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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: 19.04.2017 kl. 12.15 – 14.00  
Sted: HF-bygget, rom 400 

 

Til stede: 

Claus Huitfeldt, Ole Hjortland, Pär Sandin, Synnøve Ones Rosales, Tove Ingebjørg Fjell, Mikkel Ekland 
Paulsen, Fredrik Kolstad Rongved, Ranveig Lote 

Meldt forfall: 

Randi Elin Gressgård, Sissel Undheim, Michael Grote 

Observatører:  

Inger Marie Hatløy, Julie Watkins, Aleksander Morland, Silje Grønner Stang, Rebekka Nistad 

 

I Godkjenning av innkalling 
Godkjent  

II Protokoll fra møte i Studiestyret 09.03.17 
Ingen merknader til protokollen er mottatt innen merknadsfristen. 

III Saker til orientering 
Kandidat til Ugleprisen 2017: 
HF vil nominere vinneren av Spurvugleprisen i 2016, AHKR201: Praksis i arbeidslivet, som 
kandidat for Ugleprisen i 2017. Ugleprisen er UiBs interne pris for god utdanningskvalitet. 
 
Det er utlyst insentivmidler for utdanningskvalitet med søknadsfrist 4. mai. Sterk oppfordring til 
fagmiljøene om å søke, da fakultet har begrensa med midler. 

   



IV Vedtakssaker 

SAK 8/17: Dimensjonering av studieplasser ved HF, studieåret 2018-19 
 

Vedtak: 
Studiestyret vedtar det vedlagte forslaget til opptaksrammer for HFs portefølje for studieåret 
2018-2019.  

VI Drøftingssaker 

SAK 9/17: Oppretting av nye studieprogram i 2018. Prosess og behandling  

I denne runden er det to institutter som søker om oppretting av studieprogram. Prodekan 
orienterte om den videre saksgangen for prosessen. 

Det blir egen vedtaksprosess for endelig versjon av emnebeskrivelser: Prodekanen kommer 
tilbake til frist og prosess for dette.  

Noen generelle merknader fra prodekanen, som gjelder for alle søknader om oppretting (sak 
10/17-16/17): 

 Informasjon om førstesemesterstudiet må være tydelig på hva som er obligatorisk, hva som 
er anbefalt, og hva som er valgfritt.  

 Kategorien «Rekkefølge for emner i studiet» gjelder bare spesialiseringen, anbefalte 
valgemner skal ikke med her. I samsvar med HF2018 skal  6. semester være anbefalt for 200-
nivå og 4.-5. semester for frie studiepoeng. Studieprogrammene må angi ett anbefalt 
studieløp, og for øvrig vise til studieveileder for alternativer.  

 Det må angis i studieplanen hvilket semester som er tilrettelagt for utveksling i 
spesialiseringen, og hvilke utvekslingsavtaler som anbefales. 

 Læringsutbyttebeskrivelsene: Det bør arbeides med bedre å identifisere felleselementer i 
overordnet læringsutbytte for studieretningene, og å gjøre studieretningenes læringsutbytte 
mer spesifikke. 

 Alle søknader bør inneholde tabelloversikter under punkt 3.4. og 3.5 i opprettingssøknaden. 
(Konkret betyr dette at det lages tabeller som viser undervisnings- og vurderingsformer for 
emnene som inngår i programmet. Se søknaden under sak 15/17 for et eksempel på hvordan 
dette kan gjøres.)  

 Alle studieplaner og emnebeskrivelser må utformes i samsvar med gjeldende mal – se 
tidligere korrespondanse. Flere av søknadene trenger språkvask. 

 

  



SAK 10/17: Søknad om oppretting av Bachelorprogram i kunsthistorie, gresk og latin 
  

Innspill fra møtedeltakerne: 

Studieretningen kunsthistorie: det bør komme frem at dette er eldre kunsthistorie. Kunsthistorie 
er delt i moderne og eldre kunsthistorie som ulike studieretninger i to program. Forskjellene 
mellom de to ulike retningen må være klart formulert for søkerne til programmet. 

