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

Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 23.04.2013. Møtet ble holdt 
i møterom i kjeller, Villaveien 1a, og varte fra kl. 09.15 – 12.55. 

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet:

Forfall:

Prodekan Lillian Helle, Randi Koppen (vara Ana Beatriz Chiquito), Johannes Servan (vara 
Knut Leikvoll Melvær)

Gjert Kristoffersen, Gisle Selnes (ikke til stede under S 37/13), Siri Meyer (til stede under       
S 37/13), Anne Granberg, Ana Beatriz Chiquito, Jan Heiret, Randi Rolvsjord, Knut Leikvoll 
Melvær, Anne Hestnes, Tor Sivertsen Prestegard, Mikkel Andreas Eriksen, Linnea Reitan 
Jensen

Fra administrasjonen:

Fakultetsdirektør Trine Moe, fagøkonom Annhild Fetveit (forlot møtet etter S 33/13), 
utvalgssekretær Vibeke Askeland

Fra dekanatet:

Visedekan Jan Oldervoll

Andre:

Journalist Hilde Kristin Strand (På Høyden), til og med behandlingen av S 33/13.
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GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Godkjent.

- Dekanen orienterte om den foreløpige rapporten og prosessen rundt evalueringen av              
instituttsammenslåingen ved LLE.

- Dekanen ga en orientering om utvikling i publikasjonspoeng ved HF. Oversikten for 
2012 viser en nedgang på ca. 10 %.

- Dekanen ga en orientering om søkertallene til samordnet opptak som viser en økning på 
ca. 10 %.

- S 37/13 ble behandlet før S 34/13.

- S 37/13 – notat utdelt i møtet.

- Orientering om praktisering av meroffentlighet. Fakultetsstyret bestemte at det skal 
praktiseres meroffentlighet av sakkyndig vurdering, eventuelle merknader og tilsvar til 
disse fra det øyeblikk saken er sendt til fakultetsstyret. 

- Gisle Selnes etterlyste oppfølging av fakultetsstyresak S 48/09 knyttet til evaluering av

      størrelsen og sammensetningen på instituttrådene.

PROTOKOLL FRA MØTET 19.03.2013.

Godkjent.

FULLMAKTSAKER

FS 32/13 Dr.philos.-graden - Ingvar Kolden - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 33/13 Ph.d.-graden - Laura Skinnebach - oppnevning av komité

Vedtak:

Tatt til orientering.

FS 34/13 Tilsetting i stilling som stipendiat i engelsk lingvistikk knytt til prosjektet 
CONVAR ved Institutt for framandspråk

Vedtak:

Tatt til orientering.
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FS 35/13 Tilsetting som forskar 1109 knytt til prosjektet Mechanisms of cross-cultural 
interaction: Networks in the Roman Near East ved Institutt for arkeologi, historie, 
kultur- og religionsvitskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

REFERATSAKER

RS 32/13 Protokoll fra instituttrådsmøte 14.02.13 - Institutt for arkeologi, historie, 
kultur- og religionsvitenskap

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 33/13 Protokoll fra instituttrådsmøte 14.02.13 - Griegakademiet - Institutt for musikk

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 34/13 Referat fra styremøte 21.02.13 - Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Vedtak:

Tatt til orientering.

RS 35/13 Referat fra stabsmøte 04.02.13 - Senter for vitenskapsteori

Vedtak:

Tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER:

S 32/13 Regnskap første kvartal 2013

Vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten for første kvartal 2013 til orientering.

S 33/13 Resultatoversikt 2012

Vedtak:

Fakultetsstyret tek resultatoversikt 2010-2012 til orientering. 
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S 34/13 Opprykk til professor etter kompetanse

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av søkeren Carola Freiin von Villiez innen 
fagområdet filosofi og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. Tittel 
og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2012.

S 35/13 Tilsetting i stilling som professor (førsteamanuensis) i japansk lingvistikk ved 
Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Harry Solvang vert tilsett i utlyst stilling som førsteamanuensis i japansk lingvistikk ved 
Institutt for framandspråk. Tilsetting skjer frå det tidspunkt som vert avtala med instituttet.
Som reservar: 1. […] og 2. […]. 

S 36/13 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i engelsk litteratur ved Institutt for 
framandspråk

Vedtak:

Før det fattes endelig vedtak, bes den sakkyndige komiteen om en oppklarende kommentar 
knyttet til rangeringen av søkerne. Vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

S 37/13 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i spanskamerikansk litteratur ved 
Institutt for fremmedspråk

Vedtak:

Stilling som førsteamanuensis i spanskamerikansk litteratur ved Institutt for fremmedspråk 
lyses ut på nytt. Vedtatt med 10 mot 1 stemme.

S 38/13 Tilsetting i stilling som førsteamanensis i religionsvitenskaplig fagdidaktikk

Vedtak:

Marie von der Lippe ansettes i fast stilling som førsteamanuensis i religionsvitenskapelig 
fagdidaktikk ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap fra det tidspunkt 
som avtales med søkeren. 

Som reserve rangeres:
1. […]

2. […]
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S 39/13 Tilsetting i 50 % stilling som førsteamanuensis i globalhistorie

Vedtak:

Anne Katrine Bang vert tilsett i utlyst treårig 50 prosent stilling som førsteamanuensis i 
globalhistorie med vekt på Afrika. Tilsetting skjer frå det tidspunkt som vert avtala med 
instituttet.

Som reserve: […]. 

EVENTUELT:


