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Instituttleder Fredrik Fagertun, professor Hallvard Tjelmeland, professor Siv
Ellen Kraft, professor Narve Fulsås, førsteamanuensis Rune Blix Hagen,
stipendiat Kurt Henrik Dalmo, seniorkonsulent Siv Aina Hansen, kontorsjef
Tore Børseth Bentz og studentrepresentantene Cathinka Dahl Hambro og
Terje Petter Leiros
Professor Liv Helene Willumsen og professor Espen Dahl

Innkalling
Det var ingen merknader til innkallingen. Det kom én sak inn under eventuelt: gjennomgang av
studieporteføljen.
Orienterings- og fullmaktsaker
Det kom et spørsmål til punkt to i fakultetsstyrets vedtak i sak FS 22/16 om gjennomstrømmingen på ph.d.programmet ved HSL-fak. Kurt Henrik Dalmo lurte på hva det vil si at fakultetsstyret ber dekanen om å
praktisere strengere de kravene som dagens regelverk stiller til komiteer, kandidater, veiledere, institutter og
administrasjon for å bedre gjennomstrømmingen på ph.d.-programmet. Instituttleder svarte at det er noe
uklart hva som menes her, men at det i hovedsak handler om at man må sørge for nærmere oppfølging av
stipendiatene.

Sak IS-IHR 22-2016

Forlenget emeritusstatus for Einar-Arne Drivenes
Vedtak: Styret ved Institutt for historie og religionsvitenskap innstiller overfor
dekanen ved HSL-fakultetet at Einar-Arne Drivenes får forlenget sin status som
professor emeritus ved IHR i ett år til, fra 1.8.2016 til 31.7.2017.

Sak IS-IHR 23-2016

Forlenget emeritusstatus for Richard Holt
Vedtak: Styret ved Institutt for historie og religionsvitenskap innstiller overfor
dekanen ved HSL-fakultetet at Richard Holt får forlenget sin status som professor
emeritus ved IHR frem til 31.7.2017.
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Sak IS-IHR 24-2016

Tilsettinger i stillinger på eldre tid
Vedtak: Instituttstyret ved IHR støtter den argumentasjonen som framkommer i
saksfremlegget og gir sin tilslutning til at begge de to toppinnstilte søkerne til
stillingen innstilles til permanente stillinger i eldre historie. Tilsetting av to personer
er bare aktuelt dersom begge de to toppinnstilte søkerne takker ja. Ellers vil bare én
person tilsettes. Den andre stillingen i eldre tid som snart blir ledig vil da bli utlyst
separat.

Sak IS-IHR 25-2016

Professorat i religionsvitenskap
Vedtak: Instituttstyret ved IHR godkjenner det fremlagte forslaget til
stillingsbeskrivelse for professorat i religionsvitenskap ved instituttet. Stillingen
utlyses som professor/førsteamanuensis.

Sak IS-IHR 26-2016

Omorganisering av IAS – plassering av fagmiljø
Vedtak: Styret ved IHR støtter uttalelsen som er kommet fra den fakultetsoppnevnte
komiteen i forbindelse med omorganisering av fagmiljøene ved IAS. Instituttstyret
ønsker fagmiljøet ved arkeologi velkommen inn i det nåværende IHR fra 1.1.2017.
Det forutsettes at økonomiske, studieadministrative og faglige ressurser ikke
reduseres i den nye instituttorganisasjonen.

Eventuelt: gjennomgang av studieporteføljen
Styremedlemmene var kritiske til rapporten fra Strategisk utdanningsutvalg, både til
forslagene om nedleggelse av studieprogram og den korte fristen man har fått til å gi
et høringssvar. Det ble pekt på at studieprogrammet i religionsvitenskap,
studieretning i teologi, ble vedtatt forlenget så sent som i vår, og at en nedleggelse nå
vil gi UiT et dårlig omdømme. En ny professor i teologi er nettopp tilsatt, teologi er i
ferd med å bli opprettet som eget studieprogram, og Den norske kirke har gått inn
med penger for å starte en rekrutteringskampanje. Utvalget bruker antall studenter på
et studieprogram for å vise om studiemiljøet ikke er bra, men ser på den måten bort
fra at mange emner tas av studenter som tilhører andre program. Det ble også påpekt
at det ikke nødvendigvis er noen sammenheng mellom mange programstudenter og et
godt studiemiljø. Lave studenttall muliggjør tett oppfølging av den enkelte student.
Videre pekte man på viktigheten av å være et breddeuniversitet, og viktigheten av å
opprettholde gode forskningsmiljøer uavhengig av antall studenter til enhver tid.
Instituttleder vil gi et svar innen høringsfristen fredag 28. oktober. Svaret vil
inneholde en formulering om at instituttet vil vurdere å komme med en uttalelse
mandag 31. oktober etter instituttseminaret 27. og 28. oktober.

Tore Børseth Bentz
kontorsjef
–
Møtereferatet er godkjent på sirkulasjon
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