Uklarhet i dokumentene omkring navnet på studieretningen i kunsthistorie, noen steder står det 
«kunst- og kulturhistorie». Kulturhistorie er et fag ved UiO, kulturvitenskap ved UiB. Det bør 
vurderes om en kan bruke eldre kunsthistorie for mer presist å beskrive hva det undervises i. 
Alternativt bør retningen avgrenses klarere fra kunst-retningen i samtidskultur-programmet, 

Innholdet i 4. og 6.semester er omtalt som identiske. Dette må rettes opp slik at det ikke ser ut 
som det skal tas to ganger. Valgemner som ikke hører til spesialiseringen henvises til kategorien 
«Valgemne». 

Vedtak: 

Studiestyret tar saken til etterretning. Tilbakemeldingene som kom i møtet videreformidles til 
programstyret. 

SAK 11/17: Søknad om oppretting av Masterprogram i klassisk filologi 
 

Innspill fra møtedeltakerne: 

En setning om praksis øverst på side 9 i søknaden, pkt 3.4. må fjernes, alternativt bør en innføre 
klarere praksisorienterte emner. 

Vedtak: 

Studiestyret tar saken til etterretning. Tilbakemeldingen som kom i møtet videreformidles til 
programstyret. 

 SAK 12/17: Søknad om oppretting av Bachelorprogram i samtidskultur 
 Innspill fra møtedeltakerne: 

Også her ble det presisert at skillet mellom studieretningene i moderne og eldre kunsthistorie 
må komme tydeligere fram – kanskje ved å betegne det ene som «eldre kunsthistorie» eller 
kunsthistorie frem til 1750/1900(?) og at kunsthistoriedelene i samtidsprogrammet kan hete 
«moderne kunsthistorie» eller «kunsthistorie fra 1750/1900(?) – 2000-tallet».  

Vedtak: 

Studiestyret tar saken til etterretning. Tilbakemeldingene som kom i møtet videreformidles til 
programstyret. 



SAK 13/17: Søknad om oppretting av Bachelorprogram i nordisk 
 

Innspill fra møtedeltakerne: 

Læringsutbyttebeskrivelser, s. 14, er lite beskrivende mht læringsutbytte på et overordnet nivå. 

En del emner med tema som er felles på både 200- og 300-nivå, vil medfører manuell oppfølging 
som en utfra ressurshensyn bør unngå. 

Vedtak: 

Studiestyret tar saken til etterretning. Eventuelle tilbakemeldinger som kom i møtet 
videreformidles til programstyret. 

SAK 14/17: Søknad om oppretting av Masterprogram i nordisk 
 

Ingen spesifikke tilbakemeldinger. 

Vedtak: 

Studiestyret tar saken til etterretning. Eventuelle tilbakemeldinger som kom i møtet 
videreformidles til programstyret. 

SAK 15/17: Søknad om oppretting av Bachelorprogram i historie og kulturvitenskap 
 

Innspill fra møtedeltakerne: 

Studieprogramkoden må endres (kan ikke gjenbruke tidligere brukte koder). 

Fakultetet tar ansvar for å fylle ut punktet i søknaden som krever en kobling til andre 
styringsdokumenter for HF. 

Ressursbruken blir godt beskrevet i gode tabeller under pkt. 3.4 og 3.5. 

Vedtak: 

Studiestyret tar saken til etterretning. Tilbakemeldingene som kom i møtet videreformidles til 
programstyret. 

SAK 16/17: Søknad om oppretting av Masterprogram i historie og kulturvitenskap 
Ingen spesifikke tilbakemeldinger i møtet. 

Vedtak: 

Studiestyret tar saken til etterretning. 

