NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Det humanistiske fakultet

28.02.2020 /JK

PROTOKOLL
Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet
Møte fredag 28. 02. 2020, kl. 11.00–15.00
Møtested: Dragvoll, bygg 2, nivå 5, møterom 7
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Administrasjonen: Anne Kristine Børresen, John Kamsvåg
___________________________________________________________________________
Dekan orienterte ved starten av møtet om at professor Einar Lie har trukket seg som leder for
fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet. Dette er meddelt rektor ved NTNU. Det
arbeides med å finne ny styreleder.
Professor Kjersti Fløttum ledet fakultetsstyremøtet 28.02.2020.
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Orienteringssaker:
O-sak 01/20

Frode Lerum Boasson og Anders Skare Malvik (ISL): Litteraturhistorie
i en digital tid. Presentasjon fra et DIKU-finansiert prosjekt
Oppfølging av diskusjonen:
Fakultetsstyret poengterte at de fikk en interessant orientering om et
svært relevant studieutviklingsprosjekt innen digital humaniora som er
finansiert gjennom DIKU-midler. Prosjektet er inspirerende for andre
fagmiljø ved HF og viser at det er mulig å få ekstern finansiering også av
utdanningsprosjekter. Boasson og Malvik vil derfor bli invitert til å
orientere om prosjektet i Instituttledermøtet og Programlederforum ved HF.

O-sak 02/20

Normeringsprosjektet
v/dekan Anne Kristine Børresen
Sakspapir: Notat av 11.02.2020 fra dekanen
Oppfølging av diskusjonen:
Fakultetsstyret sluttet seg til at det er behov for å gjennomgå normeringene
som brukes for undervisnings- og veiledningsoppgaver ved instituttene
med sikte på å lande noen overordnede prinsipper samt skape større likhet
mellom instituttene. Det ble imidlertid kommentert skepsis i møtet om
det er ønskelig og hensiktsmessig å endre bestemmelsene for mertid slik
mandatet antyder.

O-sak 03/20

Fremtidens HUMSAM og KAMD
v/dekan Anne Kristine Børresen
Oppfølging av diskusjonen:
Fakultetsstyret meldte inn at instituttene og studieprogrammene hadde fått
kort tid på å utarbeide egenevalueringene som var bestilt fra HUMSAMprosjektet. Det ble også oppfordret til å vurdere om lektorprogrammene skal
omfattes av prosjektet siden disse programmene er viktige studietilbud ved
fakultetet og at disse programmene er tett koblet til de respektive
disiplinprogrammene. Dekan vil ta med seg synspunktene inn prosjektet.
Det ble ellers opplyst om at NTNU setter av like mye ressurser til
HUMSAM som til Fremtidens teknologistudier.
Dekan orienterte om at NTNU arbeider med å klargjøre behovet for areal til
KAMD ovenfor Statsbygg. Arbeidet er tuftet på en gruppeundersøkelse
blant relevante interessenter ved NTNU og en workshop som var åpen for
alle ansatte som har interesser i KAMD.
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O-sak 4/20

Instituttlederne på Institutt for moderne samfunnshistorie og Institutt
for historiske og klassiske studier orienterer om status
Oppfølging av diskusjonen:
Instituttlederne poengterte at det er avgjørende at instituttene
likebehandles som to fullverdige institutter. Det ble fra begge også
understreket at medarbeiderne nå vil ha arbeidsro og at det sentrale
stikkordet på kort sikt er konsolidering. Instituttene skal samarbeide om
historie- og lektorprogrammene og det er viktig at det etableres gode
arenaer for samarbeid. Fakultetsstyret så at forvaltningen av
studieprogrammene kan være utfordrende. Det ble i den forbindelse pekt på
budsjettfordelingen og at modellen for fordeling av resultatkomponeten i
budsjettet ikke bør være for finmasket. Det ble opplyst om at styret ved
NTNU har vedtatt akronymet IMS for Institutt for moderne
samfunnshistorie.

O-sak 5/20

Gladsaker på tampen av 2019 og starten av 2020
-

Forskningsprosjekter med finansiering fra NFR

-

NTNU-Discovery

-

Grammypris
Oppfølging av diskusjonen:
Dekan minnet om det som resultat av Humaniorameldingen har blitt åpnet
for å søke med humanioraprosjekter til andre program enn de tradisjonelle i
Norges forskningsråd. Det er derfor viktig at fagmiljøene ved fakultetet
prioriterer å søke på disse pottene. Det arbeides med dette i samarbeid med
instituttlederne og aktuelle forskningsmiljø.
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Vedtakssaker:
S-sak 02/2020

