
Fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET 
TORSDAG 6. SEPTEMBER 2017 

kl. 10.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et. 
 
 

 
Leder: Jo Døhl (fung.) 
Eksternt medlem: Kristin Flornes (1. vara) 
Forfall:  Jannicke Hilland 

 
Gruppe A: Tor Eldevik, Jan Arne Telle, Bodil Holst. 

 
Gruppe B: Torstein Strømme 

Gruppe C: Lill Kristin Knudsen 
 

Gruppe D: Wiktoria Karolina Szapoczka 
  Iben Alexander Eikrem Nesset 
 
Fra adm.: Helge K. Dahle, Harald Walderhaug, Jarl Giske, Elisabeth Müller Lysebo, 

Kristine Breivik, Gunnar Larsen, Ingrid Christensen, Trine Lie Gravdal, Rigmor 
Geithus, Kari Nordvik  
 
Gry E. Parker (sekretær)   

 
 

 
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak:  Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
 

II. Protokoll fra møtet 13. juni 2018 
 

Vedtak:  Protokollen fra møte 13. juni 2018 ble godkjent. 
 
 

63. A - Budsjettforslag 2019 
 

Vedtak:  Styret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2019, med de 
merknader/korrigeringer som fremkommer i møtet. 

 
 

B - Budsjettforslag 2019 - UiB Klima og energiomstilling og UiB 
marin 
 

Vedtak: Fakultetsstyret tar budsjettforslagene for hhv UiB marin og UiB klima og 
energiomstilling til orientering og oversender dem til Universitetsstyret. 
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64. Opprettelse av to ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger –  

Saken er utsatt.  
  

 

65. Generiske ferdigheter 
 

Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til forslagene som fremkommer i “Rapport for 
generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen ved det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet”. De ulike tiltakene skal konkretiseres 
i løpet av 2019 og meldes inn til fristen for store studieplanendringer 1. 
oktober. De oppdaterte utdanningsprogrammene skal tre i kraft fra og med 
høstsemesteret 2020. Dekanen får fullmakt til å oppnevne en styringsgruppe 
som får ansvar for å prioritere tiltakene og å utarbeide en fremdrifts- og 
implementeringsplan for de ulike tiltakene. Styringsgruppen får fullmakt til å 
oppnevne nødvendige underutvalg, og vurdere behovet og mulighet for 
pilotering av enkelttiltak. Fakultetsstyret blir fortløpende underrettet om 
fremdriften av prosjektet. 

 
Fakultetsstyret ber om at det siste punktet i arbeidsgruppens rapport forstås 
som at programstyrer og utdanningsledere må ta et overordnet ansvar for 
innlæring av generiske ferdigheter i programmene i tillegg til det overordnede 
ansvaret de har for faginnholdet.  
 
 

66. Praktisering av innstegsstillinger ved det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet  
 
Saken ble trukket, og kommer opp i møtet i november. 
 

  

67. Møtekalender 2019 
 

Vedtak:  Fakultetsstyret vedtar møteplanen for 2019. 
 
 

68. Førsteamanuensis i sedimentologi og strukturgeologi (vikariat, 25 %) – 
tilsetting 
 

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å rangere 
følgende søkere slik:  
 
1. David Peacock  
2. Casey Nixon  
3. Anita Torabi  
 
og tilsetter David Peacock i 25 % treårig vikariat som førsteamanuensis i 
sedimentologi og strukturgeologi av sedimentære basseng ved Institutt for 
geovitenskap.  
 
Tiltredelsesdato fastsettes senere.  
 
Da David Peacock ikke har dokumentert fullført pedagogisk basisutdanning, er 
det en forutsetning at han melder seg på kurs i universitetspedagogikk i regi 
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av Program for universitetspedagogikk, og at han kan dokumentere at 
utdanningen er fullført innen to år etter tiltredelsesdato. Det er videre en 
forutsetning at Peacock gjennomfører relevant norskopplæring i løpet av to år 
etter tiltredelse.  
 
