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Protokoll fra ekstraordinært møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 20.12.2016. 

Møtet ble holdt i Møterom A+B i kjeller, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 – 15:30.  

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet: 

Margareth Hagen, Kjetil Berg Henjum, Christhard Hoffmann, Eivind Kolflaath, Randi 

Rolvsjord, Gisle Selnes, Åsmund Borgen Gjerde, Anette Andersen, Vebjørn Granum 

Kjersheim, Mikkel Egeland Paulsen, Anna Kristina Jensen 

Fra administrasjonen: 

Fakultetsdirektør Trine Moe, ass. fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Ranveig 

Lote, seniorrådgiver/utvalgssekretær Unni K. Utvik 

 

 

Fra dekanatet: 

Prodekan for undervisning og internasjonalisering Claus Huitfeldt 

Forfall: 

Jill Walker Rettberg (vara Gisle Selnes), Anne Hestnes (vara Anette Andersen) 
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GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Godkjent. To saker til eventuelt. 

 

 

PROTOKOLL FRA MØTET 06.12.2016 

Godkjent 

 

 

VEDTAKSAKER 

S 70/16 HF2018 - Forslag til ny studieprogramportefølje ved HF 

Vedtak: 

Det ble først stemt over alternativt forslag til vedtak lagt fram av Selnes: 
 
Fakultetsstyret sender styringsgruppens reviderte anbefalinger til ny studieprogramportefølje 
tilbake og ber om at den belyses bedre. Ulike problemer og tiltak må analyseres og 
spesifiseres grundigere. Etterprøvbarhet og oppdatert tallmateriale må tas med som en del 
av grunnlagsmaterialet som legges fram for styret. Uheldige konsekvenser av foreslåtte tiltak 
må gjøres til gjenstand for detaljert drøfting. 
Forslaget falt med 9 stemmer mot og 2 for (Selnes og Henjum). 
 
Fakultetsstyret vedtar styringsgruppens reviderte anbefalinger til ny studieprogramportefølje 

ved HF med utlysning våren 2018 og opptak høsten 2018 med følgende endringer: 

 
1. Det ble først stemt over alternative vedtak knyttet til følgende studieprogram: 
 
- Bachelorprogram i europeiske og amerikanske språk og litteraturer: 
Henjum la fram alternativt forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar å beholde bachelorprogrammene i fransk, tysk, russisk, italiensk, 
engelsk og spansk som i dag uten fellesemner. 
Forslaget falt med 9 stemmer mot og 2 for (Henjum og Paulsen). 
 
- Bachelorprogram i østasiatiske språk og kulturer: 
Henjum la fram alternativt forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar å beholde bachelorprogrammene i kinesisk og japansk som i dag. 
Forslaget falt med 10 stemmer mot og 1 stemme for (Henjum). 
 
- Bachelorprogram i samtidskultur og Bachelorprogram i kunsthistorie og klassiske språk: 
Fakultetsstyret er skeptisk til å dele kunsthistorie i to studieprogram og er bekymret for 
fagidentiteten til involverte fag. Forslaget sendes tilbake til fagmiljøene for nærmere faglig 
begrunnelse og vurdering av en modell der digital kultur står alene og kunsthistorie, klassisk 
og teatervitenskap samles. Målet er at programmene skal behandles av fakultetsstyret slik at 
vi rekker studieoppstart høsten 2018. 
Enstemmig vedtatt. 
 
- Masterprogram i arabisk 
Henjum la frem alternativt forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar at masterprogram i arabisk opprettholdes. 
Forslaget falt med 8 stemmer mot og 3 stemmer for (Henjum, Selnes og Paulsen). 
 
2. Anbefaling av etablering av fellesemner eller nedjustering i valgemner tas ut. 
Enstemmig vedtatt. 
 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2016-12-20/S%2070.pdf
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3. Det må arbeides videre med navn på enkelte av studieprogrammene og studieretningene 
for å synliggjøre studieretningene, vise arbeidslivsrelevansen og gjøre studietilbudene 
attraktive for potensielle søkere. 

Enstemmig vedtatt. 
 
4. Henjum la fram forslag til følgende tilleggspunkt: 
Fakultetsstyret vedtar å ikke opprette obligatoriske fellesemner på masternivå i engelsk, 
spansk, fransk, tysk italiensk og russisk, men oppfordrer til at dette gjøres frivillig. 
Forslaget falt med 9 stemmer mot og 2 for (Henjum og Paulsen). 
 

 

EVENTUELT 

- Selnes tok opp HFs praksis med administrativ overføring fra kode lektor/førstelektor til 
kode førsteamanuensis med henvisning til dom i Høyesterett der konklusjonen var at 
den som er tilsatt som forsker, ved spørsmål om oppsigelse ikke har fortrinnsrett etter 
reglene i tjenestemannsloven § 13 nr. 1 til stilling som førsteamanuensis. I dommen 
ble det blant annet påpekt at Tjenestemannsloven § 13 nr. 1 gjelder fortrinnsrett til 
«annen passende stilling», og at kompetansekravene til stilling som 
førsteamanuensis er bredere og strekker seg utover det vitenskapelige grunnkravet 
om doktorgrad. Automatisk oppjustering til kode førsteamanuensis er derfor uheldig. 
Fakultetsdirektøren opplyste at dette har sin bakgrunn i et pålegg fra den tidligere 
Personal- og økonomiavdelingen om automatisk overføring ved opparbeidet 
førstekompetanse. Saken vil derfor bli tatt opp på nytt med HR-direktøren og 
universitetsledelsen. 

- Fakultetsdirektøren orienterte om at hun fra 01.04.17 vil gå over i ny stilling ved UiB 

knyttet til BOTT-samarbeidet om anskaffelse av nye felles administrative IT-systemer 

ved UiB, UiO, NTNU og UiT. Dekanen opplyste at hun ikke stiller til gjenvalg til våren. 