Strategisk personalplan for vitenskapelige stillinger ved Det
humanistiske fakultet 2020–2021
Sakspapir:
- Notat om strategisk personalplan for vitenskapelige stillinger ved
Det humanistiske fakultet 2020–2021

Oppfølging av diskusjonen:
Gøril Thomassen Hammerstad og Anne Dahl etterlyste grunnlagsmaterialet fra
instituttene. Det var enighet om at bestillingene til instituttene ved første
revisjon av strategisk personalplan må klargjøre at instituttene må sende inn
sine vurderinger i en form som gjør at dette materialet kan inngå som
sakspapirer til fakultetsstyret.
Det ble ellers innvendt at det var vanskelig for fakultetsstyrets medlemmer å se
hvordan fakultetsstyrets vedtak i S-sak 1/2019 var håndtert i framlegget til
Strategisk personalplan for vitenskapelige stillinger 2020–2021. Dekan
påpekte at det var tatt hensyn til dette vedtaket i drøftingene med instituttene,
men at dette burde vært svart ut i notatet til fakultetsstyret.
Vedtak:
1. Fakultetsstyret forutsetter at
• fusjonsrelaterte stillinger, samt stillinger som er tilført fakultetet i
forbindelse med innføring av ny ex. phil.-ordning, innlemmes i
strategisk personalplan.
• strategisk personalplan omfatter de personalressurser som er
nødvendig for å gjennomføre faste undervisningsoppgaver, inkludert
rammer for timelærere med fast stillingsandel.
• faste eksternfinansierte forskere kan lønnes fra instituttenes
rammebevilgning, utenom strategisk personalplan, på de fagområdene
som over lengre tid har et visst omfang av eksternfinansierte prosjekt
og instituttets økonomi tilsier at det er forsvarlig.
2. Fakultetsstyret legger følgende prinsipp til grunn for eventuell erstatning i
stillinger i den vedtatte planperioden
• fast ansettelse ved stabil eller økt produksjon
• midlertidig ansettelse inntil seks måneder ved uforutsette avganger
eller islegging ved usikkerhet
3. Fakultetsstyret vedtar følgende fordeling av faste vitenskapelige stillinger
ved Det humanistiske fakultet for perioden 2020–2021:
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Institutt
Ny plan
Endring
Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR)
3 350
-70
Institutt for historiske og klassiske studier (IHK)
2 970
-75
Institutt for moderne samfunnshistorie (Y)
1 100
100
Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM)
2 670
-50
Institutt for musikk (IMU)
4 338
-3
Institutt for språk og litteratur (ISL)
8 890
-190
Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT)
1 550
50
Total
24 868
-238

4. Dekanen gis fullmakt til å justere undervisningsandeler mellom IHK, IMS
og ISL med utgangspunkt i endret fagtilhørighet etter drøftinger med de
berørte instituttene.
5. Fakultetsstyret ber om en planleggingshorisont på fem år ved kommende
revisjoner av strategisk personalplan. Fakultetsstyret ber videre om at
planen legges frem for revisjon hvert annet år. Vedtak fattes for de to
kommende årene.
6. Fakultetsstyret ber om at planen legges fram for revisjon høsten 2021.
7. Fakultetsstyret ber om å få seg forelagt en oversikt over den samlede
bruken av strategimidler - herunder en evaluering av strategimidlene til
utdanning og en oversikt over bruken av strategimidler til forskning og
kunstnerisk virksomhet - i 2017, 2018 og 2019.
Vedtaket var enstemmig.

Ymse

Det sendes ut Doodle for å undersøke om det er mulig å finne annen dato
enn 03.06.2020 for neste fakultetsstyremøte.
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Litteraturhistorie i en digital tid
Anders Skare Malvik
Frode Lerum Boasson
Kunnskap for en bedre verden

Bakgrunn

Nasjonalbibliotekets digitale arkiv,
Bokhylla.no, gjør vår moderne
skriftlige kulturhistorie er et
tastetrykk unna
– 500 000 søkbare bøker
– 1 000 000 søkbare aviser

Kunnskap for en bedre verden

Digitalisering for læring i høyere
utdanning
Må velge én av tre retninger:
–
–
–

aktiv læring
digital vurdering
digitale læringsformer i samarbeid med
arbeidslivet

Prosjektet skal utvikle læringsdesign med
tilhørende læringsaktiviteter og/eller
vurderingsformer som utnytter teknologi til
å fremme studentenes læring, og
dokumentere erfaringene fra dette
arbeidet.
Kunnskap for en bedre verden

3

Litteraturhistorie i en digital tid
• To emner:
– HFO1001 Digitale endringer
– NORD 3100

• To målsetninger:
– Introdusere digital humaniora for fakultets studenter, utfordringer
og muligheter
– Gi masterstudenter og lektorstudenter på masternivå
spesialiserte ferdigheter i digital litteraturvitenskap
Kunnskap for en bedre verden
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Emnedesign
•

Overordnet horisont: metodologi og
epistemologi.

