerer opptak til følgende program ved Griegakademiet – Institutt 

for musikk som krever musikkfaglig opptaksprøve i henhold til § 4-9 i Forskrift om 

opptak til høyere utdanning: 

 

1. Femårig integrert masterprogram i musikkterapi (300 stp.) 

2. Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon (240 stp.) 

3. Masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon (inkl. internasjonale søkere) (120 

stp.) 

4. Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk (60 stp.) 

5. MUV211 Ensembleledelse korps (30 stp.) 

6. International Diploma in Performance or Composition (60 stp.) 

 

Studier ved Griegakademiet er adgangsregulerte på grunn av kapasitets- og ressurshensyn 

jf. Lov om universitet og høyskole § 3-7 (5). Det humanistiske fakultet fastsetter årlig 

opptaksrammer for de enkelte studieprogrammene. Studenter tas opp til studier ved 

Griegakademiet – Institutt for musikk på grunnlag av fastsatte opptakskrav. 

 

Studenter som har permisjon eller av andre grunner uteblir fra utøvende studier ut over ett 

år, må normalt avlegge ny opptaksprøve. 

 

Det vises videre til utfyllende notat om habilitet i forbindelse med opptaksprøver og 

prosedyrer for opptak som regulerer opptaksprøvene. 

 

1.1 Begrepsforklaring  

Hovedinstrument: Søkernes primære utøvende instrument. 

Hoveddisiplin: Instrument, vokal/sang,komposisjon 

Instrumentgruppe: Treblås, messing, jazz, strykere. 

Praktisk opptaksprøve: Ferdighetsprøver innenfor fagområdet og prøver i teori og gehør. 

Utøvende / skapende opptaksprøve: Søker gjennomfører opptaksprøve på sin 

hoveddisiplin. 
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2. OPPTAKSGRUNNLAG 

2.1 Femårig integrert masterprogram i musikkterapi 

Generell studiekompetanse, se Samordna Opptak for gjeldende regler. Godkjent 

opptaksprøve. 

 

2.2 Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon 

Generell studiekompetanse., se Samordna Opptak for gjeldende regler. Godkjent 

utøvende/skapende opptaksprøve i hoveddisiplin og godkjent teori- og gehørprøve. 

 

2.3 Masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon (inkl. internasjonale 

søkere) 

Utøvende musikk: Bachelorgrad i utøvende musikk eller komposisjon. Godkjent 

utøvende/skapende opptaksprøve. Opptaksrepertoaret må spesifiseres i søknaden. 

Dokumentasjon av tidligere innstudert repertoar inkludert kammermusikk. 

Komposisjon: Bachelorgrad i utøvende musikk eller komposisjon. Godkjent 

utøvende/skapende opptaksprøve. Søker skal sende inn fyldig dokumentasjon av verk, 

innspillinger, CV over utdanning og faglig virksomhet. Søkerne skal dokumentere 

tidligere komponert repertoar på minst 45 minutt. Hovedverkene som blir sendt inn til 

vurdering, skal holde et solid faglig og kunstnerisk nivå. Det skal gjøres rede for hvilken 

sammenheng musikken er skapt og framført i.  

For internasjonale søkere gjelder i tillegg opptakskrav fastsatt av UiB, se 

http://www.uib.no/education/admission/master. 

 

2.4 Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk 

180 studiepoeng fra universitet eller høgskole. 120 studiepoeng må være musikkfaglige, 

inkludert 60 studiepoeng utøvende musikk.  

 

Søkerne rangeres i følgende prioriterte grupper: 

1. Interne studenter med studierett på BAHF-MUS som kan dokumentere 120 

studiepoeng, som vil ta PPU-MUS som valgemne i 3. og 4. studieår.  

2. Søkere med fullført mastergrad i utøvende musikk eller komposisjon  

3. Søkere med fullført bachelorgrad i utøvende musikk eller komposisjon  

4. Søkere med annen type musikkutdanning, som musikkvitenskap mm. Normalt vil 

søkere i gruppe 4 gjennomføre utøvende opptaksprøve. 

 

Godkjent opptaksprøve kan kreves dersom det er tvil om utøvende nivå hos søker. 

 

2.5 MUV211 Ensembleledelse korps 

120 studiepoeng i musikk. Godkjent praktisk opptaksprøve i direksjon.  

 

2.6 International Diploma in Performance or Composition 

Godkjent utøvende/skapende opptaksprøve. Søkeren må ha bosted og oppholde seg i 

utlandet og kan ikke være norsk statsborger/ha norsk IDnummer på søkertidspunktet. 

