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Leder: 
Nestleder: 

Gruppe A: 

Gruppe B: 

Gruppe C: 

Gruppe D: 

Jannicke Hilland 
Jo Døhl 

Tor Eldevik, Jan Arne Telle, Bodil Holst. 

Torstein Strømme 

Lill Kristin Knudsen 

Wiktoria Karolina Szapoczka 
Iben Alexander Eikrem Nesset 

Gry E. Parker (sekretær) 

Endelig godkjenning av vedtakene forelå 11.10.2018 

II. Protokoll fra møtet 06. September 2018

Vedtak: Protokollene fra møte 06. september 2018 ble godkjent.

81. Fast eksternfinansiert forsker i eksperimentell reservoarfysikk –
tilsetting

Vedtak: Fakultetsstyret gir Bergit Brattekås tilbud om fast eksternfinansiert stilling som
forsker i eksperimentell reservoarfysikk ved Institutt for fysikk og teknologi fra
den tiltredelsesdato som avtales.

82. Førsteamanuensis i anvendt og beregningsorientert
Matematikk/porøse medier (vikariat) - tilsetting

Vedtak: Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å rangere:

1. Kundan Kumar
2. Alessio Fumagalli
3. Erik Hanson
4. Yashar Mehmani
5. Max Endo Kokubun

Fakultetsstyret gir Kundan Kumar tilbud om stilling som førsteamanuensis i

anvendt og beregningsorientert matematikk/porøse medier (vikariat) for 3 år
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ved Matematisk institutt. Fra den tiltredelsesdato som avtales. Det en 
forutsetning for tilsettingen at Kumar melder seg på kurs i 
universitetspedagogikk, og at han dokumenterer at utdanningen er fullført 
innen ett år etter tiltredelse. 
 

 
83. Førsteamanuensis II i stråleonkologi - tilsetting  

 
Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for førsteamanuensis II i 

stråleonkologi godkjennes.  
 

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

84. Saken utgår 
 
 

85. Fast eksternfinansiert forsker i storskala atmosfære dynamikk– 
tilsetting 
 

Vedtak: Fakultetsstyret gir Erica Madonna tilbud om stilling som forsker i storskala 
atmosfære dynamikk  ved Geofysisk institutt fra 1. november 2018. 
 
Tor Eldevik er inhabil i denne saken og har således ikke stemt. 
 
 

86.  Førsteamanuensis II i statstikk - tilsetting  
 

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

 
I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Antonello Maruotti i 20% 
stilling som førsteamanuensis II i statistikk for en åremålsperiode på tre år 
med virkning fra 15. oktober 2018.  

 
Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som førsteamanuensis ved 
ved Libera Università degli Studi Maria Ss. Assunta di Roma.  
 
 

87. Førsteamanuensis II i bærekraftig innovasjon og entreprenørskap 
– tilsetting 

 
Vedtak: Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for førsteamanuensis II i bærekraftig 

innovasjon og entreprenørskap godkjennes.  
 

Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Jens 
Kristian Fosse som førsteamanuensis II i bærekraftig innovasjon og 
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entreprenørskap, 20 % stilling, ved Institutt for biovitenskap fra den 
tiltredelsesdato som avtales  

 
Tilsettingen kombineres med Fosses hovedstilling som prodekan for 
innovasjon ved Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap, Høyskolen på 
Vestlandet. 
 
 

ORIENTERINGSSAKER 
 

a. Utvidelse av dekanatet 
 
Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering 

 
 
EVENTUELT 
 
 
15. oktober 2018/GPA 
 
Jannicke Hilland 
styreleder 
 
Helge K. Dahle 
dekan  


