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Møteinnkalling 

I samsvar med møteplan holdes det møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

18.11.2014, kl. 09:00 - i Møterom A+B i kjeller, Muséplass 1.

Innkalling er sendt til:

Margareth Hagen, Einar Thomassen, Claus Huitfeldt, Jill Walker Rettberg, Eivind Kolflaath, 
Kjetil Berg Henjum, Christhard Hoffmann, Randi Rolvsjord, Benedikte F. Vardøy, Anne 
Hestnes, Birger Berge, Victoria Troland, Torstein Stråtveit

Saksliste og sakspapirer følger vedlagt. 

Eventuelle forfall bes meldt snarest til personlig varamedlem og sekretariatet,

tlf. 55589380, evt. per e-post til post@hf.uib.no.

Bergen, 04.11.2014

Margareth Hagen

dekan Trine Moe

fakultetsdirektør



Saksliste

Styresak Saker til behandling U.off.

FS 34/14 Tilsetting i stilling som forskar (1108) i 
forskingsinfrastruktur for språk ved Institutt for lingvistiske, 
litterære og estetiske studium (nr. 1)

FS 35/14 Tilsetting i stilling som forskar (1108) i 
forskingsinfrastruktur for språk ved Institutt for lingvistiske, 
litterære og estetiske studium (nr. 2)

FS 36/14 Tilsetting i stilling som stipendiat i musikkterapi eller 
musikkvitskap ved Griegakademiet - Institutt for musikk

FS 37/14 Tilsetting i stilling som professor II i sinnsfilosofi ved 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

RS 15/14 Godkjente doktorgradsavhandlinger ved Det humanistiske 
fakultet etter fakultetsstyremøtet 21.10.14

RS 16/14 Referat fra møte i Forsknings- og 
forskerutdanningsutvalget 01.10.14

S 67/14 Informasjon om Erasmus+ mobilitet for tilsette

S 68/14 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i allmenn 
litteraturvitenskap

X

S 69/14 Personlig opprykk til professor etter kompetanse X



Fakultetsstyret 18.11.14 
Fullmaktsaker 34/14 – 37/14      

Saker handsama i tilsettingsrådet ved Det humanistiske 
fakultet etter fakultetsstyremøte 21.10.2014: 
 

Sak 24/2014: 14/2648 

Forskar (1108) forskingsinfrastruktur for språk ved Institutt for 
lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) – (nr. 1) 
 
Tilsettingsrådet tilset Carla Parra Escartín i stilling som forskar (1108) i forskingsinfrastruktur for språk i 
prosjekta «CLARINO», «DASISH», «INESS» og «NORSTORE» ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske 
studium. Stillinga er mellombels stilling på ni månadar med moglegheit for forlenging. Startdato avtalas med 
instituttet. 
 
Som reserve vert disse innstilt: 
 

1. Cheikh M. Bamba Dione 
2. Cristina Marco 
3. Lidun Hareide 

 

Sak 25/2014: 14/4243 

Forskar (1108) forskingsinfrastruktur for språk ved Institutt for 
lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) – (nr. 2) 
 
Tilsettingsrådet tilset Rune Lain Knudsen i stilling som forskar (1108) i forskingsinfrastruktur for språk i 
prosjekta «CLARINO», «DASISH», «INESS» og «NORSTORE» ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske 
studium. Stillinga er mellombels stilling på seks månadar, med moglegheit for forlenging. Startdato avtalas med 
instituttet. 
 
Som reserve vert Cristina Marco innstilt. 
 

Sak 26/2014: 14/3264 

Stipendiat i musikkterapi eller musikkvitskap ved Griegakademiet - 
Institutt for musikk  

Tilsetjingsrådet tilset Jan Magne Steinhovden i ei fireårig stipendiatstilling ved Griegakademiet - 
Institutt for musikk. Arbeidsperioden vert organisert i samsvar med fakultets rutinar for organisering 
av stipendiatars arbeidsperiode. Tidspunkt for tilsetjing vert avtala med Griegakademiet.  
 
