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Protokoll
Til stede:

Marit Reitan, Gøril Thomassen Hammerstad, Lasse Hodne, Marius Korsnes,
Leif Bjarne Hammer, Espen Eiken, sekretær

Forfall:

Anne Kristine Børresen

Kopi til:
Gjelder:
Møtetid:

Protokoll - 01.02.2018
1400 - 1500

Møtested:

Espen sitt kontor

HFa 5/2018 Opprykk til førsteamanuensis innen fagområdet satslære, arrangering og
komponering – Knut Anders Vestad
Vedtak:
«Det humanistiske fakultet viser til uttalelse fra den sakkyndige komité datert 13.12.2017, og
godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for universitetslektor Knut Anders Vestad. Det tildeles
ikke opprykk til førsteamanuensis for
Knut Anders Vestad.»

HFa 6/2018 - Betenkning – Førsteamanuensis i kulturminneforvaltning ved IHS
Vedtak:
«Det humanistiske fakultet viser til forslag av 23.01.2018 fra Institutt for historiske studier, og
vedtar følgende betenkning for stilling som førsteamanuensis i kulturminneforvaltning – fast 100 %
stilling ved Institutt for historiske studier.»

Postadresse
7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@hf.ntnu.no

Besøksadresse
Dragvoll, Bygg 2, nivå 5

http://www.ntnu.no

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73 59 50 00

Saksbehandler
Ann-Karin Bromstad

Telefaks
+47

Tlf: +47 73 59 61 71
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Førsteamanuensis i kulturminneforvaltning, fast stilling 100 %
Ved Institutt for historiske studier (IHS) lyses det ut en fast 100 % stilling som førsteamanuensis
med ansvar inn mot bachelor- og masterprogrammene i kulturminneforvaltning. Tiltredelse
01.08.2018.
Informasjon om instituttet
Institutt for historiske studier er en del av Det humanistiske fakultetet ved NTNU og er lokalisert på
Dragvoll. Instituttet har per i dag 35 fast vitenskapelige ansatte og 35 stipendiater/postdoktorer.
Instituttet har ansvar for følgende undervisningsprogram: bachelor og master i arkeologi, bachelor
og master i historie, bachelor og master i kulturminneforvaltning, bachelor og master i klassiske
fag, bachelor og master i europastudier og 5-årig integrert lektormaster i historie. Mer informasjon
om instituttets fagprofil finnes på http://www.ntnu.no/ihs
Den ledige stillingen vil være én av fem stillinger som, helt eller delvis, er tilknyttet programmene
for kulturminneforvaltning. Programmene er relativt nye (bachelorstudium fra 2003 og master fra
2006) og utdanner kandidater til kulturminnefeltet i vid forstand. Det innebærer at programmene
kombinerer teoretiske og mer praksisorienterte tematikker fra ulike fagfelt som historie, arkeologi,
museologi, forvaltningslære, geografi, arkitektur, kunsthistorie, kulturarvsstudier og minnestudier.
Både på bachelor- og masternivå blir tverrfaglige og tverrfakultære emnestudier kombinert med
hospiterings- og praksisperioder. NTNU satser sterkt på nye undervisnings- og vurderingsformer,
og på kulturminneforvaltning er alternative og praksisnære lærings- og evalueringsformer en
integrert del både på bachelor- og masternivå. Mer informasjon om programmenes fagprofiler
finnes på http://www.ntnu.no/studier/bkulmi og http://www.ntnu.no/studier/mkulmi
Kvalifikasjonskrav for stillingen
Søkeren må ha førstekompetanse i enten historie, kulturhistorie, kulturarvsstudier, museologi,
arkeologi, arkitektur eller andre disipliner av relevans for feltet.
Søkeren må ha god breddekunnskap om kulturminneforvaltning som fag- og praksisfelt, med særlig
vekt på nyere tids/etterreformatoriske kulturminner.
Søkeren må ha dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning eller erfaring fra
undervisning/veiledning.
Søkeren må beherske skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk). Undervisninga foregår
normalt på norsk, men undervisning på engelsk må også påregnes.
Dokumentert relevant erfaring fra etablering av kunnskap om og kontekstualisering av kulturminner
er ønskelig.
Dokumentert relevant erfaring fra dokumentasjon, forvaltning, formidling eller fortolkning av
kulturminner/kulturarv i eller utenfor museer er også en fordel.
Program for kulturminneforvaltning er et lite fagmiljø, og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
I dette ligger motivasjon, evne og erfaring i å undervise, evne til å videreutvikle
studieprogrammene, og forskning og faglig samarbeid.
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Arbeidsoppgaver
Den som blir tilsatt, må kunne gå inn i undervisning, veiledning og sensur på alle utdanningsnivåer,
inkludert ph.d., og vil få emneansvar for ett eller flere emner. Det er ønske om å styrke forskning
innenfor programmenes kjerneområder, og det forventes at den som blir tilsatt, er aktiv når det
gjelder forskning og publisering på kulturminnefaglige tematikker. Søkeren bes derfor om å legge
ved et kort notat (inntil tre sider) om hvilke planer hun/han har for videre forskning som er relatert
til feltet.
…..Forøvrig tilpasset standardtekst»
Protokolltilførsel:
Saken ble sendt tilbake til instituttet med kommentarer og anmodning om tilføyelse i
utlysningsteksten
«Søkeren må ha dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning eller erfaring fra
undervisning/veiledning.»
Tilføyelsen er:
Dersom søkeren mangler denne kompetansen, må søkeren forplikte seg til å oppfylle kravet innen
2 år.

