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I hvilken grad bør fagansvarlig ha mulighet for å legge til rette for diskusjon av forskning og utviklingsarbeid i fagmiljøet?

Hva er det viktigste fagansvarlig må lære for å kunne tre inn i vervet?

Hva kan forbedres i samarbeidet/ ansvarsfordelingen med studiekonsulenten?

◾ Leverte svar: 18

◾ Påbegynte svar: 0

◾ Antall invitasjoner sendt: 0

◾ I liten grad

◾ Er studiekonsulent, så dette spørsmålet har jeg ikke noe godt svar på.

◾ I stor grad. Det er dette fagmiljømøter bør handle om. (Utviklingsarbeid tolkes bredt: Utvikling av undervisningstilbud, faglig utvikling for den enkelte, stipendiater 
mm)

◾ I stor grad, men jeg er usikker på om dette er forenelig med de andre oppgavene fagansvarlig har på undervisningssiden (og som trenger å skjøttes på en bedre 
måte enn i dag i mange fagmiljøer).

◾ Synes ikke dette bør bli en del av fagansvarlig sine oppgaver

◾ dette høres ut som et viktig arbeid, men er usikker på om det hører til fagansvarligs arbeidsområde? Kan bli for mye.

◾ Forutsetningen for en slik mandatutvidelse er at forskningskoordineringen styrkes på et høyere nivå på instituttet. Det er ikke fagavdelingen som er 
hovedareanen for forskningssamarbeid. Faglig utviklingsarbeid kan fint komme fra avdelingsnivå men må også koordineres høyere.

◾ det er naturlig at han/hun legger til rette for diskusjon. Men ansvaret for forskningen bør ligge andre steder. Ikke alle FVA'er som kan være fagansvarlig, er 
forskere.

◾ Ingen mening om dette.

◾ forskning - null utvikling - diskusjoner har skjedd, men er ikke produktiv

◾ I stor grad: forskning, undervisning og utviklingsarbeid er kjerneaktiviteter, og bør diskuteres av fagmiljøet samlet og felles

◾ Fint å kunne invitere til diskusjoner og arr. av typen faglig lunsj, men fagansvarlig bør ikke ha ansvar for forskningsaktiviteter eller gripe inn i den enkeltes 
forskning.

◾ Fagansvarlig bør i stor grad ha mulighet for å legge til rette for slike diskusjoner; arbeidet som fagansvarlig "drukner" ofte i overholdelse av frister og oppfølging 
av virksomheten, noe som sjelden gir tid til å diskutere saker som handler om fagmiljøets visjoner og mål. Slike diskusjoner har også mye å si for hvordan 
relasjonene innad i fagmiljøet ser ut.

◾ Dette er vel en mulighet alle som underviser har hvis de og fagmiljøet ønsker å diskutere?

◾ jeg tror ikke at fagansvarligs rolle i dette bør være veldig viktig.

◾ Dette spørsmålet slår meg som litt uklart: hva menes egentlig med «å legge til rette for diskusjon», og hva konkret faller inn under «utviklingsarbeid»? I forhold til 
undervisning og forskning tenker jeg at koordineringen av undervisning og diskusjoner rundt utviklingen av nye emner og andre justeringer av emnetilbudet og 
slikt fungerer bra slik det er i dag. Fagansvarlig innkaller til møter for å drøfte slike ting jevnlig i vår gruppe, og det tjener hensikten godt. Sånn sett kan man si at 
fagansvarlig «legger til rette for diskusjon» av emnetilbud og andre sider ved undervisning etter behov. Hvis det er slik at fagansvarlig nå skal få flere oppgaver, 
slik som å overse hvordan fagmiljøet jobber for å bedre gjennomstrømningen/redusere frafallet av studenter (for å ta et tenkt tilfelle), så kan vel det gjøres på 
samme måte: fagansvarlig innkaller til møter for å diskutere konkrete saker. Jeg er mer usikker på hvilken rolle fagansvarlig kan spille i forhold til forskning. Det 
måtte kanskje være hvis man skulle ha et felles forskningsprosjekt for hele fagmiljøet, men for vår gruppe er det lite sannsynlig tror jeg. Men hvis det er 
meningen at fagmiljøene skal jobbe mer samlet for å hente inn «flere eksterne midler» slik det står i skrivet «Mer myndighet til fagmiljøene» er det vel naturlig at 
fagansvarlig tar hånd om/koordinerer dette.

