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H!l)ringsinnspill - UiS' strategirevisjon 2013-2020
lnstitutt for musikk og dans har tidligere spilt inn kommentarer til Humanistisk fakultet sin h!llring av
UiS' strategirevisjon (pr. 23. november 2012). Var hovedinnvending handler om at kunst- og
kulturfagene iuniversitets profil og verdigrunnlag ma synliggj!llres.
lnnledningsvis presenterer rektor en utviklingsretning med vekt pa 9 hovedomrader (s.2 )Vi savner
her en tydeliggj!llring av dannelsesaspektet, som ogsa vii ha betydning for utvikling av universitetets
profil mot samfunns- og n<Eringsliv. Universitetet som institusjon, med sin fagportef(lllje ma v<Ere
bevisst sin rolle som premissleverand(llr isamfunnsutviklingen, og bidra til a forme morgendagens
samfunn med et verdigrunnlag som tar h!llyde for en kritisk sp0rrende, nysgjerrig, selvransakende og
mangfoldighetss0kende holdning. Vi mener at universitetet tydeligere ma ta ansvar for a danne en
motvekt i et samfunn som stadig star ifare for a utforme sine dagsordener ut fra en ensidig
!llkonomisk vekst- og nyttetenkning.
Pa s. 4 i h!llringsdokumentet presenteres UiS' 3 faglige satsingsomrader, og 3 omrader fo r
videreutvikling:
Universitetet i Stavanger ska/ ha f(?J/gende fag/ige satsingsomr&der :
a) Petroleumsre!aterte fag
b) Risikostyring og samfunnssikkerhet
c) Utdanningsvitenskap
I ti!legg ska/ vi videreutvikle disse omr&dene:
d) Heise og velferd
e) 0konomi- og /ede/sesfag
f) Formidling ved Arkeologisk Museum
g) Kunst- og kulturfag
lnstitutt for musikk og dans st(lltter forslaget om at Utdanningsvitenskap kan sta som en av de faglige
hovedsatsingsomradene fra Humanistisk fakultet. Men samtidig understrekes viktigheten av at
kunst- og kulturprofilen trekkes frem som et viktig omrade for videreutvikling i universitetet . Det
gjelder bade IMDs kunstfaglige virksomhet og de 0vrige kulturfaglige milj(llene ved UiS. Et innovativt
nyskapende universitet med et internasjonalt fokus kan ikke tillate seg a utelate kunst- og
kulturfagene fra sin profil.
I strateginotatet presenteres en mode II pa s 8.: Relasjonskart for universitetet i Stavanger : Prioriterte
institusjonelle relasjoner. UiS har tidligere v<Ert med i a lie de strategiske fasene til realise ring av
Bjergstedvisjonen, fra begynnende ide til utbygging av omradet. Deter gjort betydelige prioriteringer
iregionen for realisere Bjergsted kulturpark; de siste arene er det totalt investert to milliarder kroner
til kulturell infrastruktur i parken. Mange mennesker har sin daglige a rbeidsplass i her, mens tusenvis
av mennesker som gar ukentlig pa konserter og arrangementer i Bjergsted. Stavangerregionen har
derved lagt til rette for kunst- og kulturopplevelser pa h!llyeste nasjona le og internasjonale niva,uten
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a miste av syne betydningen av den regionale og lokale forankringen . UiS gjennom lnstitutt for
musikk og dans er- og har vcert en sentral akt¢r i dette arbeidet. Ettersom mange av de viktigste
regionale samarbeidspartnerne innen kulturfeltet finnes Bjergsted kulturpark, er det viktig at det
fremkommer spesifikt if¢1gende modell (s. 8):

Relasjonska rt for Un iversitetet iStavanger :
Prioriterte institusjonelle relasjoner
EOU

UH -sektoren

I Strateginotatet s.9 handler det om UiS' formidlings - og samfunnskontakt, hvor det star om ekstern
kommunikasjon, regionalt sa marbeid og regionsutvikling. Vi har argumentert for at kunst- og
kulturfeltet ma fremheves i arbeidet med a utvikle universitetet og regionen.
Som formidlingsaktiviteter har IMO utstrakt konsertvirksomhet som er nevnt i notatet, i tillegg b¢r
ogsa danseforestillinger nevnes.Arlig produseres samlet ca 250 konsert- og danseforestillinger i regi
av IMO pa ulike scener i regionen .
Styreleder og medlemmer av lnstituttstyret har gitt entydige innspill til dette h¢ringsnotatet for UiS'
strategirevidering, som herved sendes pa vegne av lnstitutt for musikk og dans.
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