
 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Rektor 

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

Rektors kontor 
Telefon 55 58 20 02 
Telefaks 55 58 96 43 

Postadresse 
Postboks 7800 
5020 Bergen 
 

Besøksadresse 
Muséplass 1 
Bergen 

Saksbehandler 
Bente Krossøy 
55582023 
 

 
Universitetsmuseet 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Det medisinske fakultet 
Det humanistiske fakultet 
Det juridiske fakultet 

Det psykologiske fakultet 
Universitetsbiblioteket 
Fakultet for kunst, musikk og design 

 
 
UiB 75 år: Invitasjon til å bidra i jubileumsåret   
 
I 2021 fyller UiB 75 år, og hele organisasjonen inviteres til å bli med på markering av 
jubilanten.   
 
UiB ble formelt opprettet med stortingsvedtaket 9. april i 1946. 25. oktober samme år hadde 
UiB sin første grunnsteinsnedleggelse – for kjemisk institutt og botanisk lab på Florida.  
 
Det er opprettet en jubileumskomité som består av rektor Margareth 
Hagen, universitetsdirektør Robert Rastad, dekan Karl Harald Søvik fra Det juridiske fakultet, 
professor Astri Andresen fra Det humanistiske fakultet og leder for 
Studentparlamentet Sandra Amalie Lid Krumsvik.   
 
Komiteen oppfordrer med dette 
fakulteter, Universitetsmuseet, Universitetsbiblioteket og studentorganisasjoner  
til å bidra i til markeringen.  
 
Komiteen har lagt følgende planer: Jubileumsåret skal 
åpne med et foredrag sendt fra Tårnsalen 9. april, hvor vi blir tatt med gjennom de store 
linjene i UiBs historie. Til høsten blir det en egen jubileumsuke 25. – 31. oktober, med 
aktiviteter og arrangementer for UiBs studenter og ansatte, men også for et bredere 
publikum.   
 
Jubileet vil ha «Kunnskapen som formet samfunnet» som overbygning, og skal 
synliggjøre våre verdier, våre styrker og vår samfunnsrolle, med fakultetene og 
universitetsmuseet som våre viktigste kunnskapsarenaer.  
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Bidrag til jubileumsåret   
UiB har satt varige spor i det norske samfunnet, 
gjennom samfunnsutvikling, verdiskaping, offentlig debatt, og i kulturlivet. Markeringene kan 
følge linjene bakover i tid og løfte frem personer, 
hendelser, utdannings- eller forskningsresultater av særlig betydning, eller diskutere og 
se nærmere på universitetets rolle i samfunnet i dag og i fremtiden.  Dere inviteres til å bidra i 
jubileumsåret slik at UiB får vist frem sine beste sider.    
 
Rammer   

 Bidragene kan foregå fra og med studiestart og ut året 2021  
 Bidragene kan variere i 

form; eksempelvis foredrag, podkast, omvisninger, debatter, samtaler, utstillinger, tryk
ksaker, konserter, opplesninger, kunstprosjekter, kronikker  

 Bidragene blir en del av den overordnede jubileumsparaplyen og med egen grafisk 
profil  

 Bidragene må planlegges, organiseres og bekostes av bidragsyter  
 Bidragene fra fakultet/fagmiljø koordineres på fakultetsnivået  

 
Frister  

 Meld inn bidrag til høstens markering innen 30. april  
 Innhold til nettsider og program må være klart innen 1. juni  

 
Kontakt  
Ved spørsmål, ta kontakt med representantene i prosjektsekretariatet  

 Bente Krossøy (leder sekretariatet), Bente.Krossoy@uib.no / 92694172  
 Ingrid Endal (fakultetskontakt), Ingrid.Endal@uib.no / 91143982  
 Eli Kristine Økland Hausken (museumskontakt), Eli.Hausken@uib.no / 48133749  
 Jo Hjelle (bibliotekskontakt), Jo.Hjelle@uib.no / 90952776  
 Jørgen Thune Johnsen (kommunikasjonsarbeid), jorgen.johnsen@uib.no / 97647829  
 May-Helene Gram Franck (studentkontakt), mayhelene.g.franck@gmail.com / 

97515669   
 Vebjørn Granum Kjersheim (rektors kontor) vebjorn.kjersheim@uib.no / 46937395  

  
Vi håper på mange og spennende bidrag fra enhetene.   
  
Med hilsen   
   
Margareth Hagen  
rektor   Robert Rastad  
         universitetsdirektør 
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