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Referater
2013/375-4

1. Referat fra møte i fakultetsstyret 06.02.2013

2013/375-8

2. Referat fra møte i fakultetsstyret 18.03.2013

2013/2196-2

Fullmaktssaker
Seks saker ble tatt på fullmakt i januar, februar
og mars:

2013/263-1

Fullmaktssak IS-IHR 01-2013: Oppnevning av ny
eksamenskommisjon i REL-1005 etter klage

2013/260-1

Fullmaktssak IS-IHR 02-2013: Ny eksamenskommisjon ved utsatt prøve i HIS-1050
nettvariant

2013/1113-1

Fullmaktssak IS-IHR 03-2013 Undervisningsplaner
ved IHR – høst 2013 og vår 2014

2013/263-2

Fullmaktssak IS-IHR 04-2013: Ny eksamenskommisjon i REL-1009 etter klage

2011/4367-7

Fullmaktssak IS-IHR 05-2013: Forslag til
bedømmelseskomite for Cato Christensen

2013/106-7

Fullmaktssak IS-IHR 06-2013: Forslag til
bedømmelseskomite for professorat i historie

Ordinære saker:
Sak IS-IHR 03-2013

2013/2203

Direkte tilsetting/kalling av Dr. Rita Voltmer
til IHR, HSL-fakultetet
Enstemmig vedtak:
IHR ber HSL-fakultetet om direkte
tilsetting/kalling av Dr. Rita Voltmer til IHR i 20%
stillingsandel som professor II for en toårig
periode fra høsten 2013 til våren 2015.

Sak IS-IHR 04-2013

2013/260

Forslag til eksamenskommisjoner ved
ordinær eksamen, kontinuasjonseksamen og
utsatt prøve innen fagområdet
religionsvitenskap vår/høst 2013
Det ble fremlagt et forslag til
eksamenskommisjoner for religionsvitenskap.
Enstemmig vedtak:
Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget.

Sak IS-IHR 05-2013

Forslag til eksamenskommisjoner ved
ordinær eksamen, kontinuasjonseksamen og
utsatt prøve innen fagområdet historie
vår/høst 2013
Saken utgår fordi den ikke var ferdig enda. Den
vil bli tatt på fullmakt senere.

Sak IS-IHR 07-2013

2012/4547

Budsjett IHR 2013
Saken ble tatt før sak 06-2013. En orientering om
instituttets økonomiske situasjon ble gitt. Styret
ble fremlagt et nytt og revidert budsjett for 2013.
Fordeling av driftsmidler som styret vedtok 18.
desember 2012 var uendret i budsjettforslaget.
Det ble også delt ut oversikter over publikasjonspoeng og fordeling av primærsøkere til instituttets
studier.
Enstemmig vedtak:
Instituttstyret godkjenner det endelige budsjettet
for IHR for 2013. Den økonomiske situasjonen ved
IHR tillater ikke å utlyse en ny fast stilling i
moderne historie i 2013. Instituttstyret er
bekymret over den utsatte økonomiske
situasjonen instituttet befinner seg i der vi i
overskuelig fremtid ikke kan erstatte stillinger
som blir ledige.

Instituttstyret avgav følgende tilleggsuttalelse:
I lys av instituttets økonomiske situasjon og svært
begrensede muligheter for nytilsettinger, vil styret
i tillegg peke på følgende: En stilling som i sin tid
ble opprettet av særlige politiske og strategiske
hensyn, nemlig IHR’s professorat i samisk
historie, vil i denne situasjonen være svært utsatt.
Instituttstyret gir derfor instituttleder fullmakt til å
formulere og sende en uttalelse til fakultetet om
fremtiden til professorstillingen i samisk historie
ved IHR.

Sak IS-IHR 06-2013

2013/2226

Levering av eksamensbesvarelser i fronter
Instituttstyret diskuterte om instituttet er tjent
med å komme i gang med en prosess som
innebærer at alle hjemmeeksamener (og
arbeidskrav) leveres inn i Fronter. I dag er dette
svært enkelt å få til. For studentene er det trolig
uproblematisk, dersom her er
kompetanseproblemer mht. teknikk, så ligger den
trolig hos de ansatte. Det vi oppnår med dette er
at alle studenter leverer i samme format og at alle
tekster automatisk blir kontrollert for plagiat o.l.
(Ephorus). Det vil være lærerne som sensurerer
og ev. ekstern sensor (som blir gitt tilgang) som
selv vil ha tilgang til og vil behandle oppgavene,
selvsagt anonymt. Et problem per i dag er at
Fronter trolig ikke har notatløsninger som gjør at
en kan notere til en pdf-fil. Det gjør at mange
fortsatt vil måtte kopiere eksamensoppgavene før
de blir lest.
Styret var generelt meget positivt til en slik
utvikling. Denne våren har vi et prøveprosjekt på
et av masteremnene, der studentene leverer inn i
Fronter. Hvis erfaringene er gode, vil vi øke
antallet emner som benytter denne metoden
gradvis framover. De største emnene vil vi i første
omgang vente noe med. Til høsten bør det
arrangeres et formiddagskurs om disse
funksjonene i Fronter for lærerstaben.

Sak IS-IHR 08-2013

2013/2737

Eventuelt
Under eventuelt ble det lagt frem et forslag fra
instituttleder om omorganisering av stilling på
religionsvitenskap/teologi mht. stillingsansvar.
Inntil videre har IHR via Teologisk Fakultet (UiO)
en midlertidig avtale om godkjenning av vår
mastergrad i religionsvitenskap. For at vårt
institutt skal kunne få en endelig godkjenning av
denne utdanningen, krever TF blant annet at en
ansatt i staben må ha kirke- og

kristendomshistorie som sitt arbeidsfelt.
Instituttleder foreslår å overføre førsteamanuensis
Roald Kristiansen fra religionsvitenskap til kirkeog kristendomshistorie. Et forslag til brev fra
instituttet til fakultetet ble lagt frem for styret.
Brevet redegjør for TF’s krav og hvorfor en
omorganisering av stillingsansvar er mulig og kan
gi IHR en endelig godkjenning av mastergraden i
religionsvitenskap.
Enstemmig vedtak:
Instituttstyret er enig i at den skisserte
omorganiseringen kan gi IHR en endelig
godkjenning av mastergraden i religionsvitenskap,
og godkjenner at instituttleder sender det
fremlagte brevet til fakultetet ved dekanen med
en mindre endring i nest siste setning.

Tromsø, 24.04.2013

Fredrik Fagertun
instituttleder

Tore B. Bentz
kontorsjef

Vedtatt på sirkulasjon 29. april 2013.

