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Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 25.10.2022. Møtet ble holdt 

i Styrerommet, Harald Hårfagres gt. 1 og varte fra kl. 09:00 - 15:30  

(kl. 09:00-09:50 presentasjon av språksamlingene og ordboksprosjektene ved UiB). 

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet: 

Camilla Brautaset, Tove Ingebjørg Fjell, Hans Marius Hansteen, Laura Saetveit Miles, Eirik 

Hovden, Kjersti Bale, Mari Lund Eide, Linnea Reitan Jensen, Morten Mellesdal Petterteig, 

Trine Dyngeland Klyve (unntatt S 61/22-S 65/22), Siver Johan Myksvoll-Rannestad 

Forfall: 

Torodd Kinn (vara Eirik Hovden), Pernille Reitan Jensen (vara Mari Lund Eide), Oda Kristine 

Westad (vara Trine Dyngeland Klyve) 

Fra administrasjonen: 

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, assisterende fakultetsdirektør Susanne Ostendorf 

(t.o.m. S 60/22), studiesjef Inger Marie Hatløy (unntatt S 61/22–S 65/22), HR-leder Arve 

Sennesvik, økonomileder Annhild Fetveit (t.o.m. S 59/22), controller Anders Sæle Dahle 

(t.o.m. S 55/22), seniorrådgiver Unni K. Utvik 

Fra dekanatet: 

Prodekan for forsking og formidling Ole Thomassen Hjortland, visedekan for utdanning og 

internasjonalisering Svein Ivar Angell (digitalt – t.o.m. S 59/22)  
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GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Godkjent. 

− RS 19/22 Referat fra møte 21.10.22 – Informasjons- og drøftingsutvalget,

S 65/22 Formidlingsprisen 2022 og S 66/22 Orientering om behandling av ph.d.-

avhandling ble ettersendt.

− Brautaset erklærte seg inhabil i S 65/22. Fakultetsstyret hadde ingen merknader.

− S 66/22 ble behandlet etter S 60/22, før S 61/22.

PROTOKOLL FRA MØTE 06.09.22, 22.09.22 OG SIRKULASJONSSAK S 54/22 

Godkjent. 

RS 16/22 Protokoll fra møte 14.09.22 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

RS 17/22 Protokoll fra møte 05.10.22 - Studiestyret 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

RS 18/22 Godkjente doktorgradsdisputaser ved Det humanistiske fakultet 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

RS 19/22 Referat fra møte 21.10.22 - Informasjons- og drøftingsutvalget 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

S 55/22 Regnskap per september 2022 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar saken til orientering. 

S 56/22 Opptakstall 2022 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar saken til orientering. 

S 57/22 Dimensjonering av opptaksrammer, studieåret 2023-2024 

Vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar opptaksrammene slik de er foreslått, med forbehold om endringer i 

statsbudsjettet. 

https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2022-10-25/RS%2016.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2022-10-25/RS%2017.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2022-10-25/RS%2018.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2022-10-25/RS%2019.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2022-10-25/S%2055.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2022-10-25/S%2056.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2022-10-25/S%2057.pdf
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S 58/22 Evaluering av Middelalderklyngen 

Vedtak: 

Fakultetsstyret ble orientert om evalueringsgruppens rapport og bes om at denne tas med i 

fakultetets videre strategiarbeid. 

S 59/22 Opprykk til professor - oppnevning til sakkyndig komité 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende sakkyndige komité for å vurdere søkeren Ines 

Prodöhl innenfor fagområdet historie med spesialisering i økonomisk historie: 

• Professor Pål Thonstad Sandvik, NTNU
• Professor Stefan Zahlmann, Universität Wien
• Professor Gisela Hürlimann, TU Dresden

Professor Sandvik oppnevnes som leder for komitéen. 

S 60/22 Endring i veileder for bedømmelse av søknad til professorat og søknader om 

opprykk til professor 

Dekanens forslag med en presisering ble vedtatt med sju mot fire stemmer 

Vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar endringer i Veileder for bedømming av søkere til professorater og 

professoropprykk i tråd med fremlagt forslag, med den endring at bred veiledningserfaring 

konkretiseres slik: Normalt bør søkeren ha erfaring fra hoved- eller biveiledning av 8 

masterstudenter og minst én ph.d.-kandidat. 

S 61/22 Vurdering av endring av stilling som lektor i praktisk informasjonsarbeid ved 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Dekanens forslag til vedtak ble vedtatt med sju mot tre stemmer. 

Vedtak: 

25 % av Kristian Andreas Bjørkelos stilling som rådgiver knyttet til emnet Praktisk 

informasjonsarbeid omgjøres til stilling som universitetslektor. Bjørkelo vil etter dette ha fast 

25 % stilling som rådgiver og fast 50 % stilling som universitetslektor. 

S 62/22 Tilsetting som førsteamanuensis i teoretisk filosofi ved Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudium 

Vedtak: 

Lukas Skiba vert tilsett i fast stilling som førsteamanuensis i teoretisk filosofi ved Institutt for 

filosofi og førstesemesterstudium. Tidspunkt for tilsetting vert avtalt med institutt og fakultet. 

Reservar vert  1) Thomas Schindler, 2) Andrew Peet, 3) David Boylan, 4) Natalja Deng og 5) 

Bahram Assadian. 

https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2022-10-25/S%2058.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2022-10-25/S%2059.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2022-10-25/S%2060.pdf


 side 4 av 4 

 

S 63/22 Tilsetting som førsteamanuensis i praktisk filosofi ved Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudium 

Vedtak: 

Stefan Riedener vert tilsett i fast stilling som førsteamanuensis i praktisk filosofi ved Institutt 
for filosofi og førstesemesterstudium. Tidspunkt for tilsetting vert avtalt med institutt og 
fakultet.  
 
Reservar vert: 1) Per-Erik Milam og 2) Rafael De Clercq. 

 

 

S 64/22 Søknad om opprykk til professor 

Vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Sonia Lagerwall innenfor 
fagområdet fransk med spesialisering i fransk litteraturvitenskap, og konstaterer at søkeren 
fyller vilkårene for opprykk til professor.  
 
Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.09.2021. 

 

 

S 65/22 Formidlingsprisen 2022 

Brautaset forlot møtet under behandling av saken, og prodekanen overtok ledelsen av møtet. 

 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tildeler Formidlingsprisen for 2022 til professor Tone Hellesund. 
 

 

S 66/22 Behandling av ph.d.-avhandling 

Dekanens forslag til vedtak ble vedtatt med seks mot fem stemmer  

 

Vedtak: 

Fakultetsstyret ber om at det oppnevnes to nye sakkyndige for å utarbeide individuelle 

uttalelser om avhandlingen. De nye sakkyndige bes utarbeide sine uttalelser uten innsyn i 

bedømmelseskomiteen innstilling eller fakultetets kommentarer til denne. Uttalelsene skal 

forelegges kandidaten for merknader.  

 

Dersom begge uttalelsene anbefaler at avhandlingen kan forsvares, godkjenner fakultetet på 
fullmakt. Ved delt eller negativ innstilling er det fakultetsstyret som skal fatte vedtak. 
 

 

 

 

 




