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Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 15.05.2018. Møtet ble holdt 

i Styrerommet, Harald Hårfagres gt. 1, og varte fra kl. 09.00 – 12.30.  

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet: 

Jørgen Magnus Sejersted, Kjetil Berg Henjum, Eivind Kolflaath, Camilla Brautaset, Sigrun 

Åsebø, Mette Halskov Hansen, Trude Bukve, Eirik Kvam Goksøyr, Ole Håvard Lunde 

Rustad, Iselin Kristin Thorbjørnsen, Vilde Maria Bustetun Akselberg 

Forfall: 

Ann-Kristin Helland Gujord (vara Sigrun Åsebø), Signe Nilssen (vara Eirik Kvam Goksøyr), 

Erlend Søbye Grønvold (vara Vilde Maria Bustetun Akselberg) 

 

Fra administrasjonen: 

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, assisterende fakultetsdirektør Susanne Ostendorf, 

studiesjef Ranveig Lote (t.o.m. S 32/18), HR-leder Arve Sennesvik (f.o.m. S 27/18), controller 

Margrethe Sveindal Lønøy (t.o.m. S 32/18), seniorrådgiver Inger Marie Hatløy (t.o.m. S 26/18), 

seniorrådgiver Unni K. Utvik 

Fra dekanatet: 

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

internasjonalisering Claus Huitfeldt 
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GODKJENNIG AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Godkjent. 

 RS 9/18 Referat fra møte 14.05.18 – Informasjons- og drøftingsutvalget utdelt i møtet.  

 S 32/18 ble behandlet etter S 25/18, før S 26/18. 

 To saker til eventuelt.  

 

 

PROTOKOLL FRA MØTE 20.03.18 

Godkjent 

 

 

FULLMAKTSAKER 

FS 16/18 Tilsetting i stilling som professor II uten utlysning ved Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudier - forlengelse 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 17/18 Tilsetting i stilling som stipendiat ved Senter for vitenskapsteori 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 18/18 Tilsetting i stilling som postdoktor 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 19/18 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II (10 %) uten utlysning ved Det 

humanistiske fakultet (HF) - innføring i universitetspedagogikk for ph.d.-kandidater - 

forlengelse 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 20/18 Tilsetting i stilling som postdoktor i vitenskapshistorie ved Institutt for 

arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 21/18 Tilsetting i stilling som stipendiat i middelalderforskning knyttet til 

middelalderklyngen 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

  

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-05-15/FS%2016-25.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-05-15/FS%2016-25.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-05-15/FS%2016-25.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-05-15/FS%2016-25.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-05-15/FS%2016-25.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-05-15/FS%2016-25.pdf
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FS 22/18 Tilsetting i stilling som stipendiat ved Senter for Griegforskning 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 23/18 Tilsetting i stilling som forsker uten utlysning i prosjektet PARENT ved 

Senter for vitenskapsteori (SVT) 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 24/18 Tilsetting i stilling som universitetslektor i religionsvitenskap ved Institutt for 

arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 25/18 Tilsetting i stilling som postdoktor ved Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudier (MSCA Individual Fellowship) - prosjekt «EpiLog» 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 

RS 7/18 Protokoll fra møte 13.02.18 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

RS 8/18 Protokoll fra møte 21.03.18 - Studiestyret 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

RS 9/18 Referat fra møte 14.05.18 – Informasjons- og drøftingsutvalget 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

VEDTAKSSAKER 

S 23/18 Regnskap mars 2018 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar regnskapsrapporten til orientering. 

 

 

  

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-05-15/FS%2016-25.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-05-15/FS%2016-25.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-05-15/FS%2016-25.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-05-15/FS%2016-25.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-05-15/RS%207.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-05-15/RS%208.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-05-15/RS%209.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-05-15/S%2023.pdf
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S 24/18 Førstesemesterstudiene ved HF 

Vedtak: 

1. Fakultetsstyret vedtar å legge ned ex.fac.-emnet Tekst og kultur fra og med 
høstsemesteret 2019. Ex.fac.-emnene Akademisk skriving og Språk og 
kommunikasjon videreføres med revidert innhold. 

