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Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 04.12.2018. Møtet ble holdt 

i Styrerommet, Harald Hårfagres gt. 1 og varte fra kl. 10:00 – 14:45.  

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet: 

Jørgen Magnus Sejersted, Ann-Kristin Helland Gujord, Kjetil Berg Henjum, Camilla 

Brautaset, Eivind Kolflaath, Mette Halskov Hansen (unntatt S 78/18), Ragnhild Gjefsen, 

Signe Nilssen, Anni Karin Rambek, Petter Morland, Tobias Moberg Træen 

 

Fra administrasjonen: 

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Ranveig Lote (t.o.m. S 69/18, S 79/18 og  

S 85/18 - S 86/18), økonomileder Annhild Fetveit (unntatt S 75/18 – S 76/18 og S 78/18), 

HR-leder Arve Sennesvik (t.o.m. 69/18, S 77/18 og S 79/18 - S 86/18), controller Anders 

Sæle Dahle (f.o.m. S 71/18, t.o.m. S 73/18), seniorrådgiver Inger Marie Hatløy (unntatt  

S 77/18 og S 80/18 - S 84/18), seniorkonsulent Elisabeth Akselvoll (unntatt S 77/18 og  

S 80/18 - S 84/18), seniorrådgiver Unni K. Utvik 

Fra dekanatet: 

Prodekan for forskning og formidling, Anne Beate Maurseth, visedekan for utdanning og 

internasjonalisering Claus Huitfeldt 
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GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Godkjent. 

 RS 24/18 Referat fra møte 30.11.18 – Informasjons- og drøftingsutvalget, S 85/18 
Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité innen fagområdet 
teatervitenskap – søker Keld Hyldig og S 86/18 Opprykk til dosent - oppnevning av 
sakkyndig komité innen fagområdet japansk lingvistikk – Benedicte Mosby Irgens 
utdelt i møtet. Fakultetsstyret godkjente behandling av S 85/18 og S 86/18 i møtet. 

 Én sak til eventuelt. 

 Henjum erklærte seg inhabil i S 65/18 og Gjefsen i S 85/18. Fakultetsstyret hadde 
ingen merknader. 

 S 85/18 og S 86/18 ble behandlet etter S 69/18. S 77/18 og S 79/18 - S 84/18 ble 
behandlet etter S 86/18, før S 70/18. 

PROTOKOLL FRA MØTE 23.10.18 

Godkjent. 

REFERATSAKER 

RS 20/18 Protokoll fra møte 31.10.18 - Studiestyret 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

RS 21/18 Protokoll fra møte 26.09.18 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

RS 22/18 Protokoll fra møte 12.11.18 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

RS 23/18 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

RS 24/18 referat fra møte 30.11.18 – Informasjons- og drøftingsutvalget 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/RS%2020.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/RS%2021.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/RS%2022.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/RS%2023.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/RS%2024.pdf
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VEDTAKSSAKER 

S 63/18 Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité innen fagområdet 

tysk litteratur - søker Birger Solheim 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende komitémedlemmer for å vurdere søker Birger 
Solheim for opprykk til professor innenfor fagområdet tysk litteratur: 

 Professor Michael Schmidt, Institutt for språk og kultur, Universitetet i Tromsø

 Professor Ingvild Folkvord, Institutt for språk og litteratur, NTNU

 Professor Heinrich Detering, Seminar für Deutsche Philologie, Universität
Göttingen

Professor Michael Schmidt oppnevnes som leder for komiteen. 

S 64/18 Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité innen fagområdet 

tysk litteratur - søker Torgeir Skorgen 

Brautaset bemerket at komiteen i S 64/18 (Torgeir Skorgen) og  komiteen i S 65/18 (Kjetil 
Berg Henjum) ikke har medlemmer fra utenlandske institusjoner. 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende komitémedlemmer for å vurdere søker Torgeir 

Skorgen for opprykk til professor innenfor fagområdet tysk litteratur: 

 Professor Elin-Sofie Nesje Vestli, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag,

Høgskolen i Østfold

 Professor Marie-Theres Federhofer, Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap

og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø
 Professor Helge Jordheim, Institutt for kulturstudier og orientalske språk,

Universitetet i Oslo

Professor Elin-Sofie Nesje Vestli oppnevnes som leder for komiteen. 

