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

 
 
 
 
Møteinnkalling  
 
I samsvar med møteplan holdes det møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
 
02.02.2021, kl. 09:00 - Digitalt møte.  
 
 
 
 
Innkalling er sendt til: 

Jørgen Magnus Sejersted, Anne Beate Maurseth, Svein Ivar Angell, Kjetil Berg Henjum, 
Ann-Kristin Helland Gujord, Eivind Kolflaath, Camilla Brautaset, Mette Halskov Hansen, 
Peter Sebastian Hatlebakk, Signe Nilssen, Léa Fabri, Sigbjørn Løland Torpe, Elida Odine 
Tinesdatter-Grøndahl 

 
Saksliste og sakspapirer følger vedlagt.  
 
 
Eventuelle forfall bes meldt snarest til personlig varamedlem og sekretariatet,  
tlf. 55589380, ev. per e-post til unni.utvik@uib.no eller kim.hommen@uib.no. 
 
 
 
 
Bergen, 26.01.20 
 
Jørgen Magnus Sejersted   
dekan  Kim Ove Hommen 
  fakultetsdirektør 
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Saksliste 
 
Styresak Saker til behandling U.off. 

FS 1/21 Tilsetting uten utlysning i bistilling som forsker knyttet til prosjekt ved 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

 

FS 2/21 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II ved Institutt for arkeologi, 
historie, kultur- og religionsvitenskap 

 

FS 3/21 Tilsetting uten utlysning i bistilling som universitetslektor II ved Institutt for 
lingvistiske, litterære og estetiske studier 

 

FS 4/21 Tilsetting i stilling som forsker (21 måneder) tilknyttet LINGCLIM og 
SOLSTICE ved Institutt for fremmedspråk 

 

FS 5/21 Tilsetting i stilling som vitenskapelige assistenter tilknyttet Redesign-
prosjektet ved Institutt for fremmedspråk (20 % stillinger) - to stillinger 

 

FS 6/21 Tilsetting i stilling som forsker (1109) ved Senter for vitenskapsteori (SVT)  

FS 7/21 Tilsetting i stilling som førstelektor i kunsthistorie ved Institutt for 
lingvistiske, litterære og estetiske studier - 50 % stilling 

 

RS 1/21 Protokoll fra møte 14.10.20 - Studiestyret  

RS 2/21 Protokoll fra møte 25.11.20 - Studiestyret  

RS 3/21 Protokoll fra møte 02.12.20 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget  

RS 4/21 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet  

RS 5/21 Orientering om valg ved HF våren 2021  

RS 6/21 Muntlige orienteringer:  
status for innføring av nytt økonomi- og lønnssystem, 
arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK), foreløpig årsregnskap 2020 

 

S 1/21 Orientering om etter- og videreutdanning ved Det humanistiske fakultet  

S 2/21 Om toppfinansiering av forskningsprosjekter og utdanningssatsinger ved 
Det humanistiske fakultet, UiB 

 

S 3/21 Valg til fakultetsstyret 2021 - forslag til eksternt medlem og 
varamedlemmer 

 

S 4/21 Opprykk til professor - Oppnevning av ny sakkyndig komite  

S 5/21 Oppnevning av sakkyndig komité  

S 6/21 Tilsetting i stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk X 

S 7/21 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i kunsthistorie X 

S 8/21 Oppnevning av sakkyndig komite  



Fakultetsstyret 02.02.2021 
Fullmaktsak 1/21 

Saker behandlet i tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet 
etter fakultetsstyremøte 08.12.2020: 
 

 
Sak 51/2020: 20/12207 
 
Tilsetting uten utlysning i bistilling som forsker knyttet til prosjekt ved Institutt 

for filosofi og førstesemesterstudier 

 
Christoph Falk tilsettes i bistilling som forsker knyttet til prosjekt Coincidence Analysis ved 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier i ett år. Tilsettingen finansieres ved prosjektets 
midler. 
---- 
Merknad til saken: Sak 51/2020 vil bli korrigert med et nytt forslag til vedtak med samlet 
tilsetting på to år. 
 



Fakultetsstyret 02.02.2021 
Fullmaktsak 2/21 

Saker behandlet i tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet 
etter fakultetsstyremøte 08.12.2020: 
 

 
Sak 52/2020: 20/6189 
 
Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II ved Institutt for arkeologi, historie, 
kultur- og religionsvitenskap 
 
Gísli Pálsson tilsettes i en 10 % bistilling som førsteamanuensis II i arkeologi ved Institutt for 
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap i perioden 01.01.2021-31.12.2021. 



Fakultetsstyret 02.02.2021 
Fullmaktsak 3/21 

 

Saker behandlet i tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet 
etter fakultetsstyremøte 08.12.2020: 
 

 
Sak 53/2020: 20/13186 
 
Tilsetting uten utlysning i bistilling som universitetslektor II ved Institutt for 
lingvistiske, litterære og estetiske studier 
 
Cecilie Slinning Knudsen tilsettes i et toårig åremål i 20 % stilling som universitetslektor II 
ved norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier for 
perioden fra og med 01.01.2021 til og med 31.12.2022. Stillingen vil bli finansiert av 
studieavgift fra Prisme. 
 



Fakultetsstyret 02.02.2021 
Fullmaktsak 4/21 

Saker behandlet i tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet 
etter fakultetsstyremøte 08.12.2020: 
 

 
Sak 54/2020: 20/8347 
 
Tilsetting i stilling som forsker (21 måneder) tilknyttet LINGCLIM og SOLSTICE 
ved Institutt for fremmedspråk 
 
Francis Badiang Oloko tilsettes i stilling som forsker tilknyttet LINGCLIM-SOLSTICE-
prosjektet ved Institutt for fremmedspråk fra den dato som avtales med institutt og fakultet, 
med varighet på 21 måneder. 
 



Fakultetsstyret 02.02.2021 
Fullmaktsak 5/21 

 

Saker behandlet i tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet 
etter fakultetsstyremøte 08.12.2020: 
 

 
Sak 55/2020: 20/10593 
 
Tilsetting i stilling som vitenskapelige assistenter tilknyttet Redesign-
prosjektet ved Institutt for fremmedspråk (20 % stillinger) – to stillinger 
 
Yulia Hathaway og Kari Johnsen Skjelvik tilsettes i stillinger som vitenskapelig assistent ved 
Institutt for fremmedspråk fra den dato som avtales med institutt og fakultet, til 15. juni 2021. 
 
Som reserve settes Ingeborg Vangsnes. 
 
 



Fakultetsstyret 02.02.2021 
Fullmaktsak 6/21 

Saker behandlet i tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet 
etter fakultetsstyremøte 08.12.2020: 
 
 
Sak 56/2020: 20/9171 
 

Tilsetting i stilling som forsker (1109) ved Senter for vitenskapsteori (SVT) 
 
Tilsettingsrådet tilsetter Thomas Völker som forsker (1109) tilknyttet prosjektet TRANSFORM 
ved Senter for vitenskapsteori i 18 måneder. Oppstart avtales med senteret 
 



Fakultetsstyret 02.02.2021 
Fullmaktsak 7/21 

Saker behandlet i tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet 
etter fakultetsstyremøte 08.12.2020: 
 

 
Sak 57/2020: 19/21536 
 
Tilsetting i stilling som førstelektor i kunsthistorie ved Institutt for lingvistiske, 
litterære og estetiske studier – 50 % stilling 
 
Tilsettingsrådet tilsetter Jørgen Lund i 50 % stilling som førstelektor i kunsthistorie ved 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier fra og med 01.01.2021 til og med 

30.06.2021. Tilsettingen dekkes av vikarmidler fra den utlyste faste stillingen. 

  



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

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet 

 

Tidspunkt: 14.10.2020, kl. 12.15-14.00  

Sted: Digitalt zoom møte 

 

Til stede: 

Svein Ivar Angell, Synnøve Ones Rosales (IF), Henning Gujord (LLE), Frode Ulvund (AHKR), Ole Martin 

Skilleås (FOF), Randi Gressgård (SKOK), Sigrid Ørevik (LUHF) og Pål Steiner (UB).  

Forfall: 

Louise Dahl Hestholm (student repr.), Lea Fabri (student repr.) 

 

Fra Administrasjonen: 

Ranveig Lote, Lise Kristiansen, Harald Åge Sæthre, Elisabeth Akselvoll, Julie Alver Tønsaker, Guro 

Sandnes og Rebekka Nistad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I  Godkjenning av innkalling 

  Godkjent.  

II  Protokoll fra møte i Studiestyret 16.09.2020 

  Godkjent 

 

SAK 36/20  Orientering om mentorordningen 

Lise Kristiansen orienterte Studiestyret om gjennomføringen av mentorordningen. 

Studiestyret ønsker at mentorordningen involverer programkoordinatorene på de ulike 

studieprogrammene. Et godt samarbeid vil styrke mentorordninga. Tiltak som må for å få dette til er 

informasjon til programkoordinatorene om kven som er mentorer for de ulike studieprogram, lister 

over hvem som er tatt opp på programmet, tid og sted for samlingene som skal gjennomføres. 

 

SAK 37/20  Orientering om Studiestartundersøkelsen ved HF 

Harald Åge Sæthre orientert Studiestyret om funn iStudiestartundersøkelsen ved HF. 

Notat og presentasjon er vedlagt protokollen. 

 

SAK 38/20  Orientering om masterprogram i bærekraft, Senter for vitenskapsteori 

Muntlig orientering om tverrfaglig masterprogram i bærekraft ved Svein Ivar Angell. 

