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Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 28.05.2019. Møtet ble holdt 

i Styrerommet, Harald Hårfagres gt. 1 og varte fra kl. 10:00 – 13:00.  

Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet: 

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

Åsebø, Ragnhild Gjefsen, Eirik Kvam Goksøyr, Anni Karin Rambek, Petter Morland 

Forfall: 

Mette Halskov Hansen, Ann-Kristin Helland Gujord (vara Sigrun Åsebø), Signe Nilssen (vara 

Eirik Kvam Goksøyr), Tobias Moberg Træen 

 

Fra administrasjonen: 

Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, studiesjef Ranveig Lote, HR-leder Arve Sennesvik, 

økonomileder Annhild Fetveit, seniorrådgiver Unni K. Utvik 

Fra dekanatet: 

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

internasjonalisering Claus Huitfeldt 
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GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Godkjent. 

 RS 11/19 Referat fra møte 27.05.19 – Informasjons- og drøftingsutvalget utdelt i 

møtet. 

 Rambek erklærte seg inhabil i S 21/19, Åsebø i S 22/19 og Henjum i S 24/19. 

Fakultetsstyret hadde ingen merknader. 

 RS 9/19 ble behandlet etter S 24/19. 

 

 

PROTOKOLL FRA MØTE 26.03.19 

Godkjent. 

 

 

FULLMAKTSAKER 

FS 9/19 Tilsetting i stilling som stipendiat i prosjektet Transformation of Medieval Law 

ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 10/19 Tilsetting i stilling som postdoktor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 11/19 Tilsetting i bistilling som universitetslektor ved Institutt for lingvistiske, 

litterære og estetiske studier 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 12/19 Tilsetting uten utlysning som forsker (1108) i NFR-prosjektet PARENT ved 

Senter for vitenskapsteori - forlengelse og utvidelse 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 13/19 Tilsetting i stilling som stipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- 

og religionsvitenskap - inntil fem åpne stillinger 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 14/19 Tilsetting i stilling som stipendiat ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

(SKOK) 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/FS%209.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/FS%2010.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/FS%2011.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/FS%2012.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/FS%2013.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/FS%2014.pdf
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FS 15/19 Tilsetting uten utlysning i stilling som førstelektor II i engelsk språk ved 

Institutt for fremmedspråk 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 16/19 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II ved Institutt for arkeologi, 

historie, kultur- og religionsvitenskap 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 17/19 Tilsetting i stilling som stipendiat i filosofi ved Institutt for filosofi og 

førstesemesterstudier 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 18/19 Tilsetting i stilling som stipendiat ved Senter for vitenskapsteori (SVT) 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 19/19 Tilsetting i stilling som stipendiat i fagområdet leksikografi/leksikologi ved 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 20/19 Tilsetting i stilling som stipendiat i arkeologi ved SFF SapienCE ved Institutt 

for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 21/19 Tilsetting i stilling som stipendiat ved Institutt for fremmedspråk - to åpne 

stillinger 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 22/19 Tilsetting i stilling som postdoktor i middelalderforskning ved Det 

humanistiske fakultet 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/FS%2015.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/FS%2016.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/FS%2017.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/FS%2018.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/FS%2019.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/FS%2020.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/FS%2021.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/FS%2022.pdf
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FS 23/19 Tilsetting uten utlysning som universitetslektor II ved Institutt for 

fremmedspråk 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 24/19 Tilsetting i stilling som forsker ved NFR-prosjektet «A Narratology of Criminal 

Cases» ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 25/19 Tilsetting i stilling som universitetslektor i latinamerikansk historie ved 

Institutt for fremmedspråk - utvidelse av vikariat 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

FS 26/19 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i spansk språk - vikariat i 80 % 

stilling ved Institutt for framandspråk 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 

RS 8/19 Doktorgradsdisputaser siden forrige møte i fakultetsstyret 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

RS 9/19 Revisjon av HFs strategi - muntlig orientering og drøfting 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

RS 10/19 Protokoll fra møte 07.05.19 - Forsknings- og forskerutdanningsutvalget 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

RS 11/19 Referat fra møte 27.05.19 – Informasjons- og drøftingsutvalget 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

  

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/FS%2023.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/FS%2024.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/FS%2025.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/FS%2026.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/RS%208.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/RS%209.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/RS%2010.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/RS%2011.pdf
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VEDTAKSSAKER 

S 17/19 Regnskap per april 2019 

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar saken til orientering. 
 

 

S 18/19 Justering av økonomimodell ved Det humanistiske fakultet 

Vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar endring i økonomimodell for Det humanistiske fakultet med 

tilbakevirkende kraft til 1.1.2019, i tråd med styrings- og arbeidsgruppens anbefalinger. 

 

 

S 19/19 Spesialiserings omfang i bachelorgraden 

Forslaget ble vedtatt med åtte mot én stemme (Henjum). 

 

Vedtak: 

Det foreslås at § 2.4. punkt 1c i Forskrift for opptak, studier, vurdering og grader ved UiB 

endres, slik at minstekravet til spesialiseringens omfang senkes fra "spesialisering på minst 

90 studiepoeng" til "spesialisering på minst 80 studiepoeng". 

 

 

S 20/19 Forskerutdanningsmelding 2018 

Vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner forskerutdanningsmelding for 2018 i samsvar med forslaget og 

innspill fra fakultetsstyret. Dekanen får fullmakt til å sluttføre meldingen. 

 

 

S 21/19 Oppnevning av sakkyndig komité 

Rambek forlot møtet under behandling av saken 

 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet oppnevner følgende sakkyndige komité for å vurdere søkeren 
Marie von der Lippe for opprykk innenfor fagområdet religionsvitenskap med spesialisering i 
religionsvitenskapelig fagdidaktikk: 
 

 Professor Thor-André Skrefsrud, Høgskolen i Innlandet  

 Prof. Dr. Wanda Alberts, Leibniz Universität Hannover 
 Professor Bodil Liljefors-Persson, Malmö Universitet  

 
Professor Thor-André Skrefsrud oppnevnes som leder av komiteen. 

 

 

S 22/19 Innstilling til ph.d.-graden 

Åsebø forlot møtet under behandling av saken. 

 

Vedtak: 

Det humanistiske fakultet finner at ph.d.-avhandlingen til Kjellaug Isaksen «Ta fortiden 

tilbake! Ta fremtiden tilbake! Samiske historier, fotografi og kunst» ikke kan godkjennes i sin 

nåværende form. 

http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/S%2017.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/S%2018.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/S%2019.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/S%2020.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/hf/fakstyresaker/2019-05-28/S%2021.pdf
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S 23/19 Forlengelse av professor II utover alminnelig aldersgrense 

Vedtak: 

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

vitenskapsteori for perioden 01.05.2019 – 30.04.2020, utover alminnelig aldersgrense og 

med mulighet for forlengelse etter ny behandling i fakultetsstyret. 

 

 

S 24/19 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse, søker Kjetil Berg Henjum 

innen fagområdet tysk lingvistikk. Søknadsrunden 2018 

Henjum forlot møtet under behandling av saken. 

 

Vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner bedømmingen av førsteamanuensis Kjetil Berg Henjum innenfor 
fagområdet tysk lingvistikk, og konstaterer at søkeren fyller vilkårene for opprykk til 
professor. 
 
Tittel og lønn som professor tildeles med virkning fra 15.09.2018. 
 
Det stilles krav om oppnådd pedagogisk basiskompetanse innen 2 år. 

 

 

 