◾ I noen grad. Det vil alltid være nyttig å vite hva kollegene i fagmiljøet jobber med, og hvilke utfordringer de eventuelt står overfor rent generelt, men hver enkelt 
forsker må alltid kunne velge fritt hvilken retning vedkommende ønsker at hens egen forskning skal ta.

◾ Alle må kunne tre inn i det uten særskilt læring

◾ Slik vervet er nå, og fra de fagmiljøene jeg har vært studiekonsulent for, vil jeg si konflikthåndtering. Eller i alle fall evnen til å koordinere et fagmiljø i en sak, så 
det f.eks. kommer et samlet innspill fra dem, og at dette innspillet blir laget uten alt for mye interne stridigheter. Eller at undervisningen blir fordelt uten at det blir 
store konflikter. I noen fagmiljøer kan selv det være litt utfordrende. I tillegg må en fagansvarlig vite hvordan beslutningsprosessene på instituttet foregår, og i 
hvilke fora. F.eks. så enkle ting som at personene i styret ikke representerer og jobber for sine fag når de sitter i styret, men skal prøve å avgjøre hva som er 
best for instituttet som helhet. Og at styret bestemmer i noen saker, mens ledelsen bestemmer i andre saker.

◾ Må lære seg emnene i avdelingen og hvem som underviser hva. Dette er fort gjort. Det som er mye viktigere er å lære om instituttets organisasjonsstruktur: 
Hvilke veier går beslutningene i forhold til både forskning og undervisning, hva kan fagmiljøene påvirke når?

◾ Det er viktig at fagansvarlig er engasjert i studentene og i studiene, brenner for studiestart, best mulig studier og forskning, kan se helheten i studieløpene og 
hvordan de ulike emnene henger sammen, tør å ta tøffe diskusjoner og skjære gjennom ved behov, samtidig som vedkommende bør være diplomatisk. I tillegg 
bør fagansvarlig ha faglig tyngde og respekt blant de andre vitenskapelig ansatte og kunne opptre som en samlende kraft i fagmiljøet for å unngå konflikter.Litt 
urealistisk? Tja, vi har absolutt noen gode kandidater. Men dersom vervet skal gå på rundgang, vil det fungere deretter

◾ Årshjulet

◾ En forståelse for det regelverket vi opererer under. Kunnskap om studienes oppbygging. Kreativitet og oppfinnsomhet.

◾ Gode lederegenskaper og god faglig innsikt på seksjonens vegne.

◾ de bør ha god oversikt over studieløpene hvor fagene inngår samt over hvem i avdelingen som kan hva, slik at både undervisningsplanlegging og tilrettelegging 
for kollegene blir så bra som mulig.

◾ Samarbeid med studiekonsulenten er en av de viktige tingene.

◾ Avtaler om undervisning som har ikke vaert skrevet ned.

◾ Samarbeid og tilrettelegging for kolleger, kunnskap om frister og ansvarsområder, noe kunnskap om nivåer i universitetsstrukturen

◾ Man bør ha en viss forståelse for balansen mellom det akademiske og det administrative. Det fint om man forstår strukturen i studieprogrammene de berøres av, 
og organisasjonstrukturen på ILOS.

◾ Det bør lages årshjul for fagansvarlig for hvert fagmiljø med oversikt over oppgavene. Oversikt er god forberedelse. En god og ryddig møtekultur og effektiv 
saksbehandling er også viktig.

◾ Fordi så mye av den fagansvarliges arbeid angår planlegging og oppfølging, er det viktig å kjenne emnetilbudet mer eller mindre i detalj (noe som sikkert er 
svært varierende innenfor ulike fagmiljøer). Det er også viktig å få oversikt over instituttets organisasjon og få klart for seg hvem som har ansvar for hva.

◾ Bør ha undervisningserfaring fra gjeldende avdeling.

◾ samarbeid of rettferdighet

◾ Hva slags myndighet fagansvarlig har (se også punkt 4). Det kunne kanskje vært hensiktsmessig med et slags mini-kurs eller info-pakke for nye fagansvarlige, 
hvor man går igjennom hva det forventes at fagansvarlig skal gjøre. I mitt tilfelle ble det studiekonsulenten som stod for «opplæringen» (og slik blir det kanskje 
ofte?). Det fungerte bra nok det, men et lite kurs tror jeg kunne vært fint.

◾ Slik vervet er nå, visse organisatoriske egenskaper, kjennskap til fagporteføljen, kunnskap om hvordan hver enkelt ansatt best kan bidra til 
undervisningstilbudet, og en idé om hva faget som helhet kan tilby studentene.
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I hvilken grad gir vervet som fagansvarlig autoritet i fagmiljøet?

