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Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 09.05.2017. Møtet ble holdt 

i Kollegierommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00-11:00.  

 

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet: 

Margareth Hagen, Kjetil Berg Henjum, Jill Walker Rettberg, Christhard Hoffmann, Eivind 

Kolflaath, Eirik Vassenden, Åsmund Borgen Gjerde, Anne Hestnes, Vebjørn Granum 

Kjersheim, Mikkel Egeland Paulsen,  

Fra dekanatet: 

Prodekan for forsking og formidling Einar Thomassen, prodekan for undervisning og 

internasjonalisering Claus Huitfeldt 

Fra administrasjonen: 

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Ranveig Lote (f.o.m. RS 6/17), personalleder 

Susanne Ostendorf, økonomileder Annhild Fetveit, rådgiver Arve Sennesvik (f.o.m. S 24/17), 

seniorrådgiver Unni K. Utvik 

 

 

Forfall: 

Anna Kristina Jensen 
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GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Godkjent. 

 RS 9/17 Referat fra møte 05.05.17 – Informasjons- og drøftingsutvalget ble utdelt i 

møtet 

 To saker til eventuelt. 

 

 

PROTOKOLL FRA MØTE 21.03.17 

Godkjent. 

 

 

FULLMAKTSAKER 

FS 11/17 Utpeking av leder for det norske studiesenteret i Storbritannia 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 12/17 Tilsetting uten utlysning som postdoktor i NFR-prosjektet «Expressing 

Validity by Revision: Formal and Philosophical Aspects» ved Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudier (FOF) 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 13/17 Tilsetting som vitskapleg assistent – 20 % stilling ved Aldringsprosjektet ved 

Institutt som framandspråk 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 

RS 5/17 Godkjente doktorgrader ved Det humanistiske fakultet 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

RS 6/17 Dimensjonering av studieplasser ved HF, studieåret 2018-19 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

RS 7/17 Protokoll fra møte 11.01.17 - Studiestyret 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

RS 8/17 Protokoll fra møte 09.03.17 - Studiestyret 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

RS 9/17 Referat fra møte 05.05.17 – Informasjons- og drøftingsutvalget 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2017-05-09/FS%2011-13.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2017-05-09/FS%2011-13.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2017-05-09/FS%2011-13.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2017-05-09/RS%205.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2017-05-09/RS%206.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2017-05-09/RS%207.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2017-05-09/RS%208.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2017-05-09/RS%209.pdf
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VEDTAKSAKER 

S 23/17 Søkjartal 2017 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tek saka til orientering. 
 

 

S 24/17 Regnskap per mars 2017 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten til orientering. 

 

 

S 25/17 Avhandling til ph.d.-graden - innstilling 

Vedtak: 

Fakultetsstyret finn at ph.d.-avhandlinga til Joanna Baradziej «Single Women Abroad: 
Female Missionaries from the United Free Church of Scotland in Manchuria in the period of 
1882-1929» ikkje kan godkjennast i si noverande form. 
 

 

S 26/17 Utviding av fast tilsetting som universitetslektor ved Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudium 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet utvider Gro Rørstadbotten si faste tilsetting ved Institutt for filosofi 
og førstesemesterstudium frå 85 % til 100 % stilling frå og med 01.08.2017. 
 

 

S 27/17 Fast tilsetting utan utlysing i 60 % stilling som universitetslektor ved Institutt 

for filosofi og førstesemesterstudium 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet tilset Amund Ove Børdahl i 60 % stilling ved Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudium frå og med 01.07.2017. 
 
 

S 28/17 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for arkeologi, 

historie, kultur- og religionsvitenskap 

Vedtak: 

Professor Jan Heiret tilsettes i åremål som instituttleder ved Institutt for arkeologi, historie, 
kultur- og religionsvitenskap fra og med 1.8.2017 til og med 31.7.2021. 
 

 

S 29/17 Evaluering av prosjekt med midler fra Bergen Forskningsstiftelse (BFS) og 

kalling til stilling som professor i mellomalderlatin ved Institutt for lingvistiske, 

litterære og estetiske studier 

Vedtak: 

Fakultetsstyret anbefaler at Åslaug Ommundsen i hht. uhl. § 6-3 nr. 4. kalles til stilling som 
professor i mellomalderlatin ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. 
 
Åslaug Ommundsen har ikke dokumentert pedagogisk basisutdanning, og det bør stilles som 
vilkår at hun melder seg på kurs i universitetspedagogikk i regi av Program for 
universitetspedagogikk, og at hun kan dokumentere at utdanningen er fullført innen to år 
etter tiltredelse som professor. 
  
Saken oversendes universitetsstyret for endelig behandling. 
 

 

  

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2017-05-09/S%2023.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2017-05-09/S%2024.pdf
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S 30/17 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse 

Vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Jørgen Magnus Sejersted 
innenfor fagområdet nordisk litteraturvitenskap og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for 
opprykk til professor.  
 
Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2016. 

 

 

S 31/17 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse 

Vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Jill Diana Halstead Hjørnevik 
innenfor fagområdet musikkterapi og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til 
professor.  
 
Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2016. Saken oversendes Fakultet for 
kunst, musikk og design for effektuering. 

 

 

S 32/17 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse 

Vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Anne Katrine Bang innenfor 
fagområdet historie og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.  
 
Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2015. 
 

 

S 33/17 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse 

Vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Svein Ivar Angell innenfor 
fagområdet historie og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.  
 
Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.9.2015. 

 

 

EVENTUELT 

 Rettberg ønsket en redegjørelse for hvordan bemanningssituasjonen vil bli håndtert i 

årene framover. Dekanen viste til vedtak 21.03.17 i sak S 17/17 der fakultetsstyret 

ber om at det legges fram en oppdatert langsiktig bemanningsplan 2018-2022, basert 

på de samme kriteriene som ligger til grunn for langsiktig faglig bemanningsplan 

2016-2018. Det ble presisert at det er fakultetsstyret som beslutter hvilke fagområder 

som skal prioriteres, og at tildeling av stillinger høsten 2016 var en unntakssituasjon 

der bemanningsplanen var satt til side. 

 Dekanen redegjorde for den videre behandlingen av humaniorameldingen. Dekanen 

har deltatt på høring i KUF-komiteen, som i etterkant ønsket et ekstra høringsinnspill 

med kostnadsoverslag knyttet til et fjerde år for fjerne fremmedspråk (arabisk, 

japansk, kinesisk og russisk) samt for arkiv og samlinger. Fristen for innspillet er 

12.05.17. Humaniorameldingen blir behandlet i Stortinget 13.06.17. Resultatet av 

humanioraevalueringen vil bli offentliggjort 23.06.17.


