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Bakgrunnsdokumenter
•

Fakultetsstyresak 40/18 Navneendring Institutt for kunst
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/sak_4018_navneendring_-_institutt_for_kunst.pdf

Saken gjelder:
Det er universitetsstyret selv som fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivå,
jf. uhl § 9-2 (4). Det innebærer at opprettelse og nedleggelse av grunnenhetene ved UiB
vedtas av universitetsstyret. Det gjelder også fastsetting av navn på grunnenhetene. I denne
saken skal styret ta stiling til fakultetets forslag om å endre navnet på «Institutt for kunst» ved
Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) til «Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst».
Bakgrunn
I arbeidet med å opprette Fakultet for kunst, musikk og design ble spørsmål om navn på
fakultetets institutter vurdert, men styringsgruppen anbefalte at det heller skulle inngå i
fakultetets arbeid med strategi og profilering.
Da fakultetsstyret behandlet saken i sitt møte 9. mai 2018, fakultetsstyresak 40/18, vedtok
det å anbefale at navnet skal være Kunstakademiet, på engelsk; Academy of Fine Art. I
etterkant har det vært dialog mellom universitetsledelsen og fakultet om saken.
Fakultetsledelsen har i notat av 15. oktober foreslått at nytt navn på instituttet skal være
Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst, på engelsk The Art Academy – Department of
Contemporary Art. Inkluderingen av samtidskunst/Contemporary Art i instituttnavnet gir
relevant tilleggsinformasjon og fakultet mener navnet vil fungere godt både på norsk og
engelsk.
Universitetsdirektørens kommentar
Universitetsdirektøren stiller seg bak forslaget fra fakultetet som viderefører praksisen ved at
instituttets organisatoriske plassering og institusjonelle tilhørighet går klart av navnet på
samme måte som for et annet institutt ved fakultet; Griegakademiet – Institutt for musikk.
Universitetsdirektøren legger derfor fram følgende
forslag til vedtak:
Universitetsstyret fastsetter at nytt navn for Institutt for kunst skal være «Kunstakademiet –
Institutt for samtidskunst», på engelsk; «The Art Academy– Department for Contemporary
Art».

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør
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Vedlegg: Navnepraksis for alle tilsvarende enheter og institusjoner
Institusjon

Enhet

Plass i organisasjon

Engelsk navn

Kunsthøgskolen i
Oslo (KHiO)
Norges teknisknaturvitenskapelige
universitet (NTNU)

Kunstakademiet

Fagavdeling

Kunstakademiet
Trondheim (KiT)

Institutt ved Fakultet
for arkitektur og
billedkunst

Universitetet i
Tromsø (UiT)

Kunstakademiet

Institutt ved Det
kunstfaglige fakultet

Det kongelige
Danske
Kunstakademi i
København
Konstakademien
(Kungl. Akademien
för de fria konsterna)
i Stockholm
Kungl.
Konsthögskolan i
Stockholm

Selvstendig
institusjon

Academy of Fine Art, Oslo
National Academy of the Arts
Trondheim Academy of Fine
Art, Faculty of Architecture
and Design, Norwegian
University of Science and
Technology (NTNU)
Tromsø Academy of
Contemporary Art, Faculty of
Fine Arts, UiT The Arctic
University of Norway
The Royal Danish Academy of
Art

Selvstendig
institusjon

The Royal Academy of Fine
Arts

Selvstendig
institusjon

Royal Institute of Art

Stockholms
Konstnärliga
Högskola
Lunds Universitet

Selvstendig
institusjon

Stockholm University of the
Arts

Konsthögskolan i
Malmö

Del av Konstnärliga
fakulteten

Gøteborgs
Universitet

Akademin Valand

Umeå Universitet

Konsthögskolan

Institutt ved
Konstnärliga
fakulteten
Institutt ved
Humanistisk fakultet

Malmö Art Academy, Faculty
of Fine and Performing Arts,
Lund University
Valand Academy, Faculty of
Fine, Applied and Performing
Arts, University of Gothenborg
Umeå Academy of Fine Arts,
Faculty of Arts, Umeå
University
Academy of Fine Arts,
University of the Arts

Konstuniversitetet i
Bildkonstakademin
Helsinki
Royal Academy of
Arts i London
Académie des beauxarts i Paris
Van Eyck Academie i
Maastricht

En av tre akademier
Selvstendig
institusjon
En av fem akademier
som utgjør Institut de
France
Selvstendig
institusjon

French Academy of Fine Arts
Van Eyck Academy
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Navneendring Institutt for kunst, Fakultet for kunst, musikk og design – Sak til
Universitetsstyret
Viser til tidligere oversendt brev (sak 2018/10379).
Primært ønsket fakultetsstyret at Institutt for kunst får navnet Kunstakademiet, der styret
gjorde følgende vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til Institutt for kunsts ønske om å endre navn til Kunstakademiet
men at det føyes til i all profilering og lignende: Institutt ved Fakultet for kunst musikk og
design, UiB – på engelsk: med tilføyelsen «Department at Faculty of Fine Art, Music and
Design, UiB, og ber om at saken tas videre til Universitetsstyret.
I etterkant har fakultetet hatt dialog med universitetsledelsen og Institutt for kunst, og vi
fremmer på det grunnlag et godt alternativ, mer i tråd med UiBs navnepraksis:
•
•

Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst
The Art Academy – Department of Contemporary Art.

Inkluderingen av samtidskunst/Contemporary Art i instituttnavnet gir relevant
tilleggsinformasjon. Vi mener navnet vil fungere godt både på norsk og engelsk. I all
informasjon som går fra instituttet skal institusjonstilhørighet inngå, slik navnepraksis er på
UiB.
Fakultetsstyret har vært orientert om dialogen som har vært med universitetsledelsen.
Vi ber om at saken blir behandlet i Universitetsstyrets møte 25. oktober.

Vennlig hilsen
Frode Thorsen
Dekan
Eli Neshavn Høie
Assisterende fakultetsdirektør

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Fakultet for kunst, musikk og design
Telefon 55587300
post@kmd@uib.no

Postadresse
Postboks 7800
5020 BERGEN

Besøksadresse
Møllendalsveien 61
Bergen

Saksbehandler
Eli Neshavn Høie
55583227
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