Dato: 20.01.2017

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tidspunkt:

Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet
Møterommet, Musikkonservatoriet
27.01.2017
12:30

Eventuelt forfall må meldes til Andriy Osadchuk på epost Andriy.Osadchuk@uit.no
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Side1

Saksliste
Saksnr

Tittel/beskrivelse

U.off.

Arkivref.

Orienteringssak
OS 8/17

Møteprotokoll FS-Kunst 02.12.16

2017/565

OS 9/17

Møteprotokoll PS 23.11.16

2016/5317

OS 10/17

Møteprotokoll PS 18.01.17

2016/5317

OS 11/17

Status faglig ledelse Kunstfak pr. januar 2017

2016/7195

OS 12/17

Ivaretagelse av lederfunksjoner ved UiT i 2017

2017/565

OS 13/17

ADM2020- Rapport fra utdanningsområdet

2017/565

OS 14/17

Om det kommunikasjonsstrategiske arbeidet

2017/565

FS 7/17

Oppnevning av opptakskomite for
konservatorieutdanningene - 2017-2018

2016/9946

FS 8/17

Revidert opptaksreglement Musikkonservatoriet

2016/8132

FS 9/17

Forslag til revidert studieplan og reviderte emneplaner
Samtidskunst - bachelor

2017/567

FS 10/17

Innspill i forbindelse med UiTs
organisasjonsgjennomgang

2016/7195

FS 11/17

2017-2018 Valgemneportefølje Fagstudium i
Musikkutøving BA

2016/7048

FS 12/17

Godkjenning av emneplaner 3. og 4. studieår- BA
Fagstudium i musikkutøving

2016/7048
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Orienteringssak

Side3

Orienteringssak

Side4

MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tidspunkt:

Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet
Møterommet, Musikkonservatoriet
02.12.2016
12:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Marianne Telle
Hans Stapnes
Lars Lien
Hilde Blix
Silje Bræck Tøllefsen
Jens Rudi Solbakken

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer

Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Marte Liset
Jan Gunnar Hoff
Kjellaug Horsberg Kornstad

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Studentrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn

Møtte for

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kjell Magne Mælen
Nina Andersen
Anne Aagaard

Stilling
Dekan
Rådgiver
Fakultetsdirektør

Merknader
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Saksliste
Saksnr

Tittel/beskrivelse

U.off.

Arkivref.

Orienteringssak
OS 29/16

Møteprotokoll 28.10.16

2016/5317

OS 30/16

Prosess for vurdering av UiTs organisasjon - Innspill fra Kunstfak

2016/5317

OS 31/16

Mandater for vurdering av UiTs organisasjon

2016/712

OS 32/16

Forslag til endringer i studieporteføljen – bachelor og 5-årige
masterutdanninger

2016/490

OS 33/16

Studentbrev til UiT-styret og KD vedrørende nedleggelse av
studieprogram

2016/5317

OS 34/16

KD info - etablering av ny doktorgrad Kunstnerisk utviklingsarbeid

2016/5317

OS 35/16

Status faglig ledelse Kunstfak pr. desember 2016

2016/7195

Vedtakssaker
FS 19/16

Emneporteføljen Kunstfak 2017-2017

2016/8413

FS 20/16

Opprettelse av ny stilling ved Musikkonservatoriet pianostemmer/tekniker

2016/9320

FS 21/16

Budsjett 2017 - intern rammefordeling Kunstfak

2016/7659

FS 22/16

Årsplan 2017

2016/7659
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Side 2

Orienteringssak
OS 29/16 Møteprotokoll 28.10.16 2016/5317
Vedtak
OS ble tatt til orientering

OS 30/16 Prosess for vurdering av UiTs organisasjon - Innspill fra Kunstfak 2016/5317
Vedtak
OS ble tatt til orientering

OS 31/16 Mandater for vurdering av UiTs organisasjon 2016/712
Vedtak
OS ble tatt til orientering

OS 32/16 Forslag til endringer i studieporteføljen – bachelor og 5-årige masterutdanninger
2016/490
Vedtak
OS ble tatt til orientering

OS 33/16 Studentbrev til UiT-styret og KD vedrørende nedleggelse av studieprogram 2016/5317
Vedtak
OS ble tatt til orientering

OS 34/16 KD info - etablering av ny doktorgrad Kunstnerisk utviklingsarbeid 2016/5317
Vedtak
OS ble tatt til orientering

OS 35/16 Status faglig ledelse Kunstfak pr. desember 2016 2016/7195
Vedtak
OS ble tatt til orientering
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Side 3

FS 19/16 Emneporteføljen Kunstfak 2017-2017 2016/8413
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar utlysning av Musikkonservatoriets emneportefølje for studieåret 2017-2018 slik
det fremgår av saksfremlegget
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 02.12.2016

Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

FS 20/16 Opprettelse av ny stilling ved Musikkonservatoriet - pianostemmer/tekniker 2016/9320
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til at det opprettes en ny 100 % fast stilling som pianostemmer/-tekniker, med
eventuell krav til instrumentmakerkompetanse, under forutsetning av at det i kommende faglige innspill
ved Musikkonservatoriet konkluderes med at dette er nødvendig og skal gis prioritet
Innstillingen ble endret i møtet
Fakultetsstyret slutter seg til at det opprettes inntil en ny 100 % fast stilling som pianostemmer/-tekniker,
med eventuell krav til instrumentmakerkompetanse, under forutsetning av at det i kommende faglige
innspill ved Musikkonservatoriet konkluderes med at dette er nødvendig og skal gis prioritet

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 02.12.2016

Vedtak
Innstillingen med endring ble enstemmig vedtatt

FS 21/16 Budsjett 2017 - intern rammefordeling Kunstfak 2016/7659
Innstilling til vedtak:
1. Fakultetsstyret vedtar den foreslåtte fordelingen av tildelt budsjettramme for 2017 mellom
fakultetets enheter – Fakultetsadministrasjonen, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet – slik
det fremgår av saksfremlegget.
2. Dekan gis fullmakt til å foreta eventuelle justeringer basert på Universitetsdirektørens endelige
budsjettfordeling.
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Side 4

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 02.12.2016

Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
FS 22/16 Årsplan 2017 2016/7659
Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar Årsplan 2017 med de foreslåtte måltall og prioriteringer som
framgår av saksfremlegget.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet - 02.12.2016

Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
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Side 5

Side10

MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tidspunkt:

Programstyret ved Musikkonservatoriet
MK-møterommet, Musikkonservatoriet
18.01.2017
10:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Kjell Magne Mælen
Hilde Blix
Jan Gunnar Hoff
Anne-Lise Allemano
Sergej Osadchuk
Tobias Brox Wiik
Lillian Grethe Jensen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Leder

Representerer

Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn

Funksjon

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Jørgen Ytreberg

Møtte for

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Jørgen Ytreberg

Stilling

Merknader
Ingen merknader innen frist fredag 20.januar kl.1200
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Representerer

Saksliste
Saksnr

Tittel/beskrivelse

U.off.

Arkivref.

PS 1/17

Godkjenning av emneplaner for 3. og 4. studieår Fagstudium i musikkutøving - Bachelor

2016/7048

PS 2/17

Valgemneportefølje for 3. og 4. studieår - Fagstudium i
musikkutøving - Bachelor

2016/7048

PS 3/17

Sensurplan Musikkonservatoriet - 2017

2016/8190

Saksprotokoll i Programstyret ved Musikkonservatoriet - 18.01.2017

PS 1/17 Godkjenning av emneplaner for 3. og 4. studieår - Fagstudium i musikkutøving - Bachelor
2016/7048
Innstilling til vedtak:
1. Programstyret anbefaler vedlagte emneplaner godkjent

Vedtak
Programstyret anbefaler vedlagte emneplaner godkjent, med endringer foretatt i møtet1

PS 2/17 Valgemneportefølje for 3. og 4. studieår - Fagstudium i musikkutøving - Bachelor
2016/7048
Innstilling til vedtak:
Programstyret anbefaler vedlagte portefølje av emneplaner godkjent

1

Emneplaner med tekstendring lagt ved i utsending av protokoll til godkjenning, bearbeidet tekst med gul utheving.
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Side 2

Vedtak
Programstyret anbefaler vedlagte portefølje av emneplaner godkjent.

PS 3/17 Sensurplan Musikkonservatoriet - 2017 2016/8190
Innstilling til vedtak:
2. Programstyret anbefaler vedlagte sensurplan godkjent

Vedtak
Programstyret anbefaler vedlagte sensurplan godkjent.
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Det kunstfaglige fakultet
Arkivref: 2016/7195/AAA008
Dato: 20.01.2017

ORIENTERINGSSAK
Til:
Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet

Møtedato:
27.01.2017

Sak:
11/17

Status faglig ledelse Kunstfak pr. januar 2017
Bakgrunn
Fakultetsstyret vedtok sak i FS 14/16 Organisering av Musikkonservatoriet at erfaringer og
evalueringer med ny faglig ledelse fortløpende skal legges frem som orienteringssaker i
fakultetsstyremøter under forsøksperioden. Tidligere statusrapporter har vært lagt frem i
fakultetsstyremøter 28.10.16 og 02.12.16.

Status
Det har vært avholdt to faggruppeledermøter 06.12.16 og 12.01.17. Referat fra møtet 06.12.16
ligger vedlagt. Innenfor faggruppen Musikk har seksjonsrådet etterlyst informasjon som viser
saksflyt og fordeling av ansvar i forhold til problemstillinger og avgjørelser som ligger utenfor
seksjonsrådets beslutningsmandat. Dette følges opp internt i faggruppen Musikk.
På administrativ planleggingsdag 09.01.17 ble det gjennomført en kort oppsummering av de
administrativt ansattes erfaring etter et semester med faggruppeledelse ved fakultetet.
Tilbakemeldingene er i hovedsak positive. De fleste melder at de ikke opplever store forskjeller
fra tidligere ordning med instituttledere. Faggruppelederne tar tak i utfordringer og følger opp de
oppgavene som er tillagt denne funksjonen. Andre inntrykk fra administrativt hold er at det
faglige engasjementet blant vitenskapelig ansatte generelt sett er større enn tidligere.
En del fagområder oppleves videre å ha fått mer lik status i kraft av å være representert med egne
faggruppeledere, mens studieprogramledelse innenfor en del av faggruppen Musikk fremdeles er
noe uavklart. Innenfor en del administrative arbeidsområder er det merkbare endringer fra
tidligere organisering i form av ny arbeidsflyt (for eksempel innenfor budsjettarbeid, personal),
som for øvrig pr.dd fungerer bra i sin nåværende form.

Videre oppfølging
Oppgaver til oppfølging pr. januar 2017 er:
- Fastsetting av frister faggruppeledere skal forholde til når det gjelder årsplan for neste
studieår.
- Synliggjøre ansvars- og beslutningsflyt på ulike saksområder.
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Anne Aagaard
fakultetsdirektør
–
anne.aagaard@uit.no
77 66 05 70

–

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg: Referat fra fagruppeledermøte 06.12.16
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Det kunstfaglige fakultet
Arkivref.: 2016/7195
Dato: 02.01.2017

REFERAT FRA FAGGRUPPELEDERMØTE 06.12.16

Til:

Faggruppelederne

Fra:

Dekan

Til stede:
Kjell Magne Mælen (møteleder), Geir Davidsen, Anne Eriksen, Lillian Jensen, Markus Degerman, Anne
Aagaard, Merete Blichfeldt (referent)

Dagsorden:
1. Podium. Bjarne Isaksen møter. Maks 30 min.
2. Referat fra siste møte - se vedlegg.
3. Budsjett 2017 - intern rammefordeling Kunstfak - se side 47.-54 her
https://uit.no/Content/495878/M%C3%B8teinnkalling%20fakultetsstyrem%C3%B8te%20021216.pdf
4. Årsplan 2017 - se side 55-63 her
https://uit.no/Content/495878/M%C3%B8teinnkalling%20fakultetsstyrem%C3%B8te%20021216.pdf
5. Organisasjonsprosessen UiT - mandat for arbeidsgruppene. For Arbeidsgruppe Campus - se side 106-107
her: https://uit.no/Content/494584/ustyinnkalling241116.pdf.
For Arbeidsgruppe faglig organisering ble mandatet slik:
Oppdraget innbefatter å se på den faglige organiseringen av nivå 2 slik den er i dag og komme med innspill
til hvordan denne alternativt kan utformes i en ny organisering av UiT. Gruppen skal ha et særlig fokus på
fakulteter som organisatoriske enheter på nivå 2.
Oppgaven innbefatter blant annet å:
• Beskrive fakultetenes rolle og funksjon ved UiT med vekt på relasjonene til nivå 1 og nivå 3 med
særlig oppmerksomhet på styrking av studiekvalitet, kvalitet i forskning og faglig og kunstnerisk
utviklingsarbeid, samt formidlingsarbeid
• Skisser mulige modeller for faglig organisering av nivå 2, herunder hvilke prinsipper denne bør bygge
på. Modellene må inkludere både en organisering med færre enheter enn i dag og en bred modell
med flere enheter.
• Beskrive andre organisasjonsenheter, eksempelvis schools og sentre, og hvordan disse enhetene kan
inngå i organiseringen ved UiT.
• Beskrive og foreslå modeller for hvordan ledelsen av de faglige enhetene på nivå 2 kan inkluderes i
UiTs ledelse, jf. NIFUs behandling av det utvidede ledermøtets rolle.
• Beskrive hvilken rolle fakultetene bør ha på de ulike campus.
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Vi fortsetter diskusjonen om strategi for hvordan vi skal gjøre vår innflytelse på prosessen gjeldende.
6. Rekruttering
o Økonomi
o Strategier
o Erfaringsdeling

AD DAGSORDENS PKT. 1
Oppsummering:
Podium har ikke eget budsjett, utgifter har vært knyttet til utforming/trykking. Mellomkvalitet på trykket.
Artikler er skrevet ved bruk av FoU tid, av ansatte ved Kunstfak. Utgis en gang i året; i begynnelsen av
studieåret. Kun papirutgave. Redaktøroppgaven løses innenfor stillingen.

Interessant med Podium; krever lav skrivekyndighet – magasinet gir mulighet til å utgi artikler, øke
skrivekyndighet. Mottakere av magasinet uttrykker at de er fornøyd med PODUIM.
Spres til alle søskenorganisasjoner i landet, faglig nettverk, andre som ellers kan motta skriftlig
rekrutteringsmateriale.
Podium gir mulighet til å fange opp faglig interessante tema, som ikke er lett å oversette til publiseringer.
Men er også behov for å få nasjonale / skandinaviske kanaler for publisering av utviklingsarbeid.
Tanker om videre utvikling av formidling og utviklingsarbeid:
Beholde Podium i dagens form, men i tillegg ha en nettbasert utgave. Dette vil åpne for mulighet til å nå
enda flere, legge ut musikk, filmer og lignende. Nettbasert utgave vil kunne være mer dynamisk; en blogg.
Kjell Magne informerer om at det er kontakt med Tromsø Museum vedrørende et økonomisk samarbeid om
faglig ressurs til kommunikasjonsarbeid. Det er i gang utarbeidelse av en skisse for hvordan samarbeid vedr
stillingen kan være. Den vil bli presentert i Faggruppeledermøtet når den er ferdig utarbeidet.
Enighet om at Faggruppeledermøtet kan brukes som referansegruppe for Podium.

AD DAGSORDENS PKT. 2
Ingen kommentarer til referatet fra forrige møte.

AD DAGSORDENS PKT. 3 – Budsjett 2017
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Det er foretatt en budsjettmessig prinsippfordeling mellom MK og KA.
Omorganisering til faggrupper førte ikke til endringer i budsjettoversikt / organisering. Dersom vi fortsetter å
organiseres i faggrupper, vil det foretas endringer i budsjettoversikten, slik at den enkelte faggruppe sitt
budsjett kommer tydelig frem.
Alle har tilgang til budsjett på nett – viser fortløpende hva som går ut.
– er det Faggruppeledere skal ha ansvar for undervisningsbudsjettet. Følger med de faglige beslutningene å
vite hva man kan gjøre rent økonomisk.
Den enkelte faggruppeleder skal haseparate møte med Anne Aa/ Nina / Sonja for å se på sitt budsjett.

AD DAGSORDENS PKT. 4
Gjennomgang av årsplan. Målene er hentet fra strategisk plan 2014 – 2020. Vi holder på med alt i planen,
men ulike grad av mulighet for å nå målsetting i løpet av planperioden.
Prioritert: punktene under utdanning. Dette er basis for vår virksomhet. Et intensivt arbeid som pågår og vil
fortsette.
Studiesjef stillingen er sendt tilsettingsutvalget, regner med å ha innstillingen klar 13. desember. Vi har gode
søkere, og vil få en kvalifisert person.
LARK – oppstart 2018 i Tromsø.
Hvem jobber med de ulike punktene: Faggruppeledere har sine fag, knytter til administrasjon ved behov.
Evalueringsplaner er utgått og må revideres. Studiesjef vil ha administrativt ansvar for å utarbeide i
samarbeid med faglig ansatte. Studiesjef skal ha en operativ rolle i gråsonen faglig / administrativt. I
fremtiden er vi avhengig av at studenter deltar sterkere i evalueringer –vi måles på studiebarometeret.
Dersom vi ikke synes der, vil det kunne leses som en uttrykk for av at vi ikke har god studiekvalitet.

Spørsmål: hvordan håndterer mål 27: synliggjøre Kunstfak sin FoU virksomhet? Lurt å ha dette som eget
punkt på et faggruppeledermøte.

AD DAGSORDENS PKT. 5
Organisasjonsprosessen UiT - mandat for arbeidsgruppene.
Ingen av innspillene våre var i vesentlig grad brakt videre til universitetsstyret. I møtet kom det inn en
setning i 1 kulepunkt: forbedre resultatoppnåelse av kjerneoppgavene.
UiT vil ha ned antall enheter. Må ta dette inn over oss, og diskutere hvordan Kunstfak skal forholde seg til
det.
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Dersom konklusjonen blir færre og større enheter, blir mer myndighet delegert ned til nivå 3.
Det ble i møtet uttrykt bekymring for FoU-delen; en mulig akademisering av våre fag, der det kreative /
kunstneriske blir borte. Hvordan mulig å holde stand mot det i et større fakultet, der det vil kunne være en
annen forståelse av vår organisasjon?

Faggruppeledere oppfordres til å skrive en tekst i fht hva slags kvalitetsbegreper skal vi bruke for å ha
mulighet til å beskrive dette på fornuftig vis. Et utgangspunkt for bredere diskusjon.

Tema til neste møte: rekruttering og problemer innen eget fagområde. Neste møte 11 eller 12 januar.

Kjell Magne Mælen
Dekan

Merete E. Blichfeldt
Førstekonsulent

Intern kopi: Fakultetsstyret
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Avdeling for personal og organisasjon
Arkivref.: 2016/9906
Dato: 05.01.2017

Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Ivaretakelse av lederfunksjoner ved UiT i 2017
UiT Norges arktiske universitet skal i 2017 gjennomføre en organisasjonsgjennomgang, der det skal tas
stilling til eventuelle endringer i dagens fakultets- og avdelingsstruktur. Endringer vil kunne få virkning fra
årsskiftet 2017/2018.
Det er slik at mange stillinger som institutt- og senterleder har sluttdato i løpet av 2017. Utfordringen blir
dermed å ivareta nødvendige ledelsesfunksjoner samtidig som det er usikkerhet med hensyn til hvilke faglige
enheter UiT skal ha innenfor ny organisasjonsstruktur.
Vi ber med dette om at hvert fakultet og TMU vurderer situasjonen og mulighetene, og sørger for at institutter
og sentre har nødvendige ledelsesfunksjoner gjennom året. Det er inntil videre ikke adgang til å lyse ut nye
stillinger som institutt-/senterleder uten godkjenning fra universitetsdirektøren. Fakultetene og TMU bør
vurdere alternativer som prolongering av nåværende institutt-/senterledere, kortvarige engasjementer, eller
andre muligheter for å ivareta ledelsesfunksjonene.
Nedenfor er det gitt en oversikt over institutt/-senterledere (instituttleder kode 1475) som har stillinger med
sluttdato i løpet av 2017.

