
DET HUMANISTISKE FAKULTET 

 

UTFYLLENDE REGLER FOR INSTITUTTER MED TILSATT INSTITUTTLEDER 
( Henvisning til §§ gjelder vedtatte Regler for instituttorganene ved UiB,  

sist endret av Universitetsstyret, 18.06.2009, se UiB sin Regelsamling pkt. 1.3.5 ) 

 

De utfyllende reglene ble vedtatt i møte i fakultetsstyret 08.09.2009. Sist endret av fakultetsstyret 11.06.2013. 

 

Til § 1: Instituttorganene: 
 

Grunnenhetene ved Det humanistiske fakultet skal ha følgende organer: 

 

Tilsatt instituttleder 

Instituttråd 

Administrasjonssjef 

 

I tillegg skal instituttet ha: 

 

¤ Undervisningskoordinator  

¤ Forskningskoordinator 

 

Undervisningskoordinator og forskningskoordinator utpekes av instituttlederen 

blant medlemmer fra gruppe A ved det aktuelle instituttet. 

 

Undervisningskoordinatoren, forskningskoordinatoren og administrasjonssjefen 

utgjør instituttets ledergruppe sammen med instituttlederen og er underlagt 

denne. Ledergruppen skal settes sammen slik at begge kjønn er representert. 

 

¤ Utvalg for undervisning og internasjonalisering 

¤ Utvalg for forskning og formidling 

 

De to utvalgene ledes av henholdsvis undervisningskoordinatoren og 

forskningskoordinatoren og gir råd på sine respektive områder til instituttlederen. 

Utvalgene settes sammen slik at programledere for undervisningsprogrammer og 

tilsvarende forskergruppeledere er representert i de respektive utvalgene 

sammen med representanter for undervisningsfag og representanter for 

individuelle forskere. Sammensetning fastsettes endelig av instituttlederen etter 

uttalelse fra instituttrådet. 

 

Utvalgene får sitt mandat etter vedtak fra instituttrådet og endelig vedtak i 

fakultetsstyret. 

 

 

Til § 2: Instituttleder: 
 

Tilsatt instituttleder. 

Instituttlederen har det overordnede ansvaret for instituttets samlede faglige og 

administrative virksomhet, med de begrensningene som er gitt gjennom 

instituttrådets kompetanse, jf. § 4 

 

Instituttlederen har ansvaret for at saker som etter § 4 skal behandles av 

instituttrådet blir lagt frem for rådet, herunder planer og budsjett for å sikre en 



mest mulig rasjonell drift og budsjettbalanse. 

 

Instituttlederen har ansvaret for å utvikle et godt arbeidsmiljø, skape trivsel og 

motivasjon og legge forholdene til rette for faglig utvikling for den enkelte ansatte 

og for fagmiljøet som helhet. 

 

Instituttlederen rapporterer til fakultetsledelsen, normalt dekanen i alle faglige 

spørsmål og til fakultetsdirektøren på de områder som følger av 

universitetsdirektørens fullmakter i henhold til lov og reglement og delegert til 

fakultetsdirektøren. 

 

Instituttlederen har myndighet til å utpeke andre ledere/koordinatorer for å sikre 

en hensiktsmessig drift av instituttet, herunder faglige koordinatorer og ledere for 

forskergrupper og studieprogrammer. 

 

 

Til § 3: Instituttrådets størrelse og sammensetning 
(endret i fakultetsstyremøte 11.06.2013 ) 

 
Instituttrådets størrelse og sammensetning fastsettes av fakultetsstyret innen følgende rammer: 

¤ Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 51 – 60% 

       ¤ Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 0-10% 

       ¤ Teknisk og administrativt tilsatte 5-25% 

       ¤ Studenter minst 25% 

Instituttrådet skal ha minimum 9 medlemmer. 

Instituttene avgjør selv om alle faggruppene ved instituttet skal være representert i gruppe A i 

instituttrådet. Med utgangspunkt i antall representanter fra gruppe A settes instituttrådet sammen i 

overensstemmelse med de prosentvise rammene som er nevnt innledningsvis. 

 

Til § 4: Instituttrådets kompetanse 
 

I tillegg til den type saker som instituttrådet skal behandle kan instituttrådet be om å få 

seg forelagt hvilken som helst sak til uttalelse så lenge saken ikke er unntatt fra 

behandling i samsvar med lov, forskrift, reglement eller sentrale vedtak ved universitetet 