•

5 tematisk organiserte studentgrupper.

•

Tematiske «startpakker» + pensumliste.

•

To undervisningsvarianter:
«laboratorium» og «lesesirkel».

•

I mai skal gruppene formulere sitt eget
eksamensprosjekt.

Kunnskap for en bedre verden

Kunnskap for en bedre verden
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Veien videre

Ressurssenter som samler kompetanse og forskningsinfrastruktur for å
kunne bruke digitale teknologier til humanistisk forskning, undervisning og
innovasjon

Kombinere disiplinfag med skolering i databaser, digital tekstanalyse,
visualisering av data, statistikk, programmering.
Kunnskap for en bedre verden
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Kunnskap for en bedre verden
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Strukturtabell for tverrfaglig master i digital
humaniora
År

5

Semester

7,5 sp

7,5 sp

7,5 sp

10 – vår

Fag 1 (Master)

Fag 1 (Master)

Fag 1 (Master)

Fag 1 (Master)

Fag 1 (Master)

DH

Fag 1 (Master)

Fag 1 (Master)

9 – høst

Visualisering av forskningsdata 2
Fag 1 (Master)

Fag 1 (Master)

8 – vår
4
7 – høst

7,5 sp

Fag 1 (Master)

Fag 1 (Master)

DH

DH

Visualisering av forskningsdata 1

Programmering og tekstanalyse 3

DH

DH

Statistikk 2

Programmering og tekstanalyse 2

Fag 1 (fordypning)

Fag 1 (fordypning)

Fag 2

Fag 2

Fag 1 (fordypning)

Fag 2

Fag 2

DH

6 – vår
3
5 – høst
4 – vår
2
3 – høst

1

2 – vår
1 – høst

Statistikk 1
Fag 1 (fordypning)

Fag 2

Fag 2

Fag 2

Fag 1 (fordypning)

Fag 2

Exphil

DH
Programmering og tekstanalyse 1

Fag 1 (basis)

Fag 1 (basis)

Fag 1 (basis)

DH Områdeemne

Fag 1 (basis)

Fag 1 (basis)

Fag 1 (basis)

Fag 1 (basis)

Kunnskap for en bedre verden

Forskningsrådet
Nye prosjekt i 2019 og søknadsprosess for 2020

KLIMAFORSK samarbeidsprosjekt
• Sophia Efstathiou, IFR
Towards sustainable
meat-use in Norwegian
food practices for
climate mitigation
(MEATigation)
2

SAMRISK
• Govert Valkenburg, KULT
Risk in the Information Society:
Towards Epistemic Justice

3

FRIPRO forskningsprosjekt
•

Terje Lohndal, ISL
Grammatical Gender in Norwegian Dialects: Variation, Acquisition & Change

•

Francisco J. Beltrán Tapia, Institutt for moderne samfunnshistorie
Missing girls in historical Europe

•

Ulla Angkjær Jørgensen, IKM
The Legacy of Feminism in Art Museums

4

FRIPRO mobilitetsstipend
•

Joe Collins/Giosuè Baggio, ISL
Semantic Pre-activation in a Potts Latching Network: Modelling the N400

•

SAMLET tilslag på koordinerte prosjekt fra Forskningsrådet desember/januar = 60 477

5

1 av 2
Det humanistiske fakultet

Dato

11.02.2020

Referanse

Notat
Fakultetsstyret ved HF

Til:
Kopi til:

Dekan

Fra:
Signatur:

NORMERINGSPROSJEKTET – MANDAT OG SAMMENSETNING AV
ARBEIDSGRUPPE
Arbeidsgruppe
I tråd med anbefalingene fra instituttledermøtet (7. januar d.å.), har dekanen nedsatt en arbeidsgruppe
som skal gjennomgå og komme med anbefalinger til normering av undervisnings- og
veiledningsoppgaver ved HF (se mandat nedenfor).
For dekanen er det viktig at arbeidsgruppen dekker den faglige bredden og ulikhetene mellom fagene
og studieprogrammene som HF forvalter. Dekanen mener også det er viktig at kontorsjefene er
representert i arbeidsgruppen, siden arbeidet med undervisningsplaner foregår på instituttnivå, og
administrasjonene arbeider mye med arbeidsplanene for vitenskapelig tilsatte.
Dekanen har nedsatt en arbeidsgruppe med følgende sammensetning:
• Instituttleder Margrethe Aune (KULT, leder for arbeidsgruppen)
• Kontorsjef Eivind Maråk (Y)
• Instituttleder Nora Kulset (IMU)
• Instituttleder Annlaug Bjørsnøs (ISL)
• Sekretær: Rådgiver Line Nordsveen (HF)
Etter innspill fra instituttledermøtet 21. januar d.å., er det i tillegg nedsatt en referansegruppe som
arbeidsgruppen skal innhente informasjon fra. Referansegruppen har følgende medlemmer:
•
•
•