 

SAK 39/20  Drøftingssak om eksternfinansiering på utdanningssiden 

Guro Sandnes gav en muntlig presentasjon av hvordan man kan bygge opp og støtte ekstern 

finansiering på utdanningssida. Studiestyret støtter opp om planen om å etablere ei arbeidsgruppe 

som ser på hvordan en kan utvikle og støtte opp fagmiljøa som søker om eksternfinansiering på 

utdanningssida. 

 

SAK 40/20  Spurveugleprisen 2020 (vedtakssak)  

Vedtak: Studiestyret har vurdert dei innkomne nominasjonane ut frå kriteria for 

Spurveugleprisen og foreslår å dele ut årets Spurveuglepris til Atle Christiansen, 

sommarkurset i norsk. 

 

 



SAK 41/20  Drøftingssak: Gullstandardrapporten og handlingsplan for tilrettelegging  

Saken ble utsatt til neste møte. 

 

SAK 42/20  Dimensjonering av opptaksrammer (vedtakssak) 

Vedtak: Studiestyret anbefaler de foreslåtte opptaksrammene. 

 

 

 

Svein Ivar Angel 

prodekan  

 

Ranveig Lote 

studiesjef 
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Protokoll 

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet 

 

Tidspunkt: 25.11.2020, kl. 12.15-14.00  

Sted: Digitalt zoom møte 

 

Til stede: 

Svein Ivar Angell, Synnøve Ones Rosales (IF), Henning Gujord (LLE), Frode Ulvund (AHKR), Ole Martin 

Skilleås (FOF), Randi Gressgård (SKOK), Sigrid Ørevik (LUHF), Pål Steiner (UB), og Lea Fabri (student 

repr.).  

 

Forfall: 

Sodaba Rasooli (studentrepr.) 

 

Fra administrasjonen: 

Ranveig Lote, Signe Nilssen, Silje Grønner Stang, Inger Marie Hatløy, Helge Restad, Elisabeth 

Akselvoll, Elisabeth Hjellbrekke, Julie Alver Tønsaker og Rebekka Nistad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I  Godkjenning av innkalling 

  Godkjent.  

II  Protokoll fra møte i Studiestyret 14.10.2020 

  Godkjent 

SAK 43/20  Drøftingssak: Gullstandardrapporten og handlingsplan for tilrettelegging 

Svein Ivar Angel orienterte om saken.  

Under drøfting kom Studiestyret med flere innspill i saken. Kravene til kompetanse 

for god tilrettelegging vil variere fra sak til sak. Et viktig tiltak som er foreslått i 

rapporten er flat kompetanseheving for undervisere. Det må etableres gode rutiner 

slik at underviser er forbedret på at det møter studenter som har særskilt behov for 

tilrettelegging. Det er behov for innmelding i god tid før semesterstart til instituttene 

som drifter det aktuelle studieprogrammet.  

SAK 44/20  Mentorordningen – status november 2020 

Vedtak: 

Studiestyret tar rapporten til etterretning. Innspill fra Studiestyret tas med i det 

videre arbeidet med evaluering og utvikling av mentorordningen ved HF.  

 

SAK 45/20  Drøftingssak om vurderingsformer – erfaringer under pandemien   

Pandemien har gitt oss kunnskap og erfaringer vi ikke ville fått uten den brå 

overgangen til digital undervisning og vurdering, Dette gir oss en unik mulighet til å 

reflektere over undervisning og vurderingsformer. 

Dette semesteret er det første der en har planlagt for digital hjemmeeksamen med 

all litteratur tilgjengelig under eksamen.  Det er viktig å vente med diskusjonen til 

høstens vurderinger av studentene er gjennomført.  

SAK 46/20  Orientering om lektorsenter ved UiB – høringsinnspill fra HF 

Svein Ivar Angel orienterte om at lektorsenteret formelt er vedtatt opprettet.  

Utdanningsdekanene ved UiB har som oppgave å videre utvikle mandat og detaljene i 

oppbyggingen av senteret.  

 

 

Svein Ivar Angel 

prodekan  

 

Ranveig Lote 

studiesjef 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
 
PROTOKOLL 
Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU)  
2.12.2020 kl. 12.15 - 14.00,  digitalt møte i TEAMS 
Til stede:  
Anne Beate Maurseth, Istvan Keul (AHKR), Sigrun Åsebø (LLE), 
 Hallvard Fossheim (FOF), Torjus Midtgarden (SVT/SKOK), Embla Aae (B), 
Johanne Kalsaas (B), Jill Diana Halstead Hjørnevik (KMD observatør) 
 
Forfall:  
Kevin McCafferty (IF), Sodaba Rasooli (D) 

 
Fra administrasjon:  
Elisabeth Akselvoll, Elisabeth Hausvik, Anna Kristina Polster (LLE), Kirsten Moen(referent) 

 

SAKSLISTE  

 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Godkjent. 

 

II. Protokoll fra FFU 14.10.2020 

Godkjent. 

 

III. Saker 

  
PS 

8/20 

Drøftingssak: Søknader om mindre omarbeiding – administrative avklaringer 
Vedtak: FFU tar saken til etterretning, og ber fakutletssekretariatet utarbeide en veiledning i 
saker der komiteen ønsker å ta i bruk  ph.d.-forskriftens § 11-5 om Mindre omarbeiding av 
innlevert avhandling. Veiledningen skal ta utgangspunkt i  de innspill som kom frem på 
møtet og si noe om tidsbruk, utforming av komiteens anbefaling, og fakultetets behandling. 

  

PS 

9/20 

Drøftingssak: Oppfølging av fremdriftsrapportering ved enhetene 
Vedtak: FFU tar saken til etterretning. 

  

IV.  Orienteringer 

  

a. Forskningsssatsing 2021   

  

b. NFR - prosessen og søkerseminaret 11.12.20 

  

c. Presentasjon av tematiske utlysninger som er aktuelle for humanister: Utlysninger 2021: 
Mange muligheter for humaniora (forskningsradet.no)  
  

d. SFF- søknader sendt 18.11.20 

e. Halvdagsseminar for ph.d.-kandidater 12.11.20  

g. Saker fra møte i Universitetets forskningsutvalg den 4.11.20 

h Møteplan vår 2021:  onsdag  kl. 12.15-14 den: 

 17.februar; 7.april, 19.mai og 16. juni 

 Endring i sammensetning FFU  - våren 2021 

LLE: Pär Sandin,Sigrun Åsebø (vara) 

 

 

Anne Beate Maurseth 

prodekan       Kirsten Moen   

        seniorrådgiver 

 

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/utlysninger-2021-mange-muligheter-for-humaniora/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/utlysninger-2021-mange-muligheter-for-humaniora/
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/samledokument_121.pdf
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Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet  

 
 
Følgende kandidater har fått godkjent sine doktorgradsdisputaser siden forrige møte i 
fakultetsstyret 08.12.2020:  
 
 
2016/194 
Ph.d.-graden – Thomas Larsen Høisæter – fagområdet historie 
Avhandlingstittel: «At the Crossroads of the Ancient World. The role of the kingdom of 
Kroraina on the Silk Roads between the third and fifth centuries CE» 

 disputasdato: 04.12.2020 
 hovedveileder: professor emeritus Jørgen Christian Meyer, UiB 

 
 
2016/4834 
Ph.d.-graden – Line Førre Grønstad – fagområdet kulturvitenskap 
Avhandlingstittel: «Fellesskap og individualitet. Kjønna etternamnsval blant norske menn i 
heterofile parforhold» 

 disputasdato: 11.12.2020 
 hovedveileder: professor Tove Ingebjørg Fjell, UiB 
 biveileder: seniorrådgiver Thomas Michael Walle, Musea i Sogn og Fjordane 

 
 
2016/193 
Ph.d.-graden – Konsta Ilari Kaikkonen – fagområdet religionsvitenskap 
Avhandlingstittel: «Contextualising Descriptions of Noaidevuohta: Saami Ritual Specialists in 
Texts Written until 1871» 

 disputasdato: 11.12.2020 
 hovedveileder: professor Håkan Rydving, UiB 

 
 
2013/9678 
Ph.d.-graden – Dag Erik Færø Olsen – fagområdet arkeologi 
Avhandlingstittel: «Jakt og fangst på Hardangervidda og Nordfjella 4000-1500 f.Kr. 
Regionalitet, kulturell variasjon og sosiale endringsprosessar i neolitikum og eldre 
bronsealder» 

 disputasdato: 18.12.2020 
 hovedveileder: professor Lars Forsberg, UiB 

Dato: 15.01.2021 
Arkivsaksnr: 2021/116-ELAK 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
4/21 
02.02.2021 

Styre: 
Referatsak: 

Møtedato: 
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 biveileder: professor Cristopher Prescott, Universitetet i Oslo 
 
 
 

 
 

 
   

 
 
Jørgen Magnus Sejersted  
                 dekan Kim Ove Hommen 
   fakultetsdirektør 
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Styre:  Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet  Dato: 15.01.2021 
Referatsak:  5/21  Arkivsaksnr: 2021/116-UNU 
Møtedato:  02.02.2021   

 
 
 
 
 

Orientering om valg ved HF våren 2021  

Våren 2021 skal det velges dekan og medlemmer til styringsorganene ved fakultetet og 
instituttene fra samtlige stemmerettsgrupper (gruppe A fast ansatte i undervisnings- og 
forskerstillinger, gruppe B midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, gruppe C 
teknisk og administrative ansatte og gruppe D studenter). Dekan og medlemmer fra gruppe A 
og C skal velges for fire år og gruppe B og D for ett år.  
 