S 65/18 Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité innen fagområdet 

tysk lingvistikk - søker Kjetil Berg Henjum 

Henjum forlot møtet under behandling av saken. 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende komitémedlemmer for å vurdere søker Kjetil 
Berg Henjum for opprykk til professor innenfor fagområdet tysk lingvistikk: 

 Professor Heinz-Peter Prell, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske

språk, Universitetet i Oslo

 Professor Sigmund Kvam, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag,

Høgskolen i Østfold
 Professor Cathrine Fabricius Hansen, Institutt for litteratur, områdestudier og

europeiske språk, Universitetet i Oslo

Professor Heinz-Peter Prell oppnevnes som leder for komiteen. 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/S%2063.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/S%2064.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/S%2065.pdf
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S 66/18 Opprykk til professor- oppnevning av sakkyndig komité innen fagområdet 

italiensk lingvistikk- søker Marco Gargiulo 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende komitémedlemmer for å vurdere søker Marco 
Gargiulo for opprykk til professor innenfor fagområdet italiensk lingvistikk: 

 Professor emeritus Iørn Korzen, Copenhagen Business School

 Professor emerita Emanuela Cresti, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università
degli Studi di Firenze

 Professor Fabio Rossi, Università degli Studi di Messina

Professor emeritus Iørn Korzen oppnevnes som leder for komiteen. 

S 67/18 Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité innen fagområdet 

engelsk litteratur - søker Laura Miles 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende komitémedlemmer for å vurdere søker Laura 
Saetveit Miles for opprykk til professor innenfor fagområdet engelsk litteratur: 

 Professor Laura Ashe, Worcester College, University of Oxford

 Professor Wendy Scase, Department of English Literature, University of

Birmingham

 Professor Yuri Cowan, Institutt for språk og litteratur, NTNU

Professor Laura Ashe oppnevnes som leder for komiteen. 

S 68/18 Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité innen fagområdet 

arkeologi - søker Randi Barndon 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende komitémedlemmer for å vurdere søker Randi 
Barndon for opprykk til professor innenfor fagområdet arkeologi: 

 Professor Frode Iversen, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

 Professor Eva Svensson, Fakulteten for hälsa, natur- og teknikvetenskap,

Karlstads universitet
 Professor emeritus Lars Fredrik Stenvik, Vitenskapsmuseet, NTNU

Professor Frode Iversen oppnevnes som leder for komiteen. 

S 69/18 Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité innen fagområdet 

vitenskapsteori- søker Kjetil Rommetveit 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende komitémedlemmer for å vurdere søker Kjetil 
Rommetveit for opprykk til professor innenfor fagområdet vitenskapsteori: 

 Professor Merle Jacob, Department of Business Administration, Lund University

 Instituttleder Hanne Andersen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns

Universitet

 Professor Rasmus Slaattelid, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen

Professor Merle Jacob er oppnevnt som leder for komiteen. 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/S%2066.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/S%2067.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/S%2068.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/S%2069.pdf
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S 70/18 Programskildring for ph.d.-program ved Det humanistiske fakultet 

Vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner forslag til programskildring for Ph.d.-program ved Det 

humanistiske fakultet med de endringer som framkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å 

justere teksten i samsvar med diskusjonen. 

 

 

S 71/18 Masteroppgave på 30 studiepoeng i filosofi 

Vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner opprettelse av et masteroppgaveemne på 30 studiepoeng i 

filosofi, under forutsetning av at studiestyrets kommentarer tas til følge i studieplanen. 

 

 

S 72/18 Regnskap per oktober 2018 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten til orientering. 

 

 

S 73/18 Budsjettfordeling 2019 - Det humanistiske fakultet 

Vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjettrammen for 2019, inkludert 

fordeling av driftsbudsjettet til institutt og sentre. 

 

 

S 74/18 Revidert langsiktig faglig bemanningsplan 2018-2022 

Vedtak: 

1. Fakultetsstyret vedtar revidert faglig bemanningsplan 2018-2022. 

2. Fakultetsstyret ber om ny gjennomgang og revisjon av bemanningsplanen høst 2019. 

 

 

S 75/18 Revidert beredskapsplan for Det humanistiske fakultet 

Vedtak: 

1. Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til beredskapsplan for Det humanistiske 
fakultet. 

2. Fakultetsstyret ber om at instituttene utarbeider egne varslingsrutiner for hendelser 
som krever lokal beredskap i tillegg til lokal plan for øvelser. 

 

 

S 76/18 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2018-2019 - Det humanistiske 

fakultet 

Vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2018-2019 for Det 
humanistiske fakultet. 
 

