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Universitetet i Bergen 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 

_______________________________________________________________ 

PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 

Sted: rom 435, HF-bygget 

Dato/ tid: mandag 10. desember 2012 kl. 11.00 – 12.30 

Innkalt: Gjert Vestrheim, Jørgen Bakke, Victoria Rosén, Daniel Apollon, Randi Neteland, Håvard 

Østrem Peersen, Arnt Robert Leganger, Signe Nilssen, Stig Andreassen 

Invitert: Gisle Selnes 

Ikke møtt: Keld Hyldig 

 

Dagsorden 

Innkalling og sakspapir godkjent. 

 

Sak 37/12 Orienteringssaker  

-Aktuelle saker i det kommende fakultetsstyremøtet ble diskutert, bl.a. forslag til omorganisering av 

bachelorstudiene 

-Budsjett 2013: LLE ser ut til å få kr 619 000 mindre til generell drift og timelærermidler neste år. 

Budsjettet vil bli egen sak i instituttrådsmøtet 21. januar 2013.  

-Fulbright-ordningen ved Digital kultur fortsetter også for 2013/2014 

-Møteplan for våren: Støtte til ordningen med instituttrådsmøter rett i forkant av 

fakultetsstyremøter. Første møte i instituttrådet 2013 blir 21. januar. Møteplan for våren vil bli 

vedtatt i dette møtet. 

-Det vil være et viktig mål for kommende år å øke bevisstheten i fagmiljøene rundt premissene for og 

mekanismene i den vitenskapelige bemanningsplanen. 

-«Ny nasjonal strategi for humaniora»: Dokument vil bli sendt ut til alle ved instituttet på høring 

Vedtak: 

Orienteringssakene er tatt til orientering. 

 

Diskusjonssaker 

38/12 Administrativ bemanningsplan – styrking av administrasjonen ved LLE 

Administrasjonssjefen orienterte kort om tankene rundt en ny stilling ved LLE innen 

forskningsadministrasjon. Behovet er størst innen prosjektoppfølging, såkalt «project management». 

Dette ble også støttet av innspill fra møtet. Det ble understreket av vedkommende må ha en viss 

bakgrunn innen prosjektøkonomi, i tillegg til høy kompetanse innen forskning og 

forskningsadministrasjon. 
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Vedtak: 

Instituttrådet tar orienteringen til orientering, og ber om at administrasjonssjef og 

instituttleder tar med innspill fra diskusjonen i det videre arbeidet. 

 

Vedtakssaker 

Sak 39/12 Endelig vedtak av FFU-mandat 

Det ble en del diskusjon rundt det foreslåtte punkt 1c i mandatet. Rosén la fram forslag til nytt punkt 

1c, og dette fikk enstemmig støtte i møtet (endringer markert med gult): 

c) Utvalget har etter mandat fra instituttleder også ansvar for opplæringsdelen av 

doktorgradsprogrammet og for den lokale kvalitetsutviklingen av forskerutdanningen. Utvalget har 

etter mandat fra instituttleder også ansvar for opplæringsdelen av doktorgradsprogrammet og for 

den lokale kvalitetsutviklingen av forskerutdanningen. Utvalget har ansvar for oppfølging av det 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.  I tillegg skal utvalget delegere ansvar for utvikling og 

organisering av lokale emner, og det skal oppmuntre til at forskermiljøene utarbeider søknader til 

nasjonale og internasjonale forskerkurs.  

Vedtak: 

IR slutter seg til framlegget til nytt mandat for FFU. 

 

Sak 40/12 Oppnevning av forskningsetisk komité 

Vedtak: 

Instituttrådet slutter seg til forslaget om forskningsetisk komité ved LLE.  

 

Sak 41/12 Eventuelt 

Studentene har fått støtte fra instituttet til å trykke opp informasjons- og rekrutteringsbrosjyre for 

instituttutvalget. Brosjyren skal deles ut til LLE-studenter. 

 

 

 

 

 

Johan Myking 

instituttleder    Siri Fredrikson 

       adm.sjef/sekretær 
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