Nestleder Tore Kirkholt (IKM)
Førsteamanuensis Kjartan Koch Michaelsen (IFR)
Førsteamanuensis Thomas Brandt (X)

Mellomlederforum er også referansegruppe for prosjektet. Med dette har vi to referansegrupper.

Postadresse

Org.nr. 974 767 880

7491 Trondheim
Norway

postmottak@hf.ntnu.no
www.ntnu.no/hf

Besøksadresse
Dragvoll
Bygg 2, nivå 5

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73596595

Saksbehandler
John Kamsvåg
Tlf: 73598377
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Dato

11.02.2020

Referanse

Bakgrunn
Bakgrunnen for prosjektet er at vi ønsker å vurdere om dagens normeringssystem(er) for planlegging
og gjennomføring av undervisning, sensur, veiledning og fagadministrative oppgaver fungerer
hensiktsmessig. Fakultetet ønsker å utarbeide overordnede retningslinjer for normering som skal
gjelde for alle instituttene, slik blant annet HF ved UiO har.
Et viktig premiss er at normeringen må være bærekraftig. Det kan ikke forventes økning i antall
stillinger de nærmeste årene, og de overordnede retningslinjene må ta høyde for dette.
Mandat
• Vurdere felles overordnede prinsipper for hele fakultetet
• Vurdere detaljeringsnivå på timeuttelling for undervisning, veiledning, sensur, komitearbeid og
administrative oppgaver
• Vurdere føringer for omfang av frikjøp fra undervisning med eksterne midler der det er mulig
• Vurdere en grense for opparbeiding av mertid
• Vurdere om opparbeidet mertid skal nulles ut ved tildeling av forskningstermin
• Vurdere om det kan opparbeides mertid under forskningstermin
• Vurdere om opparbeidet mertid skal kunne utbetales i form av lønn/overtid. Hvis ikke: om unntak
skal kunne gis i særlige tilfeller
• Vurdere om det skal tas hensyn til studienivå (bachelor og master) når det gjelder vekting av
veiledning og undervisning
• Vurdere praksisen med ulik vekting av undervisningsformer
• Vurdere normene for stipendiaters pliktarbeid
Tidsplan
• 7. og 21. januar og 4. februar 2020: Instituttledermøtet behandler mandat og sammensetning av
arbeidsgruppe for normeringsprosjektet
• Uke 9: Oppstartsmøte i arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa utarbeider en tidsplan for sitt arbeid
• 4. mai 2020: Arbeidsgruppa leverer sin anbefaling til dekanen
• 3. juni 2020: Dekanen leverer et foreløpig forslag til fakultetsstyret
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Dato

14.02.2020

Referanse

Notat
Til:

Fakultetsstyret

Kopi til:
Fra:

Dekanen

S-sak 02/2020 Strategisk personalplan for vitenskapelige stillinger
ved Det humanistiske fakultet 2020–2021
Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret forutsetter at
• fusjonsrelaterte stillinger, samt stillinger som er tilført fakultetet i forbindelse med innføring av ny ex.
phil.-ordning, innlemmes i strategisk personalplan.
• strategisk personalplan omfatter de personalressurser som er nødvendig for å gjennomføre faste
undervisningsoppgaver, inkludert rammer for timelærere med fast stillingsandel.
• faste eksternfinansierte forskere kan lønnes fra instituttenes rammebevilgning, utenom strategisk
personalplan, på de fagområdene som over lengre tid har et visst omfang av eksternfinansierte
prosjekt og instituttets økonomi tilsier at det er forsvarlig.
2. Fakultetsstyret legger følgende prinsipp til grunn for eventuell erstatning i stillinger i den vedtatte
planperioden
• fast ansettelse ved stabil eller økt produksjon
• midlertidig ansettelse eller islegging ved usikkerhet
3. Fakultetsstyret vedtar følgende fordeling av faste vitenskapelige stillinger ved Det humanistiske fakultet
for perioden 2020–2021:
Institutt
Ny plan
Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR)
3 350
Institutt for historiske og klassiske studier (IHK)
2 970
Institutt for moderne samfunnshistorie (Y)
1 100
Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM)
2 670
Institutt for musikk (IMU)
4 338
Institutt for språk og litteratur (ISL)
8 890
Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT)
1 550
Total
24 868

