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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet/Faculty ofHumanities

OPPLYSNINGER OM KOMITt FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
Fra institutt/From the Department of:
Griegaakademiet - institutt for musikk

^ Phi) X dr.philos.
Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

Kandidatens navn/ Candidate n s name : Annabel Guaita
Født / Date of birth:
E-post adresse / E-mail address : Annobel .guaita@gmail.com
Avhandlingens tittel/litle of thesis:
The Atonal Piano - Performative analysis of the piano music by Fartein Valen inspired by the performance
practices of The Second Viennese School
Søknadsdato/ Date of application:

29.08.2011
Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevnt/Members of the proposed evaluating
committee:
Førsteopponent/First Annenopponent/Second Tredje medlem /komiteleder/ Third
opponent : opponent : member/head of the committee:
Tittel/Title: Professor Tittel/Title: Professor Tittel/Title: Professor
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and address:
address: Bernhard Wambach address: Håkon Austbø Gro Sandvik
Folkwang Universitet der Universitetet l Stavanger Griegakademiet - Institutt for musikk
Ktinste Institutt for musikk og dans Lars Hillesgt 3

Postfach 164428 Postboks 8002 5015 Bergen

45224 Essen 4036 Stavanger

Germany

lir lit I'
E-mail: E-mail: E-mai1:
wambach@folkwang-urli.de hakon@austbo.info Gro.sandvik rie ,uib.no
Fax: Fax: Fax:
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem. /T
the proposed ev at committee have accepted to serve as members of the commi

navn/name
Instituttleder/Head of Department

FOR FAKULTETET/FOR THE FACULTY:
Det humanistiske fakultet godkjenner forslaget til komite og opponenter ved en eventuell disputas.
The Faculty of Humanities hereby approves the members of the proposed evaluating committee.

Dato/date:

ØV ^
Dekan/De n: Gjert Kris rsen Fakultetsdirektør/Faculty Directoe Moe

Postadresse: Besøksadresse : Telefon: Telefaks: E-post:
Postboks 7805 Harald Hårfagres g. I +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post®hfuib.no
NO-5020 Bergen,
Norway

+47 55 58 93 90

Saksnr./Case no:

Intemett:
http ://www.uihno/hf
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Det humanistiske fakultet/Faculty ofHumanities
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INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS

From the Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion

PhD 0 dr.philos.

Candidate 's name : Eirik Hovden
Date of birth : 23.04.79
E-mail address: eirik .hovden@ahkr .uib.no
Title of thesis : Flowers in Fiqh and Constructions of Validity: Practices and Norms in Yemeni
Foundations of Forever Flowing Charity.
Date of application : 13.12. 2011

Members of the aronosed evaluating committee:
First opponent : Second opponent : Third member/head of the committee:
Tittel/Title: Professor Tittel/Title: Professor Tittel/Title: Professor
Name and address: Name and address: Name and address:
Brinkeley Messick Randi Deguilhem Anders Bjorkelo
Columbia University Centre national de la recherche University of Bergen
Middle Eastern, Soth Asian, scientifique (CNRS) Department of Archaeology, History,
and African Studies (MESAAS) Maison Mediterrandenne des Cultural Studies and Religion (AHKR)
401 Knox Hall, MC9628 Sciences de PHomme Postboks 7805
606 West 122nd St. 5, rue du Chåteau de PHorloge 5020 Bergen
New York, NY 10027 BP 647

USA 13094 Aix-en-Provence Cedex 2
France

9 (212) 854-4552 19 +33 0)4 42 52 41 67 9+47 55 58 80 87
E-mail: E-mail: E-mail:
bmm23Ca?co1umbia.edu randi.deguilhem@gmaii.com Anders. Bjorkelo@ahkr.uib.no
Fax: Fax +33 (0)4 42 52 49 80: Fax: + 47 55589654

The members of the proposed evaluating committee have accepted to serve as members of the
committee.

Christhard Hoffikånn
/Head of Department

604
Hilde Gronvlk

for Head of Administration

FOR THE FACULTY:
The Faculty of Humanities hereby approves the members of the proposed evaluating committee.

date:

Postadresse: Besøksadresse:
Postboks 7805 Harald Hårfagres g. 1
NO-5020 Bergen,
Norway

Telefon:
+47 55 58 93 80
+47 55 58 93 90

Case no:

C_'1_77,
Faculty Director : T ine Moe

Telefaks:
+47 55 58 93 83

E-post:
post@hf.uib.no

Intemett:
http://www.uib.no/hf
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet/Faculty ofHumanities

OPPLYSNINGER OM KOMITt FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
Fra institutt/From the Department of.
Griegakademiet - Institutt for musikk

PhD dr.philos. F^

Kandidatens navn/ Candidate 's name : Audun Myskja
Fodt / Date of birth : 09.01,1953
E-post adresse / E-mail address : info@ livshjelp.no
Avhandlingens tittel/Title of thesis:
Integrated music in nursing homes - an approach to dementia care

Soknadsdato/ Date of application:

19,12.2011
Instituttet ber om at følgende komitt blir oppnevnt /Members of the proposed evaluating
committee:
Førsteopponent/First Annenopponent/Second opponent : Tredje medlem /komiteleder/ Third
opponent : member/head of the committee:
Tittel/Titte Tittel/Title: Førsteamanuensis Tittel/Title: FØrsteamanuensis
FØrsteamanuensis
Navn og adresse/Name and Navn og adresse/Name and address Navn og adresse/Name and address:
address : Øyvind Kirkevold Wolfgang Schmid
Hanne Mette Ridder Veumåsen 12 Griegakademiet - Institutt for
Dannevang 11 3133 Duken musikk
8520 Lystrup

Lars Hillesgt 3Danmark
5015 Bergen

lir Ø !
E-mail: E-mail : E-mail:
hanne@ hum .aau.dk oyvind . kirkevoid@aldringoghelse.no Wolfgang. Schmid@gricg. uib.no
Fax: Fax: Fax:
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedlem . /The members of
the proposed evaluating committee have accepted to serve as members of the committee.