Vennlig hilsen
Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Liv-Ragna Garden
personal- og organisasjonsdirektør
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Enhet

Etternavn

Fornavn

Type

Stoppdato

BFE-fak, Arktisk og marin biologi

Rudolfsen

Geir

Åremål

30.09.2017

BFE-fak, Norges fiskerihøgskole

Tveiterås

Kathrine

Åremål

30.09.2017

BFE-fak, Handelshøgskolen

Clark

Derek John

Åremål

31.12.2017

BFE-fak, Handelshøgskolen

Greibrokk

Jørund Haldor

Åremål

31.12.2017

Helsefak, Institutt for farmasi

Loennechen

Thrina

Åremål

31.07.2017

Helsefak, Institutt for klinisk medisin

Paulssen

Eyvind Jakob

Åremål

28.02.2017

Helsefak, Institutt for klinisk odontologi

Ullbro

Arne Christer

Åremål

31.07.2017

Helsefak, Institutt for medisinsk biologi

Larsen

Terje

Åremål

31.07.2017

Helsefak, Institutt for psykologi

Skre

Ingunn

Åremål

31.07.2017

Helsefak, Institutt for samfunnsmedisin

Brustad

Magritt

Åremål

14.09.2017

HSL-fak, Institutt for arkeologi
og sosialantropologi
HSL-fak, Institutt for filosofi og
førstesemesterstudier
HSL-fak, Institutt for historie
og religionsvitenskap
HSL-fak, Institutt for lærerutdanning
og pedagogikk
HSL-fak, Institutt for sosiologi,
statsvitenskap og samfunnsplanlegging
HSL-fak, Senter for fredsstudier

Salomonsen

Laila

Engasjement

30.01.2017

Fjørtoft

Kjersti

Åremål

31.07.2017

Fagertun

Fredrik

Åremål

31.07.2017

Habbestad

Helge

Engasjement

31.07.2017

Buck

Marcus

Åremål

31.07.2017

Smith-Simonsen

Christine

Åremål

31.01.2017

HSL-fak, Institutt for lærerutdanning
og pedagogikk
HSL-fak, Institutt for lærerutdanning
og pedagogikk

Nesheim

Tore

Åremål

31.07.2017

Thunberg

Odd Arne

Åremål

31.07.2017

IRS-fak, Idrettshøgskolen

Andersen

Arnfinn

Engasjement

31.07.2017

IRS-fak, Idrettshøgskolen

Rolland

Carsten Gade

Åremål

31.07.2017

IRS-fak, Institutt for barnevern
og sosialt arbeid

Rindahl

Rikke

Åremål

31.08.2017

IVT-fak, Institutt for bygg, energi
og materialteknologi

Esjeholm

Bjørn Tore

Engasjement

31.12.2017

NT-fak, Institutt for fysikk og teknologi

Anfinsen

Stian Normann

Vikariat

31.07.2017

NT-fak, Institutt for ingeniørvitenskap
og sikkerhet

Birkelund

Yngve

Åremål

31.07.2017

TMU, Seksjon for kulturvitenskap

Fonneland

Trude A.

Engasjement

31.07.2017

Kilde: Paga desember 2016
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Bakgrunn
Gjennom prosjektet Adm2020 er det fastsatt overordnede prinsipper for den framtidige administrative
organiseringen ved UiT. Det skal blant annet sikres tilstrekkelig robuste og sterke administrative miljøer,
administrative oppgaver og prosesser skal kunne organiseres uavhengig av den faglige linjen hvis dette
gir en bedre oppgaveløsning, og oppgaveløsningen skal i større grad standardiseres og gjelde for hele
organisasjonen.
De studieadministrative tjenestene ved UiT er i dag organisert etter en trenivåmodell, der ansvaret for
utførelsen av de ulike oppgavene er fordelt mellom nivåene. For de fleste områder følger ansvars- og
oppgavefordelingen den faglige linja, mens noen områder er organisert i henhold til det som har blitt
vurdert å være hensiktsmessig for de ulike oppgavene. Det er ikke gjort spesielle tilpasninger av
fordelingen mellom Avdeling for utdanning (nivå 1) og fakultetene (nivå 2) med hensyn til fakultetenes
størrelse og organisering. Fordelingen mellom fakulteter og institutter (nivå 3) varierer. En slik
organisering gir autonomi til nivå 2 og 3, og legger til rette for lokal tilpasning og fleksibilitet overfor
studenter og fagmiljø innenfor tjenester disse nivåene selv har ansvar for. Innenfor noen områder er en
slik fleksibilitet hensiktsmessig og kanskje helt nødvendig, mens den for andre områder kan gå på
bekostning av kvalitet og effektivitet i arbeidsprosessene og tjenesteutførelsen.
Dagens organisering stiller store krav til informasjonsflyt og samhandling mellom nivåene.
Koordineringen av arbeidet krever tid og ressurser, og det er vanskelig å sikre en felles og enhetlig
kompetanseutvikling for alle studieadministrativt ansatte. Siden oppgavene må sendes mellom nivåene,
tar arbeidet lengre tid og det gjøres i mange tilfeller unødvendig dobbeltarbeid og kontroll mellom
nivåene. Innenfor flere områder har det også vist seg vanskelig å standardisere tjenesteytelsen og
arbeidsprosessene med den arbeidsfordelingen vi har i dag, blant annet fordi tilgjengelige digitale
løsninger ikke kan utnyttes fullt ut eller fordi oppgavene løses forskjellig i de ulike enhetene. Mange
studieadministrativt ansatte har fragmenterte stillinger og utfører deler av oppgaver innenfor mange og
ulike områder. For noen kan dette være en lite tilfredsstillende arbeidssituasjon fordi de mangler oversikt
over og kompetanse om oppgaven som helhet. Frekvensen på utførelsen av oppgavene blir dessuten
lavere jo lenger ut i organisasjonsstrukturen den ansatte sitter, noe som blant annet øker risikoen for feil
i saksbehandlingen. Dette er blant utfordringene som også påpekes av de ansatte gjennom en
spørreundersøkelse arbeidsgruppa har gjennomført for å kartlegge hvilke studieadministrative oppgaver
som gjøres. Undersøkelsen omtales nærmere senere i rapporten.
Den flercampusorganiseringen UiT har i dag, som følge av de siste års fusjoner, har skjerpet kravene til
koordinering og samhandling ytterligere. Organisasjonen er komplisert, både for fagmiljøene som har
aktiviteter på flere campuser og for den studieadministrative virksomheten. Eksempelvis er det i dag
slik at fakultetene som har aktivitet og virksomhet på flere campuser avtaler samarbeidsløsninger med
hvert enkelt fakultet/campus. Løsningene er ikke nødvendigvis de samme på de ulike campusene, noe
som gjør koordinering og samhandling tids- og ressurskrevende. Det er derfor helt nødvendig å finne
fram til smidigere løsninger som sikrer at de studieadministrative tjenestene ivaretar behovene ved alle
campuser så vel som de ulike organisatoriske nivåene.
Forbedringsprosessen ved UiT handler blant annet om å optimalisere administrative arbeidsprosesser.
Forbedringsprosessene som er gjennomført til nå bekrefter mange av utfordringene som er skissert over.
Nye arbeidsprosesser forutsetter gjerne at kompetanse og/eller ressurser må overføres mellom nivåene.
Erfaringer så langt viser at dette er vanskelig å få til innenfor dagens administrative organisering og gjør
det utfordrende å implementere de nye prosessene.
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Dagens utfordringer gjør det nødvendig å se på hvordan de studieadministrative tjenestene best kan
organiseres for å imøtekomme målene med Adm2020. Flere fakulteter og enheter har også spilt inn
utdanningsområdet som et felt det er relevant å se nærmere på som en del av prosjektet. Opptak,
eksamen, timeplanlegging, praksisadministrasjon og sekretariat for programstyrer er blant områdene
som blir nevnt spesielt i disse innspillene. Det fremheves også at sammenslåing av administrative
enheter både horisontalt og vertikalt bør vurderes. Hovedmålet med en eventuell omorganisering av
studieadministrasjonen ved UiT er at tjenestene skal bli bedre overfor studenter, fagmiljø og
universitetsledelsen. Den nevnte kartleggingen viser dessuten at mange studieadministrativt ansatte er
misfornøyde blant annet med at de ikke har tid til utviklings- og forbedringsarbeid, og at de bruker mye
tid på oppgaver som andre har forutsetninger for å kunne utføre raskere. En ny organisering av
studieadministrasjonen må ta høyde for slike innspill og ha som mål at en omorganisering også skal
oppleves som noe positivt for de som arbeider med studiesaker.

Mandat
Arbeidsgruppa har fått i oppdrag å komme fram til en fremtidsrettet organisering av hele
utdanningsområdet som støtter opp under UiTs kjernevirksomhet. Det administrative tjenestetilbudet
ovenfor studentene og ansatte skal være behov- og brukerrettet og av høy kvalitet.
I tråd med prinsippene og målene for Adm2020 skal arbeidet fremme likt tjenestenivå og
standardisering, redusert ressursbruk og at man unngår små og sårbare miljø.
Med bakgrunn i dette skal arbeidsgruppa:
1. Kartlegge hvilke oppgaver som utføres innen det studieadministrative området (eksempelvis
oppgaver som utføres av studiekonsulenter på fakulteter og institutt) og hvor i
organisasjonsstrukturen dette utføres (arbeidsdeling).
2. Kartlegge ressursbruk innen det studieadministrative området på fakulteter og enheter.
3. Foreslå modeller for organisering av studieadministrasjonen ved UiT som vil bidra til å nå
hovedmålene i prosjektet.
4. Beskrive mulige gevinster ved omorganiseringen.
5. Foreslå implementeringsstrategi (tiltaksplan) for de enkelte modellene
6. Komme med innspill til hvilke tjenester UiT bør tilby innenfor utdanningsområdet.
7. Foreslå forbedringer i arbeidsprosesser innenfor utdanningsområdet.
Arbeidsgruppa skal se til arbeidet som gjøres med å etablere et servicetorg ved UB, prosjektet «fra elev
til kandidat» og andre relevante prosjekter.

Arbeidsgruppas sammensetning
Arbeidsgruppa består av:
Heidi Adolfsen, studiedirektør (leder)
Joakim Bakkevold, seksjonsleder UTA
Brynhild Granaas, representant for tjenestemannsorganisasjonene
Marina Trogen Hansen, seksjonssjef studieseksjonen i Harstad
Morten Sætran, studiesjef BFE-fak
Cathrine Theodorsen, prodekan for utdanning HSL-fak
Vibeke Guddingsmo, kontorsjef Helsefak/IHO
Kai Mortensen, seniorkonsulent NT-fak/IG
Ingvild Stock-Jørgensen, seniorrådgiver Jurfak
3
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Svein Are Tjeldnes, seniorrådgiver stab (observatør fra Adm2020-sekretariatet)
Hege Svendsen, seniorrådgiver UTA (sekretær)

Kartlegging av studieadministrative oppgaver og ressursbruk
Mandat:
1. Kartlegge hvilke oppgaver som utføres innen det studieadministrative området (eksempelvis
oppgaver som utføres av studiekonsulenter på fakulteter og institutt) og hvor i
organisasjonsstrukturen dette utføres (arbeidsdeling).
2. Kartlegge ressursbruk innen det studieadministrative området på fakulteter og enheter.
I tråd med mandatets punkt 1 og 2, har arbeidsgruppa begrenset sitt kartleggingsarbeid til å se på ulike
aspekter ved studieadministrative oppgaver (hvilke oppgaver blir utført hvor i organisasjonen og med
hvilken tidsbruk og frekvens) uten å foreta en systematisk undersøkelse av styrker og svakheter ved
dagens organisering av studieadministrative tjenester.

Utforming og gjennomføring av spørreundersøkelse
I arbeidsgruppas første møte (2. juni 2016) ble det bestemt at kartleggingen av de studieadministrative
oppgavene, hvor i organisasjonsstrukturen de utføres og ressursene som brukes til dette, skulle gjøres
ved hjelp av en Questback-undersøkelse. Det ble nedsatt en mindre gruppe som utformet og klargjorde
en spørreundersøkelse.
Utvalget for undersøkelsen ble definert ved hjelp av studieadministrative stillingskoder og yrkeskoder
som er registrert i Paga. Utvalget ble kvalitetssikret av de ulike enhetene for å sikre at alle
studieadministrativt ansatte i hele eller delte stillinger ble fanget opp. Den 21. august d.å. ble
undersøkelsen sendt til i alt 281 ansatte. Da den stengte hadde 192 respondenter svart på alle eller noen
av spørsmålene.
Undersøkelsen omfattet spørsmål innenfor følgende hovedkategorier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rekruttering av studenter
Opptak
Semesterstart
Saksbehandling av studiesaker og studie-/studentveiledning
Timeplanlegging og rombooking
Program- og emneevaluering
Bruk av administrative systemer
Praksis i studiene
Eksamen
Avslutninger og seremonier
Rutiner, saksforberedelse, utredning, analyse og rapportering
Alumni

Undersøkelsen startet med generelle spørsmål om respondenten og hans/hennes stilling. Hver av
kategoriene inneholdt mange spørsmål av ulik detaljeringsgrad. I tillegg var det åpne spørsmål under
alle kategorier for å sikre at respondentene kunne føre opp oppgaver eller annet som det ikke ble spurt
spesielt om. Mange har benyttet seg av disse fritekstfeltene. Undersøkelsen avsluttet med flere åpne
spørsmål som ikke var direkte relatert til de nevnte hovedområdene og mange har også gitt grundige
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svar på disse. Vedlegg 1 viser hvilke spørsmål som inngikk i undersøkelsen og hvordan respondentene
har svart på disse.
Ved utforming av undersøkelsen var det utfordrende å finne egnede måter måle enhetenes og de ansattes
ressursbruk innenfor det studieadministrative området på. Dette fordi arbeidsfeltet spenner vidt og fordi
oppgavene som utføres ofte er sesongbetont. Det ble vurdert å være nærmest umulig for de fleste
respondenter å anslå hvor stor andel av sin stilling de bruker på ulike oppgaver. De ble i stedet spurt om
hvor ofte de utfører ulike oppgaver innenfor kategoriene som er nevnt over. For å ta høyde for
sesongvariasjonene ble de bedt om å svare ut i fra den perioden de jobbet med de konkrete oppgavene.
Tilbakemeldinger som har kommet underveis og etter undersøkelsen tyder på at respondentene kan ha
tolket dette ulikt og at det var vanskelig å svare på. Det vil derfor være noe usikkerhet knyttet til data
om hvor ofte en oppgave utføres. Det vil også være vanskelig å sammenlikne ressursbruken innenfor de
ulike oppgavene på grunn av sesongvariasjonen og fordi tidsperioden de går over har ulik varighet
(enkelte oppgaver gjøres noen dager/få uker i året, mens andre går over flere uker/måneder) og kan
variere mellom enheter og nivåer.
Gjennom spørreundersøkelsen er det innhentet store mengder kvantitative og kvalitative data om de
studieadministrative oppgavene og tjenestene som gjøres ved UiT. Resultatene blir ikke gjennomgått i
sin helhet i denne rapporten, men noen hovedfunn omtales nærmere nedenfor. Flere resultater er å finne
i vedlagte rapport (vedlegg 1). De kvalitative dataene vil i tillegg bli systematisert og oppsummert i et
eget notat som vil bli ettersendt til prosjektgruppa så snart det er ferdigstilt. Arbeidsgruppa mener det
vil være formålstjenlig å analysere datagrunnlaget innenfor de ulike kategoriene nærmere når
organiseringen av ulike områder og oppgaver skal utredes mer i detalj.

Hovedfunn
Kort oppsummert viser undersøkelsen at






51,5 % av de som har svart jobber ved et institutt
39 % av de som har svart jobber med andre oppgaver i tillegg til studiesaker
52 % av de som har en delt stilling jobber 50 % eller mer med studiesaker, og de jobber i
gjennomsnitt innenfor minst to andre administrative områder (personal, økonomi, FoU mv.)
i tillegg til studiesaker
56 % av de som har svart sier at de har eneansvar for mange av sine oppgaver, denne andelen
er størst ved instituttene (ca. 60 %) og en del lavere for ansatte i UTA (ca. 40 %).

Den kvantitative delen av undersøkelsen bekrefter at det er mange ansatte som utfører
studieadministrative oppgaver, at disse er spredt over alle tre nivåene og at mange sitter i små og sårbare
administrative miljøer med eneansvar for flere av oppgavene de utfører. Den viser også at mange av de
ansatte som jobber med studieadministrasjon også jobber innenfor andre administrative områder, som
økonomi, personal og FoU. Dette må tas hensyn til ved en eventuell omorganisering av
studieadministrasjonen som medfører at ressurser må flyttes organisatorisk.
Gjennom de åpne spørsmålene har respondentene blant annet pekt på utfordringer de opplever med
dagens organisering. Eksempler på forhold som trekkes fram av flere er:





Flere av dataprogrammene studiekonsulenter bruker har høyt brukergrensesnitt, spesielt
ePhorte og til dels FS.
Det avholdes sjelden kurs i FS, og brukermanualene burde ha vært oppdatert
Dårlig informasjonsflyt
Manglende kommunikasjon og samarbeid mellom enhetene
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For mange ledd i arbeidsprosessene gjør at avklaringer tar lang tid
Den ansatte er involvert i for mange saksområder, spesielt studiekonsulenter på nivå 3
Vanskelig for nyansatte studiekonsulenter i små miljøer å finne ut hvordan ting skal gjøres
Utydelige linjer og uklart hvem som har ansvar
Prosedyrer for saksgang og arbeidsflyt følges ikke og tidsfrister overholdes ikke
Manglende likebehandling
For lite tid til utvikling og forbedring
Manglende rettigheter i FS og utilstrekkelig FS-kompetanse oppleves ofte som en flaskehals
For lite tid til å arbeide med internasjonalisering

Hovedfunnene bekrefter utfordringene som er skissert innledningsvis og at det er nødvendig å finne
bedre måter å organisere arbeidet på slik at de studieadministrative tjenestene blir kvalitetsmessig bedre
og mer effektive. Undersøkelsen utgjør et godt grunnlag for å se nærmere på oppgavefordelingen
mellom nivåene og vurdere hvordan de ulike studieadministrative tjenestene kan organiseres bedre i
framtida.

Alternative modeller og gevinster med en omorganisering
Mandat:
3. Foreslå modeller for organisering av studieadministrasjonen ved UiT som vil bidra til å nå
hovedmålene i prosjektet.
4. Beskrive mulige gevinster ved omorganiseringen.
Arbeidsgruppa er av den oppfatning at resultatene av den pågående gjennomgangen av
fakultetsstrukturen kan få betydning for hvordan studieadministrasjonen bør organiseres. Det kan blant
annet tenkes at det er andre utfordringer og muligheter som må tas hensyn til i en organisasjon med for
eksempel færre og større fakulteter enn det som er tilfelle med den strukturen UiT har i dag.
Arbeidsgruppa har likevel forsøkt å se på løsninger som kan fungere og være fordelaktig uavhengig av
fakultetsstrukturen, noe en fremtidsrettet organisering bør være.
For å få innblikk i ulike måter å organisere administrative arbeidsoppgaver på, har gruppa blitt presentert
for og sett nærmere på modeller som er etablert ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), NTNU og ved
Avdeling for IT ved UiT (ITA). I det følgende beskrives tre alternative modeller for organisering av
studieadministrasjonen ved UiT.

Modell 1: Gjennomgående modell for studienære fellestjenester
Desentraliserte fellestjenester ved Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er en fusjonert høgskole som i dag har 19500 studenter og 1500 ansatte
fordelt på åtte ulike campus. Høgskolen har enhetlig ledelse med tilsatt rektor og viserektor for
utdanning og studiekvalitet som leder for studieadministrasjonen.
Administrasjonen ved HSN er organisert etter en modell de har kalt desentraliserte fellestjenester.
Modellen innebærer at de administrative ressursene som hovedregel er plassert nær brukerne ved
fakultet eller på campus, men rapporterer i administrativ linje til en fagadministrativ leder på
virksomhetsnivå (viserektor for utdanning og studiekvalitet for de studieadministrative tjenestene).
Fellestjenestene skal både gi operativ støtte til primærvirksomheten og strategisk lederstøtte til
fakultetene. På noen områder har de dessuten dedikerte medarbeidere innenfor fellestjenestene som er
ansvarlige for å gi administrativ støtte til og følge opp det enkelte fakultet.
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Bakgrunnen for en slik organisering er ifølge HSN blant annet at de administrative oppgavene krever et
så robust administrativt fagmiljø, både med hensyn til kompetanse og volum, at høgskolen vurderte det
for å være for kostnadskrevende å bygge dette opp på hvert fakultet.

Organisering av studieadministrasjonen ved HSN

Modellen over viser de studieadministrative enhetene som utgjør fellestjenestene ved HSN. Hver enhet
ledes av en seksjonsleder. Vedlegg 2 viser oppgavene som er lagt til de ulike enhetene.
Internasjonalisering er organisert som en seksjon under Avdeling for forskning, innovasjon og
internasjonalisering som ledes av prorektor forskning, og fremkommer derfor ikke av modellen over.
Avdeling for IT ved UiT
ITA ved UiT har i dag 120 årsverk fordelt på fire campus. De lokale IT-avdelingene som tidligere var
organisert under fakultetene, har siden 2009 vært samlet under Avdeling for IT. IT-området ved UiT har
dermed en gjennomgående faglig ledelse, men ansatte i ITA fortsatt er fysisk plassert ute på enhetene.
På den måten sikres brukernærhet innenfor områder der dette er nødvendig. En stedlig IT-koordinator
representerer ITA på hvert campus og bidrar til å ivareta lokale behov. ITAs modell tilsvarer i all
hovedsak organiseringen av studieadministrasjonen ved HSN, med gjennomgående ledelse av
administrative tjenester.
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Gjennomgående modell for studienære fellestjenester
Det arbeidsgruppa her velger å kalle en gjennomgående modell for studienære fellestjenester er basert
på modellene ved HSN og ITA. Modellen innebærer at alle studieadministrative oppgaver ved UiT
utføres som fellestjenester med ledelse og organisatorisk tilhørighet på nivå 1. Gitt dagens
organisasjonsstruktur innebærer dette at ansvaret for fellestjenestene legges til administrasjonen under
universitetsdirektøren og ledes av studiedirektør. Fellestjenestene skal gi administrativ støtte til og utføre
oppgaver for enheter på alle campus og nivå i organisasjonen.
Begrepet studienær forstås her som nærhet til studenter og fagmiljø. Det at fellestjenestene skal være
studienære innebærer at aktiviteter og oppgaver som forutsetter fysisk nærhet til studenter og fagmiljø
også skal ivaretas gjennom fellestjenestene. Dette gjøres ved at studieadministrative ressurser fortsatt
skal være fysisk tilstede på fakulteter, institutter og campuser, selv om de organisatorisk tilhører og ledes
fra nivå 1. Modellen vil med andre ord innebære endret organisatorisk tilhørighet for
studieadministrativt ansatte som i dag tilhører fakulteter og institutter, men i liten eller ingen grad at
disse flyttes fysisk fra enhetene på nivå 2 og 3 eller fra campus. På den måten sikres enheter på alle nivå
tilgang på studieadministrativ støtte gjennom dedikerte medarbeidere.

