
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: 11. mai 2012 kl. 10.00 – 11.30 

 

Innkalt: Gjert Vestrheim, Torodd Kinn, Jørgen Bakke, Victoria Rosén, Sigrun Eilertsen, Randi 

Neteland, Håvard Østrem Peersen, Arnt Robert Leganger, Malin Bakken 

Invitert: Endre Brunstad 

Meldt frafall: Gjert Vestrheim, Jørgen Bakke, Randi Neteland 

Til dagsorden 

a) Innkalling og sakspapir godkjent. 

b) Protokoll fra 20/2, godkjent på sirk. Ingen ytterligere merknader. 

Sak 16/12 Orienteringssaker  

a) Endelig HMS-plan for 2011 lagt fram 

b) Programstyrer: Instituttstyrer jobber med klargjøring av mandat, oppnevninger 

c) Prosjektsøknader: Bedre rutiner i forkant av søknad. Saksframlegg tidlig høst. 

d) Revidert arbeidstidsregnskap: Første møtet i høst. 

e) Stillinger i prosess: orientering ved Fredrikson. Oversikt: 

1.am/professor i nordisk fagdidaktikk 

1.am/professor i norrøn filologi 

4 utlyste stipendiatstillinger, fra 1. september 

Eksamenskonsulent, fast stilling 

Universitetslektor i norsk som andrespråk, fast stilling 

Universitetslektor i nordisk litteratur, vikariat, 10 md. 

Forsker i lingvistikk, NonCanCase  (12 md.) 

Humanistisk IT-konsulent, Clarino/INESS/Elmcip (50 %, ut juni 2013) 

Postdoktor i korpuslingvistikk, INESS (3-årig, fra 1. oktober) 

Forsker i språkinfrastruktur, Clarino (3-årig) 

3-årig stipendiatstilling knyttet til prosjektet Contextual aspects of text organization (lyses ut 

medio mai) 

Postdoktor i gammelgresk, NonCanCase (2-årig, lyses ut medio mai) 

f) Disputaser våren 2012: Ni disputaser i vår, prognosen er fire disputaser høsten 2012. 

Orienteringssakene ble tatt til orientering. 

 



Diskusjonssaker 

Sak 17/12 Høringsdokument - instituttstrategien  

Innspill til dokumentet: 

-Teksten vedr. faglig mangfold: Blandet mottakelse, men tekstene kan godt få stå som enkeltfagenes 

stemme. 

-Forskerutdanning: også nasjonalt nettverk må nevnes, ikke bare internasjonale. Også regionalt 

samarbeid må fremheves.  

-Formidling: Premiering av formidlere – veldig vagt. Hvordan, hva skal premieres? 

-Blogg: Fagrettet blogging, ikke LLE-rettet. Kan ha en miljøbyggende, rekrutterende funksjon. Det er 

behov for fagsider som retter seg mot større grupper studenter og ansatte. Vi bør sette av ressurser 

til dette arbeidet over budsjettet. 

- Punktet om estetikk er malplassert. 

-Forskning: Fokus må være på å videreutvikle forskning av høy kvalitet. Til dette med å øke antall 

poenggivende publikasjoner, så bør dette være et delmål, ikke et hovedmål. Poengsystemet gis for 

stor plass i vår strategi. 

-Få med et eget punkt om korrekturlesing. 

-Forskerutdanning: Ingenting nevnt om veilederfunksjonen. 

Vedtak: IR sluttet seg til høringsdokumentet fra instituttleder, med de merknadene som 

kom frem i møtet.  

 

Sak 18/12 Eventuelt 

Studentrepresentantene tok opp problemstillingen med mulig fredagsstenging ved 

spesialsamlingene i HF-bygget. De skulle selv følge opp saken vis-à-vis UB. 

 

6. juni 2012 

 

Johan Myking 

instituttleder    Siri Fredrikson 

       adm.sjef/sekretær 

 

 


