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Protokolltilførsel: Møtet er holdt på Teams på grunn av Koronasituasjonen. Protokollen godkjennes
ved at medlemmene per e-post bekrefter protokollens innhold.

HFa 12/2020 Opprykk til professor innen fagområdet klassiske fag –
Thea Selliaas Thorsen
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til uttalelse fra den sakkyndige komité datert 03.03.2020, og
godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for førsteamanuensis Thea Selliaas Thorsen. Det tildeles
opprykk til professor innen fagområde klassiske fag for Thea Selliaas Thorsen. Opprykket gjelder fra
15.09.2019

HFa 13/2020 Opprykk til professor innen fagområdet nordisk
språkvitenskap – Stian Hårstad
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til uttalelse fra den sakkyndige komité datert 11.03.2020, og
godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for førsteamanuensis Stian Hårstad. Det tildeles opprykk
til professor innen fagområde nordisk språkvitenskap for Stian Hårstad. Opprykket gjelder fra
15.09.2019.
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HFa 14/2020 – Innstilling: Førsteamanuensis i engelsk
sosiolingvistikk - ISL
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til innstilling fra Institutt for språk og litteratur datert 30.03.2020, og
vil tilby Susanne Mohr fast stilling som førsteamanuensis i engelsk sosiolingvistikk. Dersom hun
takker nei til stillingen, så skal stillingen tilbys til Martin Schweinberger og deretter Arne Peters i
prioritert rekkefølge. Dersom ingen takker ja til stillingen skal saken sendes tilbake til ISL for
vurdering av øvrige søkere, eventuelt ny utlysning. Ønsket oppstartdato 01.08.2019.

HFa 15/2020 Opprykk til professor innen fagområdet filosofi –
Anders Nes
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til uttalelse fra den sakkyndige komité datert 09.03.2020, og
godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for førsteamanuensis Anders Nes. Det tildeles opprykk til
professor innen fagområde filosofi for Anders Nes. Opprykket gjelder fra 31.08.2019.

HFa 16/2020 Opprykk til førsteamanuensis innen fagområdet
praktisk film- og videoproduksjon – Leiv Igor Devold
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til uttalelse fra den sakkyndige komité datert 26.03.2020, og
godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for universitetslektor Leiv Igor Devold. Det tildeles
opprykk til førsteamanuensis innen fagområde praktisk film- og videoproduksjon for Leiv Igor
Devold. Opprykket gjelder fra 31.08.2019.

HFa 17/2020 - Betenkning – Universitetslektor i norsk tegnspråk og
-tolkning – Institutt for språk og litteratur
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til forslag til utlysningstekst fra Institutt for språk og litteratur, og
vedtar følgende betenkning for 100 % fast stilling som universitetslektor i norsk tegnspråk og tolkning ved Institutt for språk og litteratur:
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«Universitetslektor i norsk tegnspråk og -tolking
Ved NTNUs Institutt for språk og litteratur, Seksjon for tegnspråk og -tolking er det ledig fast
100% stilling som universitetslektor i norsk tegnspråk og -tolking.
Seksjonen har ca. 10 årsverk, med et fagmiljø som underviser i og forsker på både tegnspråk og
tegnspråktolking. Seksjonens forskningsprofil er knyttet til forskning på språk som multimodal
kommunikasjon. Seksjonen er også i ferd med å starte opp et prosjekt med mål å utvikle to langsiktige
digitale ressursbanker for norsk tegnspråk: en korpussamling og en leksikalsk database.
Seksjonen tilbyr fra høsten 2019 en ny bachelorgrad i norsk tegnspråk med to studieretninger:
profesjonsstudium i tegnspråktolking og studieretning norsk tegnspråk. I tillegg tilbyr seksjonen
årsstudium i norsk tegnspråk og videreutdanning i norsk tegnspråk (blant annet innenfor
satsingsområdet “Kompetanse for Kvalitet”).
Seksjonens forskning og utdanning utvikles i samarbeid med andre fagmiljø ved instituttet. Instituttet
tilbyr et masterprogram i språk og kommunikasjon i profesjoner ved Senter for faglig kommunikasjon
(SEKOM). Samarbeidet med dette fagmiljøet handler blant annet om et mulig mastertilbud også
innenfor tegnspråk og -tolking. Seksjon for tegnspråk og -tolking deltar også i nettverket “Flere språk
til flere” (“Bilingualism matters”).
Om stillingen
Vi søker en dyktig, engasjert og nytenkende person med tegnspråkfaglig kompetanse og med
interesse for og erfaring med tolking (enten som tolk eller som brukere av tolketjenester). Den som
ansettes skal undervise i og om norsk tegnspråk, og gjerne også bidra i undervisning i og om tolking,
samt bidra til å videreutvikle studieprogram og fagportefølje.
Arbeidsoppgaver
•

Undervise i og om norsk tegnspråk

•

Bidra i undervisning om tolking mellom norsk tegnspråk og norsk

•

Bidra til studieplan- og programutvikling og til utvikling av undervisning og vurderingsformer

•

Delta i eksamensarbeid, utføre administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser og påta
seg ulike lederoppgaver på instituttet ved behov

•

Veilede studenter i praktiske og teoretiske oppgaver

Kvalifikasjonskrav
• Mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde (som for eksempel språklig
kommunikasjon, pedagogikk, praktisk kunnskap med flere)
• Relevant yrkespraksis og/eller dokumentert relevant faglig virksomhet eller utviklingsarbeid
av et visst omfang ut over mastergrad eller tilsvarende
• Svært god beherskelse av norsk tegnspråk
• God skriftlig fremstillingsevne i norsk (for hørende søkere også muntlig norsk)
• God leseforståelse på engelsk
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Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller
undervisning og veiledning. Dersom dette ikke kan dokumenteres, pålegges den som ansettes å
gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr
kvalifiserende kurs.
Ønskede kvalifikasjoner
Interesse for og erfaring fra arbeid med, og gjerne også utvikling av, digitalt
undervisningsmateriell
• Formell kompetanse i norsk tegnspråk
• Erfaring med internasjonal samhandling på tegnspråk
Personlige egenskaper
• Interesse for undervisning og arbeid med studenter, utvikling av nye undervisningsformer,
emnedesign og andre undervisningsrelaterte oppgaver
• Gode samarbeidsevner
• Evne til å arbeide selvstendig
• Nysgjerrighet og evne til formidling
•

I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil det ved rangering av søkerne bli lagt stor vekt på søkerens
utviklingspotensial, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.
Vi tilbyr
• mulighet til å bli en del av ett av de ledende fag- og forskningsmiljøene innen tegnspråk og tolking i Norden
• spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
• åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
• gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
•

ansattgoder og fordeler

...førøvrig tilpasset standardtekst..»

HFa 18/2020 Opprykk til professor innen fagområdet historie –
Thomas Brandt
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til uttalelse fra den sakkyndige komité datert 24.03.2020, og
godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for førsteamanuensis Thomas Brandt. Det tildeles opprykk
til professor innen fagområde historie for Thomas Brandt. Opprykket gjelder fra 15.09.2019
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HFa 19/2020 – Innstilling: 3-årig vikariat som forsker i anvendt etikk
ved Program for anvendt etikk (PAE), IFR
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til innstilling fra Institutt for filosofi og religionsvitenskap
30.03.2020, og vil tilby Gitte Koksvik 3-årig vikariat som forsker ved Program for anvendt etikk i
70% stilling. Dersom hun takker nei til stillingen, skal stillingen tilbys til Espen Dyrnes Stabell og
Kristian Høyer Toft i prioritert rekkefølge. Dersom ingen takker ja til stillingen skal saken sendes
tilbake til IFR for vurdering av øvrige søkere, eventuelt ny utlysning. Ønsket oppstart snarest.
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