
   1 av 7 
 

 

 
 

 
Det humanistiske fakultet  

 

Dato 

13.05.2016 
Referanse 

2016/5391 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon  

7491 Trondheim E-post: Bygg 2, nivå 5 + 47 73 59 65 95 John Kamsvåg 

 postmottak@hf.ntnu.no Dragvoll Telefaks  

 http://www.ntnu.no/hf 7049 Trondheim + 47 73 59 10 30 Tlf: + 47 73 59 83 77  
 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

Notat 

Til: Rektor 

Kopi til:  

Fra: Det humanistiske fakultet 

Signatur:  

Faglig organisering ved HF – svar på oppdrag fra Rektor  
 

I brev av 15.2.2016 fra Rektor ble alle fakultetene ved NTNU bedt om å utrede den faglige og 
administrative organiseringen ved sine enheter etter vedtakene som er fattet om framtidig 
fakultetsstruktur ved det fusjonerte NTNU. Når det gjelder den faglige organiseringen, som dette 
notatet omhandler, ble det gitt følgende mandat: 

 
«Fakultetene skal utarbeide forslag til instituttstruktur. Styrets vedtak i S-sak 3/2016 skal 
legges til grunn for utredningen. Rektors vedtak iht. fullmakt fra styret om plassering av 
fagområder i fakulteter skal også legges til grunn. 
 
Det skal fortrinnsvis legges fram alternative forslag til instituttstruktur. 
 
Primært legges fram forslag til instituttstruktur som følger endringer i fakultetenes faglig 
sammensetning etter fusjonen. NTNU i Gjøvik og Ålesund utreder forslag til organisering av sin 
faglige virksomhet i stedlige institutter, og fagseksjoner under institutter som er lokalisert i 
Trondheim. Der det er hensiktsmessig skal det også foreslås organisert enheter på nivå under 
institutter (nivå 4). Forslaget skal inkludere navn på foreslåtte institutter. 

 
Leveringsfristen er satt til 13. mai d.å. 
 

I mandatet henvises det til to vedtak. For det første vedtaket i S-sak 3/2016 der fakultetsstrukturen 
ved nye NTNU ble vedtatt med eget fakultet for humaniora. Styret vedtok senere at fakultetet 
fortsatt skal hete Det humanistiske fakultet. Det andre vedtaket bygger på at rektor i S-sak 3/16 fikk 
fullmakt til å avgjøre plassering av fagområder for hvert enkelt fakultet med faglig tilhørighet som 
hovedprinsipp. Rektors vedtak av 04.04.2016 innebærer at følgende fagområder fra tidligere HiST 
skal organiseres ved HF fra 01.01.2017: 
 
Fakultet for lærer- og 
tolkeutdanning 

Bachelor i tegnspråk og tolking Fak. D Hum 

Fakultet for lærer- og 
tolkeutdanning 

Tegnspråkutdanning Fak. D Hum 
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Fakultet for lærer- og 
tolkeutdanning 

Tegnspråkutdanning, deltid Fak. D Hum 

 
Det humanistiske fakultet satte ned følgende arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til 
instituttstruktur: 
 

• Dekan Anne Kristine Børresen, HF (leder) 
• Instituttleder Margrethe Aune, KULT 
• Instituttleder Dagfinn Dybvig, IFR 
• Instituttleder Annlaug Bjørsnøs, ISL 
• Kontorsjef Geir Pettersen, ISL 
• Student Tore Sletten Langeland (FTV) 
• Førsteamanuensis Thea Selliaas Thorsen, Forskerforbundet 
• Administrativ leder John Kamsvåg, HF (sekretær) 

 
Seniorrådgiver Arnulf Omdal har representert prorektor for faglig integrasjon i arbeidsgruppa. 
 
Arbeidsgruppa har hatt ett møte. Rapport fra arbeidsgruppa ble behandlet i instituttledermøtet ved 
HF 09.05.2015 og som rundgangssak i LOSAM med merknadsfrist 12.05.2016. Det humanistiske 
fakultet har på denne bakgrunn utarbeidet sitt forslag som legges fram i det følgende. 

 

Sammenslåing av institutter ved HF  

Det humanistiske fakultet har, som det vil framgå i det følgende, en lang historie med 
sammenslåing av institutter. Siste det ble gjennomført endringer i instituttstrukturen ved HF var i 
2013 da fakultetsstyret i møte 15.01. fattet følgende vedtak (sak HFs 2/2013): 

 

«1. 

