
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Det humanistiske fakultet

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det humanistiske fakultet
Telefon 55589380
Telefaks 55589383

post@hf.uib.no

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Harald Hårfagresgt. 1
Bergen

Saksbehandler
Mette Dalhaug
55583108

side 1 av 2

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Institutt for fremmedspråk

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Griegakademiet - Institutt for musikk

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Størrelse og sammensetning av instituttråd ved Det humanistiske fakultet

Fakultetsstyret fattet i juni 2009 vedtak om størrelse og sammensetning av instituttråd (sak 
48/09). Som det går frem av vedtaket skulle ordningen evalueres i god tid før valgperioden 
som starter høsten 2013. Vi beklager på det sterkeste at vi ikke har sendt saken ut tidligere.

Vedtaket lyder:

1. Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet fastsetter at instituttene skal ha 
et instituttråd på enten 9 eller 11 medlemmer, jfr. Regler for instituttorganene 

§ 3. Fakultetsstyret beslutter etter forslag fra instituttet, om rådet ved det 

enkelte institutt skal ha 9 eller 11 medlemmer.

2. Et instituttråd på 9 medlemmer skal ha følgende sammensetning:

Instituttleder: 1, Gruppe A: 4, Gruppe B: 1, Gruppe C: 1, Gruppe D: 2

Et instituttråd på 11 medlemmer skal følgende sammensetning:

Instituttleder:1, Gruppe A: 5, Gruppe B, 1, Gruppe C: 1, Gruppe D:3

3. Ordningen evalueres i god tid før neste valgperiode høsten 2013, og det blir 
da tatt stilling til ekstern representasjon.

Dersom det er institutter som vurderer at det vil være mer hensiktsmessig med en annen 
sammensetning eller størrelse på instituttrådet enn den dere har i dag ber vi om en 
tilbakemelding til fakultetet om dette innen 15. mai. Eventuelle forslag til endringer vil bli lagt 
fram for fakultetsstyret som en sirkulasjonssak slik at avgjørelse i saken kan fattes innen 22. 
mai. Vi minner om at instituttene uansett må forholde seg til UiBs regler for instituttorgan
der det står:
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§3. Instituttrådets størrelse og sammensetning 

Fakultetsstyret fastsetter instituttrådets størrelse og sammensetning innenfor de rammene som er 

angitt. Følgende grupper skal være representert i instituttrådet: 

a. Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 

b. Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling

c. Teknisk og administrativt ansatte 

d. Studenter, med minst 20 %.

I tillegg kan det fastsettes at instituttrådet kan ha eksterne medlemmer. Funksjonstiden er 4 år, likevel 

slik at medlemmene valgt for gruppe b og d velges for ett år, jf valgreglementet.

Det skal velges like mange varamedlemmer som det velges medlemmer i hver gruppe, med tillegg av 

to. Dersom instituttet ikke har tilsatte i alle de gruppene som er nevnt over, kan det gjøres unntak fra 

reglene. Instituttleder, enten vedkommende er valgt eller ansatt, går inn i gruppe a og er leder av 

instituttrådet. Instituttlederen legger fram saker for instituttrådet. Administrasjonssjef eller en annen er 

sekretær for instituttrådet. 

http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-
styringsorganene/1.3.5-Institutt/Regler-for-instituttorganene
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Gjert Kristoffersen

dekan Trine Moe
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