Søkeren må dokumentere engelskkunnskaper tilsvarende krav satt av UiB. 
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3. JURYORDNING 

Opptaksprøvene på ulike program vurderes av en eller flere juryer oppnevnt av 

instituttleder. Instituttleder utpeker juryleder for den enkelte jury. 

 

Hver jury skal ha en studentrepresentant. Studentrepresentanten har talerett men deltar 

ikke i den faglige bedømmingen av søkeren. 

 

Jurymedlemmene, akkompagnatører og studentrepresentant har taushetsplikt. 

 

 

3.1 Femårig integrert masterprogram i musikkterapi 

En gjennomgående jury på minst 3 fagpersoner er ansvarlig for å vurdere søkerne som 

godkjente eller ikke godkjente. 

 

3.2 Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon 

Jury oppnevnes for de enkelte hoveddisipliner og instrumentgrupper. Juryen består av 

minimum to fagpersoner, hvor minst én skal ha spesialkompetanse innen den 

hoveddisiplin søkeren prøves i.  

 

Normalt vil samme jury vurdere søkere til både bachelor- og masterprogram i utøvende 

musikk eller komposisjon.  

 

Juryen vurderer søkeren som svært godt kvalifisert, kvalifisert eller ikke kvalifisert 

opptak (se 4.2.3).Juryen  rangerer deretter godkjente søkere  innenfor hoveddisiplinen 

eller instrumentgruppen. 

 

3.3 Masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon (inkl. internasjonale 

søkere) 

Jury oppnevnes for de enkelte hoveddisipliner og instrumentgrupper. Juryen består av 

minimum to fagpersoner, hvor minst en skal ha spesialkompetanse innen den 

hoveddisiplin søkeren prøves i.  

 

Normalt vil samme jury vurdere søkere til både bachelor- og masterprogram i utøvende 

musikk eller komposisjon. 

 

Juryen vurderer søkeren som svært godt kvalifisert, kvalifisert eller ikke kvalifisert 

opptak (se 4.3.1). Juryen rangerer deretter godkjente søkere  innenfor hoveddisiplinen 

eller instrumentgruppen. 

 

 

3.4 Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk 

Ved behov oppnevnes en jury bestående av minimum to fagpersoner, hvorav en bør være 

didaktiker. 

 

Juryen har ansvar for vurdering av søkernes prestasjon i opptaksprøven og rangering av 

søkerne på grunnlag av opptaksprøve. 
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3.5 MUV211 Ensembleledelse korps 

Jury bestående av minimum to fagpersoner.  

 

Juryen har ansvar for vurdering av søkerens prestasjon i opptaksprøven og rangering av 

godkjente søkere. 

 

3.6 International Diploma in Performance or Composition 

Samme jury som for Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon og 

Masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon.  



 P:\ADM\Utdanning\Opptak\Opptaksreglement Griegakademiet - Institutt for musikk.doc 

 MOU 15.01.2013 

Side 7 av 13  

4. GJENNOMFØRING AV OPPTAKSPRØVER 

 

4.1 Femårig integrert masterprogram i musikkterapi 

Opptaksprøven er organisert i to runder. 

 

Runde 1: Musikalsk opptaksprøve med forberedt repertoar på hovedinstrument og andre 

instrumenter. 

 

Runde 2: Bruksinstrument, dialogisk improvisasjon og intervju.  

 

Kun søkere som blir godkjent etter musikalsk opptaksprøve i runde 1 går videre til runde 

2. 

 

Etter en helhetsvurdering vil søkeren bli vurdert som godkjent/ikke godkjent. 

 

 

4.2 Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon 

 

4.2.1 Opptaksprøve i teori og gehør 

Søkere må ha godkjent prøve i musikkteori og gehør for å bli vurdert til opptak. Teori- og 

gehørprøve må være avlagt og godkjent samme år som det søkes opptak. 

 

Dokumentert godkjent prøve tatt ved annen institusjon godkjennes.  

 

For studieretning klassisk og komposisjon:  

Nasjonalt prøvesett utarbeidet av Rådet for utøvende musikkutdanning. 

 

For studieretning jazz: 

Gehørprøve utarbeidet lokalt ved Griegakademiet – Institutt for musikk. Nasjonal 

teoriprøve utarbeidet av Rådet for utøvende musikkutdanning. 