Reserve vert: 
 

1. Maren Metell 
2. Tuomas Auvinen  

 

 

 



Fakultetsstyret 18.11.14 
Fullmaktsaker 34/14 – 37/14      

Sak 27/2014: 14/9515 

Professor II i sinnsfilosofi ved Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudium 
Professor Tim Bayne vert tilsett som professor II i 20 % stilling ved Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudium frå og med 01.11.2014 til og med 31.10.2017. Tilsettinga vil bli dekka over 
instituttet sitt fastlønsbudsjett.  
 



Fakultetsstyret 18.11.14 
Referatsak 15/14 

 
 
Godkjente doktorgradsavhandlinger ved Det humanisti ske 
fakultet etter fakultetsstyremøtet 21.10.2014: 
 

Sak 2010/6033 

Ph.d.-graden – Kjell Inge Bjerga 
 
Forsvarspolitikk og forvaltningspolitikk? Organisering, reformer og militæreksepsjonalisme i 

forsvarets sentrale ledelse mellom 1940 og 2003. 

 

Sak 2011/2669 

Ph.d.-graden – Ståle Johannes Kristiansen 
 
Avdekning og tilsløring: Dionysius Areopagitens symboltenkning og Jean-Luc Marions ettermoderne 

kunstfilosofi. 



Referat fra møte i FFU 10. oktober 2014 
 
Til stede: Einar Thomassen (leder) 

Leidulf Melve (vara AHKR) 
Margery Vibe Skagen (vikar IF) 
Paola de Cuzzani (FOF) 
Wolfgang Schmid (GA) 
Rasmus Slaattelid (SKOK og SVT) 
Pål B. Svenungsen (gruppe B)  
Inga H. Undheim (gruppe B)  
Birgit Mjeldheim (HSU)  
  

Fra adm. Kirsten Moen (sekretær) 
Kim Ove Hommen 

 Elisabeth Akselvoll 
 
Forfall:  Sissel Lægreid (IF) 

Knut Vikør (AHKR) 
Kevin Cahill (FOF) 
Harald Bjørkøy (GA) 
Tor B. Trolie (LLE), Erik Bjerck Hagen(vara LLE) 
 
 

 
 

 Innkalling og saker - ingen merknader 
  
 Protokoll fra FFU 03.09.14 
  
 Orienteringer 

- Møtet med forskningsrådet 11. september 
- Nasjonal evaluering av humanistisk forskning: Kunnskapsbehov og datagrunnlag 

ved institusjonene  
 

  
 Saker 

 
  

FU 12/14 Tiltak for å forbedre veiledningen - diskusjonssak 
Utgangspunkt for diskusjonssaken var veiledningsundersøkelsen 2014 fra STIP-HF og 
NOKUT rapporten 2014 om kvalitetssikring av utdanning ved UIB.  
Utvalgsmedlemmene informerte om hvordan det arbeides ved enhetene for å forbedre 
kvaliteten på veiledningen. AHKR, FOF og SVT/SKOK redegjorde for blant annet erfaring 
med egne veiledingsfora. Ved GA er forskerskolen Grieg Research School viktig for å 
integrere kandidater i fagmiljø samt styrke veiledningen. mens integreringen ved andre 
enheter ivaretas av aktive forskergruppersom inkluderer kandidatene. Prodekan 
anmoder enheter som ikke har ordninger om å innføre tiltak til å styrke veiledningen og 
integreringen av kandidater i fagmiljø. 
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Fakultetsstyret 18.11.14 
Referatsak 16/14

http://stiphf.b.uib.no/2014/06/13/rapport-om-rettleiingsundersokinga-2014/
http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Kunnskapsbasen/Rapporter/Kvalitetssikringsrapporter/2014/UiB_system_kvalitetssikring_2014.pdf


FU 13/14 Kan FFU ved enhetene ha en mer offensiv rolle i instituttenes forskningsstrategi? – 
diskusjonssak 

Utvalgsmedlemmene redegjorde kort for sammensetning, møtevirksomhet og agenda 
ved enhetenes FFU. SVT og SKOK har ikke eget FFU utvalg og GA har et utvalg for 
forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Diskusjonen viste at de lokale utvalgene i liten 
grad har en rolle i utforming og implementering av forskningsstrategier og/eller i forhold 
til å søknadsstrategier for ekstern finansiert virksomhet.  