 



Claus Huitfeldt 

Prodekan        Ranveig Lote 

         Studiesjef



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det humanistiske fakultet 
 
 
 
PROTOKOLL fra møte i FFU 8.3.2017 

Til stede: Einar Thomassen (leder) 
Randi Koppen (IF) 
Knut S. Vikør (AHKR) 
Anne Beate Maurseth (LLE) 
Kevin Cahill (FOF) 
Anna Drageset (gruppe B) 
Magnus Halsnes (gruppe B) 
Sigbjørn Løland Torpe (HSU) 
 

Forfall:  Torjus Midtgarden (SKOK og SVT), Randi Gressgård (vara SVT og SKOK) 
Anna Blekastad Watson (gruppe B) 
Jan Jacob Hoffmann (gruppe B) 
 

Fra adm. Kim Ove Hommen  
Elisabeth Akselvoll 
Elisabeth Hausvik  

 Kirsten Moen (sekretær) 
 

 
I. Innkalling og saksliste - ingen merknader 
  
II. Protokoll fra FFU møtet 30.11.16 - godkjent 
  
III. Saker 

 
 

  
FU 01/17 Forskningsmeldingen 2016 

 Vedtak: 
Forsknings- og forskerutdanningsutvalget gir prodekan fullmakt til å innarbeide forslag og 
kommentarer som fremkom i møte til forskningsmelding for 2016. 

  
FU 02/17 Forskerutdanningsmeldingen 2016 

 Vedtak: 
Forsknings- og forskerutdanningsutvalget gir prodekan fullmakt til å innarbeide forslag og 
kommentarer som fremkom i møte til forskerutdanningsmelding for 2016. 

  
FU 03/17 Prosedyrer ved prøveforelesning og disputas 

 Saken ble trukket under møte 

  
FU 04/17 Drøftingssak: Veiledende retningslinjer for artikkel basert avhandling 

 
 Saken ble trukket under møtet  

 
  



 

  

IV. Orienteringssaker  
 Orienteringssakene ble ikke behandlet under møte 
  

a.  Saker fra møte i Universitetets forskningsutvalg den 2. februar 2017, ved prodekan 
  

b.  FRIPRO 2017 – søknadsfrist 24. mai 
  

c.  Status HUMEVAL 

  
d.  Introduksjonsseminar for nye ph.d.-kandidater ved HF 

  
e.  Referat enhetenes FFU-møter  

AHKR:13.12.16; 3.2.17 
LLE: 29.11.16 
IF: 15.02.17 
FOF:14.02.17 

  
f.  Forskningsdagene 2017 

  
 Eventuelt 
 Magnus Halsnes fra HF-stip. etterlyser rutiner for oppnevning av medlemmer til FFU.  
  

 
 
 

http://www.uib.no/fa/104539/m%C3%B8te-2-februar-2017


 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det humanistiske fakultet 
 
 
 
PROTOKOLL fra møte i FFU 10.5.2017 

Til stede: Einar Thomassen (leder) 
Randi Koppen (IF) 
Knut S. Vikør (AHKR) 
Torjus Midtgarden (SKOK/SVT) 
Magnus Halsnes (Gruppe B) 

 
Forfall:  Anne Beate Maurseth og Erik Bjerck Hagen (vara) - LLE 

Kevin Cahill og Paola de Cuzzani (vara) - FOF 
Anna Blekastad Watson - gruppe B 
Jan Jacob Hoffmann - gruppe B 
Sigbjørn Løland Torpe og Pernille S. Reitan (vara) - HSU 
 

Fra adm. Elisabeth Akselvoll (sekretær) 
 

 
I. Innkalling og saksliste - ingen merknader 
  
II. Protokoll fra FFU møtet 08.03.17 - godkjent 
  
III. Saker 

 
 

  
FU 05/17 Fremgangsmåte ved oppnevning av representanter for gruppe B til FFU 

 Vedtak: 
I samarbeid med gruppe B i fakultetsstyret gis utvalgets leder fullmakt til å oppnevne 
representanter for gruppe B til FFU. 

  
FU 06/17 Godkjenning av studiepoeng som overførbare ferdigheter for kandidat ved LLE 

 Vedtak: 
FFU godkjenner Kjellaug Isaksen sin søknad om å få godkjent ½  studiepoeng som kurs i 
overførbare ferdigheter. 