Fellestjenester
Universitetsdirektør

……

Studiekvalitet

Eksamen

Internasjonalisering

Nivå 3

Felles studentsystem

Nivå 2

Opptak

Nivå 1

Gjennomgående modell for studienære fellestjenester

Modellen over illustrerer organiseringen av studieadministrasjonen som en fellestjeneste underlagt
universitetsdirektøren på nivå 1. Områdene som er oppført i tabellen er kun eksempler på enheter i
fellestjenesten og er ikke uttømmende. Enhetene skal utføre tjenester for alle nivå, men har sin
organisatoriske tilknytning og ledelse på nivå 1. Arbeidsgruppa har utarbeidet en oversikt over de ulike
studieadministrative områdene (vedlegg 3), men har ikke tatt stilling til hvilke enheter disse bør
organiseres i dersom det skal etableres fellestjenester innenfor alle studieadministrative områder. Dette
må vurderes nærmere dersom det blir aktuelt å etablere en slik modell.
En gjennomgående modell med studienære fellestjenester vil kunne svare på mange av utfordringene
med dagens organisering, blant annet fordi alle tjenester får en enhetlig ledelse. Det blir klare linjer og
tydelig hvor ansvaret ligger. Samtidig vil utstrakt bruk av fjernledelse være nødvendig og noe som kan
by på andre utfordringer enn i dag. Det må vies tid til utvikling av hensiktsmessige arbeidsrutiner på
tvers av campusene og det må sikres gode administrative miljøer på alle campus.

Modell 2: NTNU-modellen
NTNU har i dag campuser i tre byer, om lag 39000 studenter og 6700 årsverk.
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NTNU behandlet i styremøte 28.august 2016 avdelingsinndelingen for administrasjonen1. Et av
prinsippene som ligger til grunn for modellen som er valgt er at rektors funksjonsansvar gjelder alle nivå
i virksomheten. Fakultetene skal ha funksjonsansvarlige innenfor områdene utdanning, forskning og
innovasjon, HR, økonomi, kommunikasjon.
Utdanningsområdet har de valgt å organisere ut fra et brukerorientert perspektiv i følgende avdelinger
under prorektor for utdanning2:

Prorektor utdanning

Stab

Avd. for
studenttjenester

Avd. for
studieadministrasjon

Avd. for
utdanningskvalitet

Avdelinger innenfor utdanningsområdet ved NTNU

Avdeling for utdanningskvalitet: Samler arbeid med utdanningskvalitet (utvikling og tilsyn), samlet
studieportefølje inkludert etter- og videreutdanning, plan og utvikling, læringsstøtte og multimedia og
AV. Det er etablert en seksjon i denne avdelingen: Seksjon for etter- og videreutdanning
Avdeling for studieadministrasjon: Avdelingen ivaretar arbeidet med praktisk tilrettelegging av
undervisning (timeplanlegging, romallokering, eksamensplanlegging), FS og deler av opptaket for hele
organisasjonen.
Det er etablert to seksjoner i denne avdelingen: Seksjon for utdanning Gjøvik og Seksjon for utdanning
Ålesund. Lederne for disse to seksjonene rapporterer til leder for Avdeling for studieadministrasjon,
men ansatte i seksjonene jobber også innenfor fagområdene til de to andre avdelingene, som i en
matrisemodell. Det utarbeides tjenesteavtaler mellom nivå 1 og 3 ved campus i Gjøvik og Ålesund.
Avdeling for studenttjenester: Avdelingen har ansvar for veiledning- og rådgivningstjenester rettet
direkte mot studenter, nasjonalt og internasjonalt. Den vil også ha overordnet ansvar for
karriereveiledning og studentrekruttering. Andre ansvarsområder vil være spesialisert rådgivning,
tilrettelegging og veiledning, avtaler og stipend for studentutveksling, og internasjonal studentmobilitet
generelt. Det er etablert enn seksjon i denne avdelingen: Internasjonal seksjon
NTNU jobber også med arbeidsdelingen mellom nivåene og ser spesielt på standardisering og
digitalisering av gjennomgående prosesser. Det handler om å få tydeliggjort eierskap til ulike deler i en
prosess. De starter dette arbeidet i desember 2016 og skal bl.a. se nærmere på eksamen,
studieplanlegging, studiekvalitet og opptak til EVU og master.

1

Mer om saken finnes i saksfremlegget for NTNU sak 48/16.
Oversikt over organiseringen av NTNUs hele administrasjon fom 1.januar 2017 finnes på følgende nettside:
https://innsida.ntnu.no/org2017
2
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Modellen er nokså lik vår egen og representerer derfor mange av de utfordringer vi kjenner til. En fordel
med NTNU modellen er at studieadministrasjonen på alle campus er underlagt prorektor for utdanning.
På den måten gir det klarhet i ansvarslinjene på tvers av campus. De har også valgt et brukerperspektiv
på organiseringen av utdanningsområdet, noe som kan være en fruktbar tilnærming til forskjell fra
områdeinndelingen vi ser eksempel på ved HSN og i vår egen organisasjonsmodell.

Modell 3: Fra tre til to nivåer
En del av utfordringene med dagens organisering kan trolig imøtekommes ved å redusere antall nivåer
som skal utføre studieadministrative oppgaver fra tre til to. Dette kan gjøres ved at studieadministrative
ressurser flyttes organisatorisk fra institutter til fakulteter, og at fakultetene ivaretar alle
studieadministrative oppgaver og tjenester for instituttene. Fakultetene vil da være ansvarlig for å gi
instituttene den administrative støtten de trenger. I en slik modell kan i utgangspunktet dagens ansvarsog oppgavefordeling mellom Avdeling for utdanning (UTA) og fakultetene videreføres. Det vil likevel
være hensiktsmessig å gjennomgå arbeidsdelingen på nytt, kanskje spesielt med fokus på å unngå
unødvendig kontroll- og dobbeltarbeid.
Modellen innebærer at studieadministrative ressurser flyttes organisatorisk fra nivå 3 til nivå 2, men
uten at disse ressursene nødvendigvis flyttes fysisk. For å ivareta faglig ansattes og studentenes behov
for studienære tjenester, kan de ansatte fortsatt beholde sin tilstedeværelse på nivå 3. Ved en slik modell
etableres det større studieadministrative enheter ved fakultetene enn det som er tilfelle for flere av dem
i dag. Det unngås små og sårbare administrative miljøer på nivå 3, og at kompetanse og
oppgaveutførelsen spres for vidt. Både nivå 1 og 2 må ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å
ivareta tjenestene. Gitt dagens ulike størrelse på fakultetene kan et samarbeid på tvers av fakultetene dra
fordel av en samlet administrasjon på nivå 2. Et større fakultet kan utføre oppgaver på vegne av andre
fakultet innenfor områder det enten er vanskelig å opprettholde kompetanse på eller for oppgaver de
utfører sjeldent (eksempelvis studieplanarbeid).

Tjenester

Internasj.

…..
…

Dekan

Eksamen

Opptak

Nivå 2

Nivå 3

Internasj.

Eksamen

Nivå 1

Opptak

Universitetsdirektør

Tonivåmodell, delt ansvar mellom nivå 1 og 2.

10

Side31

Anbefalt modell
Alle studieadministrative oppgaver kan i prinsippet organiseres som fellestjenester som ledes og utføres
gjennomgående for hele UiT (jf. modell 1). Det er imidlertid ikke gitt at en slik modell er like godt
egnet eller hensiktsmessig for alle typer oppgaver. Mens større grad av standardisering, effektivitet og
likebehandling kan oppnås ved å etablere fellestjenester innenfor noen områder, er slike gevinster ikke
like åpenbare og kanskje ikke mulig å oppnå innenfor andre områder.
I stedet for å rendyrke en gjennomgående modell der alle studieadministrative oppgaver utføres av en
fellestjeneste, anbefaler arbeidsgruppa at utdanningsområdet organiseres på en måte som kombinerer
modellen for studienære fellestjenester (modell 1) med tonivåmodellen (modell 3). Utvalgte områder
kan dermed organiseres som fellestjenester og ledes gjennomgående for hele UiT, samtidig som ansvar
og oppgaver innenfor andre områder deles mellom nivå 1 og 2. Universitetsdirektøren vil i en slik modell
serve alle nivå gjennom fellestjenestene og nivå 1 og 2 for de øvrige områdene. Studieadministrasjonen
ved fakultetene server nivå 2 og 3 innenfor ansvarsområdene som skal være delt. Gjennom
fellestjenestene sikres effektivitet, kvalitet og profesjonalitet i oppgaveutførelsen for de utvalgte
områdene, samtidig som ansvarsområdet på nivå 2 kan spisses mot de brukernære behovene.
Hvilke områder som er best egnet til å organisere som fellestjenester og hvilke områder det er
hensiktsmessig at ansvaret ivaretas på flere nivåer, må vurderes nøye ved implementeringen av denne
modellen. Fellestjenester vurderes å være spesielt hensiktsmessig innenfor områder som krever stor grad
av samhandling og koordinering av aktiviteter og oppgaver for hele institusjonen. Kjennetegn ved slike
områder kan være at de er regulert av et omfattende og komplekst regelverk og at oppgaveutførelsen
krever spesiell kompetanse som det ikke er hensiktsmessig eller ønskelig å spre for vidt. For oppgaver
som krever nærhet til studenter og fagmiljø, kan det være hensiktsmessig å opprettholde en
arbeidsfordeling mellom nivåene.

Fellestjenester

Delte tjenester

Universitetsdirektøren

Oppgave

….
.…

Oppgave

Dekan

Oppgave

Nivå 3

Oppgave

….

Internasjonalisering

Eksamen

Felles studentsystem

Nivå 2

Opptak

Nivå 1

Oppgave

Oppgave

Universitetsdirektøren

Anbefalt modell for organisering av studieadministrative tjenester ved UiT
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Modellen over illustrerer utvalgte områder organisert som fellestjenester under universitetsdirektøren
og som server alle nivå i organisasjonen, og videre at ansvaret for delte tjenester legges både til
universitetsdirektøren og fakultetene v/dekan.
Det legges til grunn at den studieadministrative virksomheten ved UiTs campuser utenfor Tromsø
organiseres i tråd med den skisserte modellen. Det vil si at områdene som foreslås organisert som
fellestjenester skal serve alle enheter på alle nivå uavhengig av campus, og at fakultetene ivaretar delte
oppgaver på de geografiske campusene der de har aktivitet. Med en slik modell vil fakultetene som har
aktivitet på flere campuser forholde seg til fellestjenesten eller til egen tilstedeværende
studieadministrasjon. Dermed vil de ikke behøve å finne fram til egne samarbeidsløsninger ved de ulike
campusene slik de gjør i dag. Videre legges det til grunn at medarbeidere som eventuelt flyttes
organisatorisk til fellestjenesten eller til studieadministrasjonen ved et fakultet fortsatt skal være fysisk
tilstede på det campus de tilhører i dag. Dette er avgjørende for å sikre studienære tjenester for faglig
ansatte og studenter på alle campus. Det er imidlertid viktig å også her gjøre oppmerksom på
utfordringene som ligger til fjernledelse og som UiT må rette særlig oppmerksomhet mot fremover for
å lykkes med å utvikle seg til en optimalt fungerende flercampusinstitusjon.
Områdene som her foreslås som fellestjenester (opptak, eksamen, internasjonalisering og FS) er alle
relativt omfattende forvaltningsområder som krever stor grad av koordinering og/eller spesialisert
kompetanse hos de som skal utføre oppgavene. Arbeidsgruppa har valgt å omtale disse områdene
spesielt på bakgrunn av innspill som er kommet til Adm2020 og gjennom kartleggingen arbeidsgruppa
har gjort, og fordi det allerede pågår prosesser innenfor flere av områdene som tilsier at det vil være
hensiktsmessig å organisere disse som fellestjenester. Det utelukkes ikke at andre områder med fordel
kan ivaretas på tilsvarende måte. Eksempelvis bør det vurderes om administrativ støtte til arbeidet med
oppretting og endring av studieprogram og studieplaner bør gis gjennom en fellestjeneste med spesiell
kompetanse på området. Det bør også vurderes å etablere en felles analyseenhet som kan produsere og
analysere statistiske og kvalitative data om UiTs virksomhet. En slik enhet kan tilknyttes
utdanningsområdet spesielt, eller den kan gå på tvers av de administrative områdene og legge til rette
for at f.eks. økonomidata og data om studier og studenter bedre kan sees i sammenheng. Dersom det blir
opprettet et lokalt tilsynsorgan ved UiT for løpende akkreditering og re-akkreditering av studier (jf.
styresak S 66/16, ePhorteref. 2016/490-24 om gjennomgang av studieporteføljen), kan en analyseenhet
gis en sentral funksjon i forhold til framstilling og analyser av nødvendig grunnlagsdata til utvalgets
arbeid. Rapportering og analyser er for øvrig arbeidsområder som gjerne blir prioritert bort når man har
dårlig tid på fakultets- og instituttnivå (jf. svarene i kartleggingen), noe som også kan tale for at det er
behov for en slik enhet.
Arbeidsgruppa har videre diskutert noen overlappende områder der ansvaret ligger hos ulike eller flere
avdelinger i administrasjonen på nivå 1 eller som ivaretas av enheter på flere nivåer. Det gjelder blant
annet rekruttering, studentinformasjon/førstelinjetjeneste for studenter, studie- og studentveiledning,
forvaltning av ph.d.-utdanning. Det bør vurderes om organiseringen er hensiktsmessig eller om det er
behov for bedre samordning av tjenestene eller mellom enhetene som skal ivareta dem. Kanskje er det
formålstjenlig å organisere alle førstelinjetjenester under en felles enhet, at det etableres en felles
veiledningstjeneste for alle studenter, at ansvaret for alt rekrutteringsarbeid ivaretas av en felles enhet,
og at forvaltning av ph.d.-utdanningene organiseres under utdanningsområdet i stedet for forskning- og
utvikling. Det bør også vurderes hvordan utvikling og rådgivning som UB v/Result gjør innenfor
studiekvalitet kan kobles tettere til studiekvalitetsarbeidet som gjøres i den administrative linja.

12

Side33

Områder som bør organiseres og ledes gjennomgående
Opptak
Studentopptaket ved UiT har etter fusjonene de siste årene blitt stort og omfatter mange og ulike
studietilbud. Ansvaret for opptaksarbeidet er i dag delt mellom nivå 1 og 2/3, slik det også var ved UiT
før fusjonene.
Det nasjonale opptaket (Samordna opptak) til grunnutdanninger har stor grad av standardisering og UiTs
del av arbeidet knyttet til dette opptaket utføres i all hovedsak av nivå 1. Det lokale opptaket omfatter
blant annet 2-årige masterprogram, videreutdanninger og enkeltemner, og er i antall søkere om lag like
stort som det nasjonale opptaket. Arbeidsgruppa har mottatt et notat fra UTA v/Seksjon for
studieinformasjon og opptak der utfordringer knyttet til det lokale masteropptaket og behovet for en
bedre organisering av saksbehandlingsprosessene rundt dette påpekes. Av notatet fremkommer det at
UiT mottok cirka 2 400 søkere med nordisk utdanningsbakgrunn til 67 ulike masterprogrammer med
bachelorgrad eller tilsvarende som opptakskrav (internasjonale søkere til engelskspråklige
gradsprogram er ikke med i dette tallet). Disse søknadene behandles i dag på flere nivå i organisasjonen.
Siden mange søkere har flere søknadsalternativer, behandles den samme søknaden ofte av flere
fakulteter og institutter. For at arbeidet skal gå i hop med de ressursene UiT har og bør bruke på dette
opptaket, vurderes det som helt nødvendig med større grad av standardisering og digitalisering av
opptaks- og saksbehandlingsprosessene enn det som er tilfelle i dag.
Det nevnte notatet omhandler masteropptaket spesielt og foreslår en omorganisering av dette. De samme
utfordringene vil imidlertid også være gjeldende for de øvrige lokale opptakene som i dag er organisert
på tilsvarende måte som masteropptaket. Utfordringene kan oppsummeres i følgende punkter:




Manglende standardisering (ulik behandling ved ulike studieprogram)
Mangelfull digitalisering av saksbehandlingsprosessen (nivå 2/3 har ikke de samme
mulighetene til å bruke tekniske løsninger i FS som nivå 1)
Saksbehandlingsfeil (manglende kompetanse, komplisert oppgave, ikke prioritert oppgave)

Opptak til studier er regulert av et omfattende nasjonalt regelverk og UiTs lokale regelverk.
Opptaksarbeidet krever inngående kunnskap om regelverket og hvordan dette fortolkes og anvendes.
Det er med andre ord en komplisert oppgave som krever spesiell kompetanse, noe som taler for at denne
oppgaven ikke bør spres for vidt eller gjøres for sjeldent (jf. prinsippene for Adm2020).
Opptaksarbeidet er av en slik art at det kan utføres uavhengig av geografisk og organisatorisk nærhet.
Det nasjonale opptaket til grunnutdanninger, som ble etablert allerede i 1994, er en bekreftelse på det.
Det arbeides dessuten også med å etablerte et nasjonalt opptak til masterstudier og av internasjonale
studenter. Opptaket vurderes derfor å være et område som er godt egnet for, og som åpenbart vil ha
gevinster av, å organiseres i en gjennomgående modell.
I en gjennomgående modell legges ansvaret for studentopptaket ved UiT til en felles enhet på nivå 1.
Denne enheten gis ansvar for alt opptaksarbeid ved UiT, herunder Samordna opptak, lokalt opptak,
internasjonalt opptak, statistikk om søker/opptakstall (lederstøtte), dialog med søkere m.v. I dag
oversendes søknader til det lokale opptaket til fakultetene for faglig vurdering (f.eks. fordypning i
bachelorgraden ved opptak til master). Ved fakultetene blir noen vurderinger gjort administrativt, mens
andre vurderinger må gjøres av faglige ansatte gjennom opptakskomiteer eller tilsvarende. I en
gjennomgående modell vil det være den felles opptaksenheten som gjør alle administrative vurderinger
og som saksforbereder og oversender søknader direkte til opptakskomiteer e.l. En felles opptaksenhet
skal ivareta fakultetsadministrasjonens oppgaver på området og må inneha eller bygge opp nødvendig
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kompetanse til det. Dagens opptakstjeneste på nivå 1 vil ikke kunne ivareta en slik fellestjeneste med
dagens ressurser og det vil med en slik modell være nødvendig å flytte studieadministrative ressurser
fra nivå 2/3 til nivå 1. Hvor mange ansatte/stillinger det vil være behov for må vurderes nærmere når en
slik modell eventuelt skal beskrives i detalj.
Gevinstene med en gjennomgående modell for studentopptaket vil blant annet være en opptakstjeneste
som er profesjonalisert i alle ledd. Det legger dessuten til rette for større grad av standardisering og
digitalisering av prosessene og sikrer dermed både effektivitet i arbeidet og likebehandling av søkerne.
Modellen svarer på uttalte utfordringer med dagens ansvarsfordeling, og den er i tråd med prinsipper og
mål for Adm2020 om standardisering og likt tjenestenivå, redusert ressursbruk og å unngå små og
sårbare miljø. Resultater fra kartleggingen viser dessuten at det er flere studiekonsulenter som opplever
dagens organisering av opptaksarbeidet som tungvint og lite hensiktsmessig, samt at det er sårbart for
fravær blant enkeltpersoner midt i ferietiden. Forslaget med gjennomgående modell for opptak vil kunne
løse de problemene som studiekonsulentene selv melder fra om.

Eksamen og vitnemål
Fram til 2009 hadde UiT en felles eksamensenhet (eksamenskontor ledet av eksamensinspektør) som
hadde ansvar for de fleste deler av eksamens- og vitnemålsarbeidet. I forbindelse med fusjonen med
Høgskolen i Tromsø (HiTø) i 2009, ble det besluttet at ansvaret for eksamen i større grad skulle
delegeres til fakultetene. Bakgrunnen for dette var blant annet at UiT var blitt en så stor institusjon at
det ikke var hensiktsmessig at alle oppgaver skulle ivaretas av en sentral enhet. Det ble den gang vurdert
å blant annet være for ressurskrevende å bygge opp en enhet som var rustet til å håndtere det økte
volumet. HiTø hadde lang og god erfaring med at ansvaret for eksamens- og gradsforvaltningen i stor
grad var delegert til avdelingene og det ble besluttet å videreføre tilnærmet en slik modell i det nye
universitetet.
Dagens ansvarsfordeling ble altså fastsatt i 2009, men med noen nødvendige tilføyelser og endringer
som følge av at UiT senere har fusjonert med flere høgskoler og fått flere campuser utenfor Tromsø.
Gjeldende ansvarsfordeling gjør arbeidet innenfor eksamensområdet fragmentert og det involverer svært
mange ansatte på alle organisatoriske nivå. Dette fører til at det etableres ulike praksiser og lokale
variasjoner i arbeidet, og det gjør koordineringen vanskelig. Risikoen for forskjellsbehandling og feil er
dessuten stor. Behovet for å samordne og koordinere eksamensarbeidet bedre har økt i takt med økende
antall studenter, eksamener og campuser. Med så mange involverte ansatte og nivåer er dette utfordrende
å få til. Mange fakulteter har spilt inn eksamen som et område som bør gjennomgås i forbindelse med
Adm2020, og det er en generell oppfatning i organisasjonen om at det er nødvendig med en
reorganisering.
Det er videre flere pågående prosesser som tilsier at UiT bør ha en felles eksamenstjeneste. Det arbeides
med å innføre et digitalt eksamensplanleggingsverktøy som skal effektivisere og optimalisere det
omfattende planleggingsarbeidet som i dag gjøres manuelt. Med en fellestjeneste for eksamen vil
funksjonaliteten i et slikt system kunne nyttes fullt ut, mens det vil være utfordrende å få til innenfor
dagens organisering. Videre viser erfaringer fra prosjektet digital eksamen at dette også er et område
som forutsetter sentral koordinering og styring.
Eksamens- og vitnemålsarbeid er omfattende forvaltningsområder som framstår som godt egnet til å
organiseres i en fellestjeneste. En slik omorganisering vil medføre at ressurser må flyttes organisatorisk
fra nivå 2 og 3 til fellestjenesten. Arbeidet omfatter mange små og store oppgaver, og mange av dem
utføres i dag av studiekonsulenter på nivå 3. Det må derfor vurderes nøye hvilke tjenester som bør inngå
i en fellestjeneste og om det er hensiktsmessig at noen støttetjenester fortsatt skal ivaretas på nivå 2
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og/eller 3 (f.eks. oppnevning av sensor og eksamenskommisjon mv.). Siden mange av
studiekonsulentene på nivå 2 og 3 har flere andre oppgaver enn studieadministrasjon kan det bli
vanskelig å skille ut hvor stor andel av stillingen de bruker til eksamen.