Instituttleder/Head of Department -Seniorkonsulent

FOR FAKULTETET/FOR THE FACULTY:
Det humanistiske fakultet godkjenner forslaget til komit6 og opponenter ved en eventuell disputas.
The Faculty of Humanities hereby approves the members of the proposed evaluating committee.

Postadresse : Besøksadresse : Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Postboks 7805 Harald Hårfagres g. I +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post®hf.uib.no http :Hwww.uib.no/hf
NO-5020 Bergen,
Norway

+47 55 58 93 90



2

Dato/date: Saksnr./Case no:

. !v,^^ Iv `

eån: Gjert Kifs6ffersen Fakultetsdirektor/Faculty Director : Trine Moe

Kopi til kandidat og medlemmer l bedømmelseskomiteen /Cc: Candidate and members of the evaluating
committee
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Det humanistiske fakultet/Faculty ofHumanities

OPPLYSNINGER OM KOMITE FOR BEDØMMELSE AV DOKTORAVHANDLING/
INFORMATION ON THE COMMITTEE FOR THE EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
Fra institutt : Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

PhD X dr.philos.

Kandidatens navn : Caroline Serck-Hanssen
Født :27.5.1970
E-post adresse :serckhanssen@hotmail.com
Avhandlingens tittel:
Kongen som ikon: Det norske monarkiet i offisiell representasjonskunst 1905 - 2005

Søknadsdato : 18.10.11

Instituttet ber om at følgende komite blir oppnevn:

Førsteopponent : Annenopponent : Komiteleder:
Tittel : Docent Tittel : Professor Tittel : Professor
Navn og adresse : Navn og adresse : Navn og adresse:
Magnus Olausson Anne Wichstrøm Bente Knold Kiilerich
Samlingarna med Statens Institutt for filosofi, ide- og Institutt for lingvistiske, litterære
Portrettsamling, Nationalmuseum kunsthistorie og klassiske og estetiske studier

P.O. 16176, SE-103 24 Stockholm+ språk Universitet i Bergen
postboks 1020 Blindern
0315 Oslo

lit +46 (0)8 5195 4371 lit 22855331 lit 55 58 32 05
E-mail: E-mail: E-mail:
ma nusolausson nationalmuseum. se anne .wichstrom@ifikk.uio.no Bente.Kiilerich@lle.uib.no
Komitemedlemmene har sagt seg villige til å påta seg oppgaven som komitemedle

Ø^,Ivo^--k
Johan Myking

1 " Instituttleder
Siri Fredrik<on

Administrasjonssjef

FOR FAKULTETET/FOR THE FACULTY:
Det humanistiske fakultet godkjenner forslaget til komite og opponenter ved en eventuell disputas.

Saksnr.•

Dekan : Gjert Kristoffersen Fakultetsdirektør : Trine Moe

Kopi til kandidat og medlemmer i bedømmelseskomiteen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: E-post: intemett:
Postboks 7805 Harald Hårfagres g. 1 +47 55 58 93 80 +47 55 58 93 83 post@hf.uib.no http://www.uib.no/hf
NO-5020 Bergen, +47 55 58 93 90
Norway



r e+ ^ l . Gi - I 2

^-^e rAT Sa ^ 1/ 12-
UNIVERSITETET I BERGEN
Instituttfor filosofi og førstesemesterstudier

Det humanistiske fakultet

Referanse Dato

2009/13707-STT 21. 12.2011

Justert instituttreglement ved Institutt for filosofi og
førstesemesterstudier

Instituttrådet ved Institutt for førstesemesterstudier har i møte den 24. november 2011 gjort
en del endringer i instituttreglementet. De viktigste er som følger:

1. Førstesemesterutvalget er forandret til Utvalg for Examen Philosophicum i tråd med
tidligere diskusjoner i Instituttrådet. Forhold som angår Akademisk skriving er lagt til
Fagstudieutvalget.

2. Oppgavene til Forskningsutvalget er strammet inn. Det er gitt en mer
tydelig oppgave for FoFs forskerutdanning og oppsyn med forskergruppene

3. Ledergruppen er blitt gitt en eksplisitt rolle vis a vis de andre utvalg.

I tillegg er det gjort en del mindre justeringer. Vedlagt ligger justert reglement, som vi forstår
skal sanksjoneres på fakultetsnivå.

Reidar K. Lie
instituttleder Steinar Thunestvedt

administrasjonssjef

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

Institutt for filosofi og Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
førstes emesterstudler Postboks 7805 Sydnesplass 12-13 Steinar Thunestvedt
Telefon 55 58 23 82 5020 Bergen Bergen 55582384
Telefaks 55 58 96 51
fof@hf.uib.no
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UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Instituttreglement

Reglementet bygger på normalreglement vedtatt i Universitetsstyret i juni 2009, samt
"Utfyllende regler for institutter med tilsatt instituttleder" vedtatt av fakultetsstyret i
september 2009.