Fakultetsstyret vedtok 29.10.19 revisjon av fakultetets utfyllende regler for å få disse i samsvar 
med valgreglementet § 7-2 Valgkretser og UiBs regler for styringsorganene ved fakultetene og 
instituttene. Vedtaket medfører at fra og med dette valget endres valgkretsene for gruppe A ved 
alle valg samt instituttrådenes størrelse og sammensetning. 
 
Valg av dekan  
Dekan og prodekan velges under ett som par (jf. valgreglementet § 22 Valg av dekan og 
prodekan). Valgbare er medlemmene i gruppe A samt åremålsansatte instituttledere. Valget 
avholdes som flertallsvalg, men dersom det bare kommer inn forslag på ett kandidatpar, 
gjennomføres valget av det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling.  
 
Valg av nytt fakultetsstyre 
Valg til fakultetsstyre avholdes etter dekanvalget. Det skal velges fire representanter fra gruppe 
A, men i tråd med de ovennevnte endringene i valgkretsene skal representantene velges av og 
blant samtlige ansatte i gruppe A ved fakultetet. Instituttene skal følgelig ikke lenger velge egen 
representant fra gruppe A. Det er ingen endringer for de øvrige gruppene. Én representant fra 
hver av gruppene B og C velges av og blant samtlige ansatte i de respektive gruppene, mens 
tre representanter fra gruppe D velges av og blant studentene. Valg til fakultetsstyret holdes 
normalt som preferansevalg. 
 
Valg av nye instituttråd 
Valg til instituttrådene avholdes etter dekanvalget. Endringen i valgkretser for gruppe A 
innebærer at gruppe A ved de enkelte fagene ikke lenger kan utgjøre egne valgkretser ved valg 
til instituttrådene, men representantene må velges av og blant samtlige i gruppe A ved det 
aktuelle instituttet. Representanter fra gruppene B, C og D velges også av og blant samtlige 
medlemmer i de respektive gruppene ved instituttet. Valgt til instituttråd skjer normalt som 
preferansevalg. Den ovennevnte endringen i fakultetets utfyllende regler for styringsorganene 
medfører at instituttrådene skal ha ni eller elleve medlemmer. Fakultetet har bedt instituttene 
om å melde tilbake størrelsen på instituttrådene innen 15.02.21.  
 

https://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.6-Valgreglement/


 side 2 av 2

Oppnevning av nominasjonskomiteer 
Ifølge valgreglementet § 4 skal det oppnevnes en nominasjonskomite med 
representanter fra alle stemmerettsgruppene for hvert valg, for HFs vedkommende én 
for dekan og fakultetsstyret og én for hvert instituttråd. Komiteene oppnevnes av 
fakultetsstyret og har som oppgave å foreslå kandidater for fakultetets valgstyre dersom 
det ved fristens utløp ikke er kommet inn forslag på tilstrekkelig antall kandidater, eller 
forslagene innen den enkelte valgkrets ikke så vidt mulig oppfyller likestillingslovens 
krav om representasjon fra begge kjønn.  
 
Instituttlederne foreslår medlemmer fra gruppe A og B til nominasjonskomiteen for valg 
av dekan og fakultetsstyre, fagorganisasjonene medlem fra gruppe C og HSU fra 
gruppe D. Instituttrådene foreslår medlemmer til nominasjonskomiteen ved eget 
institutt. Fakultetet har bedt om forslag til medlemmer innen 15.02.21. 
 
Valgstyrets rolle 
Valgstyret ved HF skal sørge for at valg gjennomføres i tråd med valgreglementet, og treffer 
avgjørelser i forbindelse med valget som ikke er tillagt annet organ (jf. valgreglementet § 3 
Valgstyrer). Valgstyret har ansvar for valg av dekan, fakultetsstyre og instituttråd og fastsetter 
tidspunkt for valgene. Ifølge valgreglementet § 10-5 Tidspunkt for valg kan imidlertid ingen valg 
skje før tidligst fire uker etter rektorvalget, som finner sted i uke 12. Alle valg ved fakultetet skal 
være avholdt innen utgangen av juni. Vi vil komme tilbake med forslagsfrist og valgperiode når 
valgstyret har dette klart. 

 
 
   
Jørgen Magnus Sejersted  
                 dekan Kim Ove Hommen 
   fakultetsdirektør 
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Muntlige orienteringer: status for innføring av nytt økonomi- og lønnssystem, 

arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK), foreløpig årsregnskap 2020 

 
Orienteringer ved fakultetsdirektør, assisterende fakultetsdirektør og økonomileder/controller.  
 

 
 

   
 

 
Jørgen Magnus Sejersted  

                 dekan Kim Ove Hommen 
   fakultetsdirektør 

 

Dato: 26.01.2021 

Arkivsaksnr: 2021/116-UNU 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

6/21 

02.02.2021 

Styre: 

Referatsak: 

Møtedato: 



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

Saken er en oppfølging av fakultetsstyresak 51/20 om Studentopptak og måloppnåelse ved 
HF. Vi legger her frem en oversikt over evu-tilbudene ved fakultetet og ser på noen 
tendenser over perioden 2015-2020.  

Oversikten viser en vekst i videreutdanningstilbudene ved HF de siste årene, noe som er i 
tråd med ønsket utvikling ved Universitetet i Bergen. UiB gjennomførte i 2019 en større 
utgreiing av etter- og videreutdanningsfeltet, som blant annet resulterte i vedtak om en 
styrket organisering av UiB Videre, jfr. styresak 87/19.  
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Oversikt over videreutdanning ved Det humanistiske fakultet 
 
 
Saken er en oppfølging av fakultetsstyresak 51/20 om Studentopptak og måloppnåelse ved 
HF. Vi legger her frem en oversikt over etter- og videreutdanningstilbudene ved fakultetet og 
ser på noen tendenser over perioden 2015-2020.  

Etterutdanning er kortere kurs uten studiepoeng som fungerer som påfyll og oppfriskning av 
tidligere utdanning, mens videreutdanning er kompetanse- og studiepoenggivende kurs.  

I denne saken ser vi på videreutdanning, der fakultetet har en bred portefølje, særlig rettet 
mot skolesektoren/lærere og innen språkfag. Fakultetet har ikke i dag en samlet oversikt 
over etterutdanning som tilbys av våre ansatte. Også innen etterutdanning fins det et 
potensiale for mange av våre fag og en del aktiviteter er godt forankret, som for eksempel 
Faglig-pedagogisk dag. Etterutdanning grenser opp mot og overlapper i noen tilfeller med  
formidlingsfeltet, som for eksempel når en professor i nordisk holder foredrag for et 
lektorlag eller lignende. Fakultetet har i liten grad praksis for å systematisere denne typen 
oppdrag som en økonomisk aktivitet.  

Tabell 1 viser videreutdanningstilbud ved HF i perioden 2015-2020. Tilbud i røde rader er 
ikke aktive. Grønne rader er aktive, dvs. har vært gjennomført senest i 2019-2020. Blå rader 
viser tilbud som starter opp i 2021.  

Ekstern finansiering innebærer at kostnadene ved tilbudet dekkes av eksterne midler. Dette 
kan være studentbetaling eller eksterne oppdragsgivere. Noen tilbud har over tid vekslet 
mellom å være egenfinansierte (gratistilbud) og eksternfinansierte (studentbetaling eller 
oppdrag). Dette gjelder blant annet prisme-studiet (norsk som andrespråk for lærere) og 
nettspansk. Finansieringstypen og -prosenten som er oppgitt i tabellen viser hva som gjaldt 
siste gang emnene ble tilbudt. Eksternfinansierte studiepoeng genererer ikke resultatmidler i 
Kunnskapsdepartementets (KDs) finansieringssystem. 

Egenfinansiert innebærer at tilbudet finansieres uten tilskudd fra studentbetaling eller 
oppdragsgivere, og da i praksis med allerede eksisterende bemanning og infrastruktur.  
Fakultetet får resultatmidler for produserte studiepoeng, som tilsvarer 40 % av 
finansieringen av en studieplass i KDs finansieringssystem. Egenfinansierte 
videreutdanningstilbud forutsetter ledig kapasitet i fagmiljøene, og vil da kunne gi en gevinst 
i form av resultatmidler. Sammenlignet med ordinære studieplassfinansierte studietilbud vil 
imidlertid egenfinansierte evu-tilbud fremstå som kun 40 % finansiert (kun resultatmidler).  