Nixon og Torabi har heller ikke dokumentert pedagogisk basisutdanning. Hvis 
det blir aktuelt å tilby dem stillingen, er det en forutsetning at de melder seg på 
kurs i universitetspedagogikk i regi av Program for universitetspedagogikk, og 
at de kan dokumentere at utdanningen er fullført innen to år etter 
tiltredelsesdato. 
 
 

69. Professor II i bassenganalyse og deponering av CO2 – tilsetting  
 

Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for professor II i bassenganalyse og 
deponering av CO2 godkjennes.  

 
I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Christian Hermanrud som 
professor II i 20 % stilling i bassenganalyse og deponering av CO2 for en ny 
åremålsperiode på tre år med virkning fra 10. september 2018.  
 
Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som spesialist ved Statoils 
Research Centre. 
 
 

70. Førsteamanuensis II i informatikk – tilsetting 
 

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar å godkjenne det framlagte forslaget til stillingsomtale for 
stillingen som førsteamanuensis II i informatikk.  

 
Fakultetsstyret vedtar å tilsette Siv Midtun Hollup i 20 % stilling som 
førsteamanuensis II i informatikk ved Institutt for informatikk uten forutgående 
kunngjøring for en åremålsperiode på fire år med virkning fra 1. august 2018.  
 
Fakultetsstyret tar til etterretning at II-stillingen finansieres av instituttets 
grunnbevilgning Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling som 
konsulent i Bouvet. 
 
 

71. Førsteamanuensis II i informatikk – tilsetting  
 

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar å godkjenne det framlagte forslaget til stillingsomtale for 
stillingen som førsteamanuensis II i informatikk.  

 
Fakultetsstyret vedtar å tilsette Veronika Solteszova i 20 % stilling som 
førsteamanuensis II i informatikk ved Institutt for informatikk uten forutgående 
kunngjøring i en åremålsperiode på to år med virkning fra 1. september 2018.  
 
Fakultetsstyret tar til etterretning at II-stillingen finansieres over instituttets 
grunnbevilgning.  
 
Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling ved CMR Science and 
Technology. 
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72. Innstilling fra bedømmelseskomité – Ph.D.-grad  
Unntatt offentlighet 

 
Vedtak: Vedtaket er tatt inn i egen protokoll 
 
 
73. Fast eksternfinansiert forsker i meteorologi – tilsetting 
 
Vedtak: I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Clemens Spensberger i fast 

eksternfinansiert stilling som forsker i meteorologi ved Geofysisk institutt. 

 
 
74. Professor/førsteamanuensis i energiteknologi/prosessikkerhetsteknologi 

– tilsetting 
 

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Trygve 
Skjold som førsteamanuensis i energiteknologi/prosessikkerhetsteknologi ved 
Institutt for fysikk og teknologi fra den tiltredelsesdato som avtales.  

 
Det er en forutsetning for tilsettingen at Skjold melder seg på kurs i 
universitetspedagogikk, og at han dokumenterer at utdanningen er fullført 
innen ett år etter tiltredelse. 

 
 

75. Førsteamanuensis II i bærekraftig arv og miljøforvaltnint - anvendt 
økologi – tilsetting 
 

Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for førsteamanuensis II i arv og 
bærekraftig miljøforvaltning – anvendt økologi godkjennes.  

 
Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Shonil 
Bhagwat som førsteamanuensis II i førsteamanuensis II i bærekraftig arv og 
miljøforvaltning – anvendt økologi, 10 % stilling, ved Institutt for biovitenskap 
fra den tiltredelsesdato som avtales.  

 
Tilsettingen kombineres med Bhagwats hovedstilling ved The Open  
University i Storbritannia. 

 
 

76. Førsteamanuensis II i bærekraftig arv og miljøforvaltning anvendt etikk - 
tilsetting 
 

Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for førsteamanuensis II i arv og 
bærekraftig miljøforvaltning – anvendt etikk godkjennes.  

 
Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Siri 
Granum Carson som førsteamanuensis II i førsteamanuensis II i bærekraftig 
arv og miljøforvaltning – anvendt etikk, 10 % stilling, ved Institutt for 
biovitenskap fra den tiltredelsesdato som avtales.  