HFa 07/2018 - Betenkning – Førsteamanuensis i religionsvitenskap med vekt på buddhismen vikariat
Vedtak:
«Det humanistiske fakultet viser til forslag av 25.01.18 fra Institutt for filosofi og
religionsvitenskap, og vedtar følgende betenkning for 2-årig vikariat som førsteamanuensis i
religionsvitenskap med vekt på buddhismen. Oppstart tidligst 15.08.18.»
«1-årig førsteamanuensisvikar i religionsvitenskap med vekt på buddhismen
Ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap utlyses det ledig 2-årig stilling som
førsteamanuensisvikar i religionsvitenskap, med tiltredelse fra 15.08.2018.
Institutt for filosofi og religionsvitenskap er en del av Det humanistiske fakultet ved NTNU og er
lokalisert på Dragvoll i Trondheim. Instituttet har per i dag 22 fast vitenskapelige ansatte og 15
stipendiater.
Instituttet består i dag av to seksjoner: filosofi og religionsvitenskap. Religionsvitenskap tilbyr PhD,
master- og bachelorutdanning. Instituttet har et aktivt og internasjonalt forskningsmiljø. Mer
informasjon om instituttets profil finnes på https://www.ntnu.no/ifr/ .
Stillingen krever forsknings-, formidlings- og undervisningskompetanse innenfor religionsvitenskap
med vekt på buddhismen. Stillingen vil bestå av forskning og undervisning i like store mengder,
etter at nødvendig administrasjon er trukket fra.
Vikariatet skal primært dekke undervisningsbehovet innenfor et grunnkurs i Sør-Asias religioner,
samt et fordypningsemne i buddhismen. Vedkommende skal delta i gjennomføringen av
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undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan i tillegg til arbeidet med videreutvikling av
fagområdet og undervisningsopplegget.
Den som blir tilsatt har forskningsfrihet innen forskningsdelen av stillingen.
Den som tilsettes må dokumentere kompetanse for forskning med vekt på religion i Sør-Asia,
generell kompetanse for undervisning i religionsvitenskap på ulike nivå med vekt på så vel
religioner som fagets teoridannelser og forskningsmetoder.
…for øvrig tilpasset standardtekst»

HFa 07/2018 - Betenkning – Førsteamanuensis i religionsvitenskap med vekt på buddhismen vikariat

Vedtak:
«Det humanistiske fakultet viser til forslag av 25.01.18 fra Institutt for filosofi og
religionsvitenskap, og vedtar følgende betenkning for 2-årig vikariat som førsteamanuensis i
religionsvitenskap med vekt på buddhismen. Oppstart tidligst 15.08.18.»
1-årig førsteamanuensisvikar i religionsvitenskap med vekt på buddhismen
Ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap utlyses det ledig 2-årig stilling som
førsteamanuensisvikar i religionsvitenskap, med tiltredelse fra 15.08.2018.
Institutt for filosofi og religionsvitenskap er en del av Det humanistiske fakultet ved NTNU og er
lokalisert på Dragvoll i Trondheim. Instituttet har per i dag 22 fast vitenskapelige ansatte og 15
stipendiater.
Instituttet består i dag av to seksjoner: filosofi og religionsvitenskap. Religionsvitenskap tilbyr PhD,
master- og bachelorutdanning. Instituttet har et aktivt og internasjonalt forskningsmiljø. Mer
informasjon om instituttets profil finnes på https://www.ntnu.no/ifr/ .
Stillingen krever forsknings-, formidlings- og undervisningskompetanse innenfor religionsvitenskap
med vekt på buddhismen. Stillingen vil bestå av forskning og undervisning i like store mengder,
etter at nødvendig administrasjon er trukket fra.
Vikariatet skal primært dekke undervisningsbehovet innenfor et grunnkurs i Sør-Asias religioner,
samt et fordypningsemne i buddhismen. Vedkommende skal delta i gjennomføringen av
undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan i tillegg til arbeidet med videreutvikling av
fagområdet og undervisningsopplegget.
Den som blir tilsatt har forskningsfrihet innen forskningsdelen av stillingen.
Den som tilsettes må dokumentere kompetanse for forskning med vekt på religion i Sør-Asia,
generell kompetanse for undervisning i religionsvitenskap på ulike nivå med vekt på så vel
religioner som fagets teoridannelser og forskningsmetoder.
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…..Forøvrig tilpasset standardtekst»
Protokolltilførsel: Ansettelsesutvalget mente det var en uklarhet om dette skal være et 1-års
vikariat eller 2-årig vikariat. Det er bekreftet i ettertid at vikariatet er 2-årig.

Marit Reitan

Gøril Thomassen Hammerstad

Marius Korsnes

Leif Bjarne Hammer

Lasse Hodne

