
Vedlegg 1: Forsterket masterprogram - Nordic Media 
 

Vi viser til tidligere utsendte Faglige prioriterte forskningsområder 2015-2018, og ettersender dette 

notatet med informasjon om forsterkede masterprogram.  

Forutsetninger: 
Med de forsterkede masterprogrammene, ønsker HF å få frem masterprogram som skal 

 være fakultetets flaggskip.  

 være attraktive for nye søkere  

 ha svært høy kvalitet 

Disse målene skal nås gjennom 

1. tett og god oppfølging av studentene (faglig og administrativt),  

2. høy studentaktivitet, som hyppigere innleveringer,  

3. utvikling av innovative og forskningsnære arbeidsformer.  

4. Tiltak som gir gode resultater deles, slik at effekten av forsterkningen tjener hele fakultetet.  

5. Rekruttere studenter som ønsker høy aktivitet og tett kontakt med fagmiljøet 

6. Sikre at studentene til enhver tid møter engasjerte og aktive forskere,  

7. målrettet på å skape et inkluderende og godt læringsmiljø 

Relevante tiltak foreslått:  
 

a. Flere ansatte per student for å sikre tettere oppfølging 

b. Mulighet for kostnadskrevende undervisning som lab/felt osv. 

c. Mulighet for mer undervisning per emne 

d. Videreutvikling av programmet gjennom tett kontakt med arbeidslivet, blant annet ved 

Exchange-avtaler og ansettelse av professor II / praksis II’er 

e. Bygge delekultur blant studenter og ansatte (felles visjon og ambisjon, nye arbeidsformer, 

kompetanseutvikling) 

f. Lage utvekslingsavtaler med gode utenlandske læresteder 

g. Masterstipend i forskningsprosjekter 

Foreslåtte virkemidler er (eksempler):  

• Driftsmidler 

• Studentstipend 

• Ekskursjoner  

• Tilsetting av professor II / Praksis II’er 



• Tilsetting i faste undervisningsstillinger (universitetslektor/dosent).  Det forutsetter imidlertid 

at instituttets langtidsbudsjett i så tilfelle gir rom for at instituttet selv tar over lønnskostnadene etter 

fire år. 

Finansiering 
Finansieringen går over 4 år med start i 2014, og fordeles i utgangspunktet slik: 

2014 0,5 mill 

2015 1,5 mill 

2016 1,5 mill 

2017 0,5 mill 

Forslag til disponering, jfr. forutsetningene som beskrevet over 
 

Mål nr. Tiltak 2014 2015 2016 2017

3,6,7,

Professor II- 

Norden kr 175 000,00 kr 175 000,00

3,6,7,

Professor II- 

Norden kr 175 000,00 kr 175 000,00

1

Lektorvikar 50% - 

3 år kr 200 000,00 kr 400 000,00 kr 400 000,00

3,5,6,7, Studietur 1 sem. kr 200 000,00 kr 200 000,00 kr 200 000,00 kr 200 000,00

3,5,6,7, Studietur 3 sem kr 200 000,00 kr 200 000,00 kr 200 000,00

5

Målrettede 

rekrutteringstilta

k ("ivy league" 

samarbeidsrelasj

oner kr 100 000,00 kr 100 000,00

Evaluering av 

intern. 

Ekspertpanel kr 100 000,00 kr 100 000,00

1,5,6,

Frikjøp og 

gjesteforelesere kr 200 000,00 kr 200 000,00

5,7

Diverse, inkl. 

sosiale tiltak kr 50 000,00 kr 50 000,00

Totalt kr 500 000,00 kr 1 500 000,00 kr 1 500 000,00 kr 500 000,00

Tildeling kr 500 000,00 kr 1 500 000,00 kr 1 500 000,00 kr 500 000,00

Over/underskudd kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
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