Reglementet er vedtatt i instituttrådet ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
24.11.2011.

61. Instituttoroa neve

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier skal ha:
- Instituttleder
- Instituttråd
- Utvalg for forskning og formidling
- Utvalg for fagstudiene
- Utvalg for Examen philosophicum

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har ansatt instituttleder.

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier skal ha egen administrasjonssjef.

I tillegg skal instituttet ha:
- Forskningskoordinator
- Undervisningskoordinator
- Instituttleders stedfortreder

Instituttleders stedfortreder, undervisningskoordinator, forskningskoordinator,
leder av Utvalg for examen philosophicum og administrasjonssjef utgjør
instituttets ledergruppe sammen med instituttleder og er underlagt instituttleder.

Samme person kan ha flere verv dersom det er hensiktsmessig.

6 2. Instituttleder

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

Institutt for filosofi og Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
førstes emesterstudier Postboks 7805 Sydnesplass 12-13 Steinar Thunestvedt
Telefon 55 58 23 82 5020 Bergen Bergen 55582384
Telefaks 55 58 96 51
fof@hf.uib.no

side 2 av 8
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Ansettelse av instituttleder skal skje på åremål for fire år av gangen, jf § 8 i
Regler for fakultetsorganene. Ansatt instituttleder velger sin stedfortreder,
vedkommende skal godkjennes av instituttrådet.

Ingen kan være ansatt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer
enn 12 år.

Instituttleder er den øverste lederen ved instituttet og får sin myndighet etter
delegasjon fra fakultetet og har dekanen som nærmeste overordnede.
Instituttleder kan videredelegere sin myndighet til administrasjonssjef og utvalg
innenfor instituttet dersom ikke annet er fastsatt i lov, forskrift eller fakultetets
delegasjonsvedtak.

Instituttleder

• har det overordnede ansvaret for instituttets samlede faglige og
administrative virksomhet, med de begrensningene som er gitt gjennom
instituttrådets kompetanse, jf. § 4

• har personalansvar for de ansatte ved instituttet og legger til rette for å
følge opp den enkelte faglige ansattes rett til fordeling av tid til forskning
og utdanning

• har innstillingsmyndighet ved ansettelse i undervisnings- og
forskerstillinger og i tekniske og administrative stillinger ved instituttene

• har ansvar for å følge opp mål for utdanning, forskning, forskerutdanning
og formidling

• har ansvar for økonomi og HMS-arbeid ved instituttet

• skal sørge for at instituttet har oppdaterte strategier og system for
kvalitetssikring av instituttets virksomhet

Instituttleder 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.

Instituttleder 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.

Instituttleder rapporterer til fakultetsledelsen, normalt dekan i alle faglige
spørsmål og til fakultetsdirektør på de områder som følger av
universitetsdirektørens fullmakter i henhold til lov og reglement og delegert til
fakultetsdirektør. Instituttleder 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.

Instituttleder representerer instituttet utad og har overordnet ansvar for kontakt
med eksterne samarbeidspartnere.
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Har instituttleder forfall eller fratrer i løpet av det siste året av sin funksjonstid,
overtar stedfortreder. Fratrer instituttleder før dette tidspunkt, ansettes ny
instituttleder.

43. Instituttrådets størrelse o4 sammensetning

Følgende grupper skal være representert i instituttrådet, som består av 11
medlemmer inkludert instituttleder:
a. Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (6 inkludert

instituttleder)
b. Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling (1)
c. Teknisk og administrativt ansatte (1)
d. Studenter (3)

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 er sekretær for instituttrådet.

ft4. Instituttrådets kompetanse

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak pa vegne av instituttet og gi innstilling
til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

• Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og
andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet

• Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner
• Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
• Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til

studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og
programevalueringer.
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I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom
instituttlederen, alle ansatte og studentene.

Dersom instituttrådet delegerer beslutningsmyndighet i saker som angår
studietilbud, skal studentene være representert med minst 20 % i vedkommende
organ.

Rådets medvirkning ved tilsetting av instituttleder, fremgår av reglene for
ansettelse av instituttleder.

655. Administrasjonssjefen

Administrasjonssjefen har instituttlederen som nærmeste overordnede.
Vedkommende har den daglige ledelsen av instituttets administrasjon på vegne
av instituttleder og rapporterer til denne. Instituttleder kan delegere
avgjørelsesmyndighet til administrasjonssjefen dersom ikke lov eller
delegasjonsvedtak setter skranker for delegasjon.

156. Studentreuresentasjon

Studentene skal ha minst 20 % av medlemmene i alle kollegiale organ som
tildeles beslutningsmyndighet, hvis ikke delegerende organ enstemmig
bestemmer noe annet, jf. universitets- og høyskolelovens § 4-4.

å7. Instituttrådets arbeidsform , møter m.v.

Instituttrådet og eventuelle utvalg treffer sine vedtak i møter. Leder sørger for at
det holdes møter i henhold til tidsplanen for de sakene rådet skal behandle etter
§ 4. Rektor, dekanen eller minst en femdel av medlemmene kan kreve
ekstraordinært møte.

