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Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 01.09.2020. Møtet ble holdt 

digitalt i Microsoft Teams og varte fra kl. 09:00 - 15:00. 

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet: 

Jørgen Magnus Sejersted, Eivind Kolflaath, Camilla Brautaset, Kjetil Berg Henjum, Ann-

Kristin Helland Gujord (unntatt S 42/20), Mette Halskov Hansen (unntatt S 46/20 og 

Eventuelt), Peter Sebastian Hatlebakk, Signe Nilssen, Léa Fabri, Sigbjørn Løland Torpe, 

Anders Ivesdal (unntatt S 45/20) 

Fra administrasjonen: 

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Ranveig Lote (t.o.m. S 40/20, samt S 48/20), 

HR-leder Arve Sennesvik (unntatt RS 22/20 og RS 23/20), økonomileder Annhild Fetveit 

(t.o.m. S 40/20, samt S 48/20), controller Anders Sæle Dahle (t.o.m. S 40/20, samt S 48/20), 

seniorkonsulent Elisabeth Akselvoll (t.o.m. S 41/20, samt S 48/20), seniorrådgiver Unni K. 

Utvik 

Fra dekanatet:  

Prodekan for forskning og formidling Anne Beate Maurseth (unntatt RS 22/20 og RS 23/20), 

visedekan for utdanning og internasjonalisering Svein Ivar Angell 
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GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Godkjent. 

 To saker, RS 24/20 Referat fra møte 28.08.20 – Informasjons- og drøftingsutvalget 

og S 48/20 Budsjettforslag 2021 – Det humanistiske fakultet, ble ettersendt. 

 Gujord erklærte seg inhabil i S 42/20, Ivesdal i S 45/20 og Hansen i S 46/20. 

Fakultetsstyret hadde ingen merknader. 

 S 48/20 ble behandlet etter S 40/20, før S 41/20. S 46/20 ble behandlet etter S 47/20. 

 To saker til eventuelt. 

 Fakultetsdirektøren gav en oppdatering om koronasituasjonen. Det ble framhevet at 

fadderne ved HF gjorde en imponerende innsats i forbindelse med studiestart, og at 

fakultetet er stolt over dem. Faddergruppene fungerte godt, også med tanke på 

smittevern. Medievinklingen var ufortjent negativ, og mye grunnet mediepresset på 

fadderne valgte UiB å avslutte fadderarrangementene etter to dager. Fakultetet er 

likevel godt fornøyd med studiestart. Det var mye faglig aktivitet, og mentorordningen 

startet opp. I høst vil undervisningen være delvis fysisk, delvis digital. Ved eventuelle 

smitteutbrudd vil all undervisning på aktuelle emner/fag være digital. Det vil bli utvist 

stor fleksibilitet med hensyn til hjemmekontor for ansatte. UiB følger smittevernrådene 

fra FHI på alle felt, og reiser både innenlands og utenlands begrenses. Det er stort 

fokus på rutiner og ansvarsfordeling mellom nivåene. 

 

 

PROTOKOLL FRA MØTE 16.06.20 

Godkjent. 

 

 

FULLMAKTSAKER 

FS 23/20 Tilsetting i stilling som postdoktor i sinologi/kinakunnskap ved Institutt for 

fremmedspråk 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 24/20 Tilsetting i stilling som postdoktor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- 

og religionsvitenskap (MSCA Individual Global Fellowship) - prosjekt RENE 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 25/20 Tilsetting i stilling som postdoktor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- 

og religionsvitenskap (MSCA Individual Global Fellowship) - prosjekt AscNet 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 26/20 Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- 

og religionsvitenskap - forlengelse 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2026.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2025.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2024.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2023.pdf
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FS 27/20 Tilsetting i stilling som postdoktor i prosjektet "Mathematics with a Human 

Face" ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 28/20 Tilsetting i stilling som universitetslektor II i italiensk ved Institutt for 

fremmedspråk - forlengelse 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 29/20 Tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent (laivutvikler) ved Institutt for 

lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 30/20 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II uten utlysing tilknyttet 

funksjonene som styreleder for Det norske studiesenteret i Storbritannia 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 31/20 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis ved Institutt for fremmedspråk, via 

Scholar at Risk - forlengelse 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 32/20 Tilsetting i stilling som postdoktor ved Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudier 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 33/20 Tilsetting i stilling som forsker II på prosjektet CanCode ved Institutt for 

arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 34/20 Tilsetting i stilling som universitetslektor på Eksamensprosjektet ved Institutt 

for fremmedspråk 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2034.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2033.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2032.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2031.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2030.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2029.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2028.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2027.pdf
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FS 35/20 Tilsetting i stilling som universitetslektor i tysk fagdidaktikk (20 %) ved 

Institutt for fremmedspråk 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 36/20 Tilsetting i stilling som postdoktor på prosjektet CLIMLIFE ved Institutt for 

fremmedspråk 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 37/20 Tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent på prosjektet CLIMLIFE ved 

Institutt for fremmedspråk 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 38/20 Tilsetting i stilling som forsker på prosjektet CanCode ved Institutt for 

fremmedspråk 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 39/20 Tilsetting i stilling som postdoktor på prosjektet "Causal Modeling" ved 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 40/20 Tilsetting i stilling som professor II ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- 

og religionsvitenskap - forlengelse 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 41/20 Tilsetting i stilling som mentor/gruppeleder ved Det humanistiske fakultet for 

2020/2021 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 42/20 Tilsetting i stilling som universitetslektor innen tyskfaget (40 %) ved Institutt 

for fremmedspråk 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2042.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2041.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2041.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2039.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2038.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2037.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2036.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2035.pdf
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FS 43/20 Tilsetting som førsteamanuensis II (20 %) ved Institutt for fremmedspråk - 