  
FU 07/17 Godkjenning av studiepoeng som overførbare ferdigheter for kandidat ved FOF 

 Saken ble trukket under møte 

  
FU 08/17 Retningslinjer for vurdering av studiepoeng som kan godkjennes som kurs i overførbare 

ferdigheter 

 Vedtak: 
FFU godkjenner følgende retningslinjer for godkjenning av studiepoeng som kurs i 
overførbare ferdigheter: 



 

  

1. Emnebeskrivelsen som FFU har vedtatt for fakultets egne kurs i overførbare 
ferdigheter (FFU 9/12) må være retningsgivende for hva slags aktivitet som skal 
kunne godkjennes som overførbare ferdigheter. 

2. Det er primært kursaktivitet som skal kunne godkjennes, og kandidaten bør så langt 
det lar seg gjøre søke om forhåndsgodkjennelse. 

3. Annen aktivitet enn kursaktivitet kan i særlige tilfeller godkjennes som studiepoeng i 
overførbare ferdigheter. 

4. Aktivitet som inngår i pliktarbeid ved UiB kan ikke godkjennes som studiepoeng i 
overførbare ferdigheter. 

5. Tidsaspektet, og ønsket om å levere avhandlingen innen en viss dato, er ikke i seg 
selv noe argument for å få godkjent alternativ aktivitet som studiepoeng i 
overførbare ferdigheter. Den foretrukne måten vil i slike tilfeller være å søke om 
forhåndsgodkjennelse. 
 

  
FU 09/17 Veiledende retningslinjer for artikkelbasert avhandling 

 Vedtak: 
FFU godkjenner følgende veiledende retningslinjer for artikkelbasert avhandling: 
 

1. Avhandlingens samlede omfang skal tilsvare 2,5 års arbeid i likhet med en 
avhandling av monografitypen. 

2. Kandidaten skal normalt være eneste forfatter eller hovedforfatter av samtlige 
artikler som inngår i avhandlingen. Om avhandlingen inneholder artikler der 
kandidaten ikke er eneforfatter, skal kandidatens bidrag til artikkelen være klart 
beskrevet. 

3. Artiklene skal være publisert eller i publiserbar stand. 
4. Krav til sammendragsdelen («kappen»): 

a. Kappen skal vise sammenhengen mellom artiklene og gi avhandlingen et 
helhetlig preg. 

b. Kappen skal sette den forskningen som er gjort i avhandlingen inn i en 
bredere kontekst av forskningshistorisk, metodisk og/eller teoretisk art. 

c. Kappen skal ha forskningsmessig verdi i seg selv og ikke bare være et 
sammendrag av innholdet i de enkelte artiklene. 

d. Kappen skal klart heve avhandlingens samlede kvalitet. 
 

  
FU 10/17 Drøftingssak: Humaniorameldingen 

  
  
IV. Orienteringssaker  
  
  

a.  Publisering – resultat i Christin 2016 
  

b.  Handlingsplan for forskerutdanning 2016- 2022 
  
  

 



 

  

c.  E-kurs for doktorgradsveiledere 
  

d.  Andre saker fra Universitetets forskningsutvalg, ved prodekan 
FU-møte 23.mars  
FU-møte 11.mai 

  
e.  Status FRIPRO 2017 

  
f.  Status HUMEVAL 

  
g.  Referat enhetenes FFU-møter 

LLE: 03.02.2017 
  

 



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

 
  

  
 

Val av dekan og prodekan for forsking og formidling ved HF - perioden 
2017 til 2021  

 
 
Dokument: 
Kunngjering av valet på HF sine nettsider og på Mitt UiB: http://www.uib.no/hf/107301/val-av-
dekan-og-prodekan-ved-hf 
 
Nytt utfyllande reglement for fakultetsorgana ved HF: 
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/utfyllande_reglar_for_fakultetsorgana_fra
_01.07.17.pdf. 
 
Bakgrunn 
 
Etter kunngjering og innan fristen kom det inn eitt forslag til dekanat ved HF neste periode: 
professor Jørgen Sejersted som dekan og professor Anne Beate Maurseth som prodekan for 
forsking og formidling.  Førsteamanuensis Claus Huitfeldt er foreslått utpeikt til prodekan for 
utdanning og internasjonalisering. 
 