Leder innkaller til møte med minst 3 virkedagers varsel. En sak som ikke står på
sakslisten, kan ikke behandles hvis noen av medlemmene motsetter seg det.
Saksdokumentene skal sendes ut eller legges ut for medlemmene.

Medlemmer av instituttråd og eventuelle utvalg har plikt tol å møte dersom ikke
vedkommende har gyldig forfall. Medlemmene plikter også a delta i
forhandlingene. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg.

Møter i instituttråd og eventuelle utvalg holdes for åpne dører. Vedkommende
organ kan fastsette at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte
saker skal behandles for lukkede dører. Spørsmål om lukking behandles for
lukkede dører.

Det skal føres møtebok for instituttrådet og eventuelle andre utvalg med
beslutningsmyndighet.
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1 8. Mandat for forsknings - og formidlingsutvalget

Forsknings- og formidlingsutvalget er instituttleders rådgivende organ i
forsknings- og formidlingssaker. Utvalget skal arbeide for at instituttets
målsetninger innenfor forskning og formidling blir oppfylt. Utvalget skal

• Ha ansvar for at forskerutdanningen ved FoF gjennomføres innenfor de
rammer vedtatt av Instituttrådet.

• Innstille til Instituttleder ved tildeling av forskningsmidler over FoFs
budsjett

• Foreslå kriterier for opprettelse av forskergrupper og godkjenning av
forskergrupper ved FoF

• Regelmessig evaluere forskergruppene, og foreslå nedleggelse og
opprettholdelse av forskergrupper på grunnlag av denne evalueringen

• Kvalitetssikre forskningsdokumentasjon ved instituttet

• Stimulere til formidlingsaktiviteter

• Gi innspill til forskningsmelding og forskerutdanningsmelding.

Utvalget ledes av forskningskoordinator, og består i tillegg av 2-3 vitenskapelig
ansatte samt en stipendiat. Forskningskonsulent er sekretær.

Instituttleder setter ned utvalget, etter uttalelse fra instituttrådet.

8 9. Mandat for fagstudieutvalget

Fagstudieutvalget er instituttleders rådgivende organ i saker som gjelder
undervisning og internasjonalisering ved fagstudiene i filosofi og idehistorie.

Utvalgets arbeidsområder omfatter saker som:

• Pensumendringer
• Sammensetning av eksamenskommisjoner (masternivå)
• Løpende emne-/programevaluering
• Mindre endringer i studieprogram og studieplaner for enkeltemner
• Oppnevning av veiledere for mastergradsstudenter
• Oppretting, nedlegging eller endringer i studieprogram og studieplaner for

enkeltemner
• Avtaler om student- og lærerutveksling
• Planer for undervisningstilbudet i kommende semester
9 Utdanningsmelding
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• Saker som angår akademisk skriving
• Andre saker som instituttleder eller instituttrådet ber utvalget om å

foreberede.

Utvalget har et særlig ansvar for å arrangere lærermøter og ta initiativ til og
organisere samarbeid og koordinering mellom lærere på fagstudiene m.h.t.
planlegging av emner og gjennomføring av undervisning og veiledning.
Utvalget skal bestå av 4 medlemmer inkludert student samt sekretær
(studiekonsulent). Når saker som angår akademisk skriving behandles, skal
koordinator for faget være tilstede.

Instituttleder setter ned utvalget , etter uttalelse fra instituttrådet.

4 10. Mandat for Utvalg for Examen philosophicum

Utvalget er instituttleders rådgivende organ i saker knyttet til Examen
philosophicum. Utvalget skal særlig arbeide for kvalitet, integrasjon, kontinuitet
og fornyelse ved Examen philosophicum, i samråd med koordinator, lærerstaben
de respektive fakultetene.

Utvalgets arbeidsområder omfatter saker som:

• Pensumendringer

• Rullerende evaluering av emnene (en eller to fakultetsvarianter hver vår)

• Evaluering av Akademisk skriving etter hvert høstsemester

• Revisjon av emnebeskrivelsene for de ulike ex. phil.-emnene

• Revisjon av "Håndbok for seminarledere" (ex. phil.)

• Gjennomgang av studentevalueringer

• Organisering av faglige tiltak for lærere

• Andre saker som instituttleder eller instituttrådet ber utvalget om å

foreberede

Utvalget består av alle emneansvarlige samt faglig koordinator. Sekretær er
administrativ koordinator ved ex. phil.

Instituttleder setter ned utvalget med dets leder, etter uttalelse fra instituttrådet.

§ 11. Instituttets ledergruppe

Ledergruppen møter når det er behov for det, og gir råd til Instituttleder i saker
som tilhører Instituttleders myndighetsområde.
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SQ 12. Vedtaksførhet oa flertallskrav

Instituttrådet er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede
og avgir stemme.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene dersom ikke annet
er fastsatt i lov. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
Avstemning skjer ved stemmetegn.