Hvilken type kontakt trenger fagansvarlig med andre fagansvarlige?

◾ Ingenting

◾ Mine fagansvarlig/studiekonsulent-forhold har gått fint, men jeg vet om andre studiekonsulenter som i praksis har fungert som fagansvarlig for sine fagmiljøer - 

enten pga. langvarig sykdom/fravær hos fagansvarlig eller fordi fagansvarlig delegerer alle oppgavene sine til studiekonsulenten. I det siste tilfellet er det vi som 

må bli flinkere til å skyve ansvaret tilbake igjen. I det første er jeg litt mer usikker på hva som skal endres for at det fungerer bedre.

◾ Fungerer utmerket.

◾ Usikker - her er det mye som ikke fungerer optimalt, og ofte er studiekonsulenten en slags "skyggefagansvarlig" som tar ansvar for at fagansvarlig gjør det 

nødvendige arbeidet innen fristene. Jeg synes atlfor ofte jeg nærmest instruerer fagansvarlig og passer på at vedkommende gjør det han/ hun skal - og det er jo 

ikke sånn det skal/ bør være. Mye handler nok om at fagansvarlig ikke vet helt hva som er vedkommendes oppgaver og hva som må gjøres når (blir 

forhåpentigvis bedre med de endringene som er på gang nå), og også at fagansvarilg ikke nødvendigvis vil eller klarer å sette grenser, selv om han/ hun bør 

gjøre det (f.eks. si nei til å gi et ekstra emne når noen ønsker det). Da blir det studiekonsulenten som må si at det ikke går, og det er forvanskende når 

fagansvarlig allerede har sagt "ja, det høres fint ut" for å være grei.

◾ Flere generelle oppgaver burde tas over sv studiekonsulenten

◾ en tydelig lederforståelse hos fagansvarlig - studiekonsulenten er der for å bistå

◾ Alt samarbeid kan forbedres, men vi har gode studiekonsulent som jobber godt med seksjonen.

◾ Vi er så heldige å ha en utmerket studiekonsulent som vi samarbeider godt med.

◾ Jeg synes det fungerer bra. Et eksempel til forbedring, kan for eksempel være at hvis fagansvarlig ikke skal være med på smakebitsforelesning ved studiestart, 

er det greit å informere meg studiekonsulent. Da vet jeg på forhånd at jeg skal styre regien over arrangementet.

◾ Ingenting. Hun er ny til jobben or gjør best mulig. Men emneansvarlig snakker direkt till henne instenden med meg.

◾ Hva studiekonsulenten fint kan gjøre på egen hånd, og hva som bør gjøres av fagansvarlig - men noen ganger må det avgjøres sak for sak; synes 

studiekonsulenten gjør en utmerket jobb, også på eget initiativ

◾ Så lenge begge sider forstår sin rolle, og har jevnlig kontakt, går det greit.

◾ Ved utskiftinger i adm bør avtroppende og påtroppende ha møter som sikrer at info ikke går tapt i overgangen. Vi ønsker oss assistanse ifb bruk av Inspera - 

mye ekstra plunder og tasting. Eksamenskonsuent bør kunne legge inn oppgaver (vi glemmer rutinen når vi ikke har gjort det på et par år og plundrer unødig 

mye med slikt).

◾ Jeg har ingen ting å utsette på samarbeidet med studiekonsulenten; kommunikasjonen har fungert utmerket. Siden fagansvarlig er vitenskapelig ansatt og 

bruker det meste av sin tid på undervisning og forskning, er det viktig at studiekonsulenten minner om frister og tar opp annet som forløpende dukker opp.

◾ Fungerer utmerket.

◾ jeg vet ikke, det virker ganske bra nå

◾ -

◾ Jeg syntes dette fungerte veldig bra, så ser ingen behov for endring her i forhold til de oppgavene fagansvarlig har i dag.

◾ I liten grad

◾ Jeg kjenner bare et par fagiljøer, men jeg tror ikke det er noen forståelse for punkt 1 i instruksen disse miljøene. Fagansvarlig anses mer som en administrativ 

rolle enn en person med ansvar for å endre noe i studiene. Jeg tror heller ikke fagansvarlige ønsker å ta dette ansvaret, siden det gjerne innebærer å foreslå 

endringer på andres emner. Selv om vi arbeider for mindre privatisering av emner, er det fremdeles praksis på fagene jeg kjenner, av rent faglige årsaker. Og 

dermed kan denne typen endringsforslag oppleves av begge parter som kritikk av personen heller enn emnet. Og de fagansvarlige jeg har jobbet med, har ikke 

sett på dette som sin oppgave/ikke turt å ta det opp pga. frykt for konflikter med personen det gjelder. Dette kan ha både med fagansvarlig og den andre 

personen å gjøre - noen forstår hvordan ting funker og kan ta imot konstruktiv kritikk på en god måte, andre ikke i det hele tatt.

