
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N

Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 08.12.2020. Møtet ble holdt 

digitalt i Microsoft Teams og varte fra kl. 09:00 – 14:50.  

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet: 

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

Kristin Helland Gujord, Mette Halskov Hansen, Peter Sebastian Hatlebakk, Signe Nilssen, 

Léa Fabri, Therese Eide, Sigbjørn Torpe Løland 

Forfall: 

Anders Ivesdal (vara Therese Eide) 

Fra administrasjonen: 

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, assisterende fakultetsdirektør Susanne Ostendorf, 

studiesjef Ranveig Lote (t.o.m. S 63/20), HR-leder Arve Sennesvik, økonomileder Annhild 

Fetveit (t.o.m. S 64/20), controller Anders Sæle Dahle (t.o.m. S 69/20), seniorrådgiver Unni 

K. Utvik

Fra dekanatet: 

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

internasjonalisering Svein Ivar Angell (unntatt S 64/20) 
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GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Godkjent. 

 RS 32/20 Referat fra møte 04.12.20 – Informasjons- og drøftingsutvalget ble 

ettersendt. Opprinnelig sak RS 32/20 Orientering om etter- og videreutdanning ved 

Det humanistiske fakultet utsettes til neste styremøte. Ny orienteringssak om status 

for innføring av nye HR- og økonomisystemer ved UiB (RS 33/20). 

 Eide erklærte seg inhabil i sak S 71/20 og Nilssen i sak S 73/20. Fakultetsstyret 

hadde ingen merknader. 

 Én sak til eventuelt. 

 Fakultetsdirektøren gav en kort oppdatering om koronasituasjonen. R-tallet i Bergen 

er nå på vei nedover. Hovedregelen med hjemmekontor videreføres, men praktiseres 

med lokalt skjønn, og studenter kan få tilgang til lesesaler etter søknad. UiB går mot 

delvis gjenåpning fra og med 08.12.20. Fokus er nå spesielt på studentene, og UiB 

har lansert portalen Vær god mot deg selv. Lesesaler vil være åpne i julen for dem 

som har behov for det. Semesterstart vil i stor grad bli lik starten av høstsemesteret 

med en kombinasjon av digital og fysisk undervisning. UiB jobber med relansering av 

studieåret (Soulmate). Det er trykk på mentorordningen, som skal utvides til også å 

omfatte årsstudenter, og det legges opp til flere møteplasser for førsteårsstudenter. 

Fakultetene og instituttene oppfordres til å ha velkommen-tilbake-arrangementer. 

Fakultetet jobber opp mot HSU og instituttene og har god dialog med sentralnivået. 

PROTOKOLL FRA MØTE 27.10.20 

Godkjent. 

FULLMAKTSAKER 

FS 57/20 Tilsetting i stilling som universitetslektor II (20 %) i fransk ved Institutt for 

fremmedspråk 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

FS 58/20 Tilsetting i stilling som stipendiat ved SapienCE (PUSHH) ved Institutt for 

arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

FS 59/20 Tilsetting i stilling som stipendiat knyttet til prosjektet «Norwegian across 

the Americas: New Perspectives on Heritage Languages» ved Institutt for lingvistiske, 

litterære og estetiske studier 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

REFERATSAKER 

RS 30/20 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

RS 31/20 Orientering om masterprogram i bærekraft 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-12-08/FS%2057.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-12-08/FS%2058.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-12-08/FS%2059.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-12-08/RS%2030.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-12-08/RS%2031.pdf
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RS 32/20 Referat fra møte 04.12.20 – Informasjons- og drøftingsutvalget 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

RS 33/20 Status for innføring av nye HR- og økonomisystemer ved UiB – muntlig 

orientering 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

VEDTAKSSAKER 

S 61/20 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2021-2022 - Det humanistiske 

fakultet 

Vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2021-2022 for Det 

humanistiske fakultet. Fakultetsdirektøren får mandat til å omarbeide formulering om 

språkopplæring i tråd med kommentar i møtet. 

Lenke til vedtatt versjon. 

S 62/20 Regnskap etter oktober 2020 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar saken til orientering. 

S 63/20 Budsjettfordeling 2021 - Det humanistiske fakultet 

Oppdaterte tabeller var ettersendt. 

Vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjettrammen for 2021, inkludert 

fordeling av driftsbudsjettet til institutt og sentre, med de endringer som fremkom i møtet. 

S 64/20 Revidert faglig bemanningsplan 2021-2024 

Vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar revidert faglig bemanningsplan 2021-2024 med de endringene som 

framkom i møtet. 

Lenke til vedtatt versjon. 