1513. Uttreden fra instituttrådet i valgperioden

Den som har sluttet i tjenesten eller som student i den valgkretsen
vedkommende er valgt i, trer ut av rådet . Det samme gjelder i permisjonstiden
for den som har permisjon for å arbeide i annen stilling utenfor instituttet. Første
varamedlem rykker i disse tilfellene opp som fast medlem, eventuelt for
permisjonstiden.
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UNIVERSITETET I BERGEN

Det norske institutt i Athen
v/Det humanistiske fakultet UiB

Referanse Dato

201113277-MOV 4.11.2011

Oppnevning av styrerepresentanter Det norske institutt i Athen for perioden
2012-2014

Vi viser til brev av 23 . 8.2011 . Universitetet i Bergen oppnevner følgende medlemmer i styret
for Det norske institutt i Athen:

medlem varamedlem

seniorrådgiver Oddmund Søilen, førsteamanuensis Pår Ola Sandin
Økonomiavdelingen Institutt for lingvistiske , litterære og estetiske studier

professor Vigdis Songe- Møller,
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Det siste varamedlemmet vil bli oppnevnt så snart forslag fra Det humanistiske fakultet
foreligger.

Vennlig hilsen

Sigmund Grønmo
rektor Kari Tove Elvbakken

universitetsdirektør

Kopi:
Oddmund Søilen
Vigdis Songe-Møller
Pår Ola Sandin

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

Universitetsledelsen
Telefon 55 58 20 01102

Postadresse Besøksadresse
Postboks 7800 Harald Hårfagresgt. 1
5020 Bergen Bergen
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CMS - Senter for
Middetatderstudier

Det humanistiske fakultet

Referanse Dato
2009112489-KI MO 06.12.2011

Nytt styremedlem etter Jonas Wellendorf

De ansatte ved CMS har i allmøte den 1 . desember 2011 valgt Aidan Conti som nytt
styremedlem ved CMS . Aidan Conti erstatter tidligere styremedlem Jonas Wellendorf som
har sluttet ved CMS.

Med vennlig hilsen

Sverre Bagge
direktør Kirsten Moen

administrasjonssjef
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Avdelingsrådsmøte
Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier

Referat fra Avdelingsrådsmøte 1.12.2011

Til stede:
Rådsmedlemmer: Knut Helland, Gjert Kristoffersen, Ruth Grung, Hans-Tore Hansen, Jacob
Aars og All Loga

Forfall: Kjellbjørg Lunde, Eystein Jansen.

Fra administrasjonen: forskningsdirektør Jan Erik Askildsen og personal- og
administrasjonsleder Renate S. Lien (referent)

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 09/11 Forskningsgruppeorganisering

Forskningsdirektøren redegjorde for saken i henhold til saksdokument.

Avdelingsrådet kommenterte saken:

Inntrykket fra de ansatte er at gruppene stort sett fungerer godt og at det ikke er grunnlag for
omfattende endringer i gruppestrukturen. Inntrykket er også at det ikke er forhold ved dagens
organisering som hindrer ansattes tilgang til ledelsen og som står i konflikt med direktørens
uttalte ønske om å bevare dagens styringsstruktur. Mange av forskerne har andre grupper enn
forskningsgruppene som ivaretar behovet for faglighet. For dem som har svak tilknytning til
andre faglige grupper enn forskningsledergruppen, kan det være større utfordringer med store
grupper på tvers av fag. For dem vil det være viktig at de får anledning til å tilhøre en gruppe
som de opplever ivaretar deres behov for faglighet. Det vil også være viktig at det foregår
faglige aktiviteter på tvers av gruppene.

Så lenge det ikke er store uenighet og problemer i forhold til styringsstruktur , kommenterte
avdelingsrådet at det ikke er noe poeng i å bruke mye energi på å gjøre store endringer.
Likevel viktig med en åpen debatt om gruppestruktur og at de forskjellige hensynene
balanseres.

I forhold til endringer i og navn på gruppene så bør det tas utgangspunkt i strategidokument
og satsninger.

På spørsmål og kommentarer fra avdelingsrådet kommenterte forskningsdirektøren at
• han ikke oppfatter dette som et stridsemne og at det derfor også er viktig at det ikke

lages til det



• strategien vil være utgangspunkt for eventuelle endringer og nye navn på gruppene, og
vil reflektere nye og gamle satsninger

• navneforslag skal drøftes i gruppene
• gruppene består av 10-15 forskere. Administrasjonen inngår ikke i gruppene, og utgjør

en egen enhet.

Rådsvedtak:
Avdelingsrådet tar forskningsdirektøren sine vurderinger av forskningsgruppeorganisering til
etterretning. Endelig fordeling av forskerne på grupper bestemmes av forskningsdirektør i
samråd med forskningsledergruppen.

Sak 10/11 Forskningsledelse

Forskningsdirektøren redegjorde for saken i henhold til saksdokument

Avdelingsrådet kommenterte saken:

Det kan være et poeng med mer rullering av forskningsledelse enn det forskningsdirektøren
legger opp til. Poeng i forhold til mer rullering vil være utvikling av staben gjennom å gi
andre denne ledererfaringen og at andre lettere vil se de utfordringene som ligger i
forskningsledelse og således ha mer forståelse for denne posisjonen. En bør også være
oppmerksom på utfordringer som kan oppstå når et lederteam utvikler seg for tett.

Selv om forskningsdirektøren ønsker å beholde dagens ledere, bør det tenkes gjennom
hvordan det kan gis åpenhet og mulighet for andre som eventuelt kan være aktuelle eller
utvikle seg for et slikt verv. Viktig å ha et åpent system for utvikling i organisasjonen. Det bør
signaliseres hvilken kompetanse en forskningsleder bør ha og en plan for utvikling av
lederkompetanse.