◾ Idag: ingen. Det eneste fagansvarlig gjør per idag, er å innkalle til møter der man tar en runde rundt bordet og bestemmer hvem som skal undervise hva neste 

semester. Ofte er det ikke mulig å vite dette på det tidspunktet instituttet ber oss om å avklare dette. Denne oppgaven kunne like gjerne studiekonsulenten ha 

gjort. Faganvarliges oppgaver må omdefineres til å være et bindeledd mellom ledelsen og fagmiljøet, der fagmiljøene i mye større grad trekkes inn i 

beslutningsprosesser i vid forstand.

◾ I liten grad

◾ Jeg kan ikke se at vervet gir autoritet i fagmiljøet - ser det mest som en administrativ avlastende oppgave for miljøet

◾ det bør gi autoritet men jeg tror ikke nødvendigvis det gjør det..

◾ Dette vervet gir og bør gi faglig autoritet. Under forutsetning at vervet skjøttes godt selvsagt.

◾ I noen grad, men det er nok andre ting som teller mer.

◾ Jeg har inntrykk av at vervet gir autoritet.

◾ Veldig lite, men det er bedre nå enn at begynnelse av termin.

◾ Noe autoritet - man uttaler seg på vegne av miljøet - men det er for det meste mye jobb og forholdsvis lite uttelling...

◾ Tilstrekkelig.

◾ Fagansvarlig fungerer som bindeledd mellom ledelse/administrasjon og fagmiljøet. Noen ganger kan dette ligne en øvelse i å sitte på to stoler samtidig, og det 

kan nøre opp under konflikter i/med fagmiljøet. Allikevel er min erfaring at min rolle som fagansvarlig ikke er blitt satt spørsmålstegn ved. Jeg har forsøkt å skape 

samhold i fagmiljøet gjennom å snakke seg frem til løsninger, og jeg opplever at det har fungert (selv om jeg nok på den måten har lagt lokk på en del gamle 

konflikter).

◾ I null grad. I fagmiljøer er autoritet faglig basert, mens fagansvar dreier seg om admin.

◾ det er avhengig av miljøet, I et stor miljø har fagansvarlig mer autoritet

◾ Jeg synes det er litt uklart hva slags autoritet fagansvarlig faktisk har. Instruksen sier mye om hvilke oppgaver og hvilket ansvarsområde som ligger til vervet, 

men lite om hvilken myndighet som følger med. Hva kan fagansvarlig faktisk bestemme/beslutte (og ikke) i forhold til de oppgavene som er definert? Hvis det er 

uenighet i gruppen om en sak som fagmiljøet skal ta stilling til, hva skal (og kan) fagansvarlig da egentlig bestemme? Hvis man f.eks. skal bli enige om en 

utlysningstekst, skal det da avgjøres ved en demokratisk avstemning (gitt at det er uenighet), og i hvilken grad skal fagansvarlig kunne skjære igjennom og si at: 

«dette er den teksten vi går for»? Slik det er nå, opplevde jeg at det var stor forståelse i gruppen for den jobben fagansvarlig skal gjøre, og at jeg hadde støtte 

sånn sett, men samtidig hadde jeg inntrykk av at den gjengse oppfatning var at fagansvarlig primært sett skal viderebringe eller formidle ulike syn i fagmiljøet 

opp mot ledelsen, og ikke beslutte noe. Jeg synes dette blir litt for tannløst i forhold til de oppgavene fagansvarlig har (tror for øvrig ikke at jeg er alene om å 

tenke slik). Så det jeg kunne ønske meg er litt tydeligere retningslinjer for fagansvarligs myndighet innad i fagmiljøet (og det blir egentlig mitt hovedpoeng i 

denne evalueringen).

◾ Jeg tror ikke et verv i seg selv gir noen særlig autoritet - det avhenger mer av hvordan den som innehar det utfører arbeidet knyttet til det.

◾ Ikke særlig kontakt

◾ Det må en fagansvarlig svare på.

