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Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 06.02.2018. Møtet ble holdt 

i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 09.00 – 12.00. 

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet: 

Anne Beate Maurseth, Ann-Kristin Helland Gujord, Kjetil Berg Henjum, Eivind Kolflaath, 

Camilla Brautaset, Mette Halskov Hansen, Trude Bukve, Signe Nilssen, Erlend Søbye 

Grønvold, Ole Håvard Lunde Rustad, Sigbjørn Løland Torpe 

Forfall: 

Jørgen Magnus Sejersted (vara Anne Beate Maurseth), Linn Nodland (settevara Sigbjørn 

Løland Torpe) 

Fra dekanatet: 

Prodekan for utdanning og internasjonalisering Claus Huitfeldt 

Fra administrasjonen: 

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen (t.o.m. S 10/18), assisterende fakultetsdirektør Susanne 

Ostendorf, studiesjef Ranveig Lote (t.o.m. S 8/18), HR-leder Arve Sennesvik (f.o.m. S 4/18), 

controller Anders Sæle Dahle (t.o.m. S 4/18), seniorrådgiver Unni K. Utvik 
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GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Godkjent. 

- RS 3/18 Referat fra møte 02.02.18 – Informasjons- og drøftingsutvalget og S 14/18 

Opprykk til professor – oppnevning av sakkyndig komité innenfor fagområdet nordisk 

litteratur – søker Pål Bjørby ble utdelt i møtet. Fakultetsstyret godkjente at S 14/18 

kunne behandles i møtet.  

- S 14/18 ble behandlet etter S7/18, før S 8/18. 

- Brev fra instituttleder ved IF angående russiskfaget i tilknytning til fakultetsstyrets 

behandling av langsiktig faglig bemanningsplan 2018-2022, ble utdelt i møtet. 

Innspillet vil bli vurdert ved revisjon av bemanningsplanen i forbindelse med 

budsjettbehandlingen. 

- Fakultetsstyret gav sin tilslutning til at forskningsmelding, forskerutdanningsmelding 

og utdanningsmelding 2017 kan behandles på sirkulasjon. 

- Universitetsstyret har vedtatt at det skal opprettes fakultetsvise ph.d.-program. FFU 

vil utarbeide forslag til HF-program, som etter planen vil bli lagt fram for fakultetsstyret 

på møtet i mai. 

 

 

PROTOKOLL FRA MØTE 05.12.17 

Godkjent. 

 

 

FULLMAKTSAKER 

FS 1/18 Tilsetting i stilling som professor II uten utlysning ved Senter for framifrå 

forsking (SFF) Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE) ved Institutt for 

arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 2/18 Tilsetting i stilling som professor II uten utlysning ved Senter for framifrå 

forsking (SFF) Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE) ved Institutt for 

arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 3/18 Tilsetting i stilling som professor II uten utlysning ved Senter for framifrå 

forsking (SFF) Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE) ved Institutt for 

arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 4/18 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) - 4-årig vikariat 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-02-06/FS%201-4.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-02-06/FS%201-4.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-02-06/FS%201-4.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-02-06/FS%201-4.pdf
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REFERATSAKER 

RS 1/18 Godkjente doktorgradsavhandlinger ved Det humanistiske fakultet 

Det ble bemerket at tre av kandidatene ikke hadde disputert da møteinnkallingen ble utsendt. 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

RS 2/18 Protokoll fra Studiestyret 15.11.17 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

RS 3/18 Referat fra møte 02.02.18 – Informasjons- og drøftingsutvalget 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

VEDTAKSSAKER 

S 1/18 Fakultetsvalstyrets evaluering av valet vår 2017 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tek valstyrets evaluering til orientering og følger opp eiga valordning i lys av 

revisjon av valreglementet for Universitetet i Bergen. 

