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Møtedato:

11. juni 2014

Til stede:

Instituttleder Fredrik Fagertun, professor Hallvard Tjelmeland, professor Liv
Helene Willumsen, professor Espen Dahl, professor Siv Ellen Kraft,
førstekonsulent Siv Aina Hansen, studentrepresentantene Kjersti Hellesøy
(master religionsvitenskap) og Olav Gundersen (master historie)
Stipendiat Ingebjørg Aamlid Dalen

Forfall:

Innkalling
Det var ingen merknader til innkalling.
Dagsorden
En etteranmeldt sak: Stipend for omgjøring av mastergradsoppgave til en vitenskapelig artikkel,
gitt saksnr. IS-IHR 14-2014.
Orienteringssaker
Instituttleder kommenterte NOKUTs, brev av 22.05.2014, hvor tilsynet nå er avsluttet for
masterstudiet i historie. Dvs. programmet er godkjent. For øvrig ingen kommentarer til
orienteringssaker.
Saksnr.
IS-IHR 07-2014

Ordinære saker
IS-IHR 08-2014
Vedtak:

Fullmaktsaker
Det var merknad til følgende fullmaktsaker:
IS-IHR 12-2014 - sensor er førsteamanuensis Magnus Njåstad, NTNU, og
ikke førsteamanuensis Ketil Knudsen, Universitetet i Stavanger.
IS-IHR 15-2014 – var ikke klar før sakspapirene ble sendt ut. Tas med til
neste styremøte. For øvrig ingen merknader til fullmaktsaker.

Oppretting og godkjenning av to EVU-emner, med tittel Religioner
og livssyn i Sámpi – før og nå, 10 og 20 sp., med oppstart høst 2015
1. Styret ved IHR godkjenner oppretting av EVU-emnene REL-6005
Religioner og livssyn i Sámpi – før og nå, 10 sp., og REL-6010 Religioner og
livssyn i Sámpi – før og nå, 20 sp., med oppstart høst 2015.
2. Styret ved IHR godkjenner et minimum på 15 studenter ved oppstart, og
pris per emne på kr 25 000 for 10 sp. og kr 28 000 for 20 sp.
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3. Styret ved IHR ber om at følgende formuleringer settes inn i
emnebeskrivelsene, under punktene:
Emnetype: Emnet er rettet hovedsakelig mot prester og andre kirkelige
tilsatte. Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres vår 2016.
IS-IHR 09-2014
Vedtak:

Godkjenning av oppretting av emnet HIS-2060 ‘Female Kings’,
Queens and Rulers
Instituttstyret ved IHR godkjenner oppretting av emnet HIS-2060,
‘Female Kings’, Queens and Rulers, med de endringer som kom
frem på møtet, 10 stp. fra våren 2015.

IS-IHR 10-2014
Vedtak:

Endring av læringsmålene i masterprogrammet i historie
Instituttstyret for historie godkjenner de nye læringsmålene som er
vedlagt i saken for masterprogrammet i historie fra og med høsten 2014.

IS-IHR 11-2014

Endring av læringsmål i studieplan for bachelor- og
mastergradsprogram i religionsvitenskap, gjeldende fra høst 2015
Styret ved IHR godkjenner de fremlagte endringer i læringsmål i
studieplan for bachelor- og mastergradsprogram i religionsvitenskap,
gjeldende fra høst 2015.

Vedtak:

IS-IHR 12-2014
Vedtak:

Flytting av ex.phil. til vårsemesteret
Styret ved IHR er positiv til å finne gode løsninger for fagene historie og
religionsvitenskap, som innebærer at ex.phil. kan flyttes til vårsemesteret.
Et fagemne, som tilbys i vårsemesteret, flyttes til høstsemesteret.

IS-IHR 13-2014
Vedtak:

Mulig ny stilling med ansvar for samisk/urfolks historie
1. Styret ved IHR anbefaler at det ved instituttet, så snart som mulig,
utlyses en mellomstilling med spesielt fokus på 1800-tallets historie, og
med særlig ansvar for urfolks- og minoritetshistorie.
2. Styret oppnevner professor Narve Fulsås og instituttleder Fredrik
Fagertun i en komite som før sommeren utarbeider betenkning for
stillingen.

IS-IHR 14-2014

Stipend for omgjøring av mastergradsoppgave til en vitenskapelig
artikkel
1. Saken utsettes til første styremøte høst 2014.
2. Styret ved IHR oppnevner student Olav Gundersen og professor Espen
Dahl, som utarbeider forslag til kriterier som kan legges til grunn for
en eventuell tildeling av stipend.

Vedtak:

Siv Aina Hansen
førstekonsulent
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Vedtatt av instituttstyret på sirkulasjon 19.6.2014.
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