Postadresse
7491 Trondheim
Norway
Høgskoleringen 1

Org.nr. 974 767 880

Besøksadresse
Hovedbygningen

postmottak@ntnu.no
www.ntnu.no

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73595000

Saksbehandler
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Dato

14.02.2020

Referanse

4. Dekanen gis fullmakt til å justere undervisningsandeler mellom IHK, Y og ISL med utgangspunkt i endret
fagtilhørighet etter drøftinger med de berørte instituttene.
5. Fakultetsstyret ber om en planleggingshorisont på fem år ved kommende revisjoner av strategisk
personalplan. Fakultetsstyret ber videre om at planen legges frem for revisjon hvert annet år. Vedtak
fattes for de to kommende årene.
6. Fakultetsstyret ber om at planen legges fram for revisjon høsten 2021.

1. Hensikten med saken
Med bakgrunn i O-sak 18/2019 «Strategisk personalplan for vitenskapelige stillinger ved
HF» legges forslag til ny strategisk personalplan for perioden 2020 – 2021 fram for vedtak.
Forslaget inkluderer forutsetninger og prinsipper.
2. Bakgrunn
Dekanen viser til referat av 9. desember 2019 i O-sak 18/19, og legger fram strategisk
personalplan for perioden 2021–2022 for vedtak. Nedenfor er det gjort rede for hvordan
stillinger er fordelt på fagområder i dag, og hvordan dette er planlagt for planperioden. For
å gi instituttene fleksibilitet til å kunne bruke ressurser på tvers av fagområdene, er det
likevel vurdert som hensiktsmessig at planen vedtas for institutt, uten spesifisering for de
enkelte fagområdene.
NTNUs styre har lagt føringer som sier at fakultetenes reserver ikke skal overstige 12% av
rammebevilgningen. Fakultetets mål er å ligge rundt 5% (10–20 millioner). Figuren under
viser utviklingen fra 2007, inkludert prognose for de kommende 3 årene
(langtidsbudsjettperioden). Fakultetsstyrets vedtak om reduksjon på 6 millioner er lagt inn i
prognosen.

En stor andel av fakultetets utgifter er knyttet til lovpålagt aktivitet, som det delvis er
vanskelig å redusere. Innsparingen på 6 millioner må derfor tas fra fastlønn,
strategimidlene eller en kombinasjon av disse. Figuren under viser bruken av strategiske
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Dato

14.02.2020

Referanse

midler 1 i perioden 2015–2019. Som vist i figuren over, hadde fakultetet stort økonomisk
handlingsrom i 2017 og 2018. Det ble derfor tildelt mer strategiske midler disse årene.

Det ser ut til å være en klar sammenheng mellom bruken av strategiske midler til
forskningsaktivitet og faglig aktivitet. Gjennom tildeling av strategimidler økes altså den
faglige aktiviteten. Ved redusert tilgang på denne typen midler, vil aktivitetsnivået raskt
reduseres. På sikt vil dette føre til redusert produksjon, spesielt når det gjelder BOA,
publikasjoner og avlagte doktorgrader.
På utdanningsområdet har fakultetet i samarbeid med instituttene forsøkt å kartlegge om
de tildelte strategimidlene i perioden 2014–2018 har ført til økt produksjon i form av bedre
gjennomstrømming på studieprogram- og emnenivå. Vi kan ikke entydig si at de
strategiske prosjektene har ført til økt produksjon, men ser noen eksempler på lavere
strykprosent på emner. Vi vil imidlertid kunne se om studiepoengproduksjonen økte i 2019.
Resultatene for 2019 er klare 15. mars 2020. Ellers kan vi forhåpentlig forvente at effekten
av noen av de strategiske prosjektene vil vises på litt lengre sikt.
Som vist i figuren under, har fastlønnsandelen økt betydelig fra 2016 til i dag. Andelen er
beregnet ved å dele fastlønn på rammebevilgning unntatt internhusleie. Strategi- og
omstillingsmidler (SO-midler) fra NTNU sentralt er holdt utenom.