Internasjonalisering
Internasjonaliseringsarbeidet er et område som krever stor grad av samhandling og koordinering mellom
Avdeling for utdanning (UTA) og fakulteter/enheter. UTA har identifisert flere områder innenfor dette
feltet som det kan være hensiktsmessig å ivareta gjennom en fellestjeneste:






Mobilitet (studenter, vitenskapelig tilsatte, adm. tilsatte)
o Studiekonsulenter jobber i ulike prosentstillinger. Ved sykdom, eller annet fravær
prioriteres ikke alltid denne oppgaven, og spesielt studenter som søker info om
utenlandsopphold opplever frustrasjon og blir kasteballer i systemet.
Likebehandlingsprinsippet fungerer ikke.
o Ansatte ved fakultetene henvender seg til UTA om utreise- og stipendmuligheter da
midlene koordineres sentralt.
o UiTs avtaleportefølje med utenlandske partnere blir mer oversiktlig både internt, men
også eksternt.
Internasjonal programforvaltning, partnerskaps- og stipendprogram
o Fagmiljøene henvender seg i stor grad til UTA for veiledning til søknadsskriving.
Fakultetskoordinatorene besitter ikke kompetansen da de jobber isolert og med flere
andre oppgaver.
Rekruttering og markedsføring av internasjonale studieprogram og UiT som
utvekslingsdestinasjon
o Enhetlig språkdrakt og presentasjon av studieprogrammene. I dag er det stor variasjon
på hvordan våre studieprogrammer og annen relevant informasjon presenteres på våre
hjemmesider.
o Enhetlig kvalitetssikring av engelskspråklige hjemmesider.
o Felles budskap med lik profilering utad.

Ved en gjennomgående linje vil handlingsrommet for og synliggjøring av internasjonalisering som
strategisk satsningsområde styrkes.

Felles studentsystem
Informasjon om blant annet studieprogrammer, emner og studenter registreres i Felles studentsystem
(FS). FS er et omfattende og komplekst system. FS brukes også som saksbehandlingssystem innen
utdanningsforvaltningen. Nasjonalt er det en målsetning om at mest mulig av saksbehandlingen skal
skje i et fagsystem som FS. FS er et nøkkelsystem i utdanningsforvaltningen, som alle innen
studieadministrasjonen på alle nivåer er brukere av i ulik grad. Systemeieransvaret er på nivå 1 og de
aller fleste brukerne er på nivå 2/3.
Dataene i FS er av kritisk betydning for universitetet og studentene, hvor informasjonssikkerheten skal
ivaretas. I forhold til informasjonssikkerheten er det viktigste hensynet at data i FS er korrekt og særlig
gjelder dette informasjon om studentenes eksamensresultater og grader. Her er det for eksempel ikke
akseptabelt at det gjøres feil på grunn av uaktsomhet og manglende kompetanse. Dette innebærer at
universitetet må ha en nøye vurdert tilgangsstruktur i FS. Alle brukere kan ikke ha adgang til å gjøre alt
i FS. Dette er en stor utfordring i dag med den varierte arbeidsdelingen universitetet har mellom nivåene
innen utdanningsforvaltningen. Nivå 2/3 ønsker gjerne flere tilganger og mer fleksibilitet (dette
bekreftes av svarene i den kvalitative delen av spørreundersøkelsen blant de studieadministrative), mens
hensynet til informasjonssikkerheten setter begrensinger. Samtidig er realiteten at det i dag gjøres for
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mange brukerfeil ved nivå 2/3 og det er en stor utfordring å få til enhetlig databruk mellom enhetene på
nivå 2/3. Det siste har blitt spesielt synlig etter fusjonene universitetet har vært gjennom de siste årene,
hvor de fusjonerte institusjonene i stor grad har brukt FS på ulike måter tidligere. Ved omfattende og
krevende prosesser har institusjonenes FS-databaser blitt slått sammen. Disse sammenslåingene har vært
vellykkede, men å få til enhetlig bruk av systemet har vist seg å være vanskelig i dagens organisatoriske
struktur.
God datakvalitet i FS vil fremover bli enda mer viktig og kritisk for universitetet. Det vil blant annet
danne grunnlag for en del av universitetets finansiering. Videre brukes FS-data i evaluering av
universitetets studier og i internasjonale rangeringer. FS er også kilden til data i flere andre datasystemer,
som forutsetter god datakvalitet i FS for å fungere. Dette innebærer at universitetet må styrke fokuset på
god datakvalitet i FS.
FS er også avgjørende når det gjelder å oppnå målsetningen om mer standardisert saksbehandling og
økt digitalisering av saksbehandlingen innen utdanningsforvaltningen. For å få til dette må universitetet
prioritere ivaretakelsen av systemeieransvaret for FS, herunder utvikling av systemet og bruken, på nivå
1. Videre vil større grad av gjennomgående utdanningstjenester kunne bidra til bedre datakvalitet og
mer enhetlig bruk av FS.
Avdeling for utdanning har i 2016 opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra nivå 2/3 for å
vurdere dagens arbeidsdeling mellom nivåene i FS. De skal identifisere problemområder og foreslå
tiltak. Noen av tiltakene kan igangsettes med en gang, men andre er av organisatorisk art. Arbeidsgruppa
har mottatt en rapport fra UTA v/Seksjon for studieinformasjon og opptak om det pågående arbeidet.

Forslag til implementeringsstrategi
Mandat:
5. Foreslå implementeringsstrategi (tiltaksplan) for de enkelte modellene
Arbeidsgruppa anbefaler at implementeringen av en ny modell for organisering av utdanningsområdet
sees i sammenheng med og utføres samtidig som en eventuell omorganisering av de øvrige
administrative områdene. Spørreundersøkelsen som er gjennomført viser at 39 % av de som svarte
kombinerer studieadministrative oppgaver med oppgaver innenfor økonomi, forskning, lederstøtte og
personal. 52 % av de som kombinerer studieadministrative oppgaver med andre ting gjør minst to av
fagområdene ovenfor i tillegg. Blant de 61 % som arbeider bare med studieadministrasjon er det mange
som arbeider på tvers innenfor områdene opptak, FS, eksamen og internasjonalisering. Ansatte som har
et svært bredt arbeidsfelt må etter hvert spesialisere seg mer om det nye forslaget til organisering vedtas.
Det vil gjøre at man går over til spesialistfunksjoner innen flere arbeidsområder. Det vurderes også som
helt nødvendig å involvere ansatte som jobber innenfor de ulike studieadministrative områdene i
arbeidet med å beskrive hvordan de ulike tjenestene og oppgavene best kan organiseres innenfor
rammene av den modellen som velges for utdanningsområdet. I dette arbeidet vil metoder og prinsipper
for forbedringsprosessen med fordel kunne benyttes. I kartleggingen ble det nevnt av flere et behov og
ønske om å jobbe med forbedringsarbeid for å heve kvaliteten på arbeidet vi gjør og for å se utviklingen
av studieadministrasjonen ved UiT under ett. Sitat fra undersøkelsen:
«det er svært liten tid til å arbeid med langsgående forbedringsoppgaver som kunne heve
kvaliteten på arbeidet vårt. Mesteparten av arbeidsåret går med til daglig drift, brannslukking
og ad-hoc løsninger for å komme oss gjennom høysesongene.»
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Noen områder innen utdanningsforvaltningen er spesielt godt egnet for å være en ren fellestjeneste, også
innenfor dagens modell. Det gjelder først og fremst oppgaver og tjenester som med fordel kan
standardiseres og utføres for hele institusjonen. Studentopptak er eksempel på et slikt
forvaltningsområde, og der utviklingen allerede går mot et mer felles lokalopptak (jf. nærmere
beskrivelse av dette over). Internasjonalisering (utveksling spesielt) er av flere nevnt som en oppgave
de gjerne skulle hatt mer tid til og av andre påpekt at det er en oppgave som gjøres så sjeldent at ansvaret
for dette kanskje ikke burde ligge på instituttnivå. Andre igjen påpeker at kvalitetssikring av
utvekslingsavtaler er en oppgave som krever nærhet til fagmiljøet, men som blir en nedprioritert
oppgave. Det er også flere ting som tyder på at internasjonalisering er et felt som kan vurderes å være
en fellestjeneste, (jf. nærmere beskrivelse av dette over). Arbeidsgruppa anbefaler derfor at det kan starte
prosesser innenfor slike områder allerede nå, uavhengig av hvilken modell som velges for
utdanningsområdet som helhet og implementeringen av denne.

Hvilke tjenester bør UiT tilby innenfor utdanningsområdet
Mandat:
6. Komme med innspill til hvilke tjenester UiT bør tilby innenfor utdanningsområdet.
Arbeidsgruppa har laget en oversikt over studieadministrative områder ved UiT (vedlegg 3). Mange av
oppgavene innenfor disse områdene er lovpålagte eller gjøres som følge av andre lovpålagte oppgaver.
Gruppa mener UiT skal tilby tjenester innenfor alle områdene som fremkommer av vedlegget, men har
ikke tatt stilling til om de inneholder overflødige oppgaver eller om det er tjenester innenfor de ulike
områdene som mangler i dag. Det anbefales at dette følges opp ved en gjennomgang av
arbeidsprosessene innenfor disse områdene. I tillegg til å forbedre arbeidsprosessene, vil dette kunne
avdekke både unødvendige oppgaver og behov for nye oppgaver/tjenester.

Forbedring i arbeidsprosesser
Mandat:
7. Foreslå forbedringer i arbeidsprosesser innenfor utdanningsområdet.
Arbeidsgruppa viser her til anbefalingen som er gitt under mandatets punkt 5 om implementering og
punkt 6 om hvilke studieadministrative tjenester UiT bør tilby. Arbeidsprosessene må gjennomgås og
forbedres i forbindelse med at en eventuell ny modell for organisering av utdanningsområdet skal
implementeres. Det vil også være sentralt å se dette i sammenheng med implementeringen av UiTs
digitaliseringsstrategi.
For øvrig kan nevnes at det planlegges en forbedringsprosess på emneoppretting og det pågår et arbeid
med å se på rollefordeling i FS (hvem skal/bør ha tilgang til å gjøre hva). Videre skal UiTs
kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten revideres inneværende studieår, blant annet som følge av
nye og endrede krav til studiekvalitetsarbeidet. Dette arbeidet vil trolig også avdekke behov for
gjennomgang av både ansvar og oppgaver innenfor utdanningsområdet.
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Det kunstfaglige fakultet
Arkivref: 2017/565/AAA008
Dato: 20.01.2017

ORIENTERINGSSAK
Til:
Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet

Møtedato:
27.01.2017

Sak:
14/17

Om det kommunikasjonsstrategiske arbeidet
Fakultetsstyret hadde våren 2015 kommunikasjonsstrategiske problemstillinger til behandling i flere
møter. Dette ble behandlet siste gang i møte 29.05.15 hvor det ble fattet følgende enstemmige vedtak:
Fakultetsstyret ber dekan utarbeide en nærmere beskrivelse av hvordan det, med utgangspunkt i
Podium og Kunstfak.no, kan utvikles en samlet profesjonell nettbasert kommunikasjonskanal for
fakultetets kunstneriske virksomhet innen undervisning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og
forskning

I tiden som har gått har det vært forsøkt søkt samarbeid med andre enheter på UiT for å løse
kommunikasjonsstrategiske oppgaver – først Helsefak og dernest Tromsø museum –
Universitetsmuseet (TMU). Resultatet er vedlagte skisse til kommunikasjonsstrategisk samarbeid
mellom Kunstfak og TMU.
Bakgrunnen for å søke samarbeid er at kommunikasjonsarbeid trolig blir bedre om det utvikles i
et fagmiljø og at det begge enheter har behov for å samarbeide for å få mest mulig ut av
tilgjengelige ressurser.
Skissen beskriver hovedpunkter i hav et samarbeid vil kunne gå ut på. Den legges fram til
orientering for å få fakultetsstyrets synpunkter siden styret har vørt aktivt involvert i utviklingen
av en kommunikasjonsstrategi. Evt. behov for bevilgninger vil bli lagt fram for styret i neste
omgang.

Kjell Magne Mælen
dekan
–
kjell.magne.maelen@uit.no
77 66 05 70

–

Vedlegg: Skisse til kommunikasjonsstrategisk samarbeid Kunstfak -TMU

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
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Skisse til kommunikasjonsstrategisk samarbeid
mellom
Det kunstfaglig fakultet og Tromsø Museum – Universitetsmuseet
Det kunstfaglig fakultet og Tromsø Museum – Universitetsmuseet ønsker å samarbeide for å styrke
det strategiske kommunikasjonsarbeidet. Vi ønsker å synliggjøre våre faglige ressurser i arbeidet for å
rekruttere fremragende medarbeidere og styrke vårt omdømme hos målgruppen unge/unge voksne.
Et felles mål for samarbeidet vil være å produsere rett innhold i rett kanal som treffer rett målgruppe.
Det kunstfaglig fakultet har behov for å tydeliggjøre sine medarbeideres faglige kompetanse og
meritter overfor aktuelle samarbeidspartnere og framstå med attraktive studietilbud overfor
kommende studenter. Det overordnede målet for fakultets satsing på kommunikasjon vil være å ha
faglig sterke søkere til sine studier som ønsker å studere i Tromsø fordi de vil få undervisning av
meritterte lærere.
Tromsø Museum – Universitetsmuseet har behov for å styrke sin strategiske kommunikasjon med
innhold som er attraktivt for målgruppen unge/unge voksne. Det overordnede målet for museet vil
være å få flere unge besøkende til våre utstillinger, arrangementer og kanaler.
En felles strategisk satsing på kommunikasjon kan gi gode resultater for begge parter fordi kunst- og
kulturformidling er et fellestrekk for begge enhetene.
Felles utfordring
Felles for enhetene er at vi skal bli bedre i vår kommunikasjon overfor målgruppen unge/unge
voksne. Det er en krevende målgruppe som vi vet henter det meste av sin informasjon og kunnskap
gjennom digitale kanaler og sosiale medier. I dette arbeidet kan vi hente kunnskap og erfaring fra det
kommunikasjonsarbeidet som er gjort ved UiT Norges Arktiske Universitet, blant annet
UiTexperience1, som bruker sosiale kanaler for å rekruttere studenter. Det kunstfaglig fakultet og
Tromsø Museum – Universitetsmuseet ønsker å samarbeide om en felles ressurs som kan produsere
strategisk innhold tilpasset våre behov.
Digital strategi
Det skal utarbeides en felles strategi for digitale medier som danner grunnlaget for et samarbeid om
innholdsproduksjon. Strategien utarbeides i ledergruppene ved de to enhetene etter innspill fra
ansatte. I Tromsø Museum – Universitetsmuseet sin kommunikasjonsstrategi står utvikling av digital
strategi på tiltaksplanen for 2016-2017. Teamleder for forskningskommunikasjon ved Tromsø
Museum – Universitetsmuseet2 kan derfor ta ansvar for å utarbeide en overordnet strategi i
begynnelsen av 2017 som den felles ressursen kan utvikle og konkretisere. Det gjøres i samarbeid
med alle som har ansvar for ekstern kommunikasjon ved begge enhetene.
Det er naturlig at websider, YouTube, Facebook, Snapchat og Instagram og lignende sosiale medier
vil være utvalgte kanaler i strategien. Innholdet som produseres, bør i hovedsak være tekster, bilder,
grafikk, enkle videosnutter (som kan lages av alle ansatte/studenter), Podcast (KSA har kunnskap om
dette). Det vil være aktuelt å inngå et samarbeid med studenter, både som innholdsprodusenter

1
2

https://uit.no/uitxp
https://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=423718&p_dimension_id=88179
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og/eller referansegruppe. Her kan det være aktuelt å se på muligheten for bruk av internship i løpet
av prosjektet.
Eget prosjekt
Det er ønskelig å etablere et prosjekt for samarbeidet og at det ansettes en ressurs i prosjektet.
Ressursen brukes til å videreutvikle og konkretisere den digitale strategien og produsere innhold i
tråd med strategien. Ressursen får som oppgave med å produsere de gode historiene og synliggjøre
fagpersoner ved de to enhetene. Det gjøres i samarbeid med kommunikasjonsfaglige ressurser både
ved Det kunstfaglige fakultet og Tromsø Museum – Universitetsmuseet.
Det engasjeres i fellesskap en kommunikasjonsrådgiver som behersker:
- digitale kanaler og sosiale medier
- strategisk kommunikasjonsarbeid
- å se den gode historien og kommunisere den gjennom ulike kanaler
- å produsere saker
- (lære å) redigere enkle videoreportasjer med mobiltelefon
Oppsummering
Det kunstfaglige fakultet og Tromsø Museum – Universitetsmuseet går sammen om å etablere et
prosjekt for å styrke det strategiske kommunikasjonsarbeidet. Prosjektet har ett års varighet, og det
det engasjeres en kommunikasjonsrådgiver for ett år. Stillingen lyses ut.
Kommunikasjonsrådgiveren i prosjektet går inn i team forskningskommunikasjon ved Tromsø
Museum - Universitetsmuseet. Arbeidet ledes av teamleder for forskningskommunikasjon, og
teamleder har ansvar for at samarbeidspartene får like stor gevinst av samarbeidet. Det etableres en
styringsgruppe som består av direktør, dekan og studentrepresentant.
Prosjektet finansieres av restmidler etter tildeling fra UiT Sparebankmidler fra 2010. Ut over dette
må begge enhetene finne ressurser som i fellesskap kan finansiere prosjektet.
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Det kunstfaglige fakultet
Arkivref: 2016/9946/JYT000
Dato: 19.12.2016

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet

Møtedato:
27.01.2017

Sak:
7/17

Oppnevning av opptakskomite for konservatorieutdanningene 2017-2018
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer for opptakskomiteen for
konservatorieutdanningene i studieåret 2017-2018:
• Lillian Jensen (leder), Geir Davidsen, Andreas Fliflet og Maria Medby Tollefsen.
• Kate Maxwell, Eivind Valnes og Friederike Bischoff oppnevnes som
• vararepresentanter.
• Studentrepresentant Martin Trømborg med Karoline Stensland som vararepresentant.
• Fakultetsdirektør Anne Aagaard for fakultetsledelsen
Administrasjonen ber også om at dekan oppnevner gjennomgående jury for opptak til master i
Musikkutøving. Dekan foreslår at følgende jury oppnevnes:
 Ingrid Eliassen
 Jan Gunnar Hoff
 Rolf Borch.
Faglærer på instrumentet det prøvespilles med forutsettes også å inngå i juryen

Begrunnelse:
Opptakskomité oppnevnes av fakultetsstyret og skal i h.h.t. pkt. 2 i opptaksreglement, vedtatt
under behandling av Sak KF 12-13 i fakultetsstyremøtet 12.04.2013, ha følgende sammensetning:
• Faggruppeleder (pt. for instituttleder,) som også er leder av komiteen
• Tre faglige medlemmer med vararepresentanter med representasjon fra rytmisk, klassisk
• og teoretiske fagområder
• En student med vararepresentant.
• Fakultetsledelsen som kan møte med en representant, har tale- og forslagsrett.

Kjell Magne Mælen
dekan
–

Jørgen Ytreberg
rådgiver

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
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kjell.magne.maelen@uit.no
77 66 05 63

–
jorgen.ytreberg@uit.no
77 66 02 83
–
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Det kunstfaglige fakultet
Arkivref: 2016/8132/AAA008
Dato: 20.01.2017

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet

Møtedato:
27.01.2017

Sak:
8/17

Revidert opptaksreglement Musikkonservatoriet
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner forslag til revidert opptaksreglement for Musikkonservatoriet slik det
fremgår av vedlegg.

Begrunnelse:
Programstyret ved Musikkonservatoriet har i PS-SAK 5/16 og PS-SAK 10/16 behandlet endringer
i opptaksreglement for Musikkonservatoriet. Programstyret sluttet seg i PS-SAK 10/16 til det
reviderte opptaksreglement slik det fremgår av vedlegg. Forslag og momenter fremkommet i
Programstyrets behandling av opptaksreglementet er innarbeidet i dokumentet.

