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Ny strategi for Det humanistiske fakultet - høring
Strategien for UiS 2013-2020 ble vedtatt av universitetsstyret den 13. juni 2013. I tillegg til selve
strategidokumentet vedtok universitetsstyret resultatmål for 2020, med foreløpige mål for 2017.
Den vedtatte UiS-strategien er vedlagt sammen med resultatmålene.
Som oppfølging av styrets vedtak ble det utarbeidet en mal for arbeidet med fakultære strategier.
Malen, som er relativt detaljert, er vedlagt. Den representerer tekst som universitetsstyret har
besluttet skal stå i fakultetets strategidokument. Denne teksten, som er den samme for alle
fakulteter og Arkeologisk museum, er markert i fakultetets strategidokument med lilla farge.
I og med at UiS-strategien er vedtatt av universitetsstyret, må fakultetets strategi gjenspeile denne,
både i kvalitative og kvantitative mål. Dette innebærer at det definerte satsingsområdet
utdanningsvitenskap ikke kan suppleres med flere satsingsområder. Vi arbeider imidlertid for å få
frem betydningen av fagområder som kan falle utenfor dette. Dette er et viktig arbeid for å styrke
fakultetets egenart og mangfold.
Av oversendelsesbrevet fra rektor og direktør fremgår det at det kun er påkrevd å lage
fakultetsstrategier, og at det er opp til dekanene og museumsdirektøren å håndtere prosessen
internt, inkludert behovet for handlingsplaner på institutt- og senternivå. Ved vårt fakultet er
utkastet til fakultetsstrategi utarbeidet i ledermøte i tre omganger. For å sikre at gode innspill fra
fakultetets ansatte blir tatt hensyn til sendes saken nå på høring til alle institutter/sentra og
fakultetsadministrasjonen med frist onsdag 25. september 2013. Innspill sendes til
fredrik.skaar@uis.no . Institutt- og senterlederne avgjør hvordan høringsuttalelsen skal behandles i
sine respektive enheter.
Vi tar sikte på å få strategi for fakultetet behandlet i fakultetsstyremøtet den 15. oktober.
Innleveringsfrist til universitetsdirektøren er 11. november 2013.
Handlingsplanene for enhetene gjelder i utgangspunktet ut 2014. Enhetene vil bli bedt om å gjøre
eventuelle justeringer der det er nødvendig for 2014 i lys av ny fakultetsstrategi, men fastsetting av
mål og tiltak for perioden 2015-2017 skal gjøres først høsten 2014.
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Resultatmålene er på mange måter styrende for virksomheten vår, og er åpenbare punkter for
måling av måloppnåelse. Vi ber derfor om at institutter/sentra i sine høringsuttalelser adresserer
følgende problemstillinger:
1. Det legges opp til en økning fra 0,5 publikasjonspoeng pr. vitenskapelig ansatt (resultat 2012)
til 0,8 publikasjonspoeng i 2017. Dette er en økning på hele 60 %. Hvordan mener enheten
dette målet best kan nås?
2. Fakultetet er pålagt å oppnå en økning fra 1.8 primærsøkere pr. studieplass i 2012 til 2.1.
primærsøkere pr. studieplass i 2017 (merk at dette ikke er det samme som antall kvalifiserte
søkere). Hvilke grep mener enheten det er nødvendig å gjøre for å øke rekrutteringen til våre
studier?
3. Det legges opp til at andelen mastergradsstudenter ved fakultetet skal øke fra 14 til 20 % fra
2012 til 2017 (inkludert de to siste årene i adjunkt- og lektorprogrammet og år 4 og 5 i
master i utdanningsvitenskap for GLU-studenter). Vi vil gjerne ha innspill på hvilke tiltak som
må til for at dette målet kan nås.
4. Det legges opp til en betydelig økning i innhenting av eksterne midler fra Forskningsrådet og
EU. Hvilke grep mener enheten det er nødvendig å gjøre for å oppnå dette målet?
5. Høringsutkastet inneholder et eget punkt om dannelse. Vi ønsker å få frem dette viktige
aspektet ved fakultetets utdanninger. Vi vil gjerne ha innspill på hvordan dette best kan
komme frem i strategidokumentet.
Utover dette er vi åpne for alle kommentarer og innspill. Vi ber om at innspillene samordnes av
institutt/senter før de blir oversendt fakultetet. Høringsutkastet tas også opp i lokalt
hovedavtaleutvalg ved fakultetet.
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