 
Tilsettingen kombineres med Carsons hovedstilling ved NTNU i Trondheim. 
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77. Førsteamanuensis II i bærekraftig arv og miljøforvaltning - adaptiv 
styring – tilsetting 
 

Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for førsteamanuensis II i arv og 
bærekraftig miljøforvaltning – adaptiv styring godkjennes.  

 
Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Lisen 
Schultz som førsteamanuensis II i førsteamanuensis II i bærekraftig arv og 
miljøforvaltning – adaptiv styring, 10 % stilling, ved Institutt for biovitenskap fra 
den tiltredelsesdato som avtales.  
 
Tilsettingen kombineres med Schultz’ hovedstilling ved Universitetet i 
Stockholm. 

 
 
78. Førsteamanuensis II i romfysikk – tilsetting 
 
Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for professor II i romfysikk 

godkjennes.  
 

I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Jesper Gjerløv i 20 % stilling 
som professor II i romfysikk for en ny åremålsperiode på 4 år og fem måneder 
fra 1. august 2018.  
 
Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som «Senior Staff Scientist» 
ved John Hopkins University Applied Physics Laboratory. 

 
 

79. Førsteamanuensis II i stråleonkologi – tilsetting 
 

Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for førsteamanuensis II i 
stråleonkologi godkjennes.  

 
I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Sara Thörnqvist i 10% stilling 
som førsteamanuensis II i stråleonkologi for en ny åremålsperiode på tre år 
med virkning fra 1. august 2018.  
 
Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling som forsker i medisinsk 
fysikk ved avdeling for onkologi og medisinsk fysikk ved Haukeland 
universitetssjukehus. 
 
 

80. Førsteamanuensis II i stråleonkologi – tilsetting 
 

Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for førsteamanuensis II i 
stråleonkologi godkjennes.  

 
I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Liv Bolstad Hysing i 10% 
stilling som førsteamanuensis II i stråleonkologi for en ny åremålsperiode på 
tre år med virkning fra 1. august 2018.  
 
Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling som forsker i medisinsk 
fysikk ved avdeling for onkologi og medisinsk fysikk ved Haukeland 
universitetssjukehus. 
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EVENTUELT 
 

 Oktobermøtet utgår og tilsettingssakene tas på sirkulasjon. Fakultetsstyrets 
medlemmer kan be om at en sak utsendt på sirkulasjon, i stedet tas opp til 
behandling i møtet 15. november 2018. 

 
 

ORIENTERINGSSAKER 

a. Kandidattall  
Master:  
Måltall 2018: 275  
Fra 01.01.2018 – 28.08.2018: 187  
 
Ph.d.:  
Måltall 2018: 70  
Fra 01.01.18 – 26.08.18: 51 disputert.  
I tillegg har 10 levert avhandling (én av dem er ikke anbefalt for disputas, sak 
72). 
 

b. Rekneskapsrapport per september 2017 
 

c. HMS-AVVIK 
 

d. EnTek – statusorientering og muntlig presentasjon 
 

e. Bygge innovasjonskultur blant nye studenter (muntlig)  
 

Saken ble utsatt til møtet 15. november 2018. 
 

f. Studiestart (muntlig) 

 

g. Fornyelse av Akademiaavtalen 
 
 

Vedtak: Fakultetsstyret tar sakene til orientering 

 
SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT 
 

a. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens 
fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017 

 
b. Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens 

fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017 
 

c. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte 
vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) 
hittil i 2017 

 
d. Tilsettinger i ansettelsesutvalget for forsker- og rekrutteringsstillinger 

(ansettelsesutvalgets fullmakt) totalt i 2017 
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6. september 2018/GPA 
 
Jo Døhl 
Styreleder (fung.) 
 
Helge K. Dahle 
dekan  
 
 
Vedlegg: 

Fakultetets høringssvar på Underdalsutvalgets rapport om stillingsstrukturen i 
sektoren 
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