 

 

4.2.2 Repertoar 

For studieretning klassisk: 

Repertoar fastsatt av Nasjonalt fagråd for utøvende musikkutdanning (se http://hoyere-

musikkutdanning.no/).  

 

For studieretning jazz: 

Tre selvvalgte verk.  

 

 

4.2.3 Opptaksprøve i hovedinstrument  

For studieretning klassisk og jazz: 

Normalt avvikles opptaksprøve i hovedinstrument/hoveddisiplin i én runde hvor søker 

presenterer faglig nivå. 
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Dersom det er mange søkere på en hoveddisiplin avvikles prøven i to runder. I første 

runde presenteres et utdrag av prøverepertoaret og juryen vurderer hvilke søkere som går 

videre til neste runde..  

 

Søkere vurderes etter gradert skala fra 1 – 3: 

1. Svært godt kvalifisert 

2. Kvalifisert 

3. Ikke kvalifisert  

 

Juryen gjennomfører normalt et intervju/samtale med søkeren i forbindelse med 

opptaksprøven. Søkerne vurderes ut fra en helhetlig vurdering av musikalsk opptaksprøve 

og intervju. 

 

For studieretning komposisjon:  

Søkere prøves i en hjemmeoppgave som utføres i forkant av opptaksprøven. I 

opptaksprøven er det satstekniske og praktiske prøver og intervju. I intervjudelen 

framlegger søker en presentasjonsmappe. 

Opptaksprøven går over normalt over dager. 

 

Søkere som på grunn av sykdom eller annen gyldig grunn ikke kan gjennomføre 

opptaksprøve til fastsatt tid, kan søke om å få utsatt prøve. Dersom det finnes ledige 

plasser kan det arrangeres utsatt prøve som vurderes i forbindelse med sekundæropptak, 

se punkt 6. 

 

 

4.3. Masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon (inkl. internasjonale 

søkere) 

 

4.3.1 Utøvende musikk:Musikalsk opptaksprøve som er basert på et selvvalgt program på 

ca. 45 minutter Repertoaret må spesifiseres i søknaden. 

 

Juryen gjennomfører et intervju/samtale med søkeren i forbindelse med opptaksprøven 

for å utdype bakgrunn, motivasjon og planer for studium og fremtidig yrke.  

 

Søkere vurderes etter gradert skala fra 1 – 3: 

1. Svært godt kvalifisert 

2. Kvalifisert 

3. Ikke kvalifisert  

 

Utenlandske søkere som oppholder seg i utlandet kan sende inn digitale opptak. Juryen 

gjennomfører eventuelt et intervju/samtale ved hjelp av telefon/videokonferanse. 

 

Søkerne vurderes ut fra en helhetlig vurdering av musikalsk opptaksprøve og intervju. 
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4.3.2. Komposisjon 

Søkere leverer ved søkertidspunktet inn fyldig dokumentasjon av verk, innspillinger og 

CV over utdanning og faglig virksomhet. Søker skal dokumentere tidligere komponert 

repertoar på minst 45 minutt. Hovedverkene som blir sendt inn til vurdering skal holde et 

solid faglig og kunstnerisk nivå. Det skal klargjøres hvilke sammenhenger musikken er 

skapt og framført i. 

Søkere leverer skriftlig framstilling av motivasjonen for å  søke på studiet.  

Det kan også bli gitt andre relevante prøver der juryen måtte finne det nødvendig i 

relasjon til innsendt dokumentasjon. Søkeren vil i så fall bli varslet i god tid og få 

anledning til å forberede seg. 

Juryen gjennomfører en samtale med søkeren i forbindelse med opptaksprøven for å 

utdype bakgrunn, motivasjon og planer for studium og fremtidig yrke.  

 

Søkerne vurderes ut fra en helhetlig vurdering av opptaksprøve og intervju. 

 

Søkere til masterprogrammet som på grunn av sykdom eller annen gyldig grunn ikke kan 

gjennomføre opptaksprøve til fastsatt tid, kan søke om å få utsatt prøve. Dersom det 

finnes ledige plasser kan det arrangeres utsatt prøve som vurderes i forbindelse med 

sekundæropptak, se punkt 6. 

 

 

4.4 Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk 

Opptaksprøve kun for søkere i gruppe 4, se 2.4.  

Opptaksprøve består av selvvalgt program på 10 minutter og prøve i prima vista.  