 
  

 Neste møte i FFU blir 5. november 2014, kl. 12- 14 
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Fakultetsstyret 18.11.14 
Referatsak 16/14
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Informasjon om Erasmus+ mobilitet for tilsette

Alle tilsette ved Universitetet i Bergen kan få stipend til utveksling til ein institusjon, 
organisasjon eller universitet i Europa. Universitetet får tildelt mobilitetsmidlar gjennom 
Erasmus+ programmet.

Tilsettutvekslinga omfattar alle typar stillingskategoriar, både tekniske, administrative og 
vitskapelege tilsette. For 2014/2015 fekk UiB tildelt midlar til å gjennomføre 17 veker 
tilsettutveksling gjennom Erasmus+. For 2013/2014 fekk UiB tildelt midlar til å gjennomføre 
18 veker tilsettutveksling gjennom LLP-programmet.

For meir informasjon om tilsettutveksling syner vi til UiBs nettsider:
http://www.uib.no/foransatte/17235/internasjonalisering#erasmus-tilsettmobilitet
http://www.uib.no/foransatte/17235/internasjonalisering#erasmus-undervisningsmobilitet

Stipendsatsar for lærer-/tilsettmobilitet for studieåret 2014/15:
Sats for opphald
VERTSLAND SATS PER 

DAG

Danmark, Irland, Nederland, Sverige, UK € 112

Belgia, Bulgaria, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Kypros, Liechtenstein, 
Luxemburg, Polen, Romania, Tsjekkia, Tyrkia, Ungarn, Østerrike € 98

Latvia, Makedonia, Tyskland, Malta, Portugal, Slovakia, Spania € 84

Estland, Kroatia, Litauen, Slovenia € 70

Sats for reiser
REISEAVSTAND SATS PER DELTAKAR

Mellom 100 og 499 km € 180

Mellom 500 og 1999 km € 275

Mellom 2000 og 2999 km € 360

Mellom 3000 og 3999 km € 530

Mellom 4000 og 7999 km € 820

8000 eller lenger € 1100

Europakommisjonens avstandskalkulator skal nyttast for utrekning av reiseavstand. Utgifter 
utover det som vert dekka av stipendet må dekkjast av institutta/fakultet.

Dato: 31.10.2014

Arkivsaksnr: 2014/10950-

ROW

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

67/14

18.11.2014

Styre:

Styresak:

Møtedato:
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Institutt og sentre har fått informasjon om ordninga tilsendt i ePhorte.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tek informasjonen til orientering.

Margareth Hagen
dekan Trine Moe

fakultetsdirektør


	Forside 
	Offentlig saksliste 
	FS 34/14 Tilsetting i stilling som forskar (1108) i forskingsinfrastruktur for språk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (nr. 1)
	Saksfremlegg

	FS 35/14 Tilsetting i stilling som forskar (1108) i forskingsinfrastruktur for språk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (nr. 2)
	FS 36/14 Tilsetting i stilling som stipendiat i musikkterapi eller musikkvitskap ved Griegakademiet - Institutt for musikk
	FS 37/14 Tilsetting i stilling som professor II i sinnsfilosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium
	RS 15/14 Godkjente doktorgradsavhandlinger ved Det humanistiske fakultet etter fakultetsstyremøtet 21.10.14
	Saksfremlegg

	RS 16/14 Referat fra møte i Forsknings- og forskerutdanningsutvalget 01.10.14
	Saksfremlegg

	S 67/14 Informasjon om Erasmus+ mobilitet for tilsette
	Saksfremlegg

	S 68/14 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap
	Vedlegg

	S 69/14 Personlig opprykk til professor etter kompetanse
	Vedlegg


