Institutt for historie og
religionsvitenskap
Arkivref: 2015/142 TBB000
Dato: 29.01.2015

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL
Utvalg/møte i:

Instituttstyret for IHR

Møteleder/referent:

Fredrik Fagertun / Tore Børseth Bentz

Møtedato:

29.01.2015

Til stede:

Instituttleder Fredrik Fagertun, professor Narve Fulsås, professor Siv Ellen
Kraft, professor Espen Dahl, Førsteamanuensis Kristin Joachimsen,
førstekonsulent Siv Aina Hansen, stipendiat Ingebjørg Aamlid Dalen,
kontorsjef Tore Børseth Bentz og studentrepresentantene Ragnar Augestad
og Olav Elias Gundersen
Narve Fulsås var vara for Hallvard Tjelmeland og Kristin Joachimsen vara
for Liv Helene Willumsen.

Forfall:

Innkalling
Det var ingen merknader til innkallingen og ingen saker under eventuelt.
Orienterings- og fullmaktsaker
Det var ingen kommentarer til orienteringssakene. Det var én kommentar til fullmaktsak 29-2014.
Eksamenskommisjonenes sammensetning i HIS-1060 høsten 2014 ble endret etter at saken ble
godkjent av instituttleder.

IS-IHR 02-2015

Godkjenning av veiledere for masterstudenter
Vedtak: Instituttstyret ved IHR godkjenner fremlagte liste over veiledere
for mastergradsstudenter med følgende endring: Mastergradsstudentene
Astrid Marie M. Johnsen, Håvard H. Salen og Andreas Løhre Nybrott har
alle tatt avsluttende mastergradseksamen og kan derfor fjernes fra lista.

IS-IHR 03-2015

Godkjenning av undervisningsplan for høst 2015 og vår 2016
Vedtak: Instituttstyret ved IHR godkjenner fremlagte undervisningsplan i
historie og religionsvitenskap for høst 2015 og vår 2016 med følgende
tillegg: Emnene HIS-2022 «Bacheloroppgave for lektorstudenter, trinn 813» og HIS-2060 «’Female Kings’, Queens and Rulers» skal inn i planen
for våren 2016. Styret ber videre administrasjonen vurdere om PhDemnet «Leseseminar for historiestudenter» må inkluderes i denne
undervisningsplanen for å kunne gå våren 2016.

IS-IHR 04-2015

Budsjettfordeling for IHR for 2015
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Vedtak: Instittuttstyret ved IHR godkjenner det vedlagte forslaget til
budsjettfordeling for IHR for 2015 med følgende tillegg: Styret gir
administrasjonen fullmakt til i samråd med prosjektledelsen for NFRprosjektet «Indigenous Religion(s). Local Grounds, Global Networks» å
organisere inntil 1 års tillegg til de to 3-årige stipendiatstillingene i
religionsvitenskap som skal lyses ut i prosjektet. Instituttet skal finansiere
enten ½ års tillegg til begge stillingene, eller 1 års tillegg til den ene
stillingen. Den ekstra tiden finansiert av instituttet skal brukes til
undervisning fordelt utover hele stipendiatperioden. Kostnadene til dette
årsverket skal dekkes inn gjennom frikjøpsmidler fra prosjektet for
prosjektleder Siv Ellen Kraft i 20% stilling i fire år. I budsjettet for 2015
er ikke dette frikjøpet tatt med i beregningen. Finansieringen av årsverket
kommer derfor inn i budsjettet som en avsetning som reduserer planlagt
mindreforbruk tilsvarende.
IS-IHR 05-2015

Utlysning av ny stilling i religionsvitenskap etter Kristin Joachimsen
Vedtak: Instituttstyret ved IHR godkjenner det fremlagte utkastet til
stillingsbeskrivelse. Styret ber administrasjonen utarbeide en ekstra
setning sammen med teologene på instituttet om ønskede kvalifikasjoner
og eventuelt andre oppgaver som skal tillegges stillingen.

IS-IHR 06-2015

Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen: tiltak mot tidspress
Etter arbeidsmiljøundersøkelsen ved UiT høsten 2014 hadde IHR
oppfølgingsmøter med de ansatte i Tromsø og i Målselv. Målet var å
finne områder man ønsket å forbedre. IHR’s møter resulterte i fem
punkter. Ett av disse gikk på tidspress på jobb. Her kom det frem tre
konkrete forslag som skal kunne redusere tidspresset på de vitenskapelige
ansatte. Disse tre punktene ble diskutert av styret.
Vedtak:
1. Instituttleder gis fullmakt til å legge inn en ekstra tidsressurs for ansatte
som får ekstra stor belastning med sensur på grunn av et høyt antall
besvarelser.
2. Kurs for veiledere finnes allerede ved UiT. Administrasjonen bes være
oppmerksom på hvilke kurs som gis og som kan være relevante for våre
ansatte.
3. En større tidsressurs gis til de kursansvarlige slik at de kan fungere som
mentorer for stipendiater som er uvant med undervisning. Målet er å
redusere stressnivå og tidsbruk samtidig som undervisningen blir bedre.

Tore Børseth Bentz
kontorsjef
–

–
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