 

 

4.5 MUV211 Ensembleledelse korps 

Instituttet fastsetter repertoar og prøvekorps/-ensemble  

Praktisk opptaksprøve i direksjon med ensemble/korps og intervju.  

 

Ved opptaksprøven skal søker demonstrere både konsertant direksjon og prøvearbeid.  

 

4.6 International Diploma in Performance or Composition 

Søkere sender opptak (CD/DVD) av selvvalgt program på ca. 20 minutter. Opptaksprøve 

kan ikke gjennomføres ved personlig oppmøte. Nivå skal tilsvare gjennomført eksamen 

på andre studieår innenfor Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon.  
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5. OPPTAK 

5.1 Femårig integrert masterprogram i musikkterapi 

Opptak gis gjennom Samordna opptak.   

 

5.2 Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon  

Instituttleder gir en innstilling til fakultetet om opptaket i samråd med representanter fra 

Undervisningsutvalget.  

 

Instituttleder baserer innstillingen på: 

- juryenes vurdering og rangering 

- resultat fra teori- og gehørprøver 

- hensynet til fornuftige og gunstige instrumental-/vokalbesetninger 

- ressurser (tilgjengelige lærekrefter, utstyr, rom og annet) 

 

Behandling av søkerne i opptaksmøtet er unntatt offentlighet.  

 

Instituttet oversender innstillingen til Det humanistiske fakultet, som tar opp søkerne og 

oppretter studierett. 

 

Søkere som ikke har generell studiekompetanse får betinget opptak med forbehold om at 

de sender inn vitnemål og eventuell annen dokumentasjon til Universitetet i Bergen innen 

1. juli. 

 

 

5.3 Masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon (inkl. internasjonale 

søkere) 

Instituttleder gir en innstilling til fakultetet om opptaket i samråd med representanter fra 

Undervisningsutvalget. 

 

Instituttleder baserer innstillingen på: 

- juryens innstilling 

- hensynet til fornuftige og gunstige instrumental-/vokalbesetninger 

- ressurser (tilgjengelige lærekrefter, utstyr, lokaler og annet) 

 

Behandling av søkerne i opptaksmøtet er unntatt offentlighet.  

 

Norske søkere som ikke har bachelorgrad får betinget opptak med forbehold om at de 

sender inn vitnemål og eventuell annen dokumentasjon til Universitetet i Bergen innen 1. 

juli. 

 

Instituttet oversender innstillingen til Det humanistiske fakultet, som tar opp søkerne og 

oppretter studierett. 
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5.4 Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk 

Instituttleder gir en innstilling til fakultetet om opptaket i samråd med representanter fra 

Undervisningsutvalget, ledergruppe og administrasjon.  

Innstillingen er basert på fastsatte rangeringsregler, se punkt 2.4 

 

Behandling av søkerne i opptaksmøtet er unntatt offentlighet.  

 

Instituttet oversender innstillingen til Det humanistiske fakultet, som tar opp søkerne og 

oppretter studierett. 

 

 

5.5 MUV211 Ensembleledelse korps 

Instituttleder gir en innstilling til fakultetet om opptaket i samråd med representanter fra 

Undervisningsutvalget.  

 

Instituttleder baserer innstillingen på: 

- juryens innstilling 

- ressurser (tilgjengelige lærekrefter, praksiskorps og annet) 

 

Behandling av søkerne i opptaksmøtet er unntatt offentlighet.  

 

Instituttet oversender innstillingen til Det humanistiske fakultet, som tar opp søkerne og 

oppretter studierett. 

 

 

5.6 International Diploma in Performance or Composition 

Instituttleder gir en innstilling til fakultetet om opptak i samråd med representanter fra 

Undervisningsutvalget.  

 

Instituttleder baserer innstillingen på: 

- juryens innstilling 

- hensynet til fornuftige og gunstige instrumental-/vokalbesetninger 

- ressurser (tilgjengelige lærekrefter, utstyr, lokaler) 

 

Behandling av søkerne i opptaksmøtet er unntatt offentlighet.  

 

Instituttet oversender innstillingen til Det humanistiske fakultet, som tar opp søkerne og 

oppretter studierett. 

 

 

5.7 Opptak av utvekslingsstudenter 

Utenlandske studenter som ønsker studieopphold gjennom utvekslingsprogram 

(Erasmus/Norplus/bilaterale avtaler) søker gjennom Kontor for utenlandske studenter i 

henhold til gjeldende regelverk. Faglig vurdering skjer ved instituttet i henhold til øvrig 

opptaksreglement for studieprogrammet. 
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5.7.1 Femårig integrert masterprogram i musikkterapi 

Ved eventuelt opptak vil studenten tildeles relevante emner innenfor programmet. Opptak 

gis for ett semester. 