Tabell 1: Videreutdanningstilbud ved HF i perioden 2015-2020 

Tilbud Finansieringstype Finansieringskilde 
Egenfinansierings-
prosent 

Institutt 

Nettarabisk Blandet Studentbetaling + res.midler 52 IF 
Nettkinesisk Blandet Studentbetaling + res.midler 66 IF 
Nettspansk Blandet Studentbetaling + res.midler 52 IF 
Studieforberedende kurs i fransk i Caen Blandet Studentbetaling + res.midler 46 IF 
Fremmedspråksdidaktikk Blandet Studentbetaling + res.midler 26 IF 
Prisme Blandet Studentbetaling + res.midler 52 LLE 
Norsk for innvandrere nettbasert Blandet Studentbetaling + res.midler 72 LLE 
HERMOD Blandet Studentbetaling + res.midler 28 LLE 
Kunsthistorie nettbasert Blandet Studentbetaling + res.midler 50 LLE 
Forskning i og på museum Egenfinansiert Resultatmidler 100 AHKR 
Undervisning i kontroversielle tema Egenfinansiert Resultatmidler 100 AHKR 
Spansk nettstudier - fleksible studier Egenfinansiert Resultatmidler 100 IF 
Tysk nettstudier - fleksible studier Egenfinansiert Resultatmidler 100 IF 
Fransk nettstudier - fleksible studier Egenfinansiert Resultatmidler 100 IF 
Fjerntysk Egenfinansiert Resultatmidler 100 IF 
Fjernord Egenfinansiert Resultatmidler 100 LLE 
Arbeidsliv, historie og samfunn Ekstern NSF (Norsk sykepleierforbund) 0 AHKR 
Kompetanse for kvalitet - spansk Ekstern Utdanningsdirektoratet 0 IF 
Kompetanse for kvalitet - tysk Ekstern Utdanningsdirektoratet 0 IF 
Kompetanse for kvalitet - engelsk Ekstern Utdanningsdirektoratet 0 IF 
Kompetanse for kvalitet - fransk Ekstern Utdanningsdirektoratet 0 IF 
Kompetanse for kvalitet - norsk Ekstern Utdanningsdirektoratet 0 LLE 
Erfaringsbasert master i undervisning med engelsk Fullfinansierte studieplasser Basis + res.midler 100 IF 
Erfaringsbasert master i undervisning med norsk Fullfinansierte studieplasser Basis + res.midler 100 LLE 

Grønn = aktive tilbud 2019-2020, rød = ikke aktive 2019-2020, blå = tilbud med oppstart i 2021. 



Blandet finansiering innebærer at tilbudet er delvis eksternfinansiert. 
Egenfinansieringsprosenten angir hvor stor del som er finansiert av interne midler. 
Egenfinansieringsprosenten beregnes i forhold til KDs finansieringskategorie på følgende 
måte: dersom tilbudets studentbetaling (eller oppdragsgivers betaling) per studiepoeng 
tilsvarer finansieringen i KDs finansieringssystem, anses tilbudet som 0 % egenfinansiert.  

De erfaringsbaserte masterprogrammene i undervisning er finansiert gjennom 
studieplasstildeling fra KD og er dermed fullfinansierte med basismidler (60 %) og 
resultatmidler )40 %) i finansieringssystemet for høyere utdanning.  

 

Aktive videreutdanningstilbud 2019 og 2020 ved Det humanistiske fakultet 
Tabell 2 viser studenttall for videreutdanningstilbud som ble tilbudt ved HF i 2019 og/eller 
2020.  

Tallene er hentet fra Database for høyere utdanning (dbh) og viser studenttallet for begge 
årene samt studiepoengproduksjonen for 2019. Samlet studiepoengproduksjon for 2020 
foreligger etter 15. februar (rapporteringsfrist til dbh). Tabellen viser samlet produksjon og 
studenttall for det enkelte tilbud, det vil si at tallene for emnene under hvert tilbud er 
summert. Appendixet viser tall på emnenivå for hvert tilbud for tidsserien 2015-2020.  

 

 
Tabell 2: Studenttall og studipoengproduksjon for videreutdanningstilbud ved HF i 2019 og 
2020.  

Utdanningstilbud - videreutdanning 
Studenter 

2019 
Studenter 

2020 
Stp. prod. 

2019 
Arbeidsliv, historie og samfunn 28 54 11,3 
Forskning i og på museum 23 25 3,8 
Undervisning i kontroversielle tema 8   1,3 

Fjernord samlet 148 222 28,0 
Prisme - norsk som andrespråk 180 149 37,0 
Norsk 1 og 2, 8.-13. trinn 60 65 15,0 
Nettarabisk 40 29 6,0 
Nettspansk 25 40 5,0 
Spansk 1, 5.-10. trinn 43 43 10,3 
Tysk 1, 8.-13. trinn   29   
Studieforberedende kurs i fransk i Caen 9 1 1,8 
Erfaringsbasert master i undervisning med engelsk 23 25 7,5 
Erfaringsbasert master i undervisning med norsk 37 39 17,5 
Totalt 624 721 144,3 

Kilde: Dbh. studiepoengproduksjon er oppgitt i årsenheter (à 60 sp).  

 



Fjernord (totalt 60 sp. nordisk 100-nivå) og Prisme (30 sp norsk som andrespråk for lærere) 
utmerker seg med store studentkull. Begge tilbudene har vært tilbudt i en årrekke. Til 
sammen står disse to tilbudene for 45 % av studiepoengproduksjonen på etter- og 
videreutdanning ved HF i 2019. Fjernord tilsvarer et årsstudium i nordisk og gir formell 
undervisningskompetanse i skolen. Prisme-studiet har et omfang på 30 studiepoeng og gir 
formell kompetanse for norskopplæring for fremmedspråklige.  

Arbeidsliv, historie og samfunn tilbys av historiefaget til Norsk sykepleierforbund og er et av 
fakultetets oppdragsfinansierte tilbud. Tilbudet har vært tilbudt fast i en årrekke.  

Undervisning i kontroversielle tema har vært tilbudt av fagdidaktikere ved AHKR til skolen.  

Forsking i og på museum tilbys etter samarbeid med Norsk museumsforbund og skal gi 
museumsansatte kompetanse i å planlegge og gjennomføre egne forskningsprosjekt.   

De to erfaringsbaserte masterprogrammene i undervisning gir mulighet for toårig (120 sp) 
mastergrad som deltidsstudium for lærere i skolen. Programmene ble opprettet i 2010 med 
øremerkete studieplasser fra KD. Tallene for disse programmene omfatter fire årskull.  

Norsk 1, Spansk 1 og Tysk 1 er opprettet gjennom den nasjonale satsingen Kompetanse for 
kvalitet (KfK). Mer om KfK senere i saken.  

Studieforberedende kurs i fransk i Caen ble opprettet som et evu-tilbud da UiB overtok 
ansvaret for kurset. Før dette hadde det blitt tilbudt i en årrekke gjennom Det norske 
studiesentreret i Caen. Opprinnelig målgruppe er norske studenter som skal ta utdanning i 
Frankrike.  

Nettspansk har vært tilbudt i en årrekke, både som betalingsstudium og gratisstudium og 
har hatt store studentkull over mange år. Nettspansk har de siste årene vært 
betalingsstudium og har vært i konkurranse med gratistilbud ved andre institusjoner.  

Nettarabisk ble opprettet i 2017, utviklet med midler fra Norgesuniversitetet.  

 

Studenttall og studiepoengproduksjon på videreutdanningstilbud ved HF 
Både studenttallet og studiepoengproduksjonen på videreutdanningstilbudene har vært 
økende i perioden 2015-2020. Også prosentandelen evu-studenter i forhold til totalt antall 
studenter har økt, fra 15 % i 2015 til 18 % i 2020 (se figur 2). Samlet studiepoengproduksjon 
på videreutdanningstilbudene har også økt, men her er prosentandelen lavere, dvs. 6,6 % av 
total studiepoengproduksjon ved HF kommer fra evu. Forskjellen mellom studenttall og 
produksjon skyldes antagelig at evu-studenter normalt er deltidsstudenter.  
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Ser vi på studiepoengproduksjon på videreutdanningstilbud ved UiB samlet siste par år, ser 
vi at HF står for vel 1/3 av dette (33 % i 2019, og 37 % våren 2020). Tabell 3 under viser 



fordelingen mellom fakultetene ved UiB. I appendix 2 kan man se fordelingen mellom 
ekstern, intern og blandet finansiering for UiB, inndelt etter fakultet.   
 

Tabell 3: Studiepoengproduksjon på videreutdanningstilbud ved alle fakultet, UiB  

Fakultet Studiepoeng  
kalenderår 2019 

Studiepoeng 
vårsemester 2020 

Det humanistiske fakultet 138,6 73,8 
Det juridiske fakultet 5,2 0 
Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet 

65,7 45,7 

Det medisinske fakultet 53,1 40,5 
Det psykologiske fakultet 13,0 22,5 
Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet 

79,8 37,3 

Fakultet for kunst, musikk og 
design 

12,0 2,6 

Totalt UiB 367,3 222,3 
 

 
 
Forholdet mellom eksternfinansierte og internfinansierte studiepoeng  
Av det totale antallet studiepoeng som produseres på videreutdanningstilbud ved HF har 40-
44 % vært eksternfinansierte de siste (tre) årene.  

 



Figur 3: Studiepoengproduksjonen på evu-tilbudene ved HF 

  

 

Nye videreutdanningstilbud i 2021 
Engelsk, fransk, spansk og tysk starter opp nye videreutdanningstilbud i 2021, jfr. tabell 3.  
Ved AHKR startes det opp et nytt Erfaringsbasert masterprogram i Religiøse minoriteter (90 
sp).   