Anne Aagaard
fakultetsdirektør
–
anne.aagaard@uit.no
77 66 05 70

–

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
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OPPTAKSREGLEMENT FOR UTDANNINGENE VED MUSIKKONSERVATORIET, DET KUNSTFAGLIGE
FAKULTET, UiT Norges arktiske universitet
Fastsatt av Fakultetsstyret i sak KF 12-13 (ePhorte 2010/516)
Revidert i Fakultetsstyret i sak KF xx-xx

1. Virkeområde
Opptaksreglementet gjelder for opptak til studier med opptaksprøve for utdanningene ved
Musikkonservatoriet ved Det kunstfaglige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Disse
utdanningene er: Fagstudium i musikkutøving, bachelor, Faglærerutdanning i musikk, bachelor,
Hørelære med didaktikk og praksis, master og Musikkutøving, master. I tillegg er det krav om
opptaksprøve for opptak til studieprogrammene: Musikkutøving 1, Musikkutøving 2, Musikkutøving
3, Instrument 2, Årsstudium kirkemusikk.
2. Opptakskomité
I henhold til Kvalitetssystem for UiT del 5 om forvaltning av opptak til studier, pkt.10, skal
Fakultetsstyret oppnevne opptakskomité. Ansvaret er delegert til dekan, som oppnevner
opptakskomité for ett år av gangen. Kjønnsbalanse skal etterstrebes. Komitéen skal bestå av:




Instituttleder eller dennes stedfortreder, som også er leder av komiteen
Tre faglige medlemmer med vararepresentanter, med representasjon fra rytmisk,
klassisk og teoretiske fagområder
En student med vararepresentant

Studentene har rett til å møte med ytterligere en representant med tale- og forslagsrett.
Fakultetsledelsen kan møte med en representant, med tale- og forslagsrett.
3. Fagjury:
For vurdering av utøvende opptaksprøver til bachelorstudier og videreutdanninger oppnevner
instituttleder eller dennes stedfortreder fagjuryer som består av minimum to faglærere.
Kjønnsbalanse skal etterstrebes.
Studentrepresentant inngår normalt i fagjury, og oppnevnes av studentutvalget.
For opptak til utøvende master oppnevnes det én gjennomgående jury. Hovedinstrumentet skal
være representert med egen faglærer på den enkelte opptaksprøve.
Programstyret ved Musikkonservatoriet fastsetter kriterier for vurderingen av utøvende prøver. Ved
flere søkere på samme instrument skal søkerne rangeres innbyrdes etter at alle utøvende prøver på
instrumentet er gjennomført.
4. Kvalifikasjonsgrunnlag
For opptak til bachelorstudiene kreves, i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning:
1. generell studiekompetanse eller realkompetanse
og
2. bestått opptaksprøve.
1
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Søkere som vurderes på grunnlag av realkompetanse må ha nødvendige faglige forutsetninger for å
gjennomføre det aktuelle studiet. Realkompetanse er kunnskaper søkeren har fått gjennom
yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid eller utdanning.
Følgende regnes som relevant yrkeserfaring og utdanning:




Praksis som utøvende musiker eller komponist/arrangør
Arbeid som musikklærer i barnehage/grunnskole, kulturskole eller lignende,
organisasjonsarbeid fra musikk/kulturorganisasjoner eller lignende, instruktør i ulike
musikkensembler, korps, eller band
Utdanning/kurs innen musikk, samt kurs for korps eller kordirigenter

Søkere som vurderes på grunnlag av realkompetanse må i tillegg oppfylle følgende faglige krav:



Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
eller tilsvarende kompetanse i norsk og engelsk.

For opptak til Faglærerutdanning i musikk er det i tillegg til generell studiekompetanse krav på minst
35 skolepoeng og et karaktergjennomsnitt på minimum 3,0 i norsk og 3,0 i fellesfaget i matematikk.
Søkere til nevnte studium kan ikke vurderes for realkompetanse.
For opptak til mastergradsstudier ved Musikkonservatoriet, må søkerne i tillegg til generell
studiekompetanse dekke opptakskravene i henhold til forskrift om opptak til studier ved
Universitetet i Tromsø § 11.
For opptak til følgende studier, framgår opptakskravene av den enkelte studieplan: Musikkutøving 1,
Musikkutøving 2, Instrument 2, Årsstudium kirkemusikk. Søkere må i tillegg dokumentere generell
studiekompetanse.
5. Faglige minstekrav ved unntak fra krav om generell studiekompetanse
I henhold til § 3-6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning, kan søkere til studier i utøvende musikk
unntas fra kravet om generell studiekompetanse.
Spesielle opptakskrav for søkere uten generell studiekompetanse:
I tillegg til at alle øvrige deler av opptaksprøvene er godkjent, kreves det at søker har gjennomført
utøvende prøvedel på et ekstraordinært høyt faglig nivå.
Opptakskomiteen behandler opptak på grunnlag av § 3-6.
6. Opptaksprøve
Opptaksprøven til Fagstudium i musikkutøving, bachelor består av en utøvende prøve og en skriftlig
prøve i teori og gehør. Prøverepertoar klassisk og teori/gehørprøvene er fastsatt av Rådet for
utøvende musikkutdanninger (RUM). Unntak fra gjeldende repertoar på instrumentet må klareres av
faglærer ved Musikkonservatoriet. Repertoar rytmisk fastsettes av seksjonen.
Opptaksprøven til Faglærerutdanning i musikk består av innsending av 2-3 opptak (lyd-bilde), samt
skjema med egenvurdering og beskrivelse av musikkfaglig bakgrunn.
2
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Opptaksprøvene til mastergradsprogrammene og andre studier med opptaksprøver er beskrevet i
den enkelte studieplan.
7. Rangering av søkerne
For studier i utøvende musikk foretas rangering av kvalifiserte søkere på grunnlag av opptaksprøver
alene, etter nærmere regler fastsatt av institusjonen (se pkt. 3 og 4). Unntak er videreutdanninger,
hvor kvalifiserte søkere etter opptaksprøve konkurrerer om studieplass etter loddtrekning, dersom
annet ikke er vedtatt av universitetsstyret for det enkelte studium (forskrift om opptak, UiT § 17).
For opptak til Faglærerutdanning i musikk foretas rangering av kvalifiserte søkere på bakgrunn av
opptakskrav i rammeplan fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013, og opptaksprøve
nærmere beskrevet etter regler fastsatt av institusjonen (se pkt. 3 og 4).
Fagjuryens vurderinger legges fram for opptakskomiteen, som gjør en helhetlig vurdering av søkerne
og fatter vedtak om opptak.
Fordeling av tilbud om studieplasser gjøres på bakgrunn av opptaksprøver, kapasitet på de enkelte
instrumenter/studieprogram og andre innvirkende faktorer.

3
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Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar vedlagte forslag til revidert studieplan og reviderte emneplaner for
studieprogrammet Samtidskunst - bachelor.

Begrunnelse:
Ved Kunstakademiet har det i løpet av det siste året vært arbeidet med å revidere studie- og
emneplanene for både bachelor- og masterprogrammet.
Søknadsfristen for disse studieprogrammene er 1. mars og reviderte program bør være vedtatt før
søknadsfristen utløper. I denne saken fremmes forslag til revisjon av studieplanen og emneplaner
for bachelorprogrammet. En redegjørelse for bakgrunnen for forslaget finnes som vedlegg 1.
Forslaget til reviderte planer finnes som vedlegg 2
Dekan anbefaler at fakultetsstyret vedtar forslaget.

Kjell Magne Mælen
dekan
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kjell.magne.maelen@uit.no
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DET KUNSTFAGLIGE
FAKULTET
KUNST AK AD EMIET
Dato.:2017-01-17

Motivering till ändring av studie och ämnesplanerna för BA
programmet i samtidskunst på Kunstakademiet.
Den främsta avsikten med de nya planerna är att förtydliga innehållet och inte minst
studieprogressionen i studierna. Förhoppningen är att detta ska göra det enklare för
personal att organisera studierna samt för studenterna att förstå förväntningar från
skolan och vad de själva kan vänta sig att få ut av studierna.
Det är i år tio år sedan Kunstakademiet etablerades och de första ämne och
studieplanerna till BA programmet togs i bruk. Sedan dess har det skett mycket både
inom det konstnärliga utbildningsområdet och inom Kunstsakademiets egen
organisation. Några av dessa interna och externa förändringar som påverkat mest är
exempelvis Högskolan i Tromsøs sammanslagning med UIT, etablerandet av ett MA
program 2012, antagningen av de första stipendiaterna samt den konstnärliga
forskningens framväxande och allt mer betydelsefulla roll. Under åren har det kort
sagt uppenbarat sig olika skäl till att studie och ämnesplanerna för båda programmen
har behövts ändrats. Några av de aspekter som har vara i fokus för revisionen av BA
programmet har bland annat varit målsättningen att sprida studieaktiviteten jämnare
över året samt att stärka studiemiljöns sociala aspekter. De nya studie- och
ämnesplanerna föreslår nu att åstadkomma detta genom de förändrade arbetskraven,
det nya examensförfarandet samt i den förändrade undervisningsstrukturen där
praktik perioden i BA 2 inte längre är obligatorisk och där det blir viktigare att kunna
dokumentera deltagelse i undervisningen.
Detta är endast några av de kringliggande faktorer som på olika sätt påverkar
undervisningen men utvecklingen inom samhället generellt och mer specifikt inom
det konstnärliga fältet och utbildningssektorn är så pass snabba att mycket pekar på
att aktualiteten i studieplaner snabbt kan urvattnas.
Arbetet med de nya studie och ämnesplanerna för MA programmet är också långt
komna och avses att läggas fram för fakultetsstyret så fort de är färdigställda. Några
av de mest angelägna frågorna svårigheterna i de nuvarande MA programmets
upplägg är att det har ämnen som löper över flera semestrar utan examen vilket i
princip omöjliggör utbytemöjligheter för studenterna, skapar svårigheter för externa
utbytesstudenter som får problem med sina studiepoäng samt inte minst riskerar att
skapa problem för den student som vill göra ett uppehåll i studierna. Otydligheten i
MA programmets innehåll har också visat sig svårhanterlig, det som åsyftas är
framförallt ämnena Thematic Fields och Self Organisation. Detta är i korthet några
av de frågeställningar som revisionsarbetet försökt finna svar på i de nya planerna.
Instituttl eder Mark us Degerman, Kunstakademiet, Det kunstfaglige fakultet, Postboks 6050
Langnes, N-9037 Tromsø / 77 66 07 48 / mark us .degerman@ui t.no
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Sammanfattningsvis har ett flertal faktorer pekat på en nödvändighet att göra en
större revision av studie- och ämnesplanerna. Förändringarna är så pass omfattande
att vi nu ber fakultetsstyret att besluta om saken.

Markus Degerman
Professor og fagggruppeleder

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 /
pos tmottak @ui t.no / uit.no
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STUDIEPLAN
Samtidskunst
180 studiepoeng
Tromsø

Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige
fakultet den <dd.mm.yyyy>
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Navn på studieprogram

Samtidskunst
Samtidskunst
Contemporary Art

Oppnådd grad

Bachelor i samtidskunst

Målgruppe

Personer som ønsker å utdanne seg som kunstner innenfor visuell kunst

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse samt bestått
opptaksprøve

Anbefalte forkunnskaper

Fordel med bakgrunn fra kunst, design og håndverksfag, grafisk design, foto
osv.

Faglig innhold og
beskrivelse av studiet

Studieprogrammet søker å virkeliggjøre UiTs strategiske målsettinger om
vektlegging samiske og nordlige kultur samt den rollen kunst og kultur
spiller i utviklingen av samfunnet.
1. og 2. semester:
Studenten skal få en grunnleggende introduksjon til planlegging og
gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid. De blir også introdusert til
praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium. En stor del av
undervisningen vil være i form av workshops hvor de introduseres til ulike
basisverktøy og verksteder.
Studenten vil også bli introdusert til metoder for dokumentasjon,
presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid.
3. og 4. semester:
Større fokus på individuelt arbeid og spesifikke verktøy den enkelte trenger i
egen praksis. En praksisperiode hos kunstner eller ved annen institusjon kan
inngå i denne spesifikke fordypningen.
Studenten vil også bli introdusert for tekst og gruppekritikk som verktøy
både i utdanning og i kunstnerisk praksis.
Kuratoriske praksiser og kunstens institusjoner er temaer dette året.
Kunstnerisk refleksjon blir introdusert
5. og 6. semester:
Fokus på individuelt arbeid i 5. Semester og individuelt arbeid innenfor
rammen av en gruppeutstilling i 6. Semester.
5. semester kan gjennomføres som internasjonal utveksling.

2
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Studenter som ikke er på utveksling skal gjennomføre en visning av eget
arbeid utenfor institusjonen.
Studietur som forberedelse til gruppeutstilling gjennomføres i 6. semester
Studiet er heltidsstudium med studiested Tromsø.
Oppbygging av
studieprogram

Semester

30 studiepoeng

1. semester

SAK-1001 Samtidskunst 1

2. semester

SAK-1002 Samtidskunst 2

3. semester

SAK-1003 Samtidskunst 3

4. semester

SAK-1004 Samtidskunst 4

5. semester

SAK-2000 Samtidskunst 5

6. semester

SAK-2001 Samtidskunst 6

Læringsutbytte-beskrivelse Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:
Kunnskaper om:
- planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid på et
profesjonelt nivå
- dokumentasjon, presentasjon, kontekstualisering og refleksjon over
eget og andres kunstneriske arbeid
- basisverktøy og verksteder
- ulike medier og spesifikke verktøy
- tekst og gruppekritikk som verktøy
- kuratoriske praksiser
- kunstens institusjoner
Ferdigheter
Studenten skal kunne:
- planlegge og gjennomføre eget kunstnerisk arbeid som selvstendig
prosjekt og i samarbeid med andre på et profesjonelt nivå
- realisere sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå
- beherske verktøy som er nødvendige i egen praksis
- dokumentere eget arbeid
- presentere, kontekstualisere og reflektere over eget arbeid skriftlig
og muntlig
- kontekstualisere og reflektere over andres arbeid i f. Eks
gruppekritikk
- identifisere ulike kuratoriske praksiser
- orientere seg innenfor kunstens institusjoner
Generell kompetanse
Har god forståelse for:
- planlegging og gjennomføring av eget arbeid både selvstendig og i
samarbeid med andre
- dokumentasjon, presentasjon, kontekstualisering og refleksjon over
eget arbeid skriftlig og muntlig
- kontekstualisering og refleksjon over andre arbeid
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-

kuratoriske praksiser og kunstens institusjoner

Studiets relevans

Studiet er relevant for arbeid som profesjonell visuell kunstner og designer.
Studiet kvalifiserer til opptak på masterstudier i visuell kunst.

Arbeidsomfang og
læringsaktiviteter

Undervisning og arbeidsformer:
Kjernen i all undervisning er sentrert rundt den enkelte students
atelierpraksis. Studenten skal i de fire første semestre planlegge og
gjennomføre eget semesterprosjekt. Resultatet av prosjektet skal
presenteres på en semesterutstilling.
De to siste semestrene fokuseres rundt eget arbeid, evt internasjonal
utveksling og avsluttende gruppeutstilling.
Undervisningen har til hensikt å bygge opp studentens kompetanse til å
planlegge og gjennomføre sitt eget prosjekt. Undervisningsformatene er
workshops, teoriseminar, artist-talks, ateliersamtaler og
veiledningssamtaler.
Undervisningen skal gi studentene redskaper som gjør dem i stand til å gå
fra å kunne presentere muntlig, samt dokumentere eget arbeid, til å kunne
presentere, kontekstualisere og reflektere over eget og andres arbeid både
muntlig og skriftlig.
Undervisning i kunsthistorie og –teori legges opp tematisk, løper gjennom
hele studiet og er felles for alle kull på BA. Aktuelle temaer belyses utfra
kunstneriske praksiser historisk og samtidig og har til hensikt å gi studenten
redskaper i arbeidet med kontekstualisering og refleksjon over eget og
andres arbeid.
For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide mellom 35-40
timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og
selvstudium.

Eksamen og vurdering

For å kunne avlegge eksamen må studenten ha fått godkjent obligatoriske
arbeidskrav slik det fremgår av de enkelte emneplaner.
Eksamensordning og kontinuasjonsadgang for hvert enkelt emne som
inngår i programmet er beskrevet i emneplanene.
Følgende vurderingsuttrykk benyttes:
Bestått/ikke bestått
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Undervisnings- og
eksamensspråk
Internasjonalisering og
utveksling

Norsk
Det legges til rette for utveksling i femte semester.
Internasjonal studentmobilitet av forskjellig varighet skjer gjennom
ordninger organisert av KUNO www.kuno.ee

Administrativt ansvarlig og Det kunstfaglige fakultet er administrativt ansvarlig for studieprogrammet
faglig ansvarlig
og det faglige ansvaret er tillagt faggruppeleder/instituttleder på
Kunstakademiet
Kvalitetssikring

Evaluering av studiet i henhold til kvalitetssystemet for
utdanningsvirksomheten ved UiT Norges arktiske universitet og
evalueringsplaner ved Det kunstfaglige fakultet
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UiT – Norges arktiske universitet - Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

SAMTIDSKUNST 1
Navn

Samtidskunst 1
Samtidskunst 1
Contemporary Art 1

Emnekode

SAK‐1001

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Omfang

30 studiepoeng

Relevans i
studieprogram
Faglig innhold

Obligatorisk emne i Samtidskunst – bachelor

Læringsutbytte

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Introduksjon til
 Planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 Praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium
 Verktøy som er nødvendige for å etablere selvstendig atelierpraksis
 Dokumentasjon og presentasjon av eget arbeid

Kunnskaper
 Grunnleggende kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget
kunstnerisk arbeid
 Grunnleggende kunnskaper om praktiske og teoretiske forutsetninger
for et kunststudium
 Grunnleggende kunnskaper om basisverktøy, teknikker, medier og
verksteder
 Grunnleggende kunnskaper om dokumentasjon og presentasjon av eget
arbeid
Ferdigheter
 Kunne planlegge og gjennomføre eget kunstnerisk arbeide
 Kunne bruke basisverktøy og verksteder
 Kunne dokumentere og presentere eget arbeid
Generell kompetanse
 Grunnleggende forståelse for planlegging og gjennomføring av eget
kunstnerisk arbeid
 Grunnleggende forståelse for bruk av basisverktøy og verksteder
 Grunnleggende forståelse for presentasjon og dokumentasjon
Undervisning og
arbeidsform

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, veiledning og selvstendig
kunstnerisk arbeid

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:





75 % deltagelse i obligatorisk undervisning
Deltagelse i semesterutstilling med eget verk
Muntlig presentasjon av verket
Deltagelse på gjennomgang og evaluering av semesterutstilling

SAK-1001 Samtidskunst 1
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UiT – Norges arktiske universitet - Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

Eksamen og vurdering Eksamen består av mappevurdering.
Mappen skal inneholde:
1. Beskrivelse og refleksjon rundt deltakelse på kurs og workshops
2. Beskrivelse og refleksjon rundt avholdte Artist – talks og ateliersamtaler
3. Dokumentasjon av semesterutstilling
Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått
Språk

Norsk

Kontinuasjons‐
eksamen
Pensum

Kontinuasjon påfølgende semester

Kvalitetssikring /
evaluering

Evaluering av studiet i henhold til kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten
ved UiT Norges arktiske universitet, og evalueringsplaner ved Det kunstfaglige
fakultet

Pensum er lærestoff i form av relevante tekster om teori så vel som praksis

SAK-1001 Samtidskunst 1
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SAMTIDSKUNST 2
Navn

Samtidskunst 2
Samtidskunst 2
Contemporary Art 2

Emnekode

SAK‐1002

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Omfang

30 studiepoeng

Forkunnskapskrav

SAK‐1001 (Samtidskunst 1)

Faglig innhold

Planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
Introduksjon
 Til flere praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium
 Til flere verktøy som er nødvendige for å etablere egen atelierpraksis
 Til kunstneriske kontekster

Relevans i
studieprogram
Læringsutbytte

Obligatorisk emne i Samtidskunst – bachelor
Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:
Kunnskaper
 Om planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 Om praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium
 Om basisverktøy, teknikker, medier og verksteder
 Om å presentere og dokumentere eget verk muntlig
 Grunnleggende kunnskaper om å kontekstualisere eget arbeid muntlig
Ferdigheter
 Kunne planlegge og gjennom føre eget kunstnerisk arbeid
 Kunne bruke basisverktøy og verksteder
 Kunne dokumentere, presentere og kontekstualisere eget arbeid
muntlig
Generell kompetanse
 Forståelse for planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 Forståelse for bruk av basisverktøy og verksteder
 Forståelse for presentasjon og dokumentasjon samt grunnleggende
forståelse for kontekstualisering knyttet til eget arbeid

Undervisning og
arbeidsform

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, veiledning og selvstendig
kunstnerisk arbeid

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:



75 % deltagelse i obligatorisk undervisning
Deltagelse i semesterutstilling med eget verk

SAK-1002 Samtidskunst 2
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Muntlig presentasjon og kontekstualisering av verket i plenum
Deltagelse på gjennomgang og evaluering av semesterutstilling

Eksamen og vurdering Eksamen består av mappevurdering.
Mappen skal inneholde:
1. Beskrivelse og refleksjon rundt deltakelse på kurs og workshops
2. Beskrivelse og refleksjon rundt avholdte Artist – talks og ateliersamtaler
3. Dokumentasjon av semesterutstilling
Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått
Språk

Norsk

Kontinuasjons‐
eksamen
Pensum

Kontinuasjon påfølgende semester

Kvalitetssikring /
evaluering

Evaluering av emnet i henhold til kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten
ved UiT Norges arktiske universitet, og evalueringsplaner ved Det kunstfaglige
fakultet