1

Ikke inkludert egenandeler i rekrutteringsstillinger eller eksternfinansiert virksomhet (BOA).
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90%
88%
86%
84%
82%
80%
78%
76%
74%
72%
70%

2016

2017

2018

2019

Dekanen vil signalisere et tydelig mål om å skaffe økonomisk handlingsrom til å kunne
gjennomføre de strategiske målene for fakultetet. Et slikt strategisk handlingsrom kan bare
oppnås ved at fastlønnsandelen går ned. De foreslåtte tiltakene vil ikke være tilstrekkelig
for å oppnå dette i løpet av strategiperioden. Dekanens vurdering er at fastlønnsandelen
over tid ikke bør overstige 80%.
3. Instituttvis oversikt per fag
I det følgende viser vi tidligere vedtatte stillingsandeler, stillingsandeler som er tilført
fakultetet i forbindelse med fusjon og innføring av ex.phil.-ordning, samt forslag til ny
strategisk personalplan. Stillingene er fordelt på institutt og fagområder. Forslagene er
basert på instituttenes vurderinger av faglig og økonomisk bærekraft, samt strategi. I
tillegg er forslaget begrunnet ut fra utvikling i produksjon, både på utdannings- og
forskningsområdet.
Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Stillingsandel i % i
gammel plan
IFR
Anvendt etikk
300
IFR
Filosofi
1 300
IFR
Nye ex.phil.
IFR
Religionsvitenskap
520
2 120

Stillingsandeler i %
som må inn

1 300
1 300

Gjeldende
plan
300
1 300
1 300
520
3 420

Forslag
ny plan
300
1 250
1 300
500
3 350
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Studiepoengproduksjonen ved IFR er stabil, men vi forventer en økning i
studiepoengproduksjonen fra 2021 og fremover på grunn av økningen i antallet studenter
som fra og med høsten 2019 tar ex.phil.
IFR sine publikasjonstall gikk betydelig ned i 2017, men ut fra stigningen i 2018 og det
forventede resultatet i 2019, er det grunn til å tro at produksjonen over tid er stabil, og at
svingningene er naturlige på et institutt av denne størrelsen. Når det gjelder BOA, ser vi en
tydelig økning for filosofi og anvendt etikk. Denne forventes å fortsette utover
planperioden. Doktorgradsproduksjonen har også vært stabil, men forventes økt på grunn
av et ikke ubetydelig antall stipendiatstillinger i de eksternfinansierte prosjektene.
Som tabellen over viser, vil avgang i to fulle stillinger i løpet av planperioden erstattes med
1,5 stillinger. I tillegg erstattes ikke en 20%-stilling der det har vært oppsigelse. Forslaget
medfører dermed en reduksjon på 70% stillingsandel, fordelt på fagområdene filosofi og
religionsvitenskap. Totalt øker instituttet med 12,3 stillinger på grunn av stillingene
tilknyttet den nye ex.phil.-ordningen.
Institutt for kunst- og medievitenskap

IKM
IKM
IKM
IKM
IKM

Drama og teater
Film- og videoproduksjon
Filmvitenskap
Kunsthistorie
Medievitenskap

Stillingsandel i % i
gammel plan
720
370
600
500
530
2 720

Stillingsandeler i %
som må inn

-

Gjeldende
plan
720
370
600
500
530
2 720

Forslag
ny plan
620
370
600
450
630
2 670

Studiepoengproduksjonen ved IKM er stabil, foruten på medievitenskap, hvor vi ser en
nedgang. Vi antar at denne nedgangen skyldes adgangsbegrensningen på lavere grads
studier (bachelor og årsstudium) i perioden 2017–2019. Vi forventer imidlertid at
kandidatproduksjonen øker noe fremover på grunn av at adgangsreguleringen ga rom for
tettere oppfølging av studentene.
Nedgangen i publikasjonspoeng på IKM fra 2013 skyldes antakelig at det av ulike grunner
har tatt tid å erstatte høytproduserende fast ansatte som har sluttet med nye fast ansatte.
Det er ikke naturlig å vente samme publikasjonsomfang av vikarer med høy
undervisningsandel i stillingene. Instituttet har hatt stabil doktorgradsproduksjon. For
institutt av denne størrelsen, vil enkeltprosjekt utgjøre store svingninger i den bidrags- og
oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA). Utviklingen de siste par årene er derfor et resultat
av at finansieringsperioden er over for noen prosjekt, uten at nye prosjekt er startet opp.
Det er imidlertid innvilget et nytt prosjekt innen kunsthistorie som vil starte i 2020, og
dermed være med på å styrke instituttets prosjektportefølje.
Som tabellen over viser, er det foreslått en reduksjon på 100% stilling i drama og teater,
samt 50% stilling i kunsthistorie, men på grunn av rettigheter i 100% stilling i
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medievitenskap innebærer forslaget at instituttet samlet sett får en reduksjon på 50%
stilling fra den eksisterende planen.
Institutt for musikk

