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Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 20.04.2021. Møtet ble holdt 

digitalt i Microsoft Teams og varte fra kl. 09:00 – 10:50.  

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet: 

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

Kolflaath, Camilla Brautaset, Mette Halskov Hansen, Peter Sebastian Hatlebakk, Signe 

Nilssen, Léa Fabri, Sigbjørn Løland Torpe, Elida Odine Tinesdatter-Grøndahl 

Fra dekanatet: 

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

internasjonalisering Svein Ivar Angell 

Forfall: 

 

Fra administrasjonen: 

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, assisterende fakultetsdirektør Susanne Ostendorf, HR-

leder Arve Sennesvik, økonomileder Annhild Fetveit (t.o.m. S 26/21), seniorrådgiver Unni K. 

Utvik 
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GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
Godkjent 

− RS 12/21 Referat fra møte 16.04.21 – Informasjons -og drøftingsutvalget ettersendt.

− Sejersted erklærte seg inhabil i sak S 28/21. Fakultetsstyret hadde ingen merknader.

− S 28/21 ble behandlet etter S 26/21, før S 27/21.

− Sejersted orienterte om at Det psykologiske fakultet ønsker å endre navn til Fakultet

for psykologi og utdanningsvitenskap. På bakgrunn av diskusjonen om organisering

av lektorutdanningen har HF, SV og MN i et brev til universitetsledelsen gitt utrykk for

at de er kritiske til navneendring. Det psykologiske fakultet har kommet med et

motsvar, som HF har kommentert i nytt brev til universitetsledelsen, der blant annet

situasjonen rundt lektorprogrammet og fagdidaktikernes plassering i fagmiljøene blir

understreket. Saken vil sannsynligvis bli behandlet i universitetsstyret 6. mai.

− Fakultetsdirektøren gav en kort oppdatering om koronasituasjonen. Etter lettelser i de

nasjonale innstrammingene som ble innført fra 25. mars, er det nå mulig med fysisk

undervisning i mindre grupper (inntil 20 personer). Dette omfatter også disputaser.

For ansatte er hovedregelen fremdeles hjemmekontor. De lokale tiltakene som er

innført fra 20. april, er rettet mot barn og unge og påvirker i liten grad UiB. Slik

situasjonen nå er, må alle være forberedt på strengere tiltak på kort varsel.

− Dekanvalget. Valgstyret har mottatt og godkjent ett forslag: dekan Camilla Brautaset,

prodekan Ole Thomassen Hjortland. Svein Ivar Angell vil fortsette som visedekan.

− Resultatene fra ARK-undersøkelsen foreligger og er tilgjengeliggjort for enhetene.

Det legges opp til en presentasjon på neste møte i fakultetsstyret.

PROTOKOLL FRA MØTE 23.03.21 

Godkjent 

FULLMAKTSAKER 

FS 8/21 Tilsetting i stilling som universitetslektor II i nordisk fagdidaktikk ved Institutt 

for lingvistiske, litterære og estetiske studier - 20 % stilling 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

FS 9/21 Forlengelse av tilsetting som professor II Institutt for arkeologi, historie, 

kultur- og religionsvitenskap 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

FS 10/21 Tilsetting i stilling som professor II på SAMLA-prosjektet ved Institutt for 

arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

FS 11/21 Tilsetting i stilling som postdoktor knyttet til prosjektet CanCode ved 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2021-04-20/FS%208.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2021-04-20/FS%209.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2021-04-20/FS%2010.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2021-04-20/FS%2011.pdf
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FS 12/21 Tilsetting i stilling som universitetslektor i nordisk litteratur (vikariat) ved 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

FS 13/21 Tilsetting i 50 % stilling som universitetslektor i tysk ved Institutt for 

fremmedspråk 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

FS 14/21 Tilsetting som forsker (1109) i prosjektet SeMPER - Arctic ved Senter for 

vitenskapsteori 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

FS 15/21 Tilsetting av Christoph Falk som forsker II ved prosjekt ved Institutt for 

filosofi og førstesemesterstudier - korrigert periode 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

FS 16/21 Tilsetting i stilling som postdoktor i middelalderfilologi tilknyttet prosjektet 

"Transformation of Medieval Law" ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske 

studier 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

FS 17/21 Tilsetting i stilling som postdoktor tilknyttet NFR-prosjektet "TemPro" ved 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

FS 18/21 Tilsetting i vikarstilling som universitetslektor i norsk som andrespråk ved 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

FS 19/21 Tilsetting uten utlysning av David Vogt som postdoktor ved NFR-prosjekt 

og Exphil ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2021-04-20/FS%2012.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2021-04-20/FS%2013.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2021-04-20/FS%2014.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2021-04-20/FS%2015.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2021-04-20/FS%2016.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2021-04-20/FS%2017.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2021-04-20/FS%2018.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2021-04-20/FS%2019.pdf
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FS 20/21 Tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent på SAMLA-prosjektet ved 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

FS 21/21 Tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent ved Senter for kvinne- og 

kjønnsforskning 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

FS 22/21 Tilsetting i stilling som stipendiat i kunsthistorie tilknyttet prosjektet 

FLAME ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

FS 23/21 Tilsetting i eksternfinansiert stilling som postdoktor ved Senter for 

vitenskapsteori (MSCA Individual Global Fellowship) - prosjekt CANALS 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

FS 24/21 Forlengelse av tilsetting som førstelektor innen tyskfaget ved Institutt for 

fremmedspråk 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

REFERATSAKER 

RS 12/21 Referat fra møte 16.04.21 – Informasjons- og drøftingsutvalget 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

VEDTAKSSAKER 

S 25/21 Opprykk til professor - oppnevning av sakkyndig komité 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende sakkyndige komité for å vurdere søkeren 

Hanne Marie Johansen innenfor fagområdet kjønnsforskning: 

• Professor Hilde Sandvik, Universitetet i Oslo

• Professor Tove Ingebjørg Fjell, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitenskap

• Professor Bente Rosenbeck, Københavns universitet

Professor Hilde Sandvik oppnevnes som leder av komiteen. 

https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2021-04-20/FS%2020.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2021-04-20/FS%2021.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2021-04-20/FS%2022.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2021-04-20/FS%2023.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2021-04-20/FS%2024.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2021-04-20/RS%2012.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2021-04-20/S%2025.pdf
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S 26/21 Gjennomgang av midlertidighet ved Det humanistiske fakultet 2020 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar gjennomgangen av midlertidige tilsettinger til etterretning. 

S 27/21 Tilsetting som førsteamanuensis i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske, 

litterære og estetiske studier 

Vedtak: 
Carl Börstell tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis i lingvistikk ved Institutt for 
lingvistiske, litterære og estetiske studier fra det tidspunkt som avtales med institutt og 
fakultet. 

Som reserve rangeres: 
1. Cheikh M. Bamba Dione
2. Charalambos Themistocleous

S 28/21 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for arkeologi, 

historie, kultur- og religionsvitenskap 

Sejersted forlot møtet under behandling av saken. Dekan Helge Dahle, Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet, trådte inn som settedekan. 

Vedtak: 

Teemu Sakari Ryymin tilsettes i åremål som instituttleder ved Institutt for  
arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap fra og med 01.08.2021 til og med 
31.07.2025. 

Som reserve rangeres: 
Eivind Heldaas Seland 

https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2021-04-20/S%2026.pdf



