Institutt for historie og
religionsvitenskap
Arkivref: 2015/142 TBB000
Dato: 25.08.2015

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL
Utvalg/møte i:

Instituttstyret for IHR

Møteleder/referent:

Fredrik Fagertun / Tore Børseth Bentz

Møtedato:

25.08.2015

Til stede:

Instituttleder Fredrik Fagertun, professor Hallvard Tjelmeland, professor
Narve Fulsås, professor Espen Dahl, førsteamanuensis Rune Blix Hagen,
postdoktor Sigrun Høgetveit Berg, førstekonsulent Siv Aina Hansen,
studentrepresentantene Ragnar Augestad og Olav Elias Gundersen, og
kontorsjef Tore Børseth Bentz
Narve Fulsås og Rune Blix Hagen var vara for Siv Ellen Kraft og Liv Helene
Willumsen

Forfall:

Innkalling
Det var ingen merknader til innkallingen, heller ingen saker under eventuelt.
Orienterings- og fullmaktsaker
I høringssvaret om rombookingssystemet ble det påpekt at fordypningsemnene i historie er
definert som valgfrie emner. Følgelig står disse emnene sist på prioriteringslista når
undervisningsrom skal bookes. Det har medført at det i høst er undervisning i fordypningsemner
klokka 8-10, 10-12 og 14-16 på mandager. Det er uheldig. Man bør vurdere å omdefinere enkelte
valgfrie emner til obligatoriske. I noen tilfeller vil det også i praksis være tilfelle. Dermed vil
emnene få bedre undervisningstidspunkter neste gang. Det ble også påpekt flere andre uheldige
sider ved den nye rombookingsordninga.

IS-IHR 15-2015

Uttalelse fra IHR om mulig flytting av KV og MDV til IHR
(oppfølging av sak IS-IHR 08-2015)
Vedtak: Instituttstyret ved IHR godkjenner instituttleders forslag til
høringssvar med de forslag til endringer som kom frem på møtet.

IS-IHR 16-2015

Betenkning til ny fast stilling i middelalderhistorie (oppfølging av sak
IS-IHR 09-2015)
Det kom frem spørsmål om søkerne skal kunne sende inntil 10 arbeider til
bedømming. Er det mulig å begrense dette antallet? Og er det krav om
norskkunnskaper etter 2 eller 3 år? Det ble foreslått å tone ned at UiT kan
tilby et av landets beste vilkår for FoU-termin. Undersøkelser etter møtet
har vist at det er uproblematisk å kreve norskkunnskaper etter 3 istedenfor
2 år. Det er mer uvisst om dekanatet vil tillate en begrensning i antall
innsendte arbeider, men tallet reduseres fra 10 til 7 i stillingsbetenkningen
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fra IHR. Setningen om vilkår for FoU-termin endres i tråd med styrets
forslag. Det samme gjelder de tre endringsforslagene styret hadde til
stillingens forsknings-/arbeidsområde.
Vedtak: Instituttstyret ved IHR godkjenner stillingsbetenkningen med de
forslag til endringer som kom frem på møtet.
IS-IHR 17-2015

Rekrutteringsstillinger finansiert av Mohn-midlene
Instituttstyret ved IHR er orientert, men hadde ingen konkrete forslag til
personer som passer for dette programmet.

IS-IHR 18-2015

Midler til nasjonale forskerutdanningskurs i humanistiske fag 2016
Instituttstyret ved IHR er orientert om utlysningen.

Tore Børseth Bentz
kontorsjef
–

–
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