Lektorprogrammet i engelsk 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 44/20 Tilsetting som førsteamanuensis II (20 %) i engelsk ved Institutt for 

fremmedspråk 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 45/20 Tilsetting som universitetslektor II (15 %) i engelsk fagdidaktikk ved Institutt 

for fremmedspråk 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 46/20 Tilsetting som universitetslektor II (20 %) i engelsk ved Institutt for 

fremmedspråk 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 

RS 22/20 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

RS 23/20 Orientering om opptaket til grunnstudier ved Det humanistiske fakultet 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

RS 24/20 Referat fra møte 28.08.20 – Informasjons- og drøftingsutvalget 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

VEDTAKSSAKER 

S 39/20 Opprettelse av erfaringsbasert, nettbasert masterprogram i religiøse 

minoriteter 

Vedtak: 

Fakultetsstyret anbefaler at erfaringsbasert, nettbasert masterprogram i religiøse minoriteter 

opprettes, og at fakultetet sender inn søknad innen fristens utløp 02.11.20. Fakultetet får 

mandat til å ferdigstille søknaden i tråd med sakspapirene. 

 

 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/S%2039.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/RS%2024.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/RS%2023.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/RS%2022.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2046.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2045.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2044.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/FS%2043.pdf


 side 6 av 7 

 

 

S 40/20 Regnskap etter juli 2020 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar saken til orientering. 

 

 

S 41/20 Innstilling til ph.d.-graden 

Vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til komiteens konklusjon og finner at avhandlingen til Konsta Ilari 

Kaikkonen ikke kan godkjennes for disputas i sin nåværende form. 

 

Protokolltilførsel: Fakultetsstyret utber en klargjøring av når § 11-5. Mindre omarbeiding av 

innlevert arbeid i UiBs ph.d.-forskrift kan tas i bruk. 

 

 

S 42/20 Utvidelse av fast stilling som universitetslektor ved fortrinnsrett for 

deltidsansatt ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium 

Gujord forlot møtet under behandling av saken. 

 

Vedtak: 

Fakultetsstyret utvider Anna-Marie Kjøde Olsen sin faste stilling som universitetslektor 

knyttet til norskkursene ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier fra 50 % til 

100 %. Oppstart avtales med institutt/fakultet. 

 

 

S 43/20 Utvidelse av fast stilling som forsker (1109) ved fortrinnsrett Senter for 

vitenskapsteori 

Vedtak: 

Fakultetsstyret utvider Anne Bremer sin faste stilling som forsker (1109) ved Senter for 

vitenskapsteori fra og med 01.07.2020 slik at samlet stillingsstørrelse ved senteret blir 100 

%. Stillingsutvidelsen knyttes til prosjektet «AFINO» ved Senter for vitenskapsteori. 

 

 

S 44/20 Tilsetting i fast 20 % stilling som universitetslektor i franskspråklig litteratur 

Vedtak: 

Sebastien Liautaud tilsettes i fast 20 % stilling som universitetslektor i franskspråklig litteratur 

ved Institutt for fremmedspråk med virkning fra 01.07.2020. 

 

 

S 45/20 Tilsetting som førsteamanuensis ved Examen philosophicum - inntil 2 

stillingar 

Ivesdal forlot møtet under behandling av saken. 

 

Vedtak: 

Julie Zahle og Sebastian Watzl vert tilsett i faste stillingar som førsteamanuensis knytt til 
Examen philosophicum ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium. Tidspunkt for 
tilsetting vert avtalt med institutt og fakultet.  
 
Rangerte reservar vert 1) Torfinn Huvenes, 2) David Ebrey og 3) Lars Gundersen. 

 

 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/S%2040.pdf
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S 46/20 Tilsetting som førsteamanuensis i kinastudier ved Institutt for fremmedspråk 

Hansen forlot møtet under behandling av saken. 

 

Vedtak: 

Huiwen Zhang tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i kinastudier ved Institutt for 
fremmedspråk fra det tidspunkt som avtales med institutt og fakultet. 
 
Som reserve rangeres: 

1. Peidong Sun 
2. Yebor Grebnev 

 

 

S 47/20 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse 

Vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Joseph Tabbi innenfor 
fagområdet amerikansk litteratur, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til 
professor. 
 
Tittel som professor tildeles med virkning fra 31.08.2019. 

 

 

S 48/20 Budsjettforslag 2021 - Det humanistiske fakultet 

Vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar budsjettforslag for 2021 med de endringer som fremkom i møtet. 

Dekanen får fullmakt til å ferdigstille dokumentet. 

 

Lenke til vedtatt og oversendt budsjettforslag 2021. 

 

 

EVENTUELT 

 Prodekanen opplyste om at det er behov for nye medlemmer fra gruppe B (midlertidig 

vitenskapelig tilsatte) i Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU). FFU skal ha 

to medlemmer fra gruppe B, hvorav minst én doktorgradskandidat. Det er kommet 

flere forslag på doktorgradskandidater, men det er ønskelig at gruppe B også 

kommer med forslag på andre kategorier midlertidig tilsatte. 

 Tilsettingsutvalget ved HF, som utgår fra fakultetsstyret, skal ha ett nytt medlem fra 

hver av gruppene B og D (studenter), og fakultetet avventer tilbakemelding fra de 

respektive gruppene. Oppnevningen vil bli tatt på sirkulasjon blant fakultetsstyrets 

medlemmer. Dersom formalia tillater det, vil oppnevningsperioden være fram til første 

fakultetsstyremøte høsten 2021. 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/Vedtatt%20oversendt%20budsjettforslag%202021.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-09-01/S%2048.pdf