 

Tabell 3: Evu-tilbud med planlagt oppstart i 2021 

Tilbud Emnekode Emnetittel/program 

Engelsk 1, 8.-13. trinn     
Engelsk 2, 8.-13. trinn     
Fransk 1, 8.-13. trinn FRANSK621 Fransk språk, kultur, litteratur og språkdidaktikk 1 
Fransk 1, 8.-13. trinn FRANSK622 Fransk språk, kultur, litteratur og språkdidaktikk 2 
Spansk nettstudier SPLA627 Spansk grammatikk I 
Spansk nettstudier SPLA628 Latinamerikansk litteratur I 
Spansk nettstudier SPLA629 Latinamerikansk historie 
Tysk nettstudier TYS625 Grunnemne i tysk språk 
Tysk nettstudier TYS626 Tyskspråklig kultur 
Tysk nettstudier TYS627 Tysk språk og tekstkunnskap 
Fransk nettstudier FRAN620 Fransk grammatikk 1 
Fransk nettstudier FRAN621 Fransk grammatikk 2 
Fransk nettstudier FRAN622 Innføring i fransk litteratur 



Erfaringsbasert MA i 
Religiøse minoriteter  

Erfaringsbasert masterprogram i religiøse 
minoriteter 

 

Kompetanse for kvalitet (KfK), videreutdanning for lærere 
Utdanningsdirektoratet lyser ut anbud til utdanningssektoren for utvikling av 
videreutdanningstilbud for lærere: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-
videreutdanning/larere/  

Ved tilslag mottar universitetet midler til drift og utvikling av videreutdanningstilbud inndelt i 
nivå 1 og 2 på 30 sp hver. Nivå 1 gir formell undervisningskompetanse for undervisning i 
ungdomsskolen, og nivå 2 på videregående skole.  

Lærerne som tar utdanningen kan søke om permisjon med lønn og i tillegg stipend. Skoleeier 
får vikarmidler.  

Engelsk 1, engelsk 2 og fransk 1 for 8.-13. trinn er KfK-tilbud. Engelsk 1 og 2 er nye tilbud som 
UiB har fått tildeling til fra vår 2021, og tilbudet skal lyses ut med oppstart høsten 2021. 
Emnene for engelsk-tilbudet skal utvikles våren 2021. Fransk 1 ble lyst ut for oppstart høsten 
2020, men fikk ikke mange nok søkere til å starte opp. Tilbudet lyses ut på nytt i 2021.  

Fakultetets portefølje innen Kompetanse for kvalitet er etter hvert omfattende. De eldste 
tilbudene startet opp i 2016.  

 
Tabell 4: Samlet oversikt over tilbud innenfor Kompetanse for kvalitet (KfK) 

Tilbud Oppstart Merknad 

Norsk 1, 8.-13. trinn 2016 Ny treårsperiode fra 2021 
Norsk 1, 8.-13. trinn 2016 Ny treårsperiode fra 2021 
Norsk 2, 8.-13. trinn 2016 Ny treårsperiode fra 2021 
Norsk 2, 8.-13. trinn 2016 Ny treårsperiode fra 2021 
Spansk 1, 5.-10. trinn 2016 Ny treårsperiode fra 2020 
Spansk 1, 5.-10. trinn 2016 Ny treårsperiode fra 2020 
Fransk 1, 8.-13. trinn 2020 For få søkere i 2020, ny utlysning 2021 
Fransk 1, 8.-13. trinn 2020 For få søkere i 2020, ny utlysning 2021 
Engelsk 1, 8.-13. trinn 2021 Oppstart høst 2021 
Engelsk 2, 8.-13. trinn 2021  Oppstart høst 2021 
Tysk 1, 8.-13. trinn 2021 Oppstart høst 2021 
Tysk 1, 8.-13. trinn 2021 Oppstart høst 2021 

 

 
Fleksible utdanningstilbud 
I 2019 lyste Direktoratet for kvalitet i høyere utdanning (DIKU) ut 90 millioner kroner til 
fleksible utdanningstilbud. Fleksible utdanningstilbud skal kunne tas uten å måtte være på 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/


universitetscampus. Målet er å «tilby fleksibel og relevant utdanning for studenter som på 
grunn av bosted eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved en universitets- 
eller høyskolecampus» (https://diku.no/programmer/fleksible-utdanningstilbud-utlysning-
2019). 

Spansk nettstudier, tysk nettstudier og fransk nettstudier i tabell 3 er slike fleksible 
utdanningstilbud1. Undervisningen i disse tilbudene kan da tas helt nettbasert eller de kan 
tas i en kombinasjon av nettbaserte læremidler og -aktiviteter, og deltagelse i campus-
undervisningen. Studentene følger samme undervisning som studenter på årsstudier og 
bachelorprogram i fagene.  

 

 
1 1 Institutt for fremmedspråk søkte midler til dette tilbudet men fikk ikke tilslag i 2020. 

https://diku.no/programmer/fleksible-utdanningstilbud-utlysning-2019
https://diku.no/programmer/fleksible-utdanningstilbud-utlysning-2019


Appendix: Videreutdanningstilbud ved Det humanistiske fakultet, 2015-2020 -registrerte studenter og studiepoengproduksjon på emnenivå 

 

Tilbud Emnekode Emnetittel/program Finansieringskilde
Egenfinansieringspr

osent
Institutt

Registrerte 

studenter 2015

Registrerte 

studenter 2016

Registrerte 

studenter 2017

Registrerte 

studenter 2018

Registrerte 

studenter 2019

Registrerte 

studenter 2020

Studiep

oengpro

duksjon 

2015

Studiep

oengpro

duksjon 

2016

Studiep

oengpro

duksjon 

2017

Studiep

oengpro

duksjon 

2018

Studiep

oengpro

duksjon 

2019

TOTAL 519 581 548 630 624 721 103,9 117,4 128,5 134,9 144,3

Arbeidsliv, historie og samfunn AHS202-F Erfaring, kunnskap og profesjon NSF (Norsk sykepleierforbund) 0 AHKR 20 38 24 20 28 54 3,8 4,8 4,5 3,3 6,0

Arbeidsliv, historie og samfunn AHS203-F Virksomhet, profesjon, samfunn NSF (Norsk sykepleierforbund) 0 AHKR 20 2,0 4,0 3,0 2,8 5,3

Kunsthistorie nettbasert KUN152-F Kunsthistorie (Blokk 2): Billedkunst fra barokk til postmodernisme Studentbetaling ("Salg") 50 LLE 1 0,0

Kunsthistorie nettbasert KUN153-F Kunsthistorie (Blokk 3): Arkitektur fra antikk til postmodernisme Studentbetaling ("Salg") 50 LLE 25 4,3

Kunsthistorie nettbasert KUN154-F Kunsthistorie (Blokk 4): Norsk kunst Studentbetaling ("Salg") 50 LLE 24 1 4,3

Norsk for innvandrere nettbasert NOR-U603 Nettkurs i norsk (bokmål) for innvandrere, trinn 3 72 LLE 14 18 21 3,3 3,0 3,5

Fjernord NOLI102-F Litteratur etter 1900 Studentbetaling ("Salg") 100 LLE 91 2 82 1 0,5 14,0 0,3 15,3

Fjernord NOLI103-F Nordisk: Den eldre litteraturen (Fjernord) Studentbetaling ("Salg") 100 LLE 57 73 64 9,8 10,3 0,5 12,0

Fjernord NOSP102-F Moderne språk Studentbetaling ("Salg") 100 LLE 56 1 83 104 8,5 0,5 10,8

Fjernord NOSP103-F Nordisk: Språkhistorie og talemål (Fjernord) Studentbetaling ("Salg") 100 LLE 52 78 2 117 0,3 7,3 14,3 0,8

Forskning i og på museum MUSE620 Å forske i og på museum Studentbetaling ("Salg") 100 AHKR 15 13 14 10 10 3,3 2,8 2,8 0,5 2,5

Forskning i og på museum MUSE621 Vitenskapelig publisering for museumsansatte Studentbetaling ("Salg") 100 AHKR 12 13 13 15 1,8 3,0 1,3

Fremmedspråksdidaktikk FRAMDI640 Fremmedspråksdidaktikk i fransk, spansk eller tysk Studentbetaling ("Salg") 26 IF 3 0,5

HERMOD HERMOD620 Hermod: Kommunikasjon av forskning, kultur og forvaltning Studentbetaling ("Salg") 28 LLE 10 1,8

Kompetanse for kvalitet NORSK621

Norsk 1, modul A. Nordisk litteratur 1: Tekstkunnskap og 

sjangerforståelse Utdanningsdirektoratet 0 LLE 22 18 19 11 24 4,8 5,0 4,0 2,0

Kompetanse for kvalitet NORSK622 Norsk 1, modul B. Nordisk språk 1: Moderne språk Utdanningsdirektoratet 0 LLE 18 17 15 11 4,0 4,8 4,0

Kompetanse for kvalitet NORSK623 Norsk 2, modul A. Nordisk språk 2: Språkhistorie og talemål Utdanningsdirektoratet 0 LLE 15 16 19 11 5,0 4,0 5,0

Kompetanse for kvalitet NORSK624 Norsk 2, modul B. Nordisk litteratur 2: Teksthistorie og kulturutvikling Utdanningsdirektoratet 0 LLE 18 15 19 4,8 4,0

Kompetanse for kvalitet SPANSK621 Spansk 1: Språklæring, spansk språk og kommunikasjon Utdanningsdirektoratet 0 IF 25 23 24 22 5,0 4,6 5,7

Kompetanse for kvalitet SPANSK622 Spansk 2: Spansk språk, kultur og samfunn Utdanningsdirektoratet 0 IF 17 19 21 3,8 4,6

Kompetanse for kvalitet TYSK621 Tysk 1a: Språk, kultur og fremmedspråksdidaktikk Utdanningsdirektoratet 0 IF 29

Nettarabisk ARA621 Arabisk språk og kultur Studentbetaling ("Salg")/ Norgesuniversitetet 52 IF 26 21 27 19 3,3 3,0 3,5

Nettarabisk ARA622 Grunnkurs i moderne standardarabisk Studentbetaling ("Salg")/ Norgesuniversitetet 52 IF 8 13 10 1,3 2,5