Det ble kommentert at prosjektledelse også er en karriereutviklingsvei her - og kanskje en
viktigere karriereutvikling for mange enn en forskningslederfunksjon. Akademikere har over
tid gjerne opplevd dårlig ledelse, og da er det et poeng å holde på ledere i dette systemet som
fungerer bra.

Formuleringen om at funksjonstiden for forskningsledere bør være tre år er noe tvetydig. Det
bør gjerne legges noen utskiftningsføringer i formuleringen, som signaliserer åpenhet om at
en normalt sitter en begrenset periode som forskningsleder.

På spørsmål og kommentarer fra avdelingsrådet kommenterte forskningsdirektøren at
• han er enig i at det bør være et system som åpner opp for andre som ønsker å utvikle

seg som forskningsleder og som kan være aktuell for dette
• Uni Research gjennomfører jevnlig utviklingsprogram for forskningsledere (UFF) og

at ansatte har mulighet til å signalisere ønske om å utvikle seg som forskningsleder
gjennom deltakelse her

• det har vært utskiftninger av forskningslederne de senere år og problemet i mange
Uni-avdelinger er å sikre kontinuitet i forskningsledelse



Rådsvedtak:
Forskningsledere engasjeres for en treårsperiode fra 1.1.2012, med en arbeidsinnsats
tilsvarende 30% av full stiling. Engasjement bør normalt ikke overstige to perioder.

Sak 11 /11 Samfunnsvitenskapelig klimaforskning

Forskningsdirektøren redegjorde for saken i henhold til saksdokument.

Avdelingsrådet kommenterte at det er flott at dette er kommet så langt. Videre at det er viktig
nå å sende signaler om senteret, for eksempel til politiske myndigheter som arbeider med
kommende klimameldinger.

Dekanen ved SV-fakultetet og forskningsdirektøren utdypet saken i forhold til spørsmål fra
avdelingsrådet om hvordan fagligheten i programmet og mobilisering av forskere er ivaretatt.
I Bergens-miljøet foregår det meste av forskningsaktiviteten foreløpig på SV-fakultetet, og på
SNF. Daglig leder for programmet har i første omgang knyttet kontakter opp mot miljøene, i
tillegg til at det er sendt et par søknader herifra. Det er viktig framover å bygge opp
kompetanse i forhold til governance-tenkningen, som er kjernen i denne klimasatsningen.

Det ble foreslått at daglig leder kommer på et instituttlederforum ved SV-fakultetet og at han
også tar kontakt med HF-fakultetet. Det ble også foreslått at han kommer på neste
avdelingsrådsmøte.

Det ble reist spørsmål om dette skal bli et rent forskningssenter, eller om det skal bli et senter
også rettet mot interesseaktører og næringslivsaktører. Forskningsdirektør ser det naturlig at
det søkes samarbeid med ulike eksterne aktører i prosjektsøknader.

Flere Uni-avdelinger er med i satsingen. I forhold til utkast til samarbeidsavtale med enhetene
som inngår i programmet , ble det i den forbindelse kommentert at det er Uni Research som vil
være den juridiske enheten for de involverte Uni-avdelinger, og derfor Uni som bør være
representert i et styre , og ikke alle avdelingene . Det ble foreslått å se denne avtalen opp mot
avtaler vedrørende Senter for klimadynamikk og Bergen Senter for konkurransepolitikk
(BECCLE).

Rådsvedtak:
Uni Rokkansenteret slutter seg til intensjonen i samarbeidsavtalen og formulerer et
avtaleutkast på bakgrunn av kommentarene som kom fram i møtet.

Sak 12/11 Budsjett 2012

Forskningsdirektøren redegjorde for budsjett i henhold til saksdokumentet.

Avdelingsrådet påpekte at det hadde vært interessant å ha med tall fra tidligere år.

Det ble bemerket som interessant at en har begynt å tenke nyrekruttering og stilt spørsmål ved
hvordan en tenker seg dette. Forskningsdirektøren nevnte både ansettelse av stipendiater etter
endt stipendiatperiode, og utlysning av stillinger utover det som er knyttet til konkrete
prosjekter.



På spørsmål om prising (utfaktureringssats), svarte forskningsdirektøren at satsen blir hevet
noe hvert år. Utfaktureringssats ligger innenfor rammen som NFR godtar for NFR-prosjekter.

Rådsvedtak:
Avdelingsrådet tar forslaget til budsjettet til etterretning.

Sak 13 111 Kompetanseopprykk til forsker I

Forskningsdirektøren redegjorde for saken i henhold til saksdokument.

Avdelingsrådet problematiserte følgende i forhold til skrivet om opprykksordningen.
• Det vises til ISF sine opprykksregler, der en ser bort fra undervisning og veiledning.
• Undervisning og veiledning er det som skiller professor fra forsker I. Formuleringene

vedrørende vurderingskriterier er uheldige, det kan gi inntrykk av at undervisning og
veiledning kan veie opp for svakheter ved faglig kompetanse.

• I formuleringen vedrørende sammensetning av komiteen må det framgå at eksterne
skal utgjøre et flertall i bedømmingskomiteene.

• I formuleringen vedrørende dissens må det tydelig framgå at et opprykk er betinget av
enstemmighet i komiteen.