Pensum er lærestoff i form av relevante tekster om teori så vel som praksis

SAK-1002 Samtidskunst 2
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SAMTIDSKUNST 3
Navn

Samtidskunst 3
Samtidskunst 3
Contemporary Art 3

Emnekode

SAK‐1003

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Omfang

30 studiepoeng

Forkunnskapskrav

SAK‐1002 (Samtidskunst 2)

Faglig innhold

Relevans i
studieprogram
Læringsutbytte





Planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
Dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid
Introduksjon til
- spesifikke verktøy for egen praksis
- tekst som verktøy
- gruppekritikk som verktøy

Obligatorisk emne i Samtidskunst ‐ bachelor
Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:
Kunnskaper
 Gode kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk
arbeid
 Gode kunnskaper om dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering
av eget arbeid
 Grunnleggende kunnskaper om spesifikke verktøy for egen praksis
 Grunnleggende kunnskap om å formulere seg skriftlig om eget arbeid
 Grunnleggende kunnskaper om å formulere seg om andres praksis i en
gruppekritikk
Ferdigheter
 Kunne planlegge og gjennomføre eget kunstneriske arbeid
 Kunne anvende spesifikke verktøy for egen praksis
 Kunne dokumentere eget arbeid
 Kunne presentere og kontekstualisere eget arbeid skriftlig og muntlig
 Kunne gi medstudenter relevant tilbakemelding
Generell kompetanse
 God forståelse for planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 God forståelse for presentasjon og dokumentasjon samt kontekstualisering
av eget arbeid muntlig
 Grunnleggende forståelse for bruk av spesifikke verktøy
 Grunnleggende forståelse for presentasjon og kontekstualisering av eget
arbeid skriftlig
 Grunnleggende forståelse for gruppekritikk og medstudenters arbeid

SAK-1003 Samtidskunst 3
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Undervisning og
arbeidsform

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, veiledning og selvstendig
kunstnerisk arbeid

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:





Eksamen og vurdering

75 % deltagelse i obligatorisk undervisning
Deltagelse i semesterutstilling med eget verk
Muntlig presentasjon og kontekstualisering av verket
Deltagelse på gjennomgang og evaluering av semesterutstilling

Eksamen består av mappevurdering.
Mappen skal inneholde:
1. Beskrivelse og refleksjon rundt deltakelse på kurs og workshops
2. Beskrivelse og refleksjon rundt avholdte Artist – talks og ateliersamtaler
3. Dokumentasjon av semesterutstilling
Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått

Språk

Norsk

Kontinuasjonseksamen Kontinuasjonseksamen påfølgende semester
Pensum

Pensum er lærestoff i form av relevante tekster om teori så vel som praksis

Kvalitetssikring /
evaluering

Evaluering av emnet i henhold til kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten
ved UiT Norges arktiske universitet, og evalueringsplaner ved Det kunstfaglige
fakultet

SAK-1003 Samtidskunst 3
Side61

2

UiT-Norges arktiske universitet - Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

Navn

SAMTIDSKUNST 4
Samtidskunst 4
Samtidskunst 4
Contemporary Art 4

Emnekode

SAK‐1004

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Omfang

30 studiepoeng

Forkunnskapskrav

SAK‐1003 (Samtidskunst 3)

Faglig innhold







Relevans i
studieprogram
Læringsutbytte

Planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
Dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid skriftlig og
muntlig
Fordypning i spesifikke verktøy for egen praksis
Videre utvikling av gruppekritikk som verktøy
Introduksjon til
- kuratorisk arbeid og praksiser
- ulike aktører, organisasjoner, myndigheter og nemder kunstnere kan/bør/må
forholde seg til
- kunstnerisk refleksjon

Obligatorisk emne i Samtidskunst ‐ bachelor
Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:
Kunnskaper
 Gode kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 Gode kunnskaper om dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget
arbeid muntlig og skriftlig
 Gode kunnskaper om spesifikke verktøy for egen praksis
 Gode kunnskaper om gruppekritikk som verktøy
 Kunnskaper om kuratorisk arbeid og praksiser
 Kunnskaper om ulike aktører, organisasjoner, myndigheter og nemder kunstnere
kan/bør/må forholde seg til
 Grunnleggende kunnskap om kunstnerisk refleksjon
Ferdigheter
 Kunne planlegge og gjennomføre eget kunstnerisk arbeid
 Kunne dokumentere eget arbeid
 Kunne presentere og kontekstualisere eget arbeid skriftlig og muntlig
 Kunne anvende spesifikke verktøy for egen praksis
 Kunne identifisere kuratoriske praksiser
 Kunne orientere seg i forhold til kunstens institusjoner og organisasjoner
 Kunne gi medstudenter god og relevant tilbakemelding
 Kunne anvende mottatt kritikk konstruktivt
 Kunne reflektere over eget arbeid

SAK-1004 Samtidskunst 4
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Generell kompetanse
 God forståelse for planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 God forståelse for dokumentasjon, presentasjon samt kontekstualisering av eget
arbeid skriftlig og muntlig
 God forståelse for bruk av spesifikke verktøy
 Forståelse for kuratorisk arbeid og praksiser
 Forståelse for kunstens institusjoner og organisasjoner
 God forståelse for gruppekritikk og medstudenters arbeid
 Grunnleggende forståelse for kunstnerisk refleksjon
Undervisning og
arbeidsform

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, veiledning og selvstendig
kunstnerisk arbeid

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:





Eksamen og vurdering

75 % deltagelse i obligatorisk undervisning
Deltagelse i semesterutstilling med eget verk
Muntlig presentasjon og kontekstualisering av verket
Deltagelse på gjennomgang og evaluering av semesterutstilling

Eksamen består av mappevurdering.
Mappen skal inneholde:
1. Beskrivelse og refleksjon rundt deltakelse på kurs og workshops
2. Beskrivelse og refleksjon rundt avholdte Artist – talks og ateliersamtaler
3. Dokumentasjon av semesterutstilling
Eksamen vurderes med Bestått / Ikke bestått

Språk

Norsk

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon påfølgende semester

Pensum

Pensum er lærestoff i form av relevante tekster om teori så vel som praksis.

Kvalitetssikring av
emnet

Evaluering av studiet i henhold til kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved UiT
Norges arktiske universitet, og evalueringsplaner ved Det kunstfaglige fakultet
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SAMTIDSKUNST 5
Navn

Samtidskunst 5
Samtidskunst 5
Contemporary Art 5

Emnekode

SAK‐2000

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Omfang

30 studiepoeng

Forkunnskapskrav

SAK‐1004 (Samtidskunst 4)

Faglig innhold

Relevans i
studieprogram
Læringsutbytte

 Planlegging og gjennomføring av eget kunstneriske arbeid
 Dokumentasjon, presentasjon, kontekstualisering og refleksjon over
eget arbeid skriftlig og muntlig
 Om å arbeide som selvstendig kunstner
 Videreutvikling av gruppekritikk som verktøy
Obligatorisk emne i Samtidskunst ‐ bachelor
Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:
Kunnskaper
 Svært gode kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget
kunstnerisk arbeid
 Svært gode kunnskaper om dokumentasjon, presentasjon og
kontekstualisering av eget arbeid skriftlig og muntlig
 Kunnskaper om å arrangere visning av eget arbeid utenfor
institusjonen
 Kunnskaper om refleksjon over eget og andres arbeid i gruppekritikk
Ferdigheter
 Kunne planlegge og gjennomføre eget arbeid som selvstendig
prosjekt
 Kunne gi god dokumentasjon av eget arbeid
 Kunne presentere og kontekstualisere eget arbeid på høyt nivå
muntlig og skriftlig
 Kunne arrangere visning av eget arbeid utenfor institusjonen
 Kunne reflektere over eget og andres arbeid i gruppekritikk
Generell kompetanse
 Svært god forståelse planlegging og gjennomføring av et arbeid
 Svært god forståelse for dokumentasjon, presentasjon samt
kontekstualisering av eget arbeid skriftlig og muntlig
 Forståelse for visning av eget arbeid utenfor institusjon
 Forståelse for refleksjon over eget og andres arbeid i gruppekritikk

Undervisning og
arbeidsform

Emnet går over ett semester. Arbeidsformene er seminarer, selvstendig
arbeid og veiledning

SAK-2001 Samtidskunst 5
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Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:



Eksamen og vurdering

75 % deltagelse i obligatorisk undervisning
Dokumentasjon av gjennomført kunstnerisk arbeid utenfor
institusjonen
Eksamen består av mappevurdering.
Mappen skal inneholde:
1. Beskrivelse, presentasjon, dokumentasjon, kontekstualisering og
refleksjon av arbeid vist utenfor institusjonen
2. Beskrivelse og refleksjon rundt avholdte Artist – talks og
ateliersamtaler
3. Presentasjon og dokumentasjon av kunstnerisk utenfor
læringssituasjonen
Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått

Språk

Norsk

Kontinuasjons eksamen Kontinuasjon påfølgende semester
Pensum

Pensum er lærestoff i form av tekster om teori så vel som praksis

Kvalitetssikring av
emnet

Evaluering av emnet i henhold til kvalitetssystemet for
utdanningsvirksomheten ved UiT Norges arktiske universitet og
evalueringsplaner ved Det kunstfaglige fakultet
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SAMTIDSKUNST 6
Navn

Samtidskunst 6
Samtidskunst 6
Contemporary Art 6

Emnekode

SAK‐ 2001

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Omfang

30 studiepoeng

Forkunnskapskrav

SAK‐2000 (Samtidskunst 5)

Faglig innhold






Relevans i
studieprogram
Læringsutbytte

Planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid innenfor
rammen av en kollektiv avgangsutstilling
Skriftlig og muntlig kontekstualisering og refleksjon over eget arbeid
Kontekstualisering og refleksjon over andres arbeid muntlig
Produksjon av kollektiv eksamenspublikasjon/katalog

Obligatorisk emne i Samtidskunst ‐ bachelor
Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:
Kunnskaper
 Svært gode kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget
kunstnerisk arbeid generelt
 Gode kunnskaper om å gjennomføre eget arbeid innenfor rammen av en
kollektiv utstilling
 Svært gode kunnskaper om dokumentasjon, presentasjon,
kontekstualisering og refleksjon over eget arbeid skriftlig og muntlig
 Gode kunnskaper om kontekstualisering og refleksjon over andres
arbeid
 Kunnskap om produksjon av publikasjon/trykksaker
Ferdigheter
 Kunne planlegge og gjennomføre eget prosjekt i samarbeid med andre
 Kunne realisere sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå
gjennom individuelt arbeid
 Kunne dokumentere, presentere, kontekstualisere og reflektere skriftlig
og muntlig over eget arbeid på høyt nivå
 Kunne kontekstualisere og reflektere over andres arbeid på høyt nivå
 Kunne bidra i produksjon av publikasjon/trykksak
Generell kompetanse
 Svært god forståelse for planlegging og gjennomføring av eget arbeid
innenfor rammen av en kollektivutstilling
 Svært god forståelse for dokumentasjon, presentasjon,
kontekstualisering og refleksjon over eget arbeid skriftlig og muntlig
 God forståelse av kontekstualisering og refleksjon over andres arbeid
 Forståelse for produksjon av publikasjon/trykksak
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Undervisning og
arbeidsform

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, veiledning og selvstendig
kunstnerisk arbeid

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjente før studenten kan avlegge eksamen:
 75 % deltagelse i obligatorisk undervisning, herunder studietur
 Delta i produksjon av kollektiv semesterutstilling og
eksamenspublikasjon/katalog
 Produksjon av eget arbeid til semesterutstilling
 Dokumentasjon av gjennomført kunstnerisk arbeid utenfor institusjonen

Eksamen og vurdering Eksamen består av tre deler og skal vurderes under ett:
 Originalt kunstverk eller prosjekt til eksamensutstilling
 Muntlig og skriftlig presentasjon, kontekstualisering og refleksjon over
eget verk
 Bidrag til eksamenspublikasjon/katalog
Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått
Språk

Norsk

Pensum

Pensum er lærestoff i form av tekster om teori så vel som praksis

Kvalitetssikring av
emnet

Evaluering av emnet i henhold til kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten
ved UiT Norges arktiske universitet, og evalueringsplaner ved Det kunstfaglige
fakultet.
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Det kunstfaglige fakultet
Arkivref: 2016/7195/AAA008
Dato: 20.01.2017

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet

Møtedato:
27.01.2017

Sak:
10/17

Innspill i forbindelse med UiTs organisasjonsgjennomgang
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til vedlagte forslag til innspill og anbefaler det oversendt
Arbeidsgruppen for faglig organisering, rektor og universitetsdirektøren

Begrunnelse:
Universitetsstyret ba i sak 56/16. 27.10.16 om at det ble fremmet sak om reorganisering av UiT
Norges Arktiske universitet i juni 2016. Universitetsstyret fattet enstemmig vedtak om at ”målet
med organisasjonsprosessen er å forbedre effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse i
kjerneoppgavene”.
Universitetsdirektøren har i den forbindelse etablert to grupper som skal se på den faglige
organiseringen og organiseringen av campus ved UiT.
Universitetsdirektøren ha i forbindelse med UiTs organisasjonsgjennomgang satt ned en
gruppe som skal se på den faglige organiseringen ved UiT.
Gruppen startet sitt arbeid i desember og skal levere sin rapport til universitetsdirektøren 15.
februar. Den ledes av prorektor Kenneth Ruud og har før øvrig følgende medlemmer:










Arnfinn Sundsfjord – dekan Helsefak
Wenche Kjæmpenes – dekan Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag
Ingvild Myhre – fakutetsstyreleder Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Peter Arbo – professor BFE-fakultetet – Norges fiskerihøgskole
Jørgen Fossland – fakultetsdirektør HSL-fak
Trude Haugli – dekan Jurfak
Olaf Styrvold, arbeidstakerorganisasjonene - Forskerforbunddet
Torill Nustad, arbeidstakerorganisasjonene - NTL
Kristoffer Wilhelmsen, studentrepresentant

Gruppen skal presentere forslag til fakultetsmodeller som bidrar til å forbedre effektivitet, kvalitet
og resultatoppnåelse i kjerneoppgavene ved UiT – se vedlegg 1.
Det kunstfaglige fagmiljøet er ikke representert i gruppe og gruppen har så vidt vites så langt ikke
søkt kontakt med det kunstfaglige fagmiljøet for innhenting av synspunkter.
Som vedlegg 2 finnes et forslag til uttalelse som fakultetsstyret bes om å slutte seg til som et
innspill til faggruppen i det arbeidet de er satt til å gjøre.
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Kjell Magne Mælen
dekan
–
kjell.magne.maelen@uit.no
77 66 05 70

–

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Vedlegg:
1. Mandat faglig organisering
2. Forslag uttalelse til faggruppe for faglig organisering
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Mandat og sammensetning av arbeidsgruppe faglig organisering
Arkivref:
Dato:

12.12.2016

Bakgrunn
I behandlingen av S 48/15 «Organisering, styring og ledelse av det fusjonerte universitetet» ba
universitetsyret om at det ble fremmet sak om reorganisering av UiT Norges Arktiske universitet i
løpet av våren 2016. Universitetsstyret har i etterkant behandlet temaet i flere omganger. I
styremøte 27. oktober 2016 (S 56/16 «Prosess for vurdering av UiTs organisasjon») besluttet styret at
målet med organisasjonsprosessen er å forbedre effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse i
kjerneoppgavene. Styret har bedt om at det legges frem ny sak for vedtak i juni 2017.
Det er bestemt å oppnevne to arbeidsgrupper med oppdrag å se nærmere på henholdsvis
campusene utenfor Tromsø sin posisjon i UiT og faglig organisering på nivå 2. Formålet med
arbeidsgruppene er å øke kunnskapsgrunnlaget om de valgmulighetene UiT har for å imøtekomme
styrets målsetning.

Mål for arbeidet
Gruppen skal presentere forslag til fakultetsmodeller som bidrar til å forbedre effektivitet, kvalitet og
resultatoppnåelse i kjerneoppgavene ved UiT. Arbeidsgruppen skal også vurdere hvorledes UiT bør
organiseres for å oppnå best mulig strategiske styringsevne og måloppnåelse.
Mandat – Arbeidsgruppe faglig organisering
Oppdraget innbefatter å se på den faglige organiseringen av nivå 2 slik den er i dag og komme med
innspill til hvordan denne alternativt kan utformes i en ny organisering av UiT. Gruppen skal ha et
særlig fokus på fakulteter som organisatoriske enheter på nivå 2.
Oppgaven innbefatter blant annet å:
 Beskrive fakultetenes rolle og funksjon ved UiT med vekt på relasjonene til nivå 1 og nivå 3
med særlig oppmerksomhet på styrking av studiekvalitet, kvalitet i forskning og faglig og
kunstnerisk utviklingsarbeid, samt formidlingsarbeid.
 Skisser mulige modeller for faglig organisering av nivå 2, herunder hvilke prinsipper denne
bør bygge på. Modellene må inkludere både en organisering med færre enheter enn i dag og
en bred modell med flere enheter.
 Beskrive andre organisasjonsenheter, eksempelvis schools og sentre, og hvordan disse
enhetene kan inngå i organiseringen ved UiT.
 Beskrive og foreslå modeller for hvordan ledelsen av de faglige enhetene på nivå 2 kan
inkluderes i UiTs ledelse.
 Beskrive hvilken rolle fakultetene bør ha på de ulike campus
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Forutsetninger og avgrensninger
Det forutsettes at arbeidet i denne gruppen koordineres med arbeidet som skjer i arbeidsgruppen for
campus.
Sammensetning og ledelse av arbeidsgruppen
Det oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av











Kenneth Ruud (leder)
Arnfinn Sundsfjord
Wenche Kjæmpenes
Ingvild Myhre
Peter Arbo
Jørgen Fossland
Trude Haugli
Olaf Styrvold, arbeidstakerorganisasjonene
Torill Nustad, arbeidstakerorganisasjonene
Kristoffer Wilhelmsen, studentrepresentant

Arbeidsgruppen kan opprette nødvendige undergrupper etter behov, og må sikre at tilstrekkelig
kompetanse kommer til uttrykk i utredningsarbeidet. Arbeidet fra eventuelle undergrupper
inkluderes i egen leveranse. Sekretærer for arbeidsgruppen er André Løvik og Svein Are Tjeldnes.
Utvidet ledergruppe vil være referansegruppe i arbeidet.
Prosess
 Det bes om at det utarbeides en framdriftsplan som sikrer tilstrekkelig involvering og at
arbeidet blir gjennomført innen fastsatt tidsfrist.
 Representant fra omorganiseringsprosjektets sekretariat innkalles til møtene og møter med
tale‐ og forslagsrett. Arbeidsgruppens sekretær innkaller til første møte.
Arbeidsgruppens sluttrapport skal overleveres universitetsdirektøren innen 15. februar 2017.
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Avdeling / Institutt / Enhet
Arkivref.:
Dato: 27.01.2017

INNSPILL I FORBINDELSE MED UiTs ORGANISASJONSGJENNOMGANG
Til:

Arbeidsgruppen for faglig organisering

Fra:

Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet

1. Innledning
Det kunstfaglige rasjonale som høyere utdannings- og FoU-aktivitet er vesensforskjellig fra annen
vitenskapelig aktivitet, og en vurdering av mest hensiktsmessig faglig organisering må ta det som
utgangspunkt. Metode, uttrykksspråk, resultater av forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, og formidling av dette vil være forskjellig fra uttrykksform til uttrykksform, fra genre til
genre, fra kunstner til kunstner – og den skal også være individuell. Dette mangfoldet vil ofte
være inspirert av at kunstneren i stor utstrekning skal stille seg åpen for valg av ulike former for
metoder, verktøy, uttrykksformer/-språk, hjelpemidler og samarbeidspartnere avhengig av tid,
sted og arbeidets art. Det å produsere tvetydighet og å etterlate den som opplever i en tilstand av
undring er selve rasjonale bak et kunstnerisk verk. Denne forskjelligheten gjenspeiles tydelig i
Kunnskapsdepartementets brev av 31.10.16 til Universitets- og høgskolerådet – se vedlegg - hvor
det informeres om beslutningen om opprettelse en egen kunstnerisk doktorgrad.
Den kunstfaglige utøvende og skapende virksomheten krever et lederskap som viser evne til å
forstå å handle i takt med det faglige rasjonale og som er i stand til å sette sammen et tekniskadministrativt støtteapparat som understøtter den kunstfaglige virksomheten som finner sted.
Alle Norges universiteter som har skapende og utøvende kunstfaglig fagprofil, med unntak av
NTNU, har valgt å organisere det kunstneriske fagligmiljøet i en egen enhet – fortrinnsvis
fakultet. Det er verdt å merke seg at de fleste av disse institusjonene har gjennomført en slik
beslutning etter å ha prøvd ut andre modeller. Et forslag om å organisere UiT slik at kunstfagene
slås sammen med andre akademiske fagmiljøer, må i tilfelle begrunnes med hvordan det vil
forbedre effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse i kjerneoppgavene – utdanning, FoU og
formidling.
1. Universiteter er samfunns- og kulturinstitusjoner
Når UiT nå skal drøfte hvordan institusjonen skal organiseres i framtida, bør fokuset være at UiT
skal være den fremste eksponent for utviklingen av humankapitalen i vår del av verden. Humankapitalen er felles uttrykk for befolkningens kunnskaper og ferdigheter - for verdien av de
menneskelige ressursene. Humankapitalen, eller den menneskelige kapital, økes gjennom
utdanning og opplæring og fortsetter som en livslang læringsprosess. En slik samfunnsoppgave er
en fortsettelse av den samfunnsrollen universiteter og høyskoler har hatt til alle tider - som
utdannings-, forsknings- og kulturinstitusjoner.
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De kulturelle uttrykk - slik de er representert i kulturarven og i samtidens kunst og kulturuttrykk er vesentlige områder hvor den menneskelige kapital viser seg fram. De bidrar også til
menneskelig vekst, stimulerer menneskers innovasjonsevne og fører således til vekst i kunnskap.
UiT er landsdelens viktigste kunnskapsprodusent. Å manifestere UiTs posisjon som kultur- og
kunstinstitusjon bør derfor også være et viktig hensyn å ta i organisasjonsgjennomgangen.
2. Fakultetets rolle
Det kunstfaglige fakultet legger til grunn at
- Alle universitetsorganisasjoner er komplekse og at ”dilemmaene i dagens
organisasjonsstruktur vil kunne gjenfinnes i ulik grad i enhver organisasjonsmodell”
(NIFU-rapport 2016-30).
- UiTs enheter skal ivareta bredden i universitetets oppgave som samfunns- og
kulturinstitusjon
Vi er derfor tilfreds med at Universitetsstyret i sak 56/16. 27.10.16 fattet enstemmig vedtak om at
”målet med organisasjonsprosessen er å forbedre effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse i
kjerneoppgavene”. Flere andre norske universiteter har vært igjennom tilsvarende
organisasjonsgjennomgang som UiT nå foretar, og har, slik vi forstår det, alle endt opp med å
organisere seg med enheter av ulik størrelse. Universitetet i Stavanger (UiS) har sågar vedtatt at
den faglige organiseringen skal basere seg på en fakultetsstruktur med nivå-2-enheter av ulik
størrelse hvor Institutt for Musikk er ”oppgradert” til nivå 2 som School of Music.
Universitetsstyret vedtok 24.11.16 - sak S 62/16 Mandater for vurdering av UiTs organisasjon følgende mandat for Arbeidsgruppe faglig organisering:
Oppdraget innbefatter å se på den faglige organiseringen av nivå 2 slik den er i dag og komme
med innspill til hvordan denne alternativt kan utformes i en ny organisering av UiT. Gruppen skal
ha et særlig fokus på fakulteter som organisatoriske enheter på nivå 2. Oppgaven innbefatter blant
annet å:


Beskrive fakultetenes rolle og funksjon ved UiT med vekt på relasjonene til nivå 1 og nivå
3 med særlig oppmerksomhet på styrking av studiekvalitet, kvalitet i forskning og faglig
og kunstnerisk utviklingsarbeid, samt formidlingsarbeid.



