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Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dato

Referanse

28.02.2017

2014/2928/TA

Protokoll - Fakultetsstyret
Til stede:

Saken behandlet som sirkulasjonssak

Forfall:
Kopi til:
Gjelder:

Fakultetsstyrebehandling februar 2017.

Møtetid:

Vedtakssak:
SVS 1/17
Tilsetting av instituttledere ved SU-fakultetet – vedtak av
fakultetsingress i utlysningstekst
Enstemmig vedtak:
«Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til fakultetsingress ved utlysning av
stillinger som instituttleder ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Institutt for
pedagogikk og livslang læring, Institutt for sosialt arbeid, Institutt for psykologi,
Institutt for geografi og Institutt for sosialantropologi
Saken ble behandlet som sirkulasjonssak. Forslag til fakultetsingress i utlysningsteksten ble sendt
Fakultetsstyrets medlemmer 17. februar 2017 med merknadsfrist 24. februar. Innen fristen kom det
ingen merknader til forslaget som har denne ordlyden:
«Ved NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap skal det fra 01.08.2017 tilsettes
instituttleder ved Institutt for instituttnavn for en åremålsperiode på 4 år.
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) samler et bredt spekter av disiplinfag,
profesjonsfag og tverrfaglige miljø. SU-fakultetet har rundt 7500 studenter, og utdanner samlet sett
flere studenter enn noe annet fakultet i landet. Studietilbudet spenner fra lærerutdanning, psykologi,
barnevern og sosialfag, til geografi, pedagogikk, sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap og
tverrfaglige studier. Vi tilbyr forskerutdanning på høyt internasjonalt nivå innen områdene, og
fakultetet har ansvar for flere forskerskoler. Forskerne våre samarbeider med andre miljø ved NTNU,
og har sentrale roller i nasjonale og internasjonale nettverk både innen utdanning og forskning. Som
samfunns- og utdanningsvitenskapelig fakultet søker og formidler vi ny kunnskap om mennesker,
organisasjoner og samfunnsforhold.»
Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@svt.ntnu.no
http://www.ntnu.no

Besøksadresse
Paviljong A, 2.etasje
NTNU Dragvoll

Telefon
+47 73 59 19 00

Saksbehandler
Liv Alfhild Unhjem

Telefaks
+47 73 59 19 01

Tlf: +47

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dato

Referanse

17.02.207

Notat
Fakultetsstyret

Til:

Kopi til:

Dekan

Fra:

Signatur:

SUS 1/17 Tilsetting av instituttledere ved SU-fakultetet – vedtak av fakultetsingress

Forslag til vedtak
«Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til fakultetsingress ved utlysning av stillinger som
instituttleder ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Institutt for pedagogikk og livslang læring,
Institutt for sosialt arbeid, Institutt for psykologi, Institutt for geografi og Institutt for
sosialantropologi.»

Åremålsperioden for instituttlederne ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Institutt for
pedagogikk og livslang læring, Institutt for sosialt arbeid, Institutt for psykologi, Institutt for geografi
og Institutt for sosialantropologi går ut 31. juli i år. Disse stillingene skal derfor utlyses.
Utlysningsteksten er delt i to, en standard del som er vedtatt av NTNUs styre og som gjelder for alle
fakulteter, og en fakultetsspesifikk ingress som Fakultetsstyret i denne saken inviteres til å ta stilling
til.
Av hensyn til NTNU-styrets framdriftsplan for tilsettingene er det ikke tid til å vente til
Fakultetsstyrets ordinære møte 6 april, så saken sendes på sirkulasjon med merknadsfrist fredag 24.
februar. Merknader bes sendt til Toream@ntnu.no.
Forslaget til den fakultetsspesifikke ingressen er slik:
«Ved NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap skal det fra 01.08.2017 tilsettes
instituttleder ved Institutt for instituttnavn for en åremålsperiode på 4 år.

Postadresse

Org.nr. 974 767 880

7491 Trondheim
Norway

postmottak@su.ntnu.no
www.ntnu.no/sosant

Besøksadresse
Dragvoll
Bygg 7, nivå 4

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73596552

Saksbehandler
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) samler et bredt spekter av disiplinfag,
profesjonsfag og tverrfaglige miljø. SU-fakultetet har rundt 7500 studenter, og utdanner samlet sett
flere studenter enn noe annet fakultet i landet. Studietilbudet spenner fra lærerutdanning, psykologi,
barnevern og sosialfag, til geografi, pedagogikk, sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap og
tverrfaglige studier. Vi tilbyr forskerutdanning på høyt internasjonalt nivå innen områdene, og
fakultetet har ansvar for flere forskerskoler. Forskerne våre samarbeider med andre miljø ved NTNU,
og har sentrale roller i nasjonale og internasjonale nettverk både innen utdanning og forskning. Som
samfunns- og utdanningsvitenskapelig fakultet søker og formidler vi ny kunnskap om mennesker,
organisasjoner og samfunnsforhold.»

Til orientering er standardteksten som NTNU-styret har vedtatt slik:
«Instituttlederen er enhetens daglige leder. Vedkommende skal påse at virksomheten drives innenfor
rammer gitt i regelverk, overordnet nivås beslutninger og har generell fullmakt til å avgjøre løpende saker.
Instituttlederen rapporterer til sin dekan. Instituttleder inngår i dekanens ledergruppe.
Instituttleders viktigste oppgaver er å:


lede og utvikle virksomheten ved enheten med fokus på kjerneoppgavene



delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at enheten har oppdaterte strategier og at disse
følges opp



påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning



sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester og effektiv drift av instituttet



representere og posisjonere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid



legge forholdene til rette for studentenes lærings- og arbeidsmiljø



skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø for studenter
og ansatte



representere arbeidsgiver, sikre at ansatte blir hørt og ivareta organisasjonenes medbestemmelse