• I tillegg til at det utarbeides nasjonale opprykksregler til professor i Nasjonalt
fakultetsmøte i samfunnsvitenskap, skal det utarbeides og vedtas lokale
opprykksregler. Det bør henvises til lokale opprykksregler ved UiB.

• Må tydeliggjøres en setning som sier noe om at det er et nivå på den faglige
kompetansen som uansett må passeres.

Avdelingsrådet ønsket å bruke mer tid på saken før det ble fattet et rådsvedtak og saken ble
utsatt til neste rådsmøte.

Sak 14111 Orienteringer

Forskningsdirektøren utdypet enkelte av sakene i utsendt saksforelegg . I pkt. 1, Personal, ble
nevnt at Thomas Lorentzen slutter pr 1. 12.11 men fortsetter i en 20 % bistilling, Tone
Hellesund søker 1 års permisjon fra 1.1.12, og Svein Ivar Angell skal ha 20 % permisjon fra
1.1.12 for å inneha en bistilling ved AHKR.

15/11 Idemyldring

Det ble liten tid til idemyldring og foreslått at dette punktet tas tidligere på neste møte.

Av ting som ble nevnt:
• KS - innovasjon i offentlig sektor
• Vestlandsrådet - reiseliv
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Mandat for forskings- og forskarutdanningsutvalet ved Det humanistiske 
fakultet  

 

Bakgrunn 

I sak 69/11 vedtok fakultetsstyret at det skulle opprettast eit forskings- og 

forskarutdanningsutval (FFU) ved fakultetet med verknad frå 1.1.2012.  

 

Dekanen har følgjande forslag til mandat og justering av samansetting av utvalet: 

 

Mandat 

FFU skal fungere som eit rådgjevande organ for fakultetsstyret i saker som gjeld 

forskarutdanning og forsking 

 

Forskarutdanning 

 Ha overordna fagleg ansvar for utvikling og gjennomføring av 5 stp av 

opplæringsdelen knytt til overførbare ferdigheiter 

 Ha overordna fagleg ansvar for startdagar for nye doktorgradskandidatar to gonger i 

året 

 Ha overordna tilsyn med kandidatane som er tekne opp til forskarutdanning ved 

fakultet (framdriftsrapportering, midtvegsevaluering, kandidatgjennomstrøyming m.m) 

basert på rapportar frå grunneiningane 

 Behandle opptak til forskarutdanning for kandidatar med ekstern og eigen finansiering 

og som ikkje er ein del av eit prosjekt 

 Førebu den årlege forskarutdanningsmeldinga for endeleg handsaming i 

fakultetsstyret 

Dato: 10.01.2012 

Arkivsaksnr: 2012/480-SOD 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

1/12 

24.01.2012 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Forsking 

 Sikre utvikling og oppfølging av fakultetet sin forskingsstrategi i samarbeid med 

grunneiningane 

 Arbeide for auka internasjonalisering 

 Førebu den årlege forskingsmeldinga for endeleg handsaming i fakultetsstyret 

 

Dekanen kan elles påleggje utvalet oppgåver ved behov. Det vert normalt halde to møter i 

semesteret, men utvalet kan kallast inn oftare ved behov. Referat frå møta skal leggjast fram 

for fakultetsstyret som orienteringssaker. 

 

Samansetting av utvalet 

 Prodekan for forsking  

 Forskingskoordinatorane ved institutta 

 Ein representant frå SKOK og SVT, oppnemnd av leiarane ved dei to sentra. 

 To representantar frå gruppe B (minst ein doktorgradskandidat) 

 Ein studentrepresentant frå Fakultetsstyret 

 

Prodekanen leier utvalet og assisterande fakultetsdirektør er sekretær for utvalet. 

Administrative saksbehandlarar som førebur saker til utvalet har møte- og talerett. 

 

Forskingskonsulentane ved institutta og sentra er varamedlemmer for 

forskingskoordinatorane og representant frå SVT og SKOK. Det skal vidare oppnemnast 

vararepresentantar for medlemmene frå gruppe B og for studentrepresentanten. Desse vert 

vald samstundes med val til fakultetsstyret. For vårsemesteret 2012 og fram til neste 

ordinære valrunde vert STIP-HF bedne om å utnemne to representantar til FFU og HSU ein 

studentrepresentant. 

 
 

Forslag til vedtak: 

 

Fakultetsstyret vedtek mandat og samansetting for forskings- og forskarutdanningsutvalet i 

tråd med forslaget i saka og med dei endringane som kom fram i møtet.  

 
 

 
   

 

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
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Oppnemning av vurderingskomité for søknader om professoropprykk 
innanfor fagområda arkeologi og historie 

 
Dokumenter i saken: 

1. Forslag til komité frå Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap 

2. Grunngjeving frå Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap 

(dokumentet vert delt ut i møtet) 

3. Oversikt over søknader frå NTNU med fagområdar 

 
Bakgrunn 
Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen og Det humanistiske fakultet ved NTNU 
har inngått ein samarbeidsavtale som gjeld søknader om opprykk til professor etter 
kompetanse. På grunnlag av denne avtalen skal Det humanistiske fakultet ved Universitetet i 
Bergen ha ansvar for behandling av blant anna av desse søknadene: 
 

 Førsteamanuensis Christer Westerdahl (NTNU) 
 Førsteamanuensis Pål Sandvik (NTNU) 
 Førsteamanuensis Jonas Scherner (NTNU)   
 Førsteamanuensis Kristian Steinnes (NTNU) 

 
Søknad frå søkar Christer Westerdahl 

Førsteamanuensis Christer Westerdahl (NTNU) har søkt om opprykk innanfor fagområdet 

arkeologi med særleg vekt på maritim arkeologi. 