Fakultetsstyret slutter seg i hovedsak til de vurderinger Dekanus har gjort, og ber NTNUs 
styre om å vedta følgende organisering av Det humanistiske fakultet fra og med 01.08.2013: 

Fakultetet skal være organisert i seks institutter (betegnelsene på de nye instituttene er 
foreløpige): 

- Institutt for kunst- og medievitenskap 

- Institutt for musikk 

- Institutt for språk og litteratur 

- Institutt for arkeologi, historie og klassiske fag 

- Institutt for filosofi og religionsvitenskap 

- Institutt for tverrfaglige kulturstudier 

På slutten av perioden 2013–2017 evalueres denne organiseringen og ytterligere 
sammenslåinger vurderes. 
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2. 

Dekanus gis fullmakt til å fatte vedtak om endelig organisering av enkeltansatte eller mindre 
grupper av ansatte innenfor den vedtatte instituttstrukturen. 

3. 

Fakultetsstyret ber Dekanus om å sikre at det etableres gode medvirkningsordninger i 
instituttene. 

4. 

Fakultetsstyret ber Rektor om å bidra til at det gis muligheter for samlokalisering av de 
ansatte i de nye instituttene.» 

 

Sammenslåingen av instituttene ble vedtatt av styret ved NTNU 19.03.2013 (S-sak 14/13).  

 

HF vedtok senere nye navn på de sammenslåtte instituttene: 

 Institutt for språk og litteratur (ISL) bestående av Institutt for språk- og 
kommunikasjonsstudier1, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap og Institutt for moderne 
fremmedspråk2.  

 Institutt for historiske studier (IHS) bestående av Institutt for historie og klassiske fag samt 
arkeologi overført fra daværende Institutt for arkeologi og religionsvitenskap. 

 Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR) bestående av Filosofisk institutt og 
religionsvitenskap fra daværende Institutt for arkeologi og religionsvitenskap. 

 

Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM), Institutt for musikk (IM) – opprettet gjennom en 
sammenslåing av Musikkonservatoriet i Trondheim og Musikkvitenskapelig institutt i 2002 – og 
Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT) – resultat av en sammenslåing av Senter for 
kjønnsforskning og Senter for teknologi og samfunn i 1999 – ble videreført uten endringer.  

 

I oppfølgingen av pkt. 3 i vedtaket det ble vurdert om anvendt språkvitenskap skulle overflyttes til 
KULT. Konklusjonen var at dette fagområdet skulle være organisert ved ISL.  

 

Den nye instituttstrukturen ble iverksatt fra 01.08.2013. 

 

I 2015 vedtok dekan å overføre BA Europakunnskap med fremmedspråk fra ISL til IHS.  

 

Vedtakene i fakultetsstyret og NTNU-styret fra 2013 understreker at mot slutten av perioden 2013‒
17 skal HF både evaluere organiseringen og vurdere ytterligere sammenslåinger. Til det siste 
punktet kan det legges vekt på at dekan, i tillegg til sammenslåingen som ble vedtatt, anbefalte 

                                                 
1 Resultat av tidligere sammenslåing av Institutt for anvendt språkvitenskap og Lingvistisk institutt. 
2 Resultat av tidligere sammenslåing av Engelsk institutt, Germanistisk institutt og Romansk institutt. 
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fakultetsstyret å slå sammen også det som ble IFR med KULT. Dette ble imidlertid nedstemt i 
fakultetsstyret. I forbindelse med forslag til faglig organisering ved nye NTNU ser arbeidsgruppen 
det som naturlig, med bakgrunn i at sammenslåing av IFR og KULT er det eneste gjenstående av det 
opprinnelig forslaget fra 2013, å vurdere om en sammenslåing av disse to instituttene kan være 
hensiktsmessig. 

 

Gitt «sammenslåingshistorien» ved HF og at HF i 2013 gikk fra å ha ni institutter til seks, finner 
fakultetet det lite hensiktsmessig å vurdere andre alternativer til dagens instituttstruktur. 
Erfaringene er at det tar tid å bygge nye institutter, og at instituttene ved HF nå fungerer godt. 

 

Fakultetet er ellers oppmerksom på at det på sikt kan komme opp spørsmål om HF skal overta 
fagmiljø/enheter som i dag er organisert ved andre fakulteter. Et eksempel her er forkursene ved 
tidligere HiST som også tilbyr kurs i humanistiske fag. Ut i fra hensynet til faglig tilhørighet og 
viktigheten av å være tilknyttet «riktig» disiplinmiljø, vil HF stille seg positiv til slike justeringer.  

 

Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT) og Institutt for filosofi og 
religionsvitenskap (IFR)? 

Det bør foreligge faglige grunner og muligheter til faglige synergier for å kunne anbefale en 
sammenslutning av Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT) og Institutt for filosofi og 
religionsvitenskap (IFR). Før vurderingen av sammenslutning, skal det gis en kort beskrivelse av de 
to instituttene. 