IMU
IMU
IMU
IMU
IMU

Dansevitenskap
Musikkteknologi
Musikkvitenskap
Utøvende musikk
Faste timelærere

Stillingsandel i % i
gammel plan
200
550
903
2 218
3 871

Stillingsandeler i %
som må inn

470
470

Gjeldende
plan
200
550
903
2 218
470
4 341

Forslag
ny plan
200
550
938
2 180
470
4 338

Studiepoengproduksjonen ved IMU viser noen variasjoner fagene imellom:
Musikkteknologi og musikkvitenskap er stabile, mens dansevitenskap (to internasjonale
masterprogram) har en økning. På utøvende musikk har vi en nedgang. Når det gjelder
rekrutteringsutfordringer, er IMU i prosess med å vurdere omlegging av
masterprogrammet i utøvende musikk til internasjonalt studieprogram.
Stillingene ved utøvende musikk er knyttet til kunstnerisk virksomhet, der resultatene ikke
gir publikasjonspoeng. For instituttets øvrige fagområder er produksjonen relativt stabil.
NTNU har i de siste årene økt satsingen på kunststipendiater/ph.d.-kandidater i
kunstnerisk utviklingsarbeid 2. Dette har ført til økt doktorgradsproduksjon i 2018. En stor
andel av instituttets eksternfinansiering har vært tilknyttet koordinering av Erasmus
Mundus-prosjektet Choreomundus. Siden 2017 har NTNU kun vært partner i
konsortiet/samarbeidet, noe som medfører betydelig reduksjon av den eksternfinansierte
prosjektporteføljen. Søknadsaktiviteten ser ut til å være stigende, noe som kan gi grunn til
å forvente positiv utvikling mot slutten av planperioden.
Det er avdekt usikkerhet og sannsynlige feil i gjeldende plan for IMU. Faste
undervisningsoppgaver utført av faste timelærere på utøvende musikk og musikkvitenskap
har ikke vært en del av personalplanen, og heller ikke dekt av fastlønnsbudsjettet. Den
foreslåtte økningen på 4,7 stillinger fra eksisterende plan er derfor ikke en reell økning,
men en overføring fra driftsbudsjettet til fastlønn.

2

NTNUs ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid ble etablert i 2019, med HF som vertsfakultet.
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Institutt for språk og litteratur

ISL
ISL
ISL
ISL
ISL
ISL
ISL
ISL
ISL
ISL

Allmenn
litteraturvitenskap
Engelsk
Fransk
Japansk
Nordisk
Norskkurs
Spansk
Språklig
kommunikasjon/logopedi
Norsk tegnspråk og tolking
Tysk

Stillingsandel i %
i gammel plan
450
2 100
605
50
1 300
1 500
385
1 100
1 020
470
8 980

Stillingsandeler i %
som må inn

100

100

Gjeldende
plan

Forslag
ny plan

450
2 100
605
50
1 300
1 600
385

350
2 100
635
50
1 400
1 600
385

1 100
1 020
470
9 080

800
1 020
550
8 890

Også ved ISL er det ulikheter mellom fagene når det gjelder studiepoengproduksjon:
Allmenn litteraturvitenskap, fransk og norsk tegnspråk har en økning, engelsk og spansk
går noe ned, mens øvrige fag i studieporteføljen ved ISL (japansk, nordisk, norskkurs,
logopedi) er stabile. Når det gjelder masterprogrammet i allmenn litteraturvitenskap, har
det vært ujevn rekruttering, men tiltak for å øke rekrutteringen er i prosess;
masterprogrammet har obligatorisk arbeidslivskontakt som del av masteroppgaven, og
instituttet jobber med å legge om masterprogrammet til internasjonal grad. Med
opprettelsen av masterprogrammet språk og kommunikasjon i profesjoner, får vi en økning
i studiepoengproduksjon på språklig kommunikasjon. Vi forventer også en økning i
studiepoengproduksjonen på norskkurs i og med etableringen av tilbud i Gjøvik (fra 2020)
og Ålesund (fra 2019).
ISL har generelt hatt gode publiseringstall, og det er grunn til å tro at disse vil stige i 2019.
Både når det gjelder publisering og doktorgradsproduksjon, viste det tidligere presenterte
bærekraftprosjektet at engelsk og nordisk over tid har vært stabilt gode på disse
områdene. Det har i tillegg vært stabilt god BOA, spesielt innenfor fagområdet engelsk.
Søknadsaktiviteten på ISL er stor, og suksessraten har vært svært god for instituttets
yngre forskere.
På grunn av fusjonen har det vært behov for å tilby norskkurs i Ålesund og Gjøvik (2 x
50% stilling). Vi avventer avklaring om eventuell finansiering for en stilling fra NTNU
sentralt/rektor.
I den foreslåtte planen er det lagt inn en nedgang for språklig kommunikasjon/logopedi,
som blant annet skyldes at 100% stilling i fonetikk ikke ble erstattet ved avgang etter
nedlegging av studieprogrammene. Vi overtar imidlertid lønnskostnader når ett
gaveprofessorat og finansiering fra rektor av en stilling opphører fra 2020. Den foreslåtte
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økningen i tysk skyldes endring av fagtilhørighet og overføring av stillingsandel fra IHK til
ISL.
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