 

S 77/18 Stans i tilsettingsprosess for to utlyste stillinger ved examen philosophicum 

Vedtak: 

Tilsetting i 2 utlyste stillinger ved Examen philospohicum stanses. En behovsanalyse for nye 

stillinger gjennomføres i samarbeid mellom Institutt for filosofi- og førstesemesterstudier og 

fakultetet. 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/S%2070.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/S%2071.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/S%2072.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/S%2073.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/S%2074.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/S%2075.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/S%2076.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/S%2077.pdf
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S 78/18 Utdeling av Formidlingsprisen ved Det humanistiske fakultet 2018 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tildeler formidlingsprisen 2018 til ReligionsOraklene. 

 

 

S 79/18 Innstilling til ph.d.-graden 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet finner at ph.d.-avhandlingen til Alissa Jane Vik “Indigenismo for the 

digital age: Mastizaje, cultural capital, and fusion aesthetics in Lima’s independent music 

scene” ikke kan godkjennes i sin nåværende form. 

 

 

S 80/18 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse, søker Eivind Heldaas 

Seland innen fagområdet historie. Søknadsrunden 2017 

Vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Eivind Heldaas Seland 
innenfor fagområdet historie med spesialisering i globalhistorie og antikkens historie, og 
konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. 
 
Tittel og lønn som professor tildeles med virkning 15.09.2017. 

 

 

S 81/18 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse, søker Sissel Undheim 

innen fagområdet religionsvitenskap. Søknadsrunden 2018 

Vedtak: 

Fakultetsstyret konstaterer at Sissel Undheim har professorkompetanse innenfor fagområdet 
religionsvitenskap, med spesialisering i religionsvitenskapelig fagdidaktikk, og at søkeren 
fyller vilkårene for opprykk til professor.  
 
Tittel og lønn som professor tildeles med virkning 15.09.2018. 

 

 

S 82/18 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse, søker Hans-Jakob 

Ågotnes innen fagområdet kulturvitenskap. Søknadsrunden 2017 

Vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Hans-Jakob Ågotnes 
innenfor fagområdet kulturvitenskap, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til 
professor. 
 
Tittel og lønn som professor tildeles med virkning 15.09.2017. 

 

 

S 83/18 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse, søker Kristin Sampson 

innen fagområdet filosofi. Søknadsrunden 2017 

Vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Kristin Sampson innenfor 
fagområdet filosofi med spesialisering innen antikkens filosofi, og konstaterer at søkeren 
fyller vilkårene for opprykk til professor. 
 
Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.09.2017. 
 

 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/S%2078.pdf
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S 84/18 Tilsetting i stilling som forsker (1109) uten utlysning ved Senter for 

vitenskapsteori 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tilsetter Anne Bremer i 50 % fast stilling som forsker (1109) fra og med 

01.01.2019 i ELSA-programmet CCBIO og NFR-prosjektet Res Publica. 

 

 

S 85/18 Opprykk til professor – oppnevning av sakkyndig komité innen fagområdet 

teatervitenskap – søker Keld Hyldig 

 

Gjefsen forlot møtet under behandling av saken. 

 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende komitémedlemmer for å vurdere søker Keld 
Hyldig for opprykk til professor innenfor fagområdet teatervitenskap med spesialisering 
innenfor Henrik Ibsens dramatikk og norsk teaterhistorie: 
 

 Professor Frode Helland, Senter for Ibsen-studier, Universitetet i Oslo 

 Professor Siemke Bönisch, Institutt for visuelle og sceniske fag, Universitetet i 
Agder 

 Professor Hanna Korsberg, Helsingfors universitet 
 
Professor Frode Helland oppnevnes som leder for komiteen. 

 

 

S 86/18 Opprykk til dosent – oppnevning av sakkyndig komité innen fagområdet 

japansk lingvistikk – Benedicte Mosby Irgens 

 

Fakultetsstyret ønsker en muntlig orientering om dosentordningen på et senere tidspunkt. 

 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende komitémedlemmer for å vurdere søker 
Benedicte Mosby Irgens for opprykk til dosent innenfor fagområdet japansk lingvistikk: 

 
 Docent Riikka Länsisalmi, Humanistinen tiedekunta, Helsingfors universitet  
 Professor/Docent Yasuko Nagano-Madsen, Institutionen för språk og litteraturer, 

Göteborgs universitet  
 Prof. Dr. Viktoria Eschbach-Szabo, Institute of Asian and Oriental Studies, 

Department of Japanese Studies, Eberhard Karls Universität Tübingen 
 

Docent Riikka Länsisalmi oppnevnes som leder for komiteen. 
 

 

EVENTUELT 

Visedekan for utdanning og internasjonalisering, Claus Huitfeldt, fratrer fra 01.08.19. 

Dekanen har startet arbeidet med å få på plass en erstatning. 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/S%2085.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-12-04/S%2086.pdf