Nettkinesisk KIN623 Innføring i kinesisk språk Studentbetaling ("Salg") / Kon fu tse instituttet 64 IF 5 6 10 5 0,5 1,5 2,0 0,5

Nettkinesisk KIN624 Kinesisk språk 2 Studentbetaling ("Salg") / Kon fu tse instituttet 68 IF 6 5 9 1,0 1,3 1,0 0,0

Nettspansk SLAN600 Spansk innføringskurs Studentbetaling ("Salg") 52 IF 16 13 1,7 1,2

Nettspansk SLAN611 Spansk språk og oversettelse (fjernundervisning) Studentbetaling ("Salg") 52 IF 9 15 9 20 1,8 3,3 2,0

Nettspansk SLAN612 Latinamerikansk historie (fjernundervisning) Studentbetaling ("Salg") 52 IF 9 10 12 5 11 2,8 3,3 4,3 1,0 2,3

Nettspansk SLAN613 Kultur og samfunn i Latin-Amerika (fjernundervisning) Studentbetaling ("Salg") 52 IF 8 13 14 1,5 3,8 2,8

Nettspansk SLAN614 Latinamerikansk litteratur (fjernundervisning) Studentbetaling ("Salg") 52 IF 12 10 8 6 10 2,5 2,5 2,0 1,5

Nettspansk SLAN640 Fordypning i spansk språk Studentbetaling ("Salg") 52 IF 5 7 9 1,0 2,3 2,0

Nettspansk SLAN641 Fordypning i latinamerikansk litteratur Studentbetaling ("Salg") 52 IF 8 4 2,0 0,8

Nettspansk SLAN642 Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap Studentbetaling ("Salg") 52 IF 6 1 10 1,0

Prisme NORAN101-F Norsk språk som andrespråk (fjernstudium) Studentbetaling ("Salg") 50 LLE 54 106 113 86 1 12,3 18,5 23,5 19,5 0,3

Prisme NORAN104-F Andrespråkslæring og -undervisning (fjernstudium) Studentbetaling ("Salg") 50 LLE 37 75 84 2 6,8 13,3 19,0

Prisme NORAN602 Norsk språk som andrespråk (fjernstudium) Studentbetaling ("Salg") 52 LLE 79 74 17,0

Prisme NORAN603 Andrespråkslæring og -undervisning med vekt på barn og unge Studentbetaling ("Salg") 58 LLE 31 27 6,8 5,3

Prisme NORAN604 Andrespråkslæring og -undervisning med vekt på vaksne Studentbetaling ("Salg") 52 LLE 77 73 75 16,8 14,5

Studieforberedende kurs i fransk i 

Caen FRAN600 Studieforberedende kurs i fransk i Caen Studentbetaling ("Salg") 46 IF 9 1 1,8

Fjerntysk TYS113-F Grunnemne i tysk språk II (fjernstudium) Egenfinansiering 100 IF 14 3,0

Fjerntysk TYS114-F Tyskspråklig litteratur (fjernstudium) Egenfinansiering 100 IF 11 2,5

Undervisning i kontroversielle tema HRDID600 Undervisning i kontroversielle tema Egenfinansiering 100 AHKR 8 1,3

Erfaringsbasert master i undervisning med engelskVID-MAUENG Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i engelsk, HØST Ordinære studieplasser 100 IF 35 37 27 18 23 25 12,3 11,8 7,8 4,5 7,5

Erfaringsbasert master i undervisning med norskVID-MAUNOR Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i norsk, HØST Ordinære studieplasser 100 LLE 55 48 35 30 37 39 12,3 16,3 17,8 12,5 17,5

Kompetanse for kvalitet Utdanningsdirektoratet 0

Kompetanse for kvalitet Utdanningsdirektoratet 0

Kompetanse for kvalitet FRANSK621 Fransk språk, kultur, litteratur og språkdidaktikk 1 Utdanningsdirektoratet 0

Kompetanse for kvalitet FRANSK622 Fransk språk, kultur, litteratur og språkdidaktikk 2 Utdanningsdirektoratet 0

Fleksible studier SPLA627 Spansk grammatikk I Utdanningsdirektoratet 0

Fleksible studier SPLA628 Latinamerikansk litteratur I Egenfinansiering 100

Fleksible studier SPLA629 Latinamerikansk historie Egenfinansiering 100

Fleksible studier TYS625 Grunnemne i tysk språk Egenfinansiering 100

Fleksible studier TYS626 Tyskspråklig kultur Egenfinansiering 100

Fleksible studier TYS627 Tysk språk og tekstkunnskap Egenfinansiering 100

Fleksible studier FRAN620 Fransk grammatikk 1 Egenfinansiering 100

Fleksible studier FRAN621 Fransk grammatikk 2 Egenfinansiering 100

Fleksible studier FRAN622 Innføring i fransk litteratur Egenfinansiering 100



Appendix 2: Studiepoengproduksjon for videreutdanning ved Universitetet i Bergen, fordelt på 
fakultet 
 
 

a) Kalenderåret 2019 (høst + vår) 
 

 
 



 
b) Vårsemesteret 2020 (kun vår)  

(Studiepoengproduksjonen for høsten 2020 rapporteres 15. februar 2021) 
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Om toppfinansiering av forskningsprosjekter og utdanningssatsinger 
ved Det humanistiske fakultet, UiB  

 
I fakultetsstyrevedtak 53/20 er rekrutteringsstillingene ved HF fordelt mellom fakultet og 
enheter, som avgjør hvordan de vil prioritere hjemlene i forhold til åpne utlysninger, 
tematiske satsninger, prosjektstøtte eller andre hensyn. Disponeringen av 
rekrutteringsstillinger er en viktig del av handlingsrommet til ledelsen på ulike nivåer, men det 
er samtidig ønskelig med en viss forutsigbarhet i forhold til forskningsprosjekter og 
utdanningssatsinger. Fakultetet gir derfor en generell oversikt over hvordan man vil avgi 
rekrutteringsstillinger fra fakultetet til ulike prosjekttyper. Liknende oversikter finnes ved 
andre fakulteter, men det er ulikheter i enhetenes disponering av rekrutteringsstillinger internt 
ved UiB. 
 
HFs oversikt gir relativt stort rom for individuell vurdering. Dette bevarer handlingsrommet, 
men svekker forutsigbarheten i forhold til prosjektsøknadsprosessen. Den individuelle 
vurderingen vil kunne være en faglig vurdering av hvor vidt en ekstra rekrutteringsstilling er 
nødvendig for å styrke prosjektet eller hvorvidt prosjektet passer inn i en overordnet strategi. 
Noen utlysninger vil kunne forutsette egenandeler, som kan være rekrutteringsstillinger. Et 
annet vesentlig hensyn kan være hvor vidt søkeren er fast ansatt eller må dekke sin egen 
lønn gjennom prosjektet. Også det relevante institutt eller senter kan og bør knytte 
rekrutteringsstillinger til de enkelte prosjekter der det er formålstjenlig. 
 
Toppfinansiering av forskningsprosjekter og utdanningssatsinger 2021, UiBHF 

Dato: 26.01.2021 
Arkivsaksnr: 2020/11713-UNU 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
2/21 
02.02.2021 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 

Forsknings- og 
utdanningsprosjekter 

Toppfinansiering fra UiB  Toppfinansiering fra HF 

EU-forskningsprosjekt 
Koordinatorprosjekt 

10% av regnskapsført UiB-
bruk av eksterne midler fra 
EU 

Individuell vurdering 
 

ERC (European Research 
Council) SG, CG og AG 

25% av regnskapsført UiB-
bruk av eksterne midler fra 
EU 

Individuell vurdering 

MSCA-kandidater 10% toppfinansiering. 
Mellomlegg mellom EU-sats 
og faktiske lønnskostnader 
kan søkes om (inntil 
250 000,- pr årsverk) for 
UiB-ansatte. 

 



 side 2 av 2 

 
 
 
  

 
 Rekrutteringsstillinger gis normalt som 4-årige stipendiatstillinger. Unntaksvis, etter 

avtale, som post doc. 
 Denne oversikten gjelder prioritering innenfor rammen av de rekrutteringshjemlene 

som ligger til Det humanistiske fakultetet. Også det enkelte institutt og senter kan 
knytte rekrutteringsstillinger til prosjekter og satsninger. 

 
Bruk av rekrutteringsstillinger som toppfinansiering av forskingsprosjekter og 
utdanningssatsinger i tråd med saksforelegget 
 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar modell for bruk av rekrutteringsstillinger som toppfinansiering ved HF, 
som beskrevet i saksframlegget. 
 