S 65/20 Opprykk til professor - Oppnevning av sakkyndig komité innenfor 

fagområdet filosofi, søker Ole Thomassen Hjortland 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende komitemedlemmer for å vurdere søker Ole 

Thomassen Hjortland for opprykk til professor innenfor fagområdet filosofi: 

 Professor Olav Gjelsvik, Universitetet i Oslo.

 Professor Sorin Bangu, Universitetet i Bergen.

 Professor Gillian Russell, Australian Catholic University.

Professor Olav Gjelsvik oppnevnes som leder for komiteen. 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-12-08/RS%2032.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-12-08/S%2061.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-12-08/Vedtatt%20versjon%2008.12.20%20HMS-handlingsplan%20HF%202020%20-2022.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-12-08/S%2062.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-12-08/S%2063.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-12-08/S%2063%20Oppdaterte%20figurer.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-12-08/S%2064.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-12-08/Vedtatt%20faglig%20bemanningsplan%202021-2024.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-12-08/S%2065.pdf
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S 66/20 Opprykk til professor - Oppnevning av sakkyndig komité innenfor 

fagområdet kinesisk lingvistikk, søker Guowen Shang 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende komitémedlemmer for å vurdere søker 

Guowen Shang for opprykk til professor innenfor fagområdet kinesisk lingvistikk. 

 Professor Halvor Eifring, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i
Oslo

 Professor Henning Klöter, The Institute for Asian and African studies, Humboldt-
Universität zu Berlin

 Professor Xiao Lan Curdt-Christiansen, Department of Education, Centre for
Research in Education in China and East Asia, University of Bath

Professor Halvor Eifring oppnevnes som leder for komiteen. 

S 67/20 Opprykk til professor - Oppnevning av sakkyndig komité innenfor fagområdet 

britisk litteratur, søker Laura Miles 

Saken ble trukket av instituttleder ved Institutt for fremmedspråk. 

S 68/20 Opprykk til professor - Oppnevning av sakkyndig komité innenfor 

fagområdet engelsk lingvistikk, søker Carolina Amador-Moreno 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende komitémedlemmer for å vurdere søker 

Carolina Amador-Moreno for opprykk til professor innenfor fagområdet engelsk lingvistikk. 

 Professor emerita Karin Aijmer, Göteborgs universitet

 Professor Oliver Traxel, Universitetet i Stavanger

 Professor Dagmar Hauman, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen.

Professor emerita Karin Aijmer oppnevnes som leder for komiteen. 

S 69/20 Opprykk til professor - Oppnevning av sakkyndig komité innenfor fagområdet 

engelsk lingvistikk, søker Jacopo Romoli 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende komitémedlemmer for å vurdere søker Jacopo 

Romoli for opprykk til professor innenfor fagområdet engelsk lingvistikk 

 Professor Christopher Wilder, NTNU

 Professor Hana Filip, Department of Linguistics, Heinrich-Heine-University Dusseldorf

 Professor Kevin McCafferty, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen

Professor Christopher Wilder oppnevnes som leder for komiteen. 

S 70/20 Innstilling til ph.d.-graden 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet finner at ph.d.-avhandlingen til Anne Drageset «Jernalderens 

landskap: En regionalarkeologisk studie av gravskikker i Hardanger» ikke kan godkjennes i 

sin nåværende form. 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-12-08/S%2066.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-12-08/S%2068.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-12-08/S%2069.pdf
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S 71/20 Innstilling om status som framifrå undervisar ved Det humanistiske fakultet 

2020 

Eide forlot møtet under behandling av saken. 

 

Vedtak: 

Christine Hamm og Birger Solheim vert tildelt status som framifrå undervisar. 

 

 

S 72/20 Søknad om opprykk til professor innen fagområdet kunsthistorie - Henning 

Laugerud 

Vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Henning Laugerud innenfor 
fagområdet kunsthistorie, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor. 
 
Tittel som professor tildeles med virkning fra 31.08.2019. 

 

 

S 73/20 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Institutt for 

lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Nilssen forlot møtet under behandling av saken. 

 

Vedtak: 

Anna Bohlin tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier fra det tidspunkt som avtales med 
instituttet. 
 
Som reserve rangeres: 

1. Frederike Felcht 
2. Tobias Skiveren 

 

 

S 74/20 Tilsetting som førsteamanuensis i japanstudier ved Institutt for fremmedspråk 

Vedtak: 

Nathan Hopson tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i japanstudier ved Institutt for 
fremmedspråk fra det tidspunkt som avtales med institutt og fakultet. 
 
Som reserve rangeres: 

1. Kaori Takamine 
2. Kaoru Amino 

 

 

EVENTUELT 

 Nilssen fremmet forslag om flere møter per semester. Fakultetsledelsen vil komme 

tilbake med en tentativ møtedato i april. 




