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BREV TIL FAKULTETSSTYRET:  
HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ‘INNPASSING AV SENTRE’ 
 
Dette notatet er skrevet på vegne av alle masterstudentene ved TIK-senteret, og vi ber 
fakultetsstyret om å avvise prosessen. 
 
TIK er et velfungerende tverrfaglig senter med godt internasjonalt renommé. Det er gode og stadig 
økende søkertall til masterprogrammene, god økonomi og forskningsdelen får gode karakterer av 
forskningsrådet (Evaluation of the Social Sciences in Norway, 2018). TIKs to fagfelt, innovasjon og 
vitenskap- og teknologistudier (STS), kombinerer teorier og perspektiver fra mange ulike 
fagdisipliner. Vi mener at de unike, tverrfaglige perspektivene i STS og innovasjonsstudier, som er 
bærebjelkene i masterprogrammene ved senteret, ivaretas best på et selvstendig senter.  
 
Som et selvstendig senter når TIK ut til mange potensielle masterstudenter med ulike bakgrunner, alt 
fra statsvitenskap, filosofi, sosiologi og økonomi, for å nevne noen. TIK tilbyr spesialisering i 
innovasjonsstudier og STS, begge med en sterk tverrfaglig forankring. Perspektivene som luftes i 
forelesninger, kollokvier og faglige samtaler styrkes av mangfoldigheten i studentenes fagbakgrunn 
og i tverrfagligheten i TIKs profil. Nettopp tverrfagligheten i begge spesialiseringer av TIK og ESST 
masterprogrammene er en viktig faktor i TIKs høye søkertall. Vi mener at senterets tverrfaglige profil 
vil svekkes dersom TIK legges under Sosialantropologisk institutt (SAI), og dermed vil også 
studentrekrutteringen og mangfoldet blant studentene på TIK svekkes. Å underlegge TIK SAI kan 
potensielt ha negative ringvirkninger som kan svekke TIKs renommé blant studenter, ansatte, men 
også potensielle arbeidsgivere, rekrutteringsgrunnlaget og på sikt også den tverrfaglige profilen. 
 
Dersom TIK-senteret underlegges og administreres av et annet institutt, er det stor fare for at 
senteret overstyres av noen som ikke kjenner fagfeltet og fagtradisjonen. Vi frykter at TIKs fagfelt vil 
bli nedprioritert, vil måtte konkurrere om ressurser i større grad enn i dag, og dermed miste både 
autonomien og egenarten som har bidratt til gode resultater for både forskere og studenter. Dette vil 
over tid også gå utover kvaliteten på masterprogrammene. 
 
Som studenter ønsker vi også å påpeke at det ikke nødvendigvis blir bedre forskning og 
tverrfagelighet av å tvinge ulike fagmiljøer sammen. Valget om å legge TIK under SAI fremstår faglig 
som relativt tilfeldig, og det er ingen grunn til å tro at dette vil styrke det faglige miljøet, tvert imot. 
Vi ser ingen gode faglige argumenter for å flytte TIK-senteret. 
 
Det er kritikkverdig i denne prosessen at endring er foreslått vedtatt uten prosess. Høringsrunden er 
heller ikke gjennomført på en tilfredsstillende måte. Studentene har ikke blitt tilstrekkelig informert 
og relevante studentorganer har ikke blitt bedt om å komme med høringsuttalelse. Vi mener derfor 
at studentenes høringsrett ikke er ivaretatt (jf. Universitets- og høgskoleloven § 4-1). For eksempel 
blir ikke studenter nevnt, og ingen studentforeninger er satt opp som mottakere i brevet som ble 
sendt ut om høringsuttalelse fra dekanen. I tillegg mener vi at prosessen har gått alt for raskt, og 
uten reell mulighet for medvirkning. Vi ber derfor fakultetsstyret om å avvise prosessen. 
 

 