 

Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT) 

KULT er, som nevnt, et resultat av en sammenslåing av Senter for teknologi og samfunn (STS) og 
Senter for kjønnsforskning i 1999. Instituttet er forskningstungt og står for en stor andel (mellom 30 
og 40 %) av den eksternfinansierte virksomheten (BOA) ved HF. KULT er involvert i to nasjonale 
Senter for miljøvennlig energi (FME) – CenSES der HF er vertsfakultet og ZEB organisert ved AB. 
Forskerskolen i CenSES er lagt til KULT. Den vitenskapelige staben består hovedsakelig av 
samfunnsvitere samt noen historikere.  

 

Instituttets faglig ansatte legger ned mye arbeid i skriving av søknader. Søknadsskrivingen er i stor 
grad organisert som fellesarbeid. Samtidig fordrer arbeidet med BOA at instituttet er fleksibelt og 
at de ansatte må kunne «snu seg raskt» for å utforme prosjekter og søknader rettet mot ulike 
utlysninger. Den store BOA-aktiviteten medfører at KULT har mange midlertidige ansatte – 
stipendiater, forskere og postdoktorer – og dermed mange som «går inn og ut» av instituttet.  

 

KULT har eget ph.d.-program og har ansvar for HFs tilbud i vitenskapsteori på ph.d. Stipendiater fra 
andre fagområder – også utenfor HF –  følger dette kurset samt KULT sitt tilbud i metode.  
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Instituttet tilbyr perspektivemner, årsstudier og MA innenfor sine to hovedområder – STS (Science 
and Technology Studies) og LIMA (Likestilling og mangfold). KULT har hatt økning i antall studenter 
de siste årene, men har fortsatt relativt få studenter sammenlignet med andre institutter ved HF. 

 

Instituttets aktiviteter innen så vel forskning som undervisning er tverrfaglig anlagt. KULT er det 
instituttet ved HF som har kommet lengst når det gjelder å organisere forskningen i forskergrupper. 

 

Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR) 

IFR ble opprettet i 2013 ved en sammenslutning av Filosofisk institutt og religionsvitenskap. Ved 
siden av å tilby studier i filosofi og religionsvitenskap, har IFR også ansvar for fellesemnene ex.phil., 
en variant av ex.fac. og flere perspektivemner. Instituttets ansatte driver utstrakt forskning og 
formidling. Fagmiljøet har flere aktive prosjekter og forskergrupper, og et høyt publiseringsnivå. IFR 
er vertsinstitutt for Program for anvendt etikk (PAE).  

 

Ex.phil. er en omfattende virksomhet både faglig og administrativt. Det er etablert fire ulike 
varianter med tilsammen 3000‒3500 studenter spredt på alle NTNUs campuser. På ex.phil. brukes 
mange vitenskapelig assistenter og studentassistenter.  

 

Innenfor filosofi tilbys BA, MA og årsstudier samt BA og MA som studieretninger i anvendt etikk. 
Religionsvitenskap tilbys som BA, MA og årsstudier. De ordinære studiene innenfor filosofi og 
religionsvitenskap har få studenter.  

 

PAE finansieres sentralt med bidrag fra HF. Etikk-kompetansen ved PAE og i filosofimiljøet 
etterspørres nasjonalt og over hele NTNU i mange forskningsprosjekter.  

 

IFR er nå samlokalisert på Låven på Dragvoll 

 

Vurdering 

Det skal ikke stikkes under en stol at IFR og KULT argumenterte klart mot sammenslåing i 2013 og 
at denne argumentasjonen vant fram i fakultetsstyret. En opplever ikke at disse synspunktene er 
endret i dag. 

 

Profilen på de to instituttene er ulik både når det gjelder studier og forskning. KULT har sitt 
tyngdepunkt innenfor forskning og i særdeleshet eksternfinansiert forskning, mens aktiviteten ved 
IFR i langt større grad er drevet av studier. Viktigere er imidlertid at de ulike faglige profilene på 
instituttene gjør at det er vanskelig å øyne faglige synergier ved en sammenslåing. Filosofi bidrar 
riktignok på ph.d.-emnet i Vitenskapsteori som KULT har ansvar for, og det samarbeides på 
prosjekter mellom forskere fra de to instituttene. Men selv innen feltet RRI (Responsible Research 
& Innovation) er det to svært ulike perspektiver som legges til grunn. Enkelt sagt kan en si at KULT 
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er rettet mot praksisfeltet mens IFR har teorifokus. En annen måte å synliggjøre forskjellene er å 
vise til at KULT er tverrfaglig og mer direkte samfunnsrelevant innrettet og at IFR i hovedsak er et 
disiplintungt institutt. Riktignok kan IFR gjennom anvendt etikk vise til et disiplinmiljø som leverer 
anvendt forskning til ulike prosjekter. På den annen side har KULT et tverrfaglig fagmiljø (STS) som 
kan levere forskning bredt rettet mot teknologifeltet. Men det er ikke umiddelbart lett å se at disse 
miljøene med sine ulike utgangspunkt vil berike hverandre ved å bli samlet i samme institutt. 