Skisser mulige modeller for faglig organisering av nivå 2, herunder hvilke prinsipper
denne bør bygge på. Modellene må inkludere både en organisering med færre enheter
enn i dag og en bred modell med flere enheter.



Beskrive andre organisasjonsenheter, eksempelvis schools og sentre, og hvordan disse
enhetene kan inngå i organiseringen ved UiT.



Beskrive og foreslå modeller for hvordan ledelsen av de faglige enhetene på nivå 2 kan
inkluderes i UiTs ledelse, jf. NIFUs behandling av det utvidede ledermøtets rolle.



Beskrive hvilken rolle fakultetene bør ha på de ulike campus.

Vi anbefaler at følgende premisser legges til grunn når man skal drøfte fakultetenes rolle:
 Uavhengig av o r g a n i s a s j o n s s t r u k t u r skal identifiserbare administrative ressurser
som er innrettet for å yte studenter, ansatte, ledere støtte, være plassert så nær
kjerneoppgavenes utførelse som mulig – fortrinnsvis på instituttene og lignende
organisatoriske enheter.
 Det faglig ansvar for produksjon/utførelse av kjerneoppgavene forankres tydelig på
det høyeste organisatoriske nivået i organisasjonen som er involvert i de aktuelle
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prosessene - dette innebærer en faglig rapporteringslinje fra underordnet til overordnet
enhet.
Fremtidig arbeidsdeling mellom sentralt nivå, fakultetsnivå og instituttnivå fastsettes
med utgangspunkt i oppgavenes rasjonale for hhv. organisering og lokalisering, det vil
si der de totalt sett er best tjent med å ivaretas organisatorisk og fysisk. For øvrig gjelder
premissene slik de lagt for ADM2020 – jfr. s. 4 i universitetsstyresak 58/151
Det skal videre sikres hensiktsmessige samarbeidsfora for ansatte og ledere som jobber
innenfor de ulike administrative funksjonene. Disse samarbeidsforaene bør ha en
tydelig forankring og et likelydende mandat med fokus på koordinering av oppgaver og
prosesser, informasjons- og erfaringsutveksling, kompetanse- og kulturbygging og
organisatorisk læring.

Et fakultet bør således i første rekke være en strategisk og administrativ overbygning over
beslektede fagmiljøer i den hensikt å fremme høyest mulig grad av studiekvalitet, kvalitet i
forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, samt i formidlingsarbeid.
Ved fakulteter er fagmiljøene som oftest organisert som institutter, men de kan også være
organisert på annen måte – eksempelvis som schools og sentra. Schools gir også muligheten til å
organisere beslektede fagmiljøer på tvers av fakulteter. Sentra gir en særskilt mulighet til spissing
og fremheving av fremragende og/eller særdeles viktig fagmiljøer.
Et fakultet utarbeider og iverksetter helhetlige strategier for fagmiljøene og sørger for at
fagmiljøene er organisert slik at UiTs krav til studiekvalitet, kvalitet i forskning og faglig og
kunstnerisk utviklingsarbeid, samt formidlingsarbeid oppnås på den måten som er tilpasset de
faglige rasjonaler i de ulike fagmiljøene.
Fakultetet er ledet av dekan, og blir gjerne identifisert med dekanatet og fakultetsadministrasjonen, men representerer selvsagt også studenter, vitenskapelig og teknisk-administrativt
ansatte.
Fakultetet mottar rammebevilgninger fra styret og foretar selv fordeling til fagmiljøene i tråd med
den organiseringen som er valgt ved det enkelte fakultet. De enhetene som fagmiljøene er
organisert i ved hvert fakultet, kan videre være organisert i faggrupper, seksjoner og lignende.
Fakultetet skal ha en faglig og administrativ ledelse som er organisert slik at utføres på en måte
som understøtter fagmiljøenes prioriteringer i arbeidet med studiekvalitet, kvalitet i forskning og
faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, samt formidlingsarbeid.
2.1 Fakultetsmodellen og kunstfagene
Fakultetene skal være organisert slik at de kan være skikket til å ivareta sin del av UiTs
samfunnsoppdrag som Nord-Norges breddeuniversitet. Dette ansvaret vil være ulikt fra
fagområde til fagområde og avhengig av hvordan det fagrelaterte landskapet er.
Høyere pedagogisk, skapende og utøvende kunstutdanning, forskning, faglig og kunstnerisk
utviklingsarbeid skjer i dag innenfor ulike organisasjoner i Norge. Vi har egne selvakkrediterende
høyskoler, ved noen universiteter er det egne fakulteter og ved andre universiteter er fagfeltet
organisert som en kombinasjon av fakultet/institutter (NTNU) eller bare institutt (UiO).
1

https://uit.no/Content/444548/Prinsipper-og-m%C3%A5l.pdf
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Når høyere pedagogisk, skapende og utøvende kunstutdanning, forskning, faglig og kunstnerisk
utviklingsarbeid integreres innenfor vår tids universitetsorganisasjoner utfordres både kunstfagene
og universitetsorganisasjonene.
Kunstfagenes karakter som innovativ faglig aktivitet, er intimt forbundet med det vi kan omtale
som frie manøvreringsmuligheter – eller fritenkeri. Metode, uttrykksspråk, resultater av forskning,
faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling av dette vil være forskjellig fra uttrykksform
til uttrykksform, fra genre til genre, fra kunstner til kunstner – og den skal også være individuell.
Dette mangfoldet vil ofte være inspirert av at kunstneren i stor utstrekning skal stille seg åpen for
valg av ulike former for metoder, verktøy, uttrykksformer/-språk, hjelpemidler og samarbeidspartnere avhengig av tid, sted og arbeidets art. Det å produsere tvetydighet og å etterlate den som
opplever i en tilstand av undring er selve rasjonale bak et kunstnerisk verk.
I sluttrapporten fra organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiS skriver man følgende:
Vi foreslår videre at det etableres en «UiS School of Music and Performing Arts» (evt. med
norsk benevnelse) basert på dagens Institutt for musikk og dans. Etter prosjektgruppens
vurdering skiller Institutt for musikk og dans (IMD) seg betydelig ut fra de øvrige fagenhetene ved
at programmer, fag og fagressurser i liten grad berører, eller berøres av, andre fag og fagenheter
ved UiS. Dette setter på mange måter IMD i en faglig særstilling ved at det ikke synes å være noe
uforløst potensial for faglig synergi og samarbeid innenfor et HF-fakultet. (…) (s. 23)

Vi følger UiS i deres konklusjon om behovet for å organisere kunstfagene i et eget fakultet eller
school, selv om det, etter vår mening, finnes mange positive aspekter ved at kunstfagene med sine
unike faglige rasjonaler finnes på universitetene. Fagmiljøene blir del av en større sammenheng
med muligheter for faglig utbytte og samarbeid, samt etablering av kunstnerisk forskning som en
egen definert og særskilt faglig arena. De negative aspektene er imidlertid forventingene om at
kunstfagene skal innlemmes i et arbeidsformat (regelorientering, begrepssett og arbeidsform) som
er uegnet for kunstfagenes egenart. Noe som ville medføre at kunstfaglig virksomhet vil miste sin
faglige og samfunnsmessige relevans. Noe av det mest avgjørende er om ledelsen av de
kunstfaglige enhetene mangler kompetanse om kunstfeltets faglige rasjonale og mekanismer når
beslutninger som berører organisasjon, finansiering, utdanning, FoU og lignende skal fattes. Man
kan jo som et retorisk eksperiment, tenke seg hvordan det ville gå dersom en musiker skulle lede
det helsevitenskapelige fakultetet og om kunstfaglige parameter om tvetydighet og pasienters
undring over forskningsresultater skulle styre utdanningen og forskningsarbeidet.
For det kunstfaglige fagmiljøet vil fagenheten også ha en eksplisitt rolle som kulturinstitusjon. Vi
tillater oss i denne sammenheng å vise til Danmark hvor de kunstfaglige høyere
utdanningsinstitusjoner er lagt inn under Kulturministeriet og hvor de er gitt oppgavene å være
utdannings-, forsknings- og kulturinstitusjoner2. UiTs framtidige organisasjon må etter vår
mening ivareta rollen UiT har som kulturinstitusjon.
2.3 Alternativ til fakultet
For universiteter handler organisering etter vår mening om å finne avveininger mellom interne
utviklingstrekk og ekstern relevans, der ekstern relevans er helt avgjørende for kunstfagene.
Se for eksempel
http://www.dkdm.dk/~/media/Files/Om%20DKDM/Publikationer/Rammeaftale%20og%20resultatkontrakter/Ramme
aftale%202015-18_inkl%20alle%20bilag.ashx
2
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Kunnskapsutviklingen har bidratt til å endre det tradisjonelle disiplinbegrepet. En alternativ form
for tradisjonell disiplinbasert organisering er såkalte «schools/skoler». I forbindelse med UiS sin
organisasjonsprosess ble det foretatt en analyse av ”schools-organisering. Her heter det bl.a.
følgende:
Begrepet har dog ikke en entydig definisjon og brukes ulikt (…). «School» er imidlertid et begrep
som er tett knyttet til en faglig orientering der tverrfaglighet og/eller profesjons-kompetanse
synliggjøres og prioriteres, og som vil handle om sterkt organisatorisk ansvar for studieprogram.
«Schools» kan fungere som samlende og/eller koordinerende struktur som knytter sammen ulike
kompetanser (ressurser) og ulike fagområder på tvers av tidligere institutt og fakultetsgrenser.
Populariteten til «schools»-begrepet henger sammen med endringene i kunnskapsproduksjonen,
ikke minst til den fremvoksende tenkningen om viktigheten av interdisiplinære og transdisiplinære
tilnærminger for å løse de store samfunnsutfordringene (Nowotny, 2004).
En organisering i «schools» trenger imidlertid ikke å være tverrfaglig. En gjennomgang av ulike
universitet (også de ledende) viste at det er et stort mangfold i organiseringen; både «schools» og
tradisjonelle fakultet benyttes, og det er snarere hybridformene enn de rendyrkede modellene som
dominerer. Mange universitet har institutter som sub-enheter under både «schools» og fakulteter,
og tradisjonell disiplinorganisering lever godt ved siden av mer tematisk/profesjonsorientert
organisering.

Organisasjonsprosessen ved UiS har, som tidligere nevnt, konkludert med at det tidligere Institutt
for Musikk og Dans er blitt ”oppgradert” til School of Music. I Bergen har UiB fusjonert med
Kunsthøgskolen i Bergen og det er i den sammenheng etablert et nytt fakultetet for kunst, design
og musikk. Ved NTNU forble kunstfagene organisert som de var før fusjonen - Institutt for
Musikk som en del av Det humanistiske fakultet og et eget Fakultet for arkitektur og billedkunst.
Universitetet i Agder har fortsatt sitt Fakultet for kunstfag.
Ved Det kunstfaglige fakultet ved UiT utprøves det i perioden 01.08.16 til 31.07.18 en modell
hvor de ulike fagområdene er organisert i faggrupper ledet av en faggruppeleder (faglig leder) og
hvor det teknisk-administrative støtteapparatet formelt er underlagt fakultetsdirektøren. Den
kommende landskapsarkitekturutdanningen vil på samme måte kunne organiseres som en
faggruppe. En slik organisasjon vil som et alternativ til å være et fakultet, kunne organiseres som
en ”School of Arts and Landscape Architecture” hvor den enkelte faggruppe kan velge sin egen
identitet tilpasset sine rekrutterings- og profileringsbehov slik den modellen det eksperimenteres
med, legger til rette for.
3. Hvordan spiller det kunstfaglige rasjonale seg ut i kjerneoppgavene
3.1 Studiekvalitet
Med studiekvalitet mener vi generelt sett kvaliteten på læringsprosessen og læringsutbyttet. Går vi
nærmere innpå begrepet kan vi knytte det til alle de institusjonelle forhold som er av betydning
for studentenes læringsprosess, og derigjennom utbyttet av studiet. Mer presist kan man si at
studiekvalitetsbegrepet innebærer følgende aspekter – inntakskvalitet, rammekvalitet,
styringskvalitet, programkvalitet, undervisningskvalitet, resultat og relevans.
Hvordan operasjonaliseres så studiekvalitet i kunstfaglige miljøer?
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Inntakskvalitet – er knyttet til de forkunnskaper og forutsetninger studenter bringer med seg når
de begynner på et studium. Kunstfak: De aller fleste av våre studenter tas opp i lokale opptak hvor
individuelle ferdighetsprøver danner grunnlaget for opptaket. Allerede ved opptak har studentene
et høyt spesialisert nivå. De som ikke er gode nok blir ikke tatt inn.
Rammekvalitet – omfatter det ressursgrunnlaget en utdanning rår over - institusjonens lokaler,
strukturer, regler, utstyr og hjelpemidler, samt det sosiale og faglige miljøet utdanningen
gjennomføres i. Kunstfak: Vi stiller særskilte krav til tilpassede lokaler, strukturer, regler, utstyr
og hjelpemidler som skiller seg vesentlig fra andre utdanninger. Rammene er individuelt tilpasset.
Små og tette sosiale og faglige miljø preger utdanningene på tvers av nivåer.
Styringskvalitet – betegner institusjonenes evne til å styre kvalitetssikring og kvalitetsutvikling
av egen virksomhet. Kunstfak: Pga. av at undervisningen skjer i små grupper med tett veiledning
fra lærere, må det skje en sterkt tilpasset og kunstfaglig (svært ofte spesifikt uttrykks- og
sjangermessig på individnivå) begrunnet styring av kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
virksomheten.
Programkvalitet – refererer til kvaliteten i studieplanen og organiseringen av læringsarbeidet.
Studieplanen er en ”arbeidskontrakt” mellom studenter og lærested. Den skal angi mål for og angi
innhold i studiet, beskrive hvordan læringsarbeidet er organisert, si noe om arbeidsformer og
arbeidskrav til studentene og beskrive eksamens- og vurderingsordninger. Kunstfak: Den
kunstfaglige arena er i kontinuerlig endring. Vi har jevnlig behov for revisjon av studie- og
emneplaner, samt årlige og til dels kontinuerlig tilpasninger i organiseringen av læringsarbeidet
som skal bidra til at læringsarbeidet, arbeidsformer og arbeidskrav tilpasses studentene og
eksamens- og vurderingsordningene.
Undervisningskvalitet – omhandler kvaliteten på selve læringsarbeidet. Undervisningskvaliteten
omfatter både formidlingskvaliteten og kvaliteten på studentenes egen innsats for tilegnelse av
kunnskap. Formidlingskvaliteten er avhengig av det vitenskapelige personalets faglige og
pedagogiske kompetanse, nærmere spesifisert som fagpersonalets evne til ”å utføre undervisning
og veiledning slik at studentenes læringsutbytte blir best mulig”. Kunstfak: Lærernes pedagogiske
og kunstneriske utviklingsarbeid og studentenes utvikling og eget arbeid er to sider av samme sak.
Resultatkvalitet – er studentenes læringsutbytte, personlige utvikling og gjennomføring.
Hovedansvaret for resultatkvalitet ligger hos studentene selv. Men også det faglige personalet har
et visst ansvar for studentenes læring. Kunstfak: Høy resultatkvalitet forutsetter høy
undervisningskvalitet.
Relevans - har å gjøre med om utdanningen har de ”rette” kvaliteter i forhold til den virksomhet
den utdanner til og de behov samfunnet har. Dette innebærer at studiet imøtekommer et mangfold
av interesser og gir rimelige yrkesutsikter. I tillegg bør de gi kandidatene gode forutsetninger for å
utføre framtidige yrkesoppgaver. Ansvaret for en utdannings relevans vil i stor grad ligge hos
mottakerne, det vil si arbeidsgiverne og profesjons- og interesseorganisasjonene. Utdanningens
relevans vil være avhengig av hvor dyktige mottakerne er til å klargjøre sine behov og
forventninger til kunnskap og ferdigheter hos nyutdannede kandidater. Men også de enkelte
utdanningsinstitusjoner har et ansvar for å følge opp og kritisk vurdere de signaler som gis.
Kunstfak: Under studiene får studentene fortløpende nærkontakt med kulturarbeidslivet - med
produsenter, kuratorer, utgivere, kunstformidlere og profesjons- og interesseorganisasjoner – som
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gjør at studentene vet hva som kreves av dem, samt kan være med på å påvirke feltet. Det bidrar
til at studenter og fagmiljø aktivt forholder seg til den omverdenen de skal ut i etter endte studier,
de har kunnskap om hvordan man skal forholde seg til og kritisk vurdere de signaler som
kulturarbeidslivet gir om utdanning og arbeidsmuligheter.
3.2 Kvalitet i forskning faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid
På samme måte som for studiekvalitet er kvalitet i kunstnerisk forsknings- og utviklingsarbeid
ikke noe entydig. Kunstnerisk praksis – innhold, prosess, metoder, form – er drivkraften i
kunstnerisk utviklingsarbeid. Faglige spørsmål utvikles, artikuleres og tematiseres individuelt og i
fellesskap gjennom kunstnerisk bearbeiding og refleksjon, og genererer teoriutvikling. Prosjekter
settes inn i faglig kontekst og kritisk drøfting inngår i prosessen. Et bredt spekter av uttrykks- og
dokumentasjonsformer, med utspring i de enkelte fagfeltene, anvendes og utfordres.
Kvalitet innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid er særlig knyttet til hvordan den enkelte bidrar til
fagområdets diskurser og styrker kunstnerisk kompetanse i samfunnet – både utenfor og innenfor
akademia. Et viktig suksesskriterium for utdanningsinstitusjonens nivå, status og relevansen av
kunstnerisk utviklingsarbeidet er derfor knyttet til tilsettinger/rekruttering og administrering av
faglige stillinger.
Når vi ansetter kunstfaglig personale er vi på utkikk etter aktive og meritterte kunstnere med gode
nettverk utenfor akademia (!), samt god faglig og pedagogisk kompetanse. Det forutsettes og
forventes at de som ansettes også skal samarbeide med aktive, meritterte kunstnere og presentere
sine kunstneriske arbeider utenfor akademia på samme måte som før tilsetting. Det er der
utøvelsens faktiske anerkjennelse og status fastsettes. De ansatte skal m.a.o. både være profilerte
kunstnere på den allmenne kunstscenen og attraktive lærere/forbilder for studentene. Uten denne
dimensjonen tapes troverdighet og anerkjennelse, noe som i løpet av kort tid vil få alvorlige
konsekvenser for undervisningenes kvalitet og omdømme/ rekruttering.
Profesjonell ledelse av kunstfaglige akademiske arbeidsmiljøer innebærer således tilrettelegging
for ansattes muligheter til å være profilerte kunstnere på den alminnelige kunstscenen, og
derigjennom kunne være gode å attraktive lærere/forbilder for studentene og eksponeres seg
sammen med studentene i ulike offentlige sammenhenger.
3.3 Kvalitet i formidling
Ved Det kunstfaglige fakultet beskriver vi ofte at vårt viktigste suksesskriterium er at vi gjør oss
gjeldende, blir lagt merke til og er med på å sette dagsorden innenfor kunstfeltet – lokalt,
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Formidlingsarbeidet er derfor tett integrert i både
utdanningene og FoU-virksomheten.
De aller fleste av våre studenter må framstille seg offentlig opptil flere ganger i semesteret inkl.
semesterprøver og eksamener. Det skjer gjennom forestillinger, ulike skjønnlitterære utgivelser,
konserter og forestillinger. I mange av disse er også lærere/vitenskapelig ansatte medvirkende. I
tillegg har de alle fleste av lærerne også offentlige opptredener. Det er bl.a. der deres kunstneriske
utviklingsarbeid (les FoU-arbeid) blir publisert. Formidlingsarbeidet er således en integrert del av
studenters og læreres daglige virke.
For de fleste av våre faglige ansatte vil det å publisere være å gi ut innspillinger og litterære
arbeider, stille ut kunstverk, delta i sceniske produksjoner, spille konserter og lignende. Nær sagt
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alle kunstneriske publikasjoner som kommer fra det kunstfaglige fagmiljøet faller utenfor
tellekantsystemet i CRIStin. Hvis vi som kunstfagsmiljø skulle prioritere å publisere innenfor
tellekantsystemet, ville vi raskt bli irrelevante for de utøvende kunstmiljøene som vi i dag er
bidragsytere til, og som vi rekrutterer både ansatte og studenter fra.
Fakultetet har rundt 200 konserterer knyttet til undervisningsaktiviteten årlig, 30 utstillinger innen
billedkunst, forestillinger i regi av dramautdanninger, offentlige forfatterfremføringer m.m. I
tillegg kommer omfattende FOU-virksomhet innenfor de samme områdene.
En slik omfattende virksomhet innebærer at fakultetet må ha en spesialisert administrasjon som
kan delta og tilrettelegge for det profesjonelle kunstmiljøet (produksjonsapparat, kontaktledd,
mm). Som egen UiT-enhet har vi siden fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og UiT i 2009 på
bakgrunn av FoU-ordninger, maktet å gi reell støtte til fagpersonalet. Kvalitet og bevissthet om
systematisk FoU-arbeid har tatt seg kraftig opp. Et eksempel på det er at vi er blitt en viktig aktør
i Programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) og vi har i dag seks stipendiater i
stipendiatprogrammet. Dette gir oss en viktig posisjon i det nasjonale miljøet.
3. Konklusjon:
Vi håper at vi har fått synliggjort de utypiske, utradisjonelle akademiske karakteristika som
kjennetegner utdanning og FoU innen kunstfagene, og dermed har fått poengtert at det i vurdering
av alternativ faglig organisering er nødvendig å være oppmerksom på dette. Ved Det kunstfaglige
fakultet er vi kontinuerlig opptatt av å forbedre og forenkle vår organisasjon slik at den
understøtter økt effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse i kjerneoppgavene – utdanning, FoU og
formidling. Det eksperimentet vi nå gjennomfører med faggrupper i stedet for institutter er et
eksempel på dette. Fakultetet har en svært egnet størrelse og særegen faglig innretting som gjør
slik målrettede organisasjonsforsøk mulig. Det er imidlertid helt avgjørende å være oppmerksom
på at den høye grad av spesialisering innen utdanning og FoU stiller krav til fleksibilitet og
variasjon, og ikke standardisering.
Med vår særegenhet er det en særlig fordel å ha god og nær kontakt med UiTs ledelse. Det tror vi
også er en styrke for UiT som breddeuniversitet og som utdannings-, forsknings- og samfunns- og
kulturinstitusjon. Vi anbefaler derfor at UiT framtiden organiseres slik at denne fleksibiliteten og
særegenheten blir vurdert som en fordel heller enn en ulempe.
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Det kunstfaglige fakultet
Arkivref: 2016/7048/AAA008
Dato: 20.01.2017