 

 

S 2/18 Regler for fakultets- og instituttorganene - justering av utfyllende regler 

Vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar endringer i utfyllende regler for fakultetsorganene og utfyllende regler 
for instituttorganene som følger: 
 

1. Regler for fakultetsorganene, utfyllende regler ved Det humanistiske fakultet, Til § 2A: 
Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning, nest siste avsnitt, endres til: 

 
Gruppe A som helhet skal ha minst to representanter av hvert kjønn. Dersom dette 
ikke oppnås gjennom ordinære valg, skiftes valgte representanter fra gruppe A 
(unntatt ekstern representant) ut med valgte vararepresentanter inntil slik balanse er 
oppnådd for gruppen. For øvrig gjelder valgreglementets § 16 om kjønnsmessig 
balanse innen de enkelte gruppene. 
 

2. Utfyllende regler for instituttorganene, Til § 3: Instituttrådets størrelse og 
sammensetning, siste avsnitt, endres til: 
 
Instituttrådet settes sammen i tråd med valgreglementets § 16 om kjønnsmessig 
balanse innen den enkelte gruppe. Dersom ett kjønn gjennom ordinære valg har fått 
færre representanter enn det som kreves, skiftes valgte representanter ut med valgte 
vararepresentanter inntil slik balanse er oppnådd innen den aktuelle gruppen. 
 

Endringene trer i kraft fra og med første ordinære valg til den enkelte gruppe. 

 

 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-02-06/RS%201.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-02-06/RS%202.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-02-06/RS%203.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-02-06/S%201.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-02-06/S%202.pdf
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S 3/18 Meritteringsordning for undervisning - oppnevning av arbeidsgruppe 

Vedtak: 

Fakultetsstyret ber om at det nedsettes en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til 
meritteringsordning for fremragende undervisere eller undervisningsmiljøer ved Det 
humanistiske fakultet. Arbeidsgruppen skal forholde seg til eksisterende forskningslitteratur 
om incentivordninger og arbeidsmotivasjon og ta denne forskningen i betraktning når den 
gjør sine vurderinger. 
 
Arbeidsgruppen får følgende sammensetning: 
 

 Prodekan for utdanning og internasjonalisering 

 Minst én undervisningskoordinator 

 Én eller flere vitenskapelig ansatte med lang undervisningserfaring 

 Studiesjef 

 To studentrepresentanter 
 
Prodekanen leder gruppens arbeid. Det oppnevnes en sekretær for arbeidsgruppen fra 
fakultetssekretariatet. 
 
Arbeidsgruppen får frist til å levere sin rapport senest 24. april 2018. 

 

 

S 4/18 Regnskapsrapport for 2017 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten til orientering. 

 

 

S 5/18 Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité innenfor fagområdet 

filosofi, med særlig fokus på antikkens filosofi - søker Kristin Sampson 

Vedtak: 

I samsvar med forslag fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier oppnevner Det 
humanistiske fakultet følgende komitémedlemmer for å vurdere søkeren Kristin Sampson for 
opprykk til professor innenfor fagområdet filosofi, med spesialisering i antikkens filosofi: 
 

- Professor Drew Hyland, Trinity College  
- Professor Cyntia Freeland, Department of Philosophy, University of Houston 
- Professor Ellen Mortensen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB 

 
Professor Drew Hyland er oppnevnt som leder for komiteen. 

 

 

S 6/18 Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité innenfor fagområdet 

filosofi - søker Franz Ulrik Knappik 

Vedtak: 

I samsvar med forslag fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier oppnevner Det 
humanistiske fakultet følgende komitémedlemmer for å vurdere søkeren Franz Ulrik Knappik 
for opprykk til professor innenfor fagområdet filosofi: 
  

- Professor Dina Emundts, Institut für Philosophie, Freie Universität Berlin  
- Professor Hong Yu Wong, Centre for Integrative Neuroscience, Universität Tübingen 
- Professor Simo Säätelä, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB 