 

Hovedbildet er at det er få faglige berøringspunkter mellom de to instituttene og at mulighetene 
for faglige synergier synes relativt små. Dette er viktig, men ikke avgjørende for fakultetet. 
Fakultetet har tidligere samlet fagområder med få berøringspunkter i samme institutt. Det viktigste 
punktet er at det bare er 3 år siden IFR ble etablert. Erfaringen er at det tar tid å bygge et nytt 
institutt og at det først er nå at de organisasjonsmessige brikkene begynner å falle på plass. IFR har 
nylig gjennomført et eget organisasjonsutviklingsprosjekt der rutiner, prosesser og ikke minst ny 
organisering av instituttledelsen ble knesatt. Alt tyder på at dette vil føre til forbedringer for 
ledelsen og medarbeiderne ved instituttet, men også at det er viktig at nyordningen får virke over 
tid. Det framstår som lite tjenlig å rive opp dette med roten nå for sette i gang en ny prosess med 
sammenslåing av institutter. 

 

Til dette kommer at samlokalisering er avgjørende for at sammenslåing av institutter skal bli 
vellykket. Slik situasjonen er på Campus i dag, der IFR er lokalisert på Låven og KULT i hovedbygget 
på Dragvoll, vil en samlokalisering være nærmest umulig å få til på kort sikt. Det synes også 
uforsvarlig nå å sette i gang en omfattende omrokkering i lokalene som HF disponerer på Dragvoll 
for å samle KULT og IFR så kort tid etter at det ble gjennomført en slik krevende prosess for det ene 
av de to instituttene (IFR). 

 

Et siste forhold som vi vil legge vekt på er at det for fakultetet fungerer godt med seks institutter. 
Ved å ha seks institutter får man tilstrekkelig mange stemmer og sikrer flere synspunkter i 
dekanens ledergruppe. Det er her nettopp viktig å understreke at dekanen trenger å få inn 
synspunkter i drøftingene fra to så vidt ulike institutter og fagmiljø som IFR og KULT. 

 

Etter en samlet vurdering vil Det humanistiske fakultet ikke gå inn for å slå sammen IFR og KULT. 

 

Fakultetet har ellers merket seg at gruppen som har vurdert administrativ organisering, tar til orde 
for at institutter ved HF kan dele administrative ressurser. På bakgrunn av at særlig KULT har en 
liten administrasjon, kan det på sikt vurderes om IFR og KULT kan ha felles administrative tjenester. 
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Organisering av tegnspråk og tolkeutdanningen 

Tegnspråk- og tolkeutdanningen ved tidligere HiST vil bli overført til HF fra 01.01.2017. Det dreier 
seg om et fagmiljø bestående av i overkant av 10 faglige stillinger samt administrative ressurser. 

 

Ut i fra faglig slektskap, samarbeid og forbindelser mener fakultetet at fagmiljøet må organiseres 
ved Institutt for språk og litteratur (ISL) i tilknytning til fagmiljøet i anvendt språkvitenskap.  

 

Når det gjelder de administrative ressursene, er det for det første usikkerhet om behovet. For det 
andre er det uklart hva slags ressurser det er tale om. Det synes å dreie seg både om andeler av 
faglige stillinger og rene administrative stillinger. De administrative ressursene kan organiseres ved 
ISL og/eller i fakultetsadministrasjonen alt etter hva som anses som mest hensiktsmessig for å yte 
administrative tjenester til tegnspråk- og tolkeutdanningen. 

 

Fakultetet ser lokalisering i arealene til ISL på Dragvoll som avgjørende for at fagmiljøet i tegnspråk- 
og tolkeutdanningen skal bli faglig og sosialt integrert i instituttet og HF.  

 

Anbefalinger fra Det humanistiske fakultet 

 

1. Fakultetet anbefaler ikke sammenslutning av IFR og KULT. 
2. Fakultetet anbefaler at dagens instituttstruktur ved HF beholdes. 
3. Fakultetet anbefaler at tegnspråk- og tolkeutdanningene organiseres ved ISL og at fagmiljøet 

lokaliseres ved ISL på Dragvoll. 
4. Fakultetet ser det som hensiktsmessig å vurdere felles administrative tjenester ved IFR og KULT 

på sikt. 
 

 