 

5.7.2 Utvekslingssøkere Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon 

Søknaden må vedlegges lydopptak av selvvalgt program på ca. 20 minutter, eventuelt 

partiturer. Ved eventuelt opptak vil studenten tildeles emner innenfor 3. studieår i 

studieprogrammet. Opptak gis for ett eller to semester. 

 

5.7.3 Masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon (inkl. internasjonale søkere) 

Søknaden må vedlegges lydopptak av selvvalgt program på ca. 20 minutter, eventuelt 

partiturer. Ved eventuelt opptak vil studenten tildeles emner innenfor 1. studieår i 

studieprogrammet. Opptak gis for ett eller to semester. 
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6. SEKUNDÆROPPTAK UTØVENDE STUDIER 

Ved behov avgjør instituttleder, i samråd med  representanter fra Undervisningsutvalg, 

om det skal lyses ut til sekundæropptak på spesifikke instrument/instrumentgrupper. 

Opptaksprøven gjennomføres som for ordinære søkere. 

 

 

7. KLAGEADGANG 

Opptaksprøver regnes som bedømmelse av en prestasjon som ikke kan etterprøves, og 

resultatet av prøven kan ikke påklages, se  §5-3 (1) i Lov om universiteter og høyskoler 

Formelle feil ved gjennomføring av opptaksprøver kan påklages i henhold til § 5-2 Lov 

om universiteter og høyskoler  

 

 



 

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

 

  

  

 

 

 

Oppretting av ny studieretning i midtøstens historie innenfor 
Bachelorprogram i historie  

 
 
Dokumenter i saken:  

1. Notat fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 15.02.2012 om 

oppretting av studieretning i midtøstens historie innenfor Bachelorprogram i historie  

 

Bakgrunn 
Etter at Bachelorprogram i midtøstenkunnskap ble nedlagt i 2010 har det vært vanskelig å 
synliggjøre et helhetlig studietilbud i midtøstens historie. Oppretting av en studieretning i 
midtøstens historie vil gjøre dette lettere. Det vil også fremkomme på studentens vitnemål at 
vedkommende har en fordypning i midtøstens historie. Alle emnene som skal inngå i 
studieretning i midtøstens historie finnes allerede, og opprettingen får derfor ingen 
budsjettmessige konsekvenser. Oppretting av studieretning i midtøstens historie ble vedtatt i 
UUI 13.2.2012, UUI-sak 08/2012. 
 
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap har ikke innarbeidet 
studieretningen i Bachelorprogram i historie, men det forutsettes at ny studieplan for 
programmet oversendes så snart som mulig etter at studieretningen er vedtatt opprettet. 
 
En spesialisering i historie skal inneholde de tre obligatoriske emnene HIS101, HIS102 og 
HIS250 samt tre valgfrie historieemner. Den nye studieretningen inneholder de emnene som 
er obligatorisk i den ordinære spesialiseringen i historie, mens de tre valgfrie emner utgjøres 
av de tre eksisterende midtøstenemnene HIM102: Oversikt over midtøstens historie, 
HIM103: Islam og politikk og HIM201: Fordypning i midtøstens historie. I tillegg anbefales det 
at studentene skriver bacheloroppgave med et midtøstentema. Dette innebærer at 
studentene oppfyller krav til spesialisering i historie og er kvalifisert for opptak til master i 
historie. 
 

Flere andre programmer har studieretninger f.eks Bachelorprogram i nordisk som har tre 

studieretninger (norrøn filologi, nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk), og 

visningen på www.uib.no blir som for dette programmet. I tillegg blir studieretning påført 

første side på vitnemålet. 

 

Saken legges fram for Fakultetsstyret i henhold til §3.2 i Forskrift om opptak, studier, 

vurdering og grader ved Universitet i Bergen punkt c) Saker om studieretninger vedtas av 

fakultetet selv  og punkt e) Vedtak om oppretting, nedlegging og endring av navn på 

studieretninger skal meldes til universitetsdirektøren. 

 

Dato: 05.02.2013 

Arkivsaksnr: 2013/1845-MAI 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

12/13 

19.02.2013 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 

http://www.uib.no/
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Forslag til vedtak: 

 
 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet vedtar at det opprettes studieretning i 
midtøstens historie innenfor Bachelorprogram i historie fra og med høsten 2013. 