 
   
Jørgen Magnus Sejersted  
                 dekan Kim Ove Hommen 
   fakultetsdirektør 

SFF (Senter for 
fremragende forskning) 

15% av beløp fra NFR til 
UiB/ regnskapsført aktivitet 
(også som partner) 

4 rekrutteringsstillinger*, 2 
per 5-årsperiode 

SFI (Senter for 
forskningsrettet innovasjon) 

12,5% av beløp fra NFR til 
UiB/regnskapsført aktivitet 
(også som partner) 

4 rekrutteringsstillinger* 2 
per 4-årsperiode 
 

SFU (Senter for 
fremragende utdanning) 

 2 rekrutteringsstillinger* 1 
per 5-årsperiode 

UiB-partner i SFF, SFI, FME  Etter forhandling, relativt til 
andel 

TMS (Trond Mohn Stiftelse) 
starting grant 

 1 rekrutteringsstilling* 
+ husleie og adm for TMS-
årsverk delt 50/50 med 
institutt 

NFR forskerprosjekt   
Forskerskoler (NFR-
bevilgning) 

 Individuell vurdering 
 

Nasjonal infrastruktur  Individuell vurdering 
Andre satsninger  Individuell vurdering 
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Valg til fakultetsstyret 2021 - forslag til eksternt medlem med varamedlemmer  

Dokumenter i saken: 
 Utfyllende regler til Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene 

 
Ifølge UiBs regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene § 2 Fakultetsstyrets 
størrelse og sammensetning skal det være minst ett og inntil to eksterne medlemmer i 
fakultetsstyret. I tråd med HFs utfyllende regler til § 2 skal ett medlem fra gruppe A (fast 
ansatte i undervisnings- og forskerstilling) med varamedlemmer være ansatt ved et annet 
universitet. Fakultetsstyret har hatt eksternt medlem fra gruppe A siden høsten 2017. 
Fakultetsstyret må nå foreslå eksternt medlem og minst to varamedlemmer for perioden 
01.08.21-31.07.25. Eksternt medlem med varamedlemmer oppnevnes av universitetsstyret 
etter forslag fra fakultetsstyret. 
 
Det er vektlagt å finne forslag til eksterne medlemmer som kjenner både sektoren og 
humaniora godt, og som generelt har god kjennskap til gjeldende forsknings- og 
utdanningspolitikk. Vårt nåværende eksterne medlem kan dessverre ikke gå inn i en ny 
periode. 
 
Fakultetsledelsen foreslår følgende personer som henholdsvis eksternt medlem og vara 
for eksternt medlem til fakultetsstyret: 
 

 professor Kjersti Bale, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, UiO 
 professor John Brumo, Institutt for språk og litteratur, NTNU 
 professor Hanne Hagtvedt Vik, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO 

 
Personene er forespurt og har sagt seg villige. 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret foreslår professor Kjersti Bale som eksternt fakultetsstyremedlem ved Det 
humanistiske fakultet for perioden 01.08.21-31.07.25. 
 
Fakultetsstyret foreslår professor John Brumo og professor Hanne Hagtvedt Vik som vara for 
eksternt fakultetsstyremedlem ved Det humanistiske fakultet for perioden 01.08.21-31.07.25. 

 
 
   
Jørgen Magnus Sejersted   
                 dekan  Kim Ove Hommen 
    fakultetsdirektør 

Dato: 22.01.2021 
Arkivsaksnr: 2011/3733-UNU 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
3/21 
02.02.2021 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 

https://www.uib.no/nb/hf/107372/regler-fakultetsorganene-utfyllende-regler-ved-det-humanistiske-fakultet
https://www.uib.no/nb/hf/107372/regler-fakultetsorganene-utfyllende-regler-ved-det-humanistiske-fakultet
https://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/bale/
https://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/bale/
https://www.ntnu.no/ansatte/john.brumo
https://www.hf.uio.no/iakh/personer/vit/historie/fast/hannehag/
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Opprykk til professor - Oppnevning av ny sakkyndig komité innenfor 
fagområdet britisk litteratur, søker Laura Miles. Søknadsrunde 2020. 

 
Dokument i saken 

1. Forslag til ny komité fra Institutt for fremmedspråk 
2. Skjema for vurdering av inhabilitet med vedlegg fra Erik Tonning  

 
Bakgrunn 
Det humanistiske fakultet har innen søknadsfristen 15.9.2020 mottatt søknad om opprykk til 
professor fra førsteamanuensis Laura Miles innenfor fagområdet britisk litteratur. Sak om 
oppnevning av sakkyndig komité i ble behandlet i møte 08.12.2020, men forslaget om 
komiteens sammensetning ble trukket fra instituttet. 
 
Institutt for fremmedspråk har sendt følgende forslag til vurderingskomité (vedlegg 1): 
 

 Professor Elizabeth Robertson, University of Glasgow 
 Professor emerita Helen Cooper, University of Cambridge 
 Professor Erik Tonning, Institutt for fremmedspråk, UiB 

 
Professor emerita Helen Cooper er foreslått som leder for komiteen. Det er mottatt skjema 
for vurdering av inhabilitet fra de foreslåtte komitémedlemmene. Professor Erik Tonning har 
opplyst at han har samarbeidet med Laura Miles i forbindelse med forskergruppen Literature 
and Religion siden 2015. Som kolleger ved Institutt for fremmedspråk har de også hatt 
undervisning på felles kurs. Professor Erik Tonning vurderer seg selv ikke som inhabil på 
bakgrunn av dette forholdet. Fakultetet vurderer det også slik at dette faller innenfor vanlig 
faglig samarbeid, uten å lede til inhabilitet. Habilitetsskjema fra Tonning er vedlagt (vedlegg 
2). 
 
Forslag til vedtak: 
Det humanistiske fakultet oppnevner følgende komitémedlemmer for å vurdere søker Laura 
Miles for opprykk til professor innenfor fagområdet britisk litteratur. 
 

 Professor Elizabeth Robertson, University of Glasgow 
 Professor emerita Helen Cooper, University of Cambridge 
 Professor Erik Tonning, Institutt for fremmedspråk 

 
Professor emerita Helen Cooper oppnevnes som leder for komiteen. 
 
 
   
Jørgen Magnus Sejersted  
                 dekan Kim Ove Hommen 
   fakultetsdirektør 

Dato: 13.01.2021 
Arkivsaksnr: 2020/12870-

TOKV 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
4/21 
02.02.2021 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 
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Post address
P.O. box 7805
NO-5020 Bergen
Norway

E-mail post@if.uib.no
Internet: 
http://www.uib.no/fremmedsprak 
Org no. 874 789 542

Department of Foreign Languages
Telephone +47 55 58 23 40

Location:
Sydnesplassen 7
5007 BERGEN
(HF-building)

 
 
2020/12870  
 
 Bergen, 16. November 2020 

 
 
Fremlegg til komité – professoropprykk Laura Saetveit Miles, britisk litteratur  
 
Instituttleder gjør fremlegg om følgende komité for vurdering av søknad om professoropprykk. 
Habilitetserklæringer følger vedlagt. 
 
Professor emerita Helen Cooper – leder av komiteen. 
 
D.Litt, FBA Professor Emerita of Medieval and  
Renaissance English,  
University of Cambridge 
 
ehc31@hermes.cam.ac.uk 
 
Cooper er professor emerita i Medieval and Renaissance English og forsker innen følgende områder: 

“Anglo-Norman and Middle English romance; the late fourteenth century, especially Chaucer; Chaucer's 
afterlife; the fifteenth century; connections between the Middle Ages and the early modern, especially in 
relation to Shakespeare and other drama, pastoral literature and romance.” 

https://www.english.cam.ac.uk/people/Helen.Cooper/ 
 
Professor Elizabeth Robertson  
 
Elizabeth.Robertson@glasgow.ac.uk 
 
Robertson har PhD i Engelsk og Komparativ litteratur og forsker innen følgende tema; 

 Anglo Saxon and Middle English Literature 
 Religion and Gender in Anglo-Saxon and Middle English poetry 
 Poetics 
 Medieval Welsh poetry 

https://www.gla.ac.uk/schools/critical/staff/elizabethrobertson/ 
 
Professor Erik Tonning 
Institutt for fremmedspråk 
 
Erik.Tonning@uib.no 
 
 

mailto:post@if.uib.no
http://www.uib.no/fremmedsprak
mailto:ehc31@hermes.cam.ac.uk
https://www.english.cam.ac.uk/people/Helen.Cooper/
mailto:Elizabeth.Robertson@glasgow.ac.uk
https://www.gla.ac.uk/schools/critical/staff/elizabethrobertson/
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Med vennlig hilsen 
 
Åse Johnsen 
instituttleder
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Declaration of impartiality 

Name (use capital letters)…ERIK TONNING……………………………………………………………………………………………… 

Appointment matter………………………………………………………………………………………………………… 

Advancement matter………Professoropprykksøknad Laura Miles 
……………………………………………………………………………………………….. 
PhD………………………………………………………………………………………………………………………………… 

The undersigned confirms that (check off): 

OX   I have read the “Regulations on Impartiality and Confidence” 

OX  I cannot see that there are circumstances in this matter that would make me disqualified

O X  I request the following circumstances to be assessed for potential disqualification

           Jeg har samarbeidet med kandidaten i forskergruppen Literature and Religion som vi 
har ledet sammen siden 2015. Dette involverer møter, seminarer, workshops og lignende. 
Jeg har aldri vært medforfatter med kandidaten. Som kollegaer ved engelskseksjonen på IF 
har vi hatt undervisning på felles kurs sammen, særlig ENG 100 og ENG 125. Dette 
imidlertid ikke siden 2017 da jeg har vært i permisjon som daglig leder ved Det norske 
studiesenteret i Storbritannia siden da. Jeg har ellers hatt vanlig kollegial kontakt med 
kandidaten, men vi har ikke et personlig vennskap. Hun spurte om jeg kunne anbefale 
henne til Meltzer Yngre Forskertalenter, men jeg har sagt fra meg dette i og med at jeg 
ønsker å ta på meg oppdraget som komitémedlem. Fra mitt synspunkt mener jeg at jeg kan 
påta meg rollen som sakkyndig med full nøytralitet og objektivitet, men jeg vil naturligvis 
rette meg etter fakultetets vurdering av min habilitet. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…Bergen 
11.1120………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

If necessary, use a separate sheet 

---------------------------------  -------------------------------------------------------- 

Place og date Signature 

eto004
Tekst i maskinskrift


eto004_1
Tekst i maskinskrift


eto004_2
Tekst i maskinskrift


eto004_3
Tekst i maskinskrift


eto004_4
Tekst i maskinskrift


eto004_5
Tekst i maskinskrift
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Instructions for completion of the declaration of impartiality 

This form shall be completed by anyone who has been appointed as a committee member by the 
Faculty of Humanities at the University of Bergen in connection with appointment or advancement 
matters. 

