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Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16.06.2020. Møtet ble holdt 

digital via Microsoft Teams og varte fra kl. 09:00 – 11:45.  

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet: 

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

(unntatt S 38/20), Camilla Brautaset, Mette Halskov Hansen, Are Bøe Pedersen, Ingvild 

Nilssen, Petter Steensnæs Morland 

Forfall: 

Signe Nilssen (vara Ingvild Nilssen), Anastasia Valerievna Garbar, Camilla Kitty Karlsen 

Lexander  

Fra administrasjonen: 

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, assisterende fakultetsdirektør Susanne Ostendorf 

(t.o.m. RS 21/20), studiesjef Ranveig Lote (t.o.m. S 32/20), HR-leder Arve Sennesvik, 

økonomileder Annhild Fetveit (t.o.m. S 33/20), controller Anders Sæle Dahle (t.o.m. S 33/20), 

rådgiver Ellen Vikersveen, seniorrådgiver Unni K. Utvik 

 

Fra dekanatet: 

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

internasjonalisering Svein Ivar Angell 
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GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Godkjent. 

 RS 20/20 Protokoll fra møte 10.06.20 – Forsknings- og forskerutdanningsutvalget og 

RS 21/20 Referat fra møte 12.06.20 – Informasjons- og drøftingsutvalget ble 

ettersendt. 

 Gujord erklærte seg inhabil i S 38/20. Fakultetsstyret hadde ingen merknader. 

 Fakultetsdirektøren gav en oppdatering om koronasituasjonen. Fra og med 15.06.20 

er campus gjenåpnet for ansatte og studenter, og med visse unntak er det ønskelig at 

alle ansatte er reinstallert på kontorene før de går på ferie, slik at høstsemesteret kan 

starte som normalt. Sydneshaugen skole er foreløpig ikke gjenåpnet. Det legges til 

grunn at studentenes behov for leseplasser i sommer dekkes av UB og lesesaler på 

instituttene. Regjeringen har videreført énmetersregelen for fysiske samlinger. Dette 

begrenser romkapasiteten, og det vil derfor bli digital velkomst fra rektor og dekan. 

Første fysiske møte for nye studenter vil bli i mentorgrupper. Fra og med 

høstsemesteret vil det bli utveksling til Norden og til noen land i Europa. Utveksling 

utenfor Europa er avlyst. Det jobbes videre med et opplegg for japanskstudentene. 

 

 

PROTOKOLL FRA MØTE 26.05.20 

Godkjent.  

 

 

REFERATSAKER 

RS 18/20 Økonomisk status for HF - muntlig orientering 

På grunn av sak om budsjett 2021 blir første fakultetsstyremøte i høst flyttet til 01.09.20. 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

RS 19/20 Fordeling av rekrutteringsstillinger ved HF - midlertidige 

grunnbevilgningsfinansierte hjemler 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

RS 20/20 Protokoll fra møte 10.06.20 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

RS 21/20 Referat fra møte 12.06.20 – Informasjons- og drøftingsutvalget 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

VEDTAKSSAKER  

S 31/20 Møteplan for fakultetsstyret 2021 

Vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner følgende møteplan for 2021: 

 

02.02., 23.03., 11.05., 15.06., 31.08., 26.10., 07.12. 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-06-16/RS%2018.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-06-16/RS%2019.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-06-16/RS%2020.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-06-16/RS%2021.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-06-16/S%2031.pdf
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S 32/20 Delegasjon av vedtaksmyndighet i saker om tilpasning av vurderingsformer 

og undervisning høsten 2020 

Vedtak: 

Fakultetsstyret delegerer vedtaksfullmakt til programstyrene ved fakultetet for emner som 

skal gå høsten 2020, i saker som gjelder tilpasning av vurderingsform som følge av forhold 

relatert til korona-epidemien. Programstyrene har status som fakultetsorgan i disse sakene. 

 

 

S 33/20 Regnskap etter mai 2020 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar saken til orientering. 

 

 

S 34/20 Søknad om opprykk til professor 

Vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Yngve Flo innenfor 

fagområdet historie med spesialisering i moderne norsk politisk historie, og konstaterer at 

søkeren fyller vilkårene for opprykk til professor.  

 

Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 31.08.2019. 

 

 

S 35/20 Tilsetting av universitetslektor i nordisk språkvitenskap og fagdidaktikk ved 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Vedtak: 

Sunniva Petersen Johansen tilsettes i fast stilling som universitetslektor i nordisk 

språkvitenskap og fagdidaktikk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier fra 

det tidspunkt som avtales med institutt og fakultet. Stillingen finansieres med midler fra 

Utdanningsdirektoratet bevilget til KFK. 

 

Som reserve rangeres: 

1. Anne Bredahl 

2. Kjersti Mjelde 

 

 

S 36/20 Tilsetting som førsteamanuensis i digital kultur ved Institutt for lingvistiske, 

litterære og estetiske studier 

Vedtak: 

Jason Nelson tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i digital kultur ved Institutt for 

lingvistiske, litterære og estetiske studier fra det tidspunkt som avtales med institutt og 

fakultet. 

 

Som reserve rangeres: 

1. David Wright 

2. Anna Kariho 

3. Anna Nacher 

 

 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-06-16/S%2032.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2020-06-16/S%2033.pdf
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S 37/20 Tilsetting som førsteamanuensis i tidlig moderne historie ved Institutt for 

arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Vedtak: 

Stephan Sander-Faes tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i tidlig moderne historie 

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

med institutt og fakultet.  

 

Som reserve rangeres: 

1. Michaël Green  

2. Lizanne Henderson  

3. Jakob Mattias Maliks  

4. Thomas E.D. Slettebø  

 

 

S 38/20 Tilsetting som førsteamanuensis i norsk som andrespråk (Prisme) ved Institutt 

for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Gujord forlot møtet under behandling av saken. 

 

Vedtak: 

Nina Schjetne tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i norsk som andrespråk ved 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier fra det tidspunkt som avtales med 

institutt og fakultet. Stillingen er eksternfinansiert av inntekter fra studietilbudet Prisme. 

 

 

 