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet

Møtedato:
27.01.2017

Sak:
11/17

2017-2018 Valgemneportefølje Fagstudium i Musikkutøving BA

Innstilling til vedtak:
1. Fakultetsstyret vedtar vedlagte forslag til valgemneportefølje for Fagstudium for
Musikkutøving – Bachelor for studieåret 2017-2018.
2. Fakultetsstyret forutsetter at studentene gis mulighet til å foreta prioriterte valg og at
dekan får fullmakt til å beslutte hvilke valgemner som faktisk skal tilbys utfra tilgjengelige
undervisningsressurser.

Begrunnelse:
Det vises til vedlagte saksframlegg til programstyret for Musikkonservatoriet møte 18.01.17.
To spørsmål er fortsatt uavklarte. Det ene er hvor mange studenter som kan tas opp på hvert emne
og om det det tilgjengelig undervisningsressurser til å faktisk kunne tilby alle valgemnene samt de
nye instrumentalvalgemnene på 20 sp som skal utarbeides.
Det bør trolig derfor legges opp til en system at studenter kan foreta prioriterte valg og at dekan
får fullmakt til å beslutte hvilke valgemner som faktisk skal gå av hensyn til tilgjengelige
ressurser og læringsmiljø/-utbytte. Dekan konkluderer derfor med å anbefale et pkt. 2 i
innstillingen som tar høyde for dette.

Kjell Magne Mælen
dekan
–
kjell.magne.maelen@uit.no
77 66 05 70

–

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
1.

Saksfremlegg Programstyret – valgemner 2017-2018
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Det kunstfaglige fakultet
Arkivref: 2016/7048/JYT000
Dato: 12.01.2017

SAKSFRAMLEGG
Til:
Programstyret ved Musikkonservatoriet

Valgemneportefølje for 3.
musikkutøving - Bachelor

Møtedato:
18.01.2017

og

4.

studieår

Sak:

-

Fagstudium

i

Innstilling til vedtak:
Programstyret anbefaler vedlagte portefølje av emneplaner godkjent

Begrunnelse:
Valgemneporteføljen skal, som øvrig emneportefølje, fastsettes av fakultetsstyret foran hvert
studieår. Porteføljen av valgemner (vedlegg 1) vil derfor kun gjelde for studenter i kull 2015 som
skal gjøre valg for 3. studieår.
Som nevnt i sak om nye emner PS 1/17, gjør obligatoriske støtteemner på til sammen 10 sp det
uaktuelt å tilby valgemner på 30 sp for neste studieår. Utvalget av ferdigstilte valgemner må derfor
sies å mangle emner, særlig på 20 sp. Det vises derfor til sak PS 1/17 om godkjenning av nye emner,
og at emner godkjent på dekanfullmakt kan inngå i porteføljen av valgemner for studieåret 201718.
Emner som allerede er godkjent, men som ikke kan inkluderes i porteføljen av valgemner studieåret
2017-18 er således:
Emne
Akkompagnement
Ensembleledelse 1
Instrument 2
Kammermusikk
Korledelse 1
Musikkteknologi

Studiepoeng
30 sp
30 sp
30 sp
30 sp
30 sp
30 sp

Jørgen Ytreberg
utvalgssekretær
–
–
jorgen.ytreberg@uit.no
77 66 02 83
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
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VALGEMNEPORTEFØLJE FOR FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING - BACHELOR
STUDIEÅRET 2017-2018
Emne

Studiepoeng

Arrangering og komponering – Rytmisk musikk
Kulturprosjektledelse – Kommunikasjon og
prosjektlederrolle
Kulturprosjektledelse – Prosjektstyring og
praksisprosjekt
Musikkartistutvikling - Entreprenørskap

20 sp

Musikkartistutvikling - Formidling

10 sp

Rytmisk improvisasjon - Innføringskurs

10 sp

Improvisasjon – Rytmisk musikk

10 sp

Musikk og kjønn

10 sp

20 sp
20 sp
10 sp
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Det kunstfaglige fakultet
Arkivref: 2016/7048/AAA008
Dato: 20.01.2017

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det kunstfaglige fakultet

Møtedato:
27.01.2017

Sak:
12/17

Godkjenning av emneplaner 3. og 4. studieår- Fagstudium i
musikkutøving Bachelor
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar de vedlagte forslag til revidert struktur og emneplaner for 3. og 4. studieår
i Fagstudium for Musikkutøving – Bachelor.

Begrunnelse:
Fakultetsstyret behandlet i møte 19.09.2014 – sak 14/14 - forslag til revidert studieplan for
Fagstudium i Musikkutøving – bachelor. De framlagte planer ble enstemmig vedtatt. Vedtaket
omfattet studieplanen og emneplanene for 1. avdeling – dvs. 1. og 2. studieår. Om emneplanene
for 3. og 4. studier het det i saksframlegget følgende:

Det foreligger ikke ferdige emneplaner for 2. avdeling. Strukturen foreslås imidlertid
fastsatt gjennom vedtak av studieplanen i denne saken. Dersom fakultetsstyret slutter seg
til innstilling til vedtak vil det umiddelbart bli satt i gang et arbeid med
revisjon/utarbeidelse av emneplaner for de ulike fordypninger i 2. avdeling.
Fakultetsstyret vil få forslag til 2. avdelings emneplaner til behandling innen tidlig høst
2015.

Etter at det var kommet noen merknader til studieplanen fra universitetsdirektøren ble det foretatt
noen endringer i den reviderte studieplanen. Disse ble behandlet og vedtatt av fakultetsstyret i sak
3/15 – møte 23.01.15.
Etter en nærmere vurdering og lengre arbeidsprosess enn forventet, besluttet Programstyret i møte
31.08.16 (sak PS 3-16) å anbefale at emnene kammermusikk og hovedinstrument ble slått
sammen til samlede hovedinstrumentemner. Det betyr at alle obligatoriske emner i
hovedinstrument i 1. og 2. studieår må frem for ny godkjenning og det betyr at studiestrukturen
blir endret.
Sammenslåingen av hovedinstrument- og kammermusikkemnene ble begrunnet slik i
saksframlegget til Programstyret:
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Til emnene innen kammermusikk og hovedinstrument hører det imidlertid til en
problemstilling som griper inn i arbeidet med både nye emner til 2.avdeling og til evaluering
av eksisterende emner i 1.avdeling i ny bachelor. Problemstillingen oppstod etter at
kammermusikk ble skilt ut fra emner innen hovedinstrument, og består i at læring innen
kammermusikk er avhengig av at undervisning og vurdering kan finne sted i besetninger hvor
det finnes tilgjengelig et relevant repertoar/pensum. Slik besetninger er i all hovedsak
avhengig av at studentene kan rekrutteres etter hvilket instrument de spiller, ikke etter
emne/kull.
Dette medfører særlig to problemstillinger som det ikke finnes gode løsninger på, så lenge
kammermusikk finnes som separate, obligatoriske emner i utøvende bachelor:
1) Det oppstår vesentlig forskjellsbehandling ved at noen studenter oppnår fordeler ved
å havne i besetninger med andre studenter på høyere nivå enn dem selv, men det for
andre vil være motsatt situasjon som oppstår. Læringsutbyttet vil derfor bli svært
forskjellig fra student til student, og sensur tilsvarende.
2) Eksamensavvikling blir en vesentlig utfordring, fordi en ikke kan planlegge og
gjennomføre egne eksamener i kammermusikk uten å involvere studenter som faktisk
ikke selv skal ha eksamen i det aktuelle emnet. Dette vil påføre både studenter, lærere
og administrasjon unødig usikkerhet i både planlegging og gjennomføring.
Aktivitetene som har vært gjennomført innen kammermusikk studieåret 2015-16 har vært
svært konstruktive og godt mottatt av både lærere og studenter. Det er likevel ingen grunn til
å tro at de samme aktivitetene kunne vært gjennomført med kammermusikk som en integrert
del i hovedinstrumentemnene. Det bør derfor nøye vurderes om det er hensiktsmessig å
fortsette med en deling i separate emner, eller om man bør vende tilbake til en
emneorganisering hvor kammermusikk inngår som arbeidskrav i emne hovedinstrument.
I møtet 31.08.16 vedtok programstyret også å anbefale at fordypningen Kunst- og
kulturformidling ble fjernet som egen fordypning, dog likevel slik at emner innen fagområdet
tilbys som valgemner. Bakgrunnen for dette er at dette fagområdet faglig sett står så vidt langt fra
musikkutøving at det er noe vanskelig å forsvare det som egen fordypning/spesialisering. Videre
het det i saksframlegget til programstyret følgende:
Emner innen kunst- og kulturformidling er likevel svært relevant for både sentrale
utøverkompetanser innen musikk og instituttets relevans i et større kunstpolitisk
perspektiv, og det er derfor ønskelig å kunne tilby emner på 10sp/20sp som valgemner i
både dette og andre studieprogram. Det vil også være aktuelt å tilby disse som
enkeltemner, og dermed kunne nå en betydelig søkermasse.
I tillegg til at reviderte og nye emneplaner for hovedinstrument nå blir presentert for
fakultetsstyret er emneplaner for støtteemner på 3.studieår – Musikkteknologi, 5sp og Lyge 2, 5
sp - ikke lagt frem for godkjenning tidligere. I denne saken foreligger imidlertid kun et forslag til
emneplan for støtteemne i Musikkteknologi.
Det har videre vist seg at arbeidet med å lage emneplaner for 2. avdeling, ble mer krevende enn
forventet. Når nå fakultetsstyret får seg forelagt denne saken, vil en se at arbeidet ikke er fullført.
Det er beklagelig fordi det haster siden studentene skal foreta sine valg i løpet av februar måned.
Programstyret for Musikkonservatoriet fullførte imidlertid behandlingen av en rekke planer for
obligatoriske emner, støtteemner og valgemner i sitt møtet 18.01.17. Vedlagt følger som vedlegg
1-15 emneplanene i den form programstyret anbefaler dem vedtatt. Som vedlegg 16 følger en
oversikt over studieprogrammets struktur slik den nå framstår.
Fortsatt mangler en det som sagt emneplaner for flere emner. I saksframlegget til Programstyret
heter det:
Enkelte emner er ikke ferdigstilt, og dekan vil derfor be fakultetsstyret om godkjenning til
å vedta disse på fullmakt.
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Ovennevnte støtteemner 3. studieår på til sammen 10 sp begrenser utvalget av mulige
valgemner for studenter i studiekull 2015, fordi utvalget av ferdigstilte valgemner på 20
sp pr i dag er lavt. Dekan vil derfor be fakultetsstyret om godkjenning til å vedta 20 spemneplaner i akkompagnement, ensembleledelse og kammermusikk.
Etter drøftinger i Programstyret må følgende emner prioriteres ferdigstilling foruten plan for
støtteemnet Lytting og Gehør 2:
 Ensembleledelse 1 – 20 og 10 sp
 Instrument 2 – 20 og 10 sp.
 Kammermusikk – 20 sp
Neste fakultetsstyremøte er fastsatt til 3. mars. Emneplanene som ikke er vedtatt må ferdigstilles
så raskt som mulig. Dekaninstruksen gir dekanen godkjenner endringer i emner og
studieprogrammer, og i sak 23/03 – møte 04.11.09 – senere bekreftet i vedtak i sak 24/13 – møte
01.11.13 har fakultetsstyret fattet bl.a. følgende vedtak: «Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å
fastsette planer for studieemner mindre enn 60 studiepoeng (=årsstudier).» Det er således ikke
behov for å be fakultetsstyret om særskilte fullmakter i denne forbindelse slik det er opplyst foran.

Kjell Magne Mælen
dekan
–
kjell.magne.maelen@uit.no
77 66 05 70

–

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Vedlegg: 1. Studieprogrammets struktur
2.15 emneplaner 3.-4. studieår Fagstudium i Musikkutøving – Bachelor
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1: Struktur Fagstudium i musikkutøving - bachelor
opprinnelig

2. AVDELING - FORDYPNING HOVEDINSTRUMENT
År 3
Høst
Vår
År 4
Høst

UTØVENDE EMNER
Hovedinstrument 3 - 25 sp

Hovedinstrument 4 - 25 sp

Vår

Kammermusikk/Samspill
3 - 5 sp
Kammermusikk/Samspill
4 - 5 sp

STØTTEEMNER
Lytting og Musikkgehør
teknologi
5 sp
5 sp

VALGEMNER
Valgemner 10 eller 20 sp

Valgemner 10, 20 eller 30 sp

2. AVDELING FORDYPNING INSTRUMENTALPEDAGOGIKK
År 3
Høst

UTØVENDE EMNER
Hovedinstrument –
instrumentalpedagogi
kk 1 - 15 sp

Kammermusikk/Samspill 3 - 5
sp

Instrumentalpedagogikk (PPU)
Instrumentalpedagogikk 1 (PPU) 30 sp

STØTTEEMNER
Lytting
Musikk
og
gehør
teknolo
5 sp
gi
5 sp

Instrumentalpedagogikk 2 (PPU) 30 sp

Valgemne 10 sp

Vår
År 4
Høst
Vår

Hovedinstrument –
instrumentalpedagogi
kk 2 - 15 sp

Kammermusikk/Samspill inkl.
instrumentalpe
dagogisk
prosjekt – 5 sp
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2. AVDELING FORDYPNING KIRKEMUSIKK
UTØVENDE EMNER
Hovedinstrument 3 - 25 sp

KIRKEMUSIKALSKE EMNER
Liturgikk,
Korledelse og
hymnologi og
liturgisk sang
kirkefag 1
1 10 sp
10 sp

Samspill,
prosjektdeltakelse
5 sp

Liturgikk,
hymnologi og
kirkefag 2
10 sp

Vår
Hovedinstrument 4 - 25 sp

Vår

Korledelse
og liturgisk
sang 2-5sp

År 4
Høst

Liturgisk spill 2
10 sp

Orgelimprov. 2-5sp
eller Orgelspill 2-5 sp

Samspill,
prosjektdeltakelse
5 sp

Orgelimprov. 1-5sp
eller Orgelspill 1-5 sp
Liturgisk
spill 1
5 sp

År 3
Høst

2. AVDELING MED FORDYPNING KUNST- OG KULTURFORMIDLING
År 3
Høst
Vår
År 4
Høst
Vår

UTØVENDE EMNER
Hovedinstrument 3 - 25 sp

Hovedinstrument 4 - 25 sp

Samspill,
prosjektdeltakelse
5 sp
Samspill,
prosjektdeltakelse
5 sp

KUNST- OG KULTURFORMILDINGSEMNER
Kulturprosjektledelse 1 - 20 sp
Musikkartistutvkling 1
10 sp
Kulturprosjektledelse 2 - 20 sp

Musikkartistutvkling 2
10 sp

2: Struktur Fagstudium i musikkutøving - bachelor revidert
med eksempler på hvordan valgemner inngår

Side88

2. AVDELING - FORDYPNING HOVEDINSTRUMENT
År 3
Høst

UTØVENDE EMNER
Hovedinstrument 3 - 30 sp

UTVEKSLINGSSEMES
TER

Vår

År 4
Høst

Hovedinstrument 4 - 30 sp

STØTTEEMNER
Lytting
Musikkog
teknogehør
logi
0 sp
0 sp

VALGEMNER
Valgemner

Lytting
MusikkValgemner
og
teknogehør
logi
5 sp
5 sp
Valgemner 10, 20 eller 30 sp

UTVEKSLINGSSEMES
TER

Vår

For eksempel:
År 3
Høst

UTØVENDE EMNER
Hovedinstrument 3 - 30 sp

UTVEKSLINGSSEMES
TER

STØTTEEMNER
Lytting Musikkog
teknogehør
logi
0 sp
0 sp

eller

Lytting
og
gehør
5 sp
Vår

År 4
Høst

VALGEMNER
Valgemner 30 sp –
Akkompagne-ment,
Ensembleledelse 1, Instrument
2, Kammermusikk, Korledelse,
Musikkteknologi – høst og vår

Hovedinstrument 4 - 30 sp

Musikkteknologi
5 sp

Valgemner 20 sp – Drama
grunnkurs – HØST, Arr/komp –
rytmisk – høst og vår
og/eller

Valgemner 10 sp –
Improvisasjon – klassisk el.
rytmisk - HØST og VÅR Musikkartistutvikling – formidling
– ett semester, Musikk og kjønn
– ett semester
Valgemner 10, 20 eller 30 sp

UTVEKSLINGSSEMES
TER

Vår
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2. AVDELING FORDYPNING INSTRUMENTALPEDAGOGIKK
År 3
Høst

UTØVENDE EMNER
Hovedinstrument –
instrumentalpedagogikk 1 - 20
sp

Instrumentalpedagogikk (PPU)
Instrumentalpedagogikk 1 (PPU) 30 sp

STØTTEEMNER
Lytting
Musikkog gehør teknologi
0 sp
0 sp
Lytting
og gehør
5 sp

Vår
År 4
Høst

Hovedinstrument –
instrumentalpedagogikk 2 - 20
sp

Instrumentalpedagogikk 2 (PPU) 30 sp

Musikkteknologi
5 sp

Valgemne 10 sp
Ett emne over begge
semestre

Vår

2. AVDELING FORDYPNING KIRKEMUSIKK
UTØVENDE EMNER
År 3

Hovedinstrument 3 - 30 sp

Høst

KIRKEMUSIKALSKE EMNER
Liturgikk,
Korledelse og
hymnologi og
liturgisk sang 1
kirkefag 1
10 sp
10 sp

Liturgisk
spill 1
5 sp

Orgelimprov.
1
- 5sp
eller
Orgelspill 1
- 5 sp

Vår

År 4
Høst

Hovedinstrument 4 - 30 sp

Liturgikk,
hymnologi og
kirkefag 2
10 sp

Korledelse og
liturgisk
sang 2 –
5 sp

Liturgisk spill 2
10 sp

Orgelimprov.
2
- 5 sp
eller
Orgelspill 2
- 5 sp

Vår
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