Anyone who is to perform work as a committee member shall always assess his/her own impartiality. 

• If you find that you are disqualified in relation to one or more of the parties to a matter upon
such an assessment, you must notify the institute of this as soon as possible.

• If you are unsure of your own impartiality, you must list the circumstances you are unsure of
and request that your impartiality be assessed by the institute.

• If it is concluded that there is no disqualification, but that there are still associations that
should be disclosed, or should be assessed by the institute, then this should be entered on
the form or on a separate sheet.

About the assessment of impartiality 

Committee members are subject to the provisions relating to impartiality in Chapter II of the Public 
Administration Act. In addition, the faculty has adopted its own regulations on impartiality and 
confidence, which have been enclosed with this form. These regulations are somewhat stricter than 
the provisions of the Act on some points.  

Disqualification may be automatic because of a special association to a party to a matter, through, 
for example, a family relationship or being an academic advisor within the past three years. These 
circumstances have been included in the provisions for automatic disqualification in section 1.  

Disqualification may also be based on a discretionary assessment. For such a discretionary 
assessment, it will be key to decide whether there are any special circumstances which are apt to 
impair confidence in his or her impartiality. Such an assessment will often be much more difficult 
than an assessment of automatic disqualification. It is therefore important to disclose the 
circumstances that have been assessed if you have concluded yourself that you are impartial in 
relation to an appointment or advancement matter. 

For discretionary assessment of impartiality (disqualification), reference is made to the provisions on 
impartiality and confidence in the introduction. Disqualification may occur as a result of: 

• Close personal or professional association with one or more of the applicants. This may be a
close personal friendship or close professional collaboration, such as project cooperation or
co-authorship.

• Possibility that the appointment of a specific applicant, regardless of the applicant's
qualifications, would result in a personal or professional gain for a person or someone close
to that person.

• Other circumstances that there may be reason to assume are apt to impair confidence in a
decision if an individual takes part in the decision.
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Opprykk til professor – oppnevning av sakkyndig komité innenfor 
fagområdet tidlig moderne historie – søker Stephan Karl Sander-Faes 

 
Dokumenter i saken 

1. Forslag til komité fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
2. Habilitetserklæring fra Martin Scheutz 

 
Bakgrunn 
Det humanistiske fakultet har mottatt søknad om opprykk til professor fra førsteamanuensis 
Stephan Karl Sander-Faes innenfor fagområdet tidlig moderne historie.  
 
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap har sendt følgende forslag til 
sakkyndig komité (vedlegg 1): 
 

 Professor Erik Opsahl, NTNU 
 Professor Henrik Ågren, Uppsala Universitet 
 Professor Martin Scheutz, Universität Wien 

 
Professor Erik Opsahl er foreslått som leder av komiteen. Opsahl og Ågren leverte 
habilitetserklæringer uten merknad. Scheutz la en merknad ved habilitetserklæringen, der 
han orienterte om at han har hatt noe faglig kontakt med Sander-Faes (vedlegg 2). Han 
vurderer selv at han er habil. Det er fakultetets vurdering at forholdene Scheutz har orientert 
om ikke medfører inhabilitet.   
 
Instituttleder Jan Heiret har gjort flere forsøk på å få tak i komitémedlemmer av begge kjønn, 
men det har vist seg svært vanskelig å få tak i kvinnelige komitémedlemmer. Det anmodes 
derfor om at det oppnevnes en komité bestående av bare menn. 
 
Forslag til vedtak: 
Det humanistiske fakultet oppnevner følgende sakkyndige komité for å vurdere søkeren 
Stephan Karl Sander-Faes innenfor fagområdet tidlig moderne historie: 
 

 Professor Erik Opsahl, NTNU 
 Professor Henrik Ågren, Uppsala Universitet 
 Professor Martin Scheutz, Universität Wien 

 
Professor Erik Opsahl oppnevnes som leder av komiteen.  

 
 
   

 
Jørgen Magnus Sejersted  
                 dekan Kim Ove Hommen 
   fakultetsdirektør 

Dato: 20.01.2021 
Arkivsaksnr: 2020/10263-

ASBSÆ 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
5/21 
02.02.2021 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det humanistiske fakultet 
 

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

Det humanistiske fakultet 

Telefon  

post@hf.uib.no 

Postadresse  

 

  

Besøksadresse 

 

Bergen 

Saksbehandler 

Anna Lisa Arefjord 

55 58 30 28 

side 1 av 2 

 

 

Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

Forslag til komité for å bedømme professorkompetanse fra Institutt 
for AHKR 

 

Viser til Stephan Sander-Faes’ søknad av 14.09.2020 om opprykk til professor etter 

kompetanse. Institutt for AHKR foreslår følgende sakkyndige komité for bedømming av 

kompetansen til Sander-Faes: 

 

Professor Erik Opsahl, NTNU erik.opsahl@ntnu.no  

Postadresse: NTNU, Institutt for historiske og klassiske studier, 7491 Trondheim 

Tel: 99229128  

 

Professor Henrik Ågren, Uppsala Universitet henrik.agren@hist.uu.se 

Postadresse: Uppsala Universitet, Historiska institutionen, Box 628, 751 26 Uppsala, Sverige 

Tel: +46(0)18-471 15 29 

 

Professor Martin Scheutz, Universität Wien (martin.scheutz@univie.ac.at 

Postadresse: Universität Wien, Institut für österreichische Geschichtsforschung 
Dr. Karl Lueger Ring 1, A-1010 Wien, Austria  
Tel: +43 42 77 / 27 251 
 
 
Professor Opsahl foreslås som leder av komitéen. Habilitetserklæringer er vedlagt.  

 

Instituttet gjør oppmerksom på at instituttleder har gjort flere forsøk på å få 

komitémedlemmer av begge kjønn. Det har dessverre ikke vært mulig å finne kvinner som 

har sagt ja til dette oppdraget, og instituttet har derfor valgt å foreslå en faglig kompetent 

komité bestående av menn. 
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Opprykk til professor – oppnevning av sakkyndig komité innenfor 
fagområdet arkeologi – Daniela Hofmann 

 
 
Dokumenter i saken 
1. Forslag til komité fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
 
Bakgrunn 
Det humanistiske fakultet har mottatt søknad om opprykk til professor fra førsteamanuensis 
Daniela Hofmann innenfor fagområdet arkeologi, med spesialisering i steinalderarkeologi. 
 
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap har sendt følgende forslag til 
sakkyndig komité (vedlegg 1): 
 

 Professor Kjel Knutsson, Uppsala universitet 
 Professor Charlotte Damm, UiT – Norges arktiske universitet 
 Professor Richard Bradley, University of Reading 

 
Professor Knutsson er foreslått som leder av komitéen. Samtlige foreslåtte medlemmer av 
komiteen har levert habilitetserklæringer uten merknad.  
 
Forslag til vedtak: 
Det humanistiske fakultet oppnevner følgende sakkyndige komité for å vurdere søkeren 
Daniela Hofmann innenfor fagområdet arkeologi, med spesialisering i steinalderarkeologi: 
 

 Professor Kjel Knutsson, Uppsala universitet 
 Professor Charlotte Damm, UiT – Norges arktiske universitet 
 Professor Richard Bradley, University of Reading 

 
Professor Knutsson oppnevnes som leder av komitéen.  

 
 

 
   

 
Jørgen Magnus Sejersted  
                 dekan Kim Ove Hommen 
   fakultetsdirektør 

Dato: 27.01.2021 
Arkivsaksnr: 2021/646-

ASBSÆ 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
8/21 
02.02.2021 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

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

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 
religionsvitenskap 
Telefon  
 

Postadresse  
Postboks 7805 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
 
Bergen 

Saksbehandler 
Anna Lisa Arefjord 
55 58 30 28 
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Det humanistiske fakultet 

 
  
  

 
 
Forslag til komité for å bedømme professorkompetanse fra Institutt 
for AHKR 
Viser til Daniela Hofmanns søknad av 01.09.2020 om opprykk til professor etter kompetanse. 
Institutt for AHKR foreslår følgende sakkyndige komité for bedømming av Hofmanns 
kompetanse: 
 
Professor Kjel Knutsson, Uppsala universitet, kjel.knutsson@arkeologi.uu.se 
Postadresse: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia, Box 626, 751 
26 Uppsala, Sverige 
Tlf: +46 18-471 2093  
 
Professor Charlotte Damm, UiT – Norges arktiske universitet, charlotte.damm@uit.no  
Postadresse: UiT, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Postboks 
6050 Langnes, 9037 Tromsø 
Tlf: 47900734 
 
Professor Richard Bradley, University of Reading, r.j.bradley@reading.ac.uk  
Postadresse: University of Reading, Whiteknights, PO Box 217 Reading, Berkshire, RG6 
6AH United Kingdom 
Tlf: +44 118 378 6042 
 
 
Professor Knutsson foreslås som leder av komitéen.  
 
Habilitetserklæringer fra Bradley og Damm er vedlagt. Knutsson har sendt sin 
habilitetserklæring med vanlig post, så den må ettersendes. Han har imidlertid bekreftet per 
e-post at han ikke ser noen forhold i denne saken som kan gjøre ham inhabil.  
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