 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har sendt forslag til 

vurderingskomité. Følgjande komitémedlemmar er foreslått: 

 
 Professor og instituttleder Lotte Hedeager, Institutt for arkeologi, konservering og 

historie, Universitetet i Oslo, adresse: Tullebo Ekväg 17, 43898 Hindås, Sverige, e-
post: lotte.hedeager@iakh.uio.no. 

 
 Professor Johan Rönnby, Maritime Archaeological Research Institute (MARIS), 

adresse: Södertörns högskola, 14189 Huddinge, Sverige, e-post: 
johann.ronnby@sh.se. 

 
 Professor Lars Forsberg, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap, 

Universitetet i Bergen, adresse: postboks 7805, N-5020 Bergen, e-post: 
lars.forsberg@ahkr.uib.no. 

 

Professor Lars Forsberg er foreslått som leiar av komiteen. 

Søknader frå søkarane Pål Thonstad Sandvik, Jonas Scherner og Kristian Steinnes  

Dato: 09.01.2012 

Arkivsaksnr:  2011/11200 

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 

2/12 

24.01.2012 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 

mailto:lotte.hedeager@iakh.uio.no
mailto:johann.ronnby@sh.se
mailto:lars.forsberg@ahkr.uib.no
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Førsteamanuensis Pål Thonstad Sandvik og førsteamanuensis Jonar Scherner har søkt om 
opprykk til professor innanfor fagområdet historie med særleg vekt på moderne økonomisk 
historie. Førsteamanuensis Kristian Steinnes har søkt opprykk innanfor fagområdet historie 
med særleg vekt på moderne europeisk historie. 
 
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har foreslått følgjande 
komitémedlemmar: 

 
 Professor Susanna Fellman, Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs 

universitet, adresse: Box 720, 40530 Göteborg, Sverige, e-post: 
susanna.Fellman@econhist.gu.se  

 

 Professor Paul Knutsen, Høgskolen i Lillehammer, adresse: Postboks 952, 2604 
Lillehammer, e-post: paul.knutsen@hil.no  

 
 Professor Harm Schröter, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap, 

Universitetet i Bergen, adresse: postboks 7805, N-5020 Bergen, e-post: 
harm.schroter@ahkr.uib.no.  

 

Professor Harm Schröter er foreslått som komiteens leiar av komiteen. 

 

 
 
Forslag til vedtak: 
I tråd med forslag frå Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap oppnemner 
Det humanistiske fakultet følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Christer 
Westerdahl sine kvalifikasjonar til professorkompetanse innanfor fagområdet arkeologi: 
 

 Professor Lotte Hedeager 
 Professor Johan Rönnby 
 Professor Lars Forsberg 

 
Professor Lars Forsberg vert oppnemnd som leiar av komiteen. 
 
Fakultetsstyret oppnemner vidare følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkarane Pål 
Thonstad Sandvik, Jonas Scherner og Kristian Steinnes innanfor fagområdet historie: 

 

 Professor Susanna Fellman 

 Professor Paul Knutsen 
 Professor Harm Schröter 

 
Professor Harm Schröter vert oppnemnd som leiar av komiteen. 
 
 
   

Gjert Kristoffersen   

dekan Trine Moe 
 fakultetsdirektør 
 

mailto:susanna.Fellman@econhist.gu.se
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
 

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

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitenskap 

Telefon  

Telefaks  

 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Øysteinsgate 3 

Bergen 

Saksbehandler 

Christhard Hoffmann 

55588943 
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Det humanistiske fakultet 

 

  

  

 

 

 

Ber om forslag til bedømmelseskomité 

 

Det vises til fakultets brev av 08. desember 2011, der Institutt for AHKR blir bedt til å komme 

med forslag til bedømmelseskomiteer for fagområdene historie og arkeologi til vurdering av 

søknader om opprykk til professor etter kompetanse. 

 

Institutt foreslår følgende komité for fagområdet historie (søkerne Pål Sandvik, Jonas 

Scherner og Kristian Steinnes): 

 

- Professor Susanna Fellman, Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet, Box 

720, 40530 Göteborg, Sverige (Susanna.Fellman@econhist.gu.se) 

- Professor Paul Knutsen, Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer 

(paul.knutsen@hil.no) 

- Professor Harm Schröter, Institutt for AHKR, UiB (harm.schroter@ahkr.uib.no) (komiteens 

leder) 

 

 

Institutt foreslår følgende komité for fagområdet arkeologi (søker Christer Westerdahl): 

 

- Professor og instituttleder Lotte Hedeager, Institutt for IAKH, Universitetet i Oslo  

(sendes til: Tullebo Ekväg 17, 43898 Hindås, Sverige) (lotte.hedeager@iakh.uio.no) 

 

- Professor Johan Rönnby, Maritime Archaeological Research Institute (MARIS); Södertörns 
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- Professor Lars Forsberg, Institutt for AHKR, UiB (lars.forsberg@ahkr.uib.no) (komiteens 

leder). 
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De foreslåtte komitémedlemmene har sagt seg villige til å påta seg vervet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Christhard Hoffmann 

Instituttleder 
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