 
 
   

 

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 arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap 
 

Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjend elektronisk i ePhorte 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitskap 

Telefon  

Telefaks  

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

HF-bygget, Sydnesplassen 

7 

Bergen 

Sakshandsamar 

Julie Tønsaker Watkins 

55583025 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Oppretting av studieretning i Midtaustens historie 

 

AHKR vil med dette søke om at det blir oppretta ei “Studieretning i Midtaustens historie” 

innanfor bachelorprogrammet i historie. Denne studieretninga skal ivareta det beste frå 

historiedelen i det tidlegare BA-programmet i Midtaustenkunnskap, men utan den 

administrative overbygninga.  

 

Studieretninga vil vere ein spissa variant av bachelorprogrammet i historie, der 

fordjupingsdelane er emne som instituttet tilbyr innan Midtaustens historie. Studieretninga vil 

bli presentert som eit særlig alternativ innan historie, som vil kunne framtre på vitnemålet ved 

avslutta grad f.eks. som “Bachelor i historie: Studieretning Midtaustens historie”.  

 

Retninga vil ha dei obligatoriske emna frå Bachelorprogrammet i historie, dvs. 

HIS101, Oversikt over eldre historie 

HIS102, Oversikt over nyare historie og  

HIS250, Bacheloroppgåve i historie 

 

I tillegg vil retninga inkludere dei eksisterande Midtaustenemna  

HIM101, Oversikt over Midtaustens historie 

HIM103, Islam og politikk (skal erstatte nåverande HIM102) 

HIM201, Fordjuping i Midtaustens historie 

Ein tilrår at studenten også skriv bacheloroppgåva med Midtausten-tema. 

 

Studieretninga vil slik inngå i spesialiseringa i bachelorprogrammet på 90 studiepoeng. 

Retninga kan eventuelt seinare koplas til emnepakker i andre relevante fag, om slike blir 

oppretta, da som tilrådingar til interesserte studentar. 

 

Dersom studenten ved fullført bachelorgrad i historie har tatt desse emna, vil han/ho kunne 

be om vitnemål for Studieretning Midtausten historie. Vi legg til grunn at studieretninga blir 

markert som eit sammenhengande alternativ på websider m.v., og lagt inn som eit alternativ 

under studieplan for bachelorprogrammet i historie. 

Referanse Dato 

2010/8570-JUWA 15.02.2012 
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Vi trur ei slik studieretning vil tene til å synliggjere fagets og instituttets tilbod og kompetanse 

innan Midtausten-studiar. Det vil og kunne motivere studentar for eit samanhengande 

studieløp som spesialiserer innan dette området, og bidra til å trekke studentar til fag, institutt 

og fakultet. 

 

 

 

 

 

 

Venleg helsing 

 

Christhard Hoffmann 

instituttleiar Julie Tønsaker Watkins 

 seniorkonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

  

  

 

 

 

Oppnevning av sensorer for perioden 2013-2016  

 
 
Bakgrunn 

I universitets- og høyskoleloven § 3-9 heter det: ”Styret oppnevner sensor ved eksamen, 

prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering når resultatet inngår på vitnemålet eller 

innregnes i karakter for vedkommende studium. Det skal være minst to sensorer, hvorav en 

ekstern, ved bedømmelse av kandidatenes selvstendige arbeid i høgre grad.” 

 

Universitetsstyret har delegert til fakultetene å foreta oppnevningen som foretas for en 4-års 

periode. 

 

Det humanistiske fakultet ba i brev av 27.11.12 instituttene om å komme med forslag til 

oppnevning av eksterne sensorer for perioden 01.01.2013-31.12.2016. Vi viser til vedlegg for 

forslag fra instituttene. 

 

I samsvar med loven følger Universitetet i Bergen det prinsipp at det så vidt mulig oppnevnes 

sensorer som ikke hører til ved institusjonen. 

 

De sensorene som er oppgitt med bopel i utlandet vil bare kunne nyttes i helt særskilte til feller 

og kun når reiseutgiftene kan reduseres til et minimum. 

 

Dekanen har ingen merknader. 

 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret oppnevner eksterne sensorer for perioden 2013-2016 i samsvar med forslag 

fra instituttene. 
 

 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 

Dato: 06.02.2013 

Arkivsaksnr: 2013/1877-ROW 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

13/13 

19.02.2013 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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