 
Professor Dina Emundts oppnevnes som leder av komiteen. 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-02-06/S%203.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-02-06/S%204.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-02-06/S%205.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-02-06/S%206.pdf
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S 7/18 Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité innenfor fagområdet 

vitenskapsteori - søker Rasmus Tore Slaattelid 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende komitémedlemmer for å vurdere søker 
Rasmus Tore Slaattelid for opprykk til professor innenfor fagområdet vitenskapsteori: 
 

- Professor Paola De Cuzzani, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB  
- Professor Inga Bostad, Norsk senter for menneskerettigheter, UiO 
- Professor emeritus Ragnar Fjelland, Senter for vitenskapsteori, UiB 

 

Professor Inga Bostad er oppnevnt som leder for komiteen. 

 

 

S 8/18 Klage på vedtak om underkjent avhandling 

Vedtak: 

Fakultetsstyret held ved lag vedtak frå møte 5.9.17 om at Knut Grove si avhandling «Frå 

industriarbeid til profesjonskamp. Perspektiv på norsk arbeidsliv og arbeidslivshistorie» ikkje 

kan godkjennast slik ho no ligg føre. 

 

 

S 9/18 Tilsetting som førsteamanuensis i moderne politisk historie ved Institutt for 

arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Vedtak: 

Yngve Flo ansettes i fast stilling som førsteamanuensis i moderne politisk historie ved 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap fra det tidspunkt som avtales med 

instituttet/fakultetet. 

 

 

S 10/18 Tilsetting som førsteamanuensis i moderne økonomisk historie ved Institutt 

for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Brautaset erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandling av saken. 

 

Vedtak: 

Ines Prodöhl ansettes i fast stilling som førsteamanuensis i moderne økonomisk historie ved 
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap fra det tidspunkt som avtales med 
instituttet/fakultetet. 
 
Robrecht Declercq rangeres som reserve. 

 

 

S 11/18 Tilsetting i stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk (Norskkursa) 

ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Vedtak: 

Espen Strøm Lønvik tilsettes i fast 100 % stilling som universitetslektor i norsk som 
andrespråk (Norskkursa) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. 
Tiltredelse etter avtale med institutt/fakultet. 
 
Som reserve rangeres: 

1. Helga Mannsåker  

2. Inga Berzina 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-02-06/S%207.pdf
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S 12/18 Tilsetting som førsteamanuensis i latinamerikansk historie ved Institutt for 

framandspråk 

Vedtak: 

Ernesto Semán vert tilsett i fast stilling som førsteamanuensis i latinamerikansk historie ved 
Institutt for framandspråk. Tidspunkt for tilsetting vert avtalt med institutt og fakultet.  
 
Magdalena Díaz Hernández vert rangert som reserve. 

 

 

S 13/18 Tilsetting som førsteamanuensis i franskspråkleg litteraturvitskap ved Institutt 

for framandspråk 

Maurseth og Grønvold erklærte seg inhabile og forlot møtet under behandling av saken. 

Prodekan for utdanning og internasjonalisering tok over møteledelsen. 

 

Vedtak: 

Marius Warholm Haugen vert tilsett i fast stilling som førsteamanuensis i franskspråkleg 
litteraturvitskap ved Institutt for framandspråk. Tidspunkt for tilsetting vert avtalt med institutt 
og fakultet.  
 
Som reservar vert 1) Natasha Lee og 2) Sonia Lagerwall rangerte. 

 

 

S 14/18 Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité innenfor fagområdet 
nordisk litteratur - søker Pål Bjørby 

Vedtak: 

I samsvar med forslag fra Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier oppnevner 
Det humanistiske fakultet følgende komitémedlemmer for å vurdere søker Pål Bjørby for 
opprykk til professor innenfor fagområdet nordisk litteraturvitenskap: 
  

 Professor Henk van der Liet, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Amsterdam 

 Professor em. Jorunn Hareide, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO 

 Professor Ellen Rees, Senter for Ibsen-studier, UiO 

 

Professor Ellen Rees er oppnevnt som leder for komiteen. 

 

 

 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-02-06/S%2014.pdf