KULT
KULT

Likestilling og mangfold
Studier av teknologi og
samfunn

Stillingsandel i % i
gammel plan
400
1 100
1 500

Stillingsandel
er i % som må
inn

Gjeldende
plan
400

Forslag
ny plan
450

1 100
1 500

1 100
1 550

Studiepoengproduksjonen ved KULT øker i begge fagene (2 årsstudium og 2
masterprogram). Den foreslåtte økningen innen fagområdet likestilling og mangfold på
50% stilling følger av en jevn oppgang i studiepoengproduksjonen over noe tid.
KULT har hatt en solid økning i BOA, der hele prosjektporteføljen er orientert mot
handlingsrettet humaniora. Publikasjonstallene er stabile, og det er grunn til å forvente
økning i 2019. Instituttet har også relativt stabil doktorgradsproduksjon, som forventes økt
utover i planperioden på grunn av økt BOA og strategiske tildelinger av stipendiatstillinger i
forbindelse med deltakelse i NTNUs strategiske satsingsområder.
De mange eksternfinansierte prosjektene på KULT fører til tilsetting av mange
eksternfinansierte forskere, hvorav en del faste. Denne gruppen er ikke inkludert i den
foreslåtte planen. For å sikre instituttet mulighet til strategisk langtidsplanlegging, er det
ønskelig å kunne beholde enkelte forskere også mellom finansieringsperioder i prosjekt.
For å ivareta dette, foreslås en løsning der fast eksternfinansierte forskere kan lønnes fra
instituttenes rammebevilgning, utenom strategisk personalplan, på de fagområdene som
over lengre tid har et visst omfang av eksternfinansierte prosjekt og instituttets økonomi
tilsier at det er forsvarlig. Denne løsningen er per i dag mest aktuell for KULT, men også
på enkelte fagområder på andre institutt.
Tidligere IHS (IHK OG Y)
I forbindelse med delingen av tidligere IHS og opprettingen av IHK og Y, har både
oppfølging etter innplasseringsprosessen og avklaringer knyttet til fordeling av
undervisningsressurser tatt mer tid enn forventet. I tillegg er de fleste produksjonstall
fremdeles felles for de to nyopprettede instituttene. Det har derfor ikke vært mulig å få på
plass alle avklaringer før forslaget til strategisk personalplan legges fram. Det foreslås
derfor at dekanen gis fullmakt til å justere undervisningsandeler mellom IHK, Y og ISL med
utgangspunkt i endret fagtilhørighet etter drøftinger med de berørte instituttene. På denne
bakgrunn presenteres IHK og Y i sammenheng i det følgende.
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IHK
IHK
IHK
IHK

Y
Y

Arkeologi
Europastudier
Historie
Klassiske fag
Kulturminneforvaltning

Europastudier
Historie

Stillingsandel i % i
gammel plan
400
520
1 400
300
325
2 945
Stillingsandel i % i
gammel plan
100
900
1 000

Dato
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Stillingsandeler i %
som må inn

100

100
Stillingsandeler i %
som må inn

-

Referanse

Gjeldende
plan
400
520
1 500
300
325
3 045
Gjeldende
plan
100
900
1 000

Forslag
ny plan
400
445
1 500
300
325
2 970
Forslag
ny plan
100
1 000
1 100

Når det gjelder studiepoengproduksjon ved tidligere Institutt for historiske studier, ser vi en
økning på arkeologi, mens produksjonen er stabil på klassiske fag og antikkens kultur,
kulturminneforvaltning og europastudier. På historie er det en nedgang i 2018.
IHS hadde en stor eksternfinansiert prosjektportefølje, og det er grunn til å tro at
utviklingen holder seg ved like i 2020. Søknadsaktiviteten er høy og variert, både på IHK
og Y. Det var i tillegg en solid økning publikasjonspoeng i 2018, og den samlede
produksjonen vil antakelig fremdeles ligge over IHS sitt gjennomsnitt for de siste fem
årene i 2019.
I de foreslåtte planene økes det med 100% stilling innen historie på IHK. Denne stillingen
ble overført til IHS fra Institutt for allmennfag ved tidligere HiST i forbindelse med fusjonen.