Valstyret godkjende forslaget i møte 21. april, og ber om at det avtroppande fakultetsstyret i 
møte 30. mai trer saman som valforsamling og gjennomfører valet i samsvar med § 28, pkt. 
7 i valreglementet: 

7. Dersom det bare er innkommet forslag på én person til vervet som dekan eller prodekan, 
foretas dette valget av det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling. Den er valgt som 
oppnår tilslutning fra mer enn halvparten av fakultetsstyrets medlemmer. For gyldig valg kreves at 
minst 2/3 av de stemmeberettigede i fakultetsstyret har avgitt stemme. Blanke og ugyldige 
stemmer regnes i denne sammenheng som avgitte stemmer. Dersom den foreslåtte kandidaten 
som dekan eller prodekan ikke oppnår et tilstrekkelig antall stemmer i fakultetsstyret, startes 
valgprosessen på nytt. 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
For valperioden 01.08.2017 – 31.07.2021 blir professor Jørgen Sejersted valt til dekan og 
professor Anne Beate Maurseth til prodekan for forsking og formidling ved HF. 

 
 

   
Margareth Hagen   
dekan Kim Ove Hommen 
 fakultetsdirektør 
 
 

Dato: 20.04.2017 
Arkivsaksnr: 2011/3733-ARTH 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 
34/17 
30.05.2017 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 

http://www.uib.no/hf/107301/val-av-dekan-og-prodekan-ved-hf
http://www.uib.no/hf/107301/val-av-dekan-og-prodekan-ved-hf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/utfyllande_reglar_for_fakultetsorgana_fra_01.07.17.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/utfyllande_reglar_for_fakultetsorgana_fra_01.07.17.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/utfyllande_reglar_for_fakultetsorgana_fra_01.07.17.pdf
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Vedlegg: 
 

 Underskrive forslag til nytt dekanat 
 Referat frå fakultetsvalstyremøtet 21. april 2017 













Referat fra valstyremøte ved HF, 21. april 2017, kl. 13.00,  
møterommet Resepsjonen i Nygårdsgt. 5, 6. etg. 
 
 
 
 
Til stades: 
Jørgen Bakke (gruppe A, leiar), Ingvar Mæhle (gruppe A, nestleiar), Fredrik Kolstad 
Rongved, (gruppe D), Trine Krigsvoll Haagensen (gruppe B). 
Arnhild Thorseth, sekretær/referent 
 
Forfall: Mette Dalhaug (gruppe C) 
 
 
SAKLISTE 
 
1: Godkjenning av innkalling, sakliste og referat frå siste møte. 
Godkjent. 
 
2: Velkommen til nytt medlem for gruppe B – Trine Haagensen. 
Møtet ønskte Trine Haagensen velkommen! 
 
3: Godkjenning av framlegg til dekanat. 
Framlegg til nytt dekanat neste periode blei samrøystes godkjent. 
 
4:  Opplegg - valmøte med programpresentasjon, 8. mai kl. 11.30 i Aud. A. 
Jørgen Bakke vil avtale opplegg for valmøtet med dekanat-kandidatane. 
 
5:  Ymse 

 Valstyret etterlyser ei klargjering av forholdet mellom prodekan for forsking og 
formidling og prodekan for utdanning og internasjonalisering, i det nye utfyllande 
reglementet for HF. 

 Jørgen Bakke orienterte om metoden vi brukar for fakultetsstyreval, viss det ikkje 
kjem inn nok kandidatar. 

 Fredrik K. Rongved orienterte om allmøte for studentane 27. april, der valet er tema. 
 
 
21. april 2017 
 
 
Neste møte blir torsdag 18. mai kl. 13, møteromet Resepsjonen i Nygårdsgt. 5, 6. etg.  Då 
har forslagsfristen for fakultetsstyre-valet gått ut, og vi kan planlegge vidare aktivitet etter det.  
 
 
Valstyret: 
 
Jørgen Bakke, leiar (A)    Fredrik K. Rongved (D)   
Yngvar Mæhle, nestleiar (A)    Trine K. Haagensen (B) 
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