◾ Man kan treffes for å diskutere forskning og undervisning som er tverrfaglig, dvs. går på tvert av avdelingene. Slik instituttet er organisert nå, er tverrfaglig 

samarbeid så å si umulig, især i undervisningen. Man kan også utveksle gode/dårlige erfarlinger i undervisningen, organiseringen av studieretninger mm. Hittil 

har man bare hatt kontakt med andre fagansvarlige på programrådsmøter, men disse møtene har kun vært informasjonsmøter, og uten vesentlig innhold. Man 

trenger en arena for tverrfaglig samarbeid i undervisningen. I dag er tverrfaglighet i undervisningen på disiplinnivå (språk, litteratur og områdestudier) helt 

forsvunnet, dette bør gjenopprettes.

◾ Det hadde sikkert vært fint med et forum for erfaringsutveksling - i alle fall når de står i vanskelige prosesser. Og evt. dersom de skal få en større rolle innen 

forskning / utviklingsarbeid

◾ Kontakt gjennom periodiske studiemøter er tilfredsstillende
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Hvor ofte bør fagansvarlig ha kontakt med ledelsen? Og om hvilke temaer?

Hvilken slags informasjon bør fagansvarlig eventuelt ha mer av?

◾ studiemøtet er en god oppfinnelse

◾ Ett til to møter i semestret.

◾ Avdelingen er relativt ulike - jeg har sjelden følt at møter med andre fagansvarlige er så veldig givende. Unntak er når man skal planlegge noe som bør 

samkjøres, eller som krever litt ekstra innsats, for eksempel mottaksuka, hvor det kan være nyttig å få ideer fra hverandre.

◾ Jeg tror det er nyttig at de fagansvarlige diskuterer med hverandre hvordan de løser ulike problemstillinger.

◾ Har ikke tenkt.

◾ Noen få møter hvor man kan sammenligne og diskutere problemstillinger, fremgangsmåter, ansvarsområder, etc.

◾ Noen møter i semestret burde være minimumskravet. Studiemøtet som ble innført i 2018 bør opprettholdes jevnlig.

◾ Ingen?

◾ Utbyttet av kontakten med andre fagansvarlige har så langt vært begrenset. Det henger sammen med hvordan rollen som fagansvarlig defineres; i stor grad 

handler den om å overholde frister og i så måte er det lite å få ut av kontakten med andre fagansvarlige. En litt annen/bredere definisjon av rollen som 

fagansvarlig ville gi større utbytte hva angår tverrfaglighet, utveksling av gode erfaringer fra undervisning, studiestart, rekruttering osv.

◾ Ikke nødvendig for å kunne utføre vervet.

◾ det er viktig å høre på andre erfaring

◾ I tillegg til den typen kontakt man per nå har i forbindelse med forskjellige møter med ledelsen/administrasjonen, kan man også tenke seg et forum der 

fagansvarlige får mulighet til å utveksle erfaringer seg imellom.

◾ Jeg tror ikke det er så stort behov for kontakt de fagansvarlige imellom i forhold til de oppgavene vi har per nå. Det måtte i så fall være hvis man skal ha emner 

som er felles for flere fagmiljøer.

◾ Ikke ofte, bare om store reformer

◾ Det må en fagansvarlig svare på.

◾ Studiemøter burde bli en arena hvor ideer og ønsker diskuteres og foreslås mot ledelsen

◾ Kontakt om stillingsutlysninger, forskningsmidler, endring i undervisning (studieløp/emner).

◾ Bør ha jevnlig kontakt med ledelsen, og en stadig gjentakende utfordring er at fagansvarlig ikke har fått med seg eller fått informasjon som vedkommende burde 

hatt. Fagmiljøet forventer at fagansvarlig fungerer som et bindeledd og har oversikt over f.eks. hva som er nytt (jfr. nye normer, implikasjoner for dem/ deres 

arbeid, Canvas, ny kvalitetssikring med ekstern sensur jevnlig etc.). Ofte er det studiekonsulenten som må passe på at fagansvarlig er oppdatert, eller som gir 

denne informasjonen til fagansvarlig. Jeg tenker det er viktig at det presiseres i kontakten med de fagansvarlige hva som forventes av dem (og det gjøres sikkert 

også, men det har ikke nødvendigvis den ønskede effekten..)

◾ jeg tror studiemøtet er en god arena

◾ Fagansvarlig bør stå i jevnlig kontakt med ledelsen. Hen er ledelsens forlengede arm for fagvirksomhet på gølvet.

◾ Hyppigheten kommer an på hvilke saker som er aktuelle. Det må åpenbart være kontakt i forbindelse med f eks (behov for) stillingsutlysninger. Samt hvis det 

dukker opp ting som angår avdelingen (f eks mulighet for relevante prosjekter, gjesteforskere, kontakter). Det viktigste er at fagansvarlig alltid har MULIGHET til 

å ha kontakt med ledelsen, også om eventuelle problemer som avdelingen opplever, eller som fagansvarlig opplever i utøvelsen av vervet.

◾ Normendringen er et eksempel på tema der fagansvarlig kan ha mer kontakt med ledelsen

◾ Lite. For det meste det ser ut at ledelsen er overveldet. H-F setter agenda med et krav etter en annet.

◾ Når noe avgjøres eller skal avgjøres som har innvirkning på fagmiljøet, direkte eller indirekte; om temaer som stillingsplan og stillinger, faglig fornying, midler og 

søknader, indikasjoner på problemer eller utfordringer

◾ Det vil avhenge av behov i fagmiljøet.

◾ Ved behov, men i tillegg bør nok ledelsen ta initiativ til samtaler en gang i blant (ikke for ofte) for å fange opp problemer som ikke er akutte.

◾ Jeg er skeptisk til tanken om regelmessighet i møtene mellom fagansvarlig og ledelse; møtene bør finne sted ved behov. Kanskje kunne man vurdere å gjøre 

mer bruk av muligheten til å invitere representanter for ledelsen (og administrasjonen) til fagmiljømøter for å orientere og for at fagmiljøet skal kunne stille 

spørsmål direkte.

◾ Kan ikke se at det trengs. Studiekonsulent og eksamenskonsulent holder.

◾ det fungerer bra som vi har det nå

◾ Slik det legges opp til nå, med fellesmøter og et møte mellom fagmiljø og ledelse, virker som en rimelig god frekvens. Temaene slik vervet er nå, vil 

hovedsakelig, rent generelt, være undervisningsrelaterte, og mer spesielt avhenge av hvilke undervisningsrelaterte temaer det vil være naturlig å ta for seg i gitte 

sammenhenger.

◾ Jeg tror det bør være «behovsbasert», og at møter avtales når det er konkrete saker som må diskuteres. Og da kanskje særlig hvis det er vanskelige 

personalsaker i fagmiljøet som har betydning for det oppgavene fagansvarlig skal skjøtte, slik som å legge undervisningskabalen.

◾ Kommer ikke på noe

◾ Det er veldig personavhengig, etter mitt syn.

◾ Om arbeidstidsregnskap?

◾ Fagmiljøet bør, via fagansvarlig, i mye større grad trekkes inn i instituttets beslutningsprosesser. Fagmiljøet bør trekkes inn som høringsinstans i forhold til: 

utforming av stillingsutlysninger (må også ha uttalelsesrett), høringsrett i evalueringer (f.eks. den årlige studiekvalitetsrapporten - de inneholder til dels en rekke 

feil - kunne ha vært unngått gjennom høring) og informasjon om begrunnelser for avslag av div. søknader (forskningsmidler og andre midler). Instituttet er per 

idag svært lukket. I den grad de ansatte trekkes inn, skjer det ved at ledelsen snakker med noen de mener er relevant å trekke inn, ikke gjennom formelle 

kanaler. Mye skjer ved at "noen har snakket med noen" og dette er kritkkverdig.

◾ Alt nytt som kommer/ er på trappene og får konsekvenser for vårt arbeid med undervisning, sensur, forskning

◾ vet ikke. men studiekonsulenten kan bistå med det meste.

◾ All relevant informasjon bør komme til fagansvarlig. Slik har ikke vært tilfellet.

◾ I og for seg er informasjonen tilgjengelig, men det er viktig at fagansvarlig vet om frister osv i god tid for å kunne legge gode planer. Hvis noe som gjelder 

avdelingen/faget dukker opp i noen sammenheng på institutt- eller fakultetsnivå, er det naturlig at fagansvarlig bør informeres.

◾ Endring av normer og lignende.

◾ Hva er ledelsens tekning om studieløp og bemanning i fremtiden?

◾ Muligens om timeregnskap, hvem som kan søke om forskningsfri, hvem som har frikjøp; tall for opptak og gjennomføring; informasjon som gjør arbeidet som 

fagansvarlig lettere

◾ Det er trolig mulig å koordinere årshjulet for undervisningsplanlegging bedre med behovene i fagmiljøet. Ikke alle frister er reelle eller presist beskrevet. Av og til 

legger vi mye arbeid i å overholde frister som ikke er nødvendige eller velvalgte (og opplever f.eks at ingenting skjer med innlevert materiale før mange uker er 

gått).

◾ Jeg opplever at det i fagmiljøet stadig oftere snakkes om et "skinndemokrati" på fakultets- og instituttnivå. Derfor har jeg tro på større åpenhet og innsyn for 

fagansvarlig og fagmiljøet i prosesser som angår fagmiljøet: evalueringer og rapporter, hvilken argumentasjon som ligger til grunn for opprettelse/nedleggelse av 

emner, for å utlyse stillinger osv.

◾ Tilstrekkelig informasjon blir utsendt p.t. At vi fikk århjul, var et fremsteg.

◾ jeg vet ikke

◾ Slik vervet er nå, klare begrunnelser for undervisningsrelaterte tiltak/vedtak/avgjørelser som fattes av ledelsen.

◾ Det kommer vel litt an på hva slags oppgaver fagansvarlig skal ha fremover, men i forhold til de oppgavene som ligger der nå tror jeg det er greit slik det er nå.
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Har du ideer til/ønsker for andre former for uttelling/kompensasjon (for å være fagansvarlig) enn timer på arbeidspliktregnskapet?

Kommenter også gjerne instruksen for fagansvarlige:

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/ilos/beslutninger/Fagansvarlige/instruks-for-fagansvarlig-ved-ilos.html

Se nylige endringer i Nettskjema (v283.0)

◾ Nei

◾ - Tilbud om gratis lederutviklingskurs e.l.? Det forbereder dem på jobben, og vil kanskje være attraktivt på cv-en for dem som sikter oppover (typ styre/dekanat)? 

- Vekt i vurdering av en evt. søknad om høyere lønn? - Vekt i vurdering av en evt. søknad om professoropprykk?

◾ Flere timer.

◾ Frikjøp fra undervisning? Flere timer på regnskapet? Mulig til å delta på lederutdanningskurs?

◾ middag med de andre fagansvarlige.

◾ God ledelse på seksjonsnivå bør føre til lønnsforhøyning..

◾ Nei (mener timer i regnskapet er en grei kompensasjon). Eventuelt kunne man kanskje (i stedet) få tilgang til å bruke vit-ass et bestemt antall timer, men det er 

jo ikke alle som ville ha behov for dette.

◾ Har ingen ønsker.

◾ Det er jo konkret tid og konkrete timer man bruker (og noen ganger i stort monn), så uttelling i arbeidspliktregnskapet er en selvfølge; men en betalt studietur til 

et annet universitet eller et seminar med andre fagansvarlige kunne også være av interesse i tillegg; frikjøp av undervisning et annet semester ville være av stor 

interesse

◾ Har ikke tenkt.

◾ Nei. Det er tid som gjelder.

◾ Nei, egentlig ikke. Arbeidet har riktignok mer og mindre intensive perioder, men arbeidsmengden overgår nok generelt de 45 timene man får i 

arbeidspliktregnskapet.

◾ Hadde gjerne sett at uttelling i timeregnskap var fastsatt slik at innsatsen kunne kalibreres etter det.

◾ kanskje en gang i året kan det være en felles middag med de andre fagansvarlige eller et møte utenfor Oslo

◾ Nei, egentlig ikke slik fagansvarligs oppgaver er i dag, men hvis det er slik at funksjonen «må justeres noe» fremover, slik det står i skrivet om «Mer myndighet til 

fagmiljøene», så kan det vel tenkes at andre ting blir aktuelt. Hvis fagansvarlig skal ha en større rolle i forhold til forskningen i fagmiljøet f.eks. så kunne kanskje 

frikjøp fra undervisning være like bra som timer. Dette blir veldig hypotetisk og tentativt her og nå, men hvis fagansvarlig skal ha en større rolle i forskning, kan 

det jo tenkes at hun/han skal møte med forskningsleder med jevne mellomrom, og da tror jeg frikjøp er bedre enn timer.

◾ Det er et administrativt verv, så i utgangspunktet bør det gi kompensasjon som administrativt arbeid på arbeidspliktregnskapet. Dersom vervet blir mer 

omfattende, kan man imidlertid tenke seg en ordning der det snarere automatisk medfører vesentlig redusert undervisningsplikt de semestrene man er 

fagansvarlig.

◾ Kanskje det går an å forklare hva som ligger i punkt 1, f.eks. nevne noen eksempler på kritikkverdige forhold? Punktet som det står nå er såpass vagt formulert 

at det er lett å avskrive for en fagansvarlig som ikke ønsker å ta ansvar. I tillegg kan de fagansvarlige kanskje minnes på instruksen fra tid til annen, enten av 

studiekonsulent eller ledelse? Jobber med en over middels samvittighetsfull fagansvarlig nå, og denne personen har ikke f.eks. satt opp møteplan, tatt ansvar for 

fordeling av masterveiledere til forrige kull eller sørget for at timelærere har en kontaktperson. Og jeg kan bare anta at det er forglemmelser fra fagansvarlig sin 

side.

◾ Mesteparten av det som instruksen ber skal skje på fagmiljømøter er saker som utarbeids fortløpende i samarbeid med studiekonsulent, og trengs ikke å tas opp 

på et møte (hvem skal ta hvilket emne neste semester, hvem skal bli vikar, hvem skal være kontaktperson for vikar etc.) I henhold til årshjulet skal mesteparten 

av undervisningsplanleggingen være klart på et så tidlig tidspunkt da det er umulig å ha det pga permisjoner, forskningsfri, uavklarte tidspunkter for disputaser 

etc. Mesteparten av det som står i instruksen nå, kan avklares fortløpende mellom studiekonsulent og fagansvarlig, man trenger ikke fagmiljømøter til dette. På 

fagmiljømøtene bør de mer overordnede sakene behandles, og fagmiljøene bør få mer reell makt. I tillegg bør det opprettes et eget organ for tverrfaglig 

samarbeid ved instituttet innen språk, litteratur og områdestudier.

◾ Kanskje en idé med et "oppstartsmøte" for nye fagansvarlige i januar der det avklares hva vervet innebærer og hva som forventes av dem. Litt kompliserende at 

ikke alle fagansvalige skiftes ut samtidig, men jeg mener vel egentlig også at ikke alle bør være fagansvarlige.

◾ Det burde også bli mer regulert av ledelsen og studieadministrasjon hvordan vervet tas over av kolleger i fagmiljøet - kanskje vervet burde ikke vare lenger enn 

et år av gangen

◾ Ikke kommentar til instruksen, men til noe annet: Det kunne være nyttig om avdelingene hadde en nestleder, dvs en person som kan tre inn hvis fagansvarlig blir 

syk, for eksempel, eller som kan representere avdelingen på møter som fagansvarlig er forhindret fra.

◾ Absolutt idealisk tenkning. For å ha ansvar må man ha autoritet. Autoritet avhenger om respekt, men makt også.

◾ Instruksen er grei og har det viktigste; punkt 6 kunne med fordel flyttes opp, da undervisningsplanlegging er en svært viktig del av fagansvarliges oppgaver

◾ Den er ok, men man kan evt tilføye ansvar for sosiale markeringer (runde bursdager) og tiltak av typen faglig lunsj. Andre kommentarer: Timeuttellingen for 

fagansvarlig-vervet er generelt for liten (satsene er mye høyere på ILN). Det er vanskelig å måle innsatsen fordi det er et helhetlig ansvar der oppgavene sprer 

seg over tid, ikke et akkordarbeid som kan avgrenses til et lite sett timer. Arbeidet kan lett gå utover forskningstiden. Det er dessuten viktig å se sammenhengen 

mellom den fagansvarliges innsats og velfungerende studieprogrammer samt gode gjennomføringstall. På sikt kan det bli dyrt å holde seg med lave satser for 

dette vervet. Med de gjeldende satser bør man ikke legge mer arbeid på den fagansvarlige (slik man diskuterer ved ILOS nå).

◾ Jeg forstår det slik at det pågår en prosess, der man ser over ansvarsfordeling/rolledefinisjon for studiemøter, programråd og fagansvarlig/fagmiljø. Selv om 

instruksen for de fagansvarlige nevner en rekke oppgaver, er min erfaring at dette veldig ofte kokes ned til ren og skjær planlegging i forhold til frister. Jeg mener 

det er viktig - som nevnt i det første spørsmålet - at det i større grad legges til rette for diskusjoner i fagmiljøet om visjoner og mål for å oppnå større grad av 

indre sammenheng. Derfor er det utmerket at fagmiljøene nå kan søke penger bl.a. for å bedrive utviklingsarbeid. Jeg har tro på at dette også vil bringe frem 

flere overordnede spørsmål, som kan gjøre programrådsmøtene mer givende enn de har vært til nå.

◾ -

◾ Jeg synes instruksen er klar og god på de oppgavene fagansvarlig har i dag, og kanskje særlig for tildeling av masterveileder, men det er jo mange oppgaver 

som skal utføres, og jeg savner altså noen klarere retningslinjer for fagansvarligs myndighet.

Page 4 of 4Evaluering fagansvarlig, svarfrist 23. februar – Rapport - Nettskjema

28.02.2018https://nettskjema.uio.no/user/form/submission/report.html?id=93723