 
2. Fakultetsstyret ber om at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide 

reviderte emnebeskrivelser og konkret innhold i Akademisk skriving og Språk og 
kommunikasjon, blant annet i lys av den rollen examen facultatum skal ha i 
førstesemestersstudiet som helhet. Arbeidsgruppen skal se på muligheten for å 
inkludere praksiselementer og digital kompetanse i emnene.  
 

3. Arbeidsgruppen får frist til å levere sitt forslag til revisjon innen 20. august 2018, og 
forslag til reviderte emnebeskrivelser behandles i Studiestyret. 

 

 

S 25/18 Meritteringsordning for undervisning - forslag fra arbeidsgruppen 

Vedtak: 

Fakultetsstyret ber om at arbeidsgruppens forslag til meritteringsordning for undervisning ved 
Det humanistiske fakultet sendes på høring til instituttene med de merknadene som framkom 
i møtet. Høringsfrist settes til 22.06.18. Endelig forslag legges fram for fakultetsstyret 
04.09.18. 
 
Det settes av midler til meritteringsordningen i budsjett 2019. 

 

 

S 26/18 Avhandling til ph.d.-graden - innstilling 

Et notat fra veileder til Det humanistiske fakultet ble utdelt i møtet. 

 

Henjum la fram forslag om å oppnevne en ny bedømmelseskomité. Forslaget falt med ni mot 

to stemmer (Henjum og Bukve). Dekanens forslag ble vedtatt med ni mot to stemmer 

(Henjum og Bukve). 

 

Vedtak: 

Fakultetsstyret finner at avhandlingen til Ann-Kristin Molde ikke kan godkjennes. 
 

 

S 27/18 Tilsetting i fast 50 % stilling som leksikograf/forsker ved Institutt for 

lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet tilset Bente Selback i 50 % fast stilling som forskar (1108) ved 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium frå 1.9.2018. 

 

 

S 28/18 Tilsetting i stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk (Prisme) ved 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Vedtak: 

Ann-Kristin Molde tilsettes fast i 100 % stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk 
(Prisme) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Tiltredelse etter avtale 
med institutt/fakultet. 
 
Som reserve rangeres: 

1. Helga Mannsåker 
2. Pawel Urbanik 
 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-05-15/S%2024.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-05-15/S%2025.pdf
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S 29/18 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Vedtak: 

Agnete Nesse tilsettes fast i 100 % stilling som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap 
ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Tiltredelse etter avtale med 
institutt/fakultet. 
 
Som reserve rangeres: 
1. Edit Bugge 

2. Randi Neteland 

 

 

S 30/18 Tilsetting i fast stilling som forsker (prosjektleder) i BFS-prosjektet 

"Transformation of Medieval Law" tilknyttet Institutt for lingvistiske, litterære og 

estetiske studier 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tilsetter Helen Leslie-Jacobsen i 100 % fast stilling som forsker (1109) fra og 

med 01.04.2018 i prosjektet «Transformation of Medieval Law» tilknyttet Institutt for 

lingvistiske, litterære og estetiske studier. 

 

 

S 31/18 Forlengelse av professor II utover alminnelig aldersgrense 

Vedtak: 

Silvio Funtowicz forlenges ytterligere med ett år som professor II ved Senter for 

vitenskapsteori for perioden 01.05.2018 – 30.04.2019, utover alminnelig aldersgrense og 

med mulighet for forlengelse etter ny behandling i fakultetsstyret. 

 

 

S 32/18 Søkertall 2018 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar saken til etterretning. 

 

 

EVENTUELT 

 Bukve informerte om at hun har inngått et samarbeid med Stip-HF om kartlegging av 

faktorer som kan påvirke fullføring av ph.d.-graden på normert tid. Det er sendt ut en 

spørreundersøkelse til alle aktive ph.d.-kandidater, og undersøkelsen har fått stor 

respons. Det ble understreket at det er tatt hensyn til personvernet, og svarene kan 

ikke spores tilbake til den enkelte. Prodekanen for forskning og formidling ønsker å ta 

med resultatene fra undersøkelsen i det videre arbeidet med ph.d.-program for HF. 

 Dekanen informerte om en henvendelse fra to tidligere dekaner vedrørende en 

opprykkssak fra 2012. Dekanen kan ikke se at det er grunnlag for å ta saken opp på 

nytt. 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2018-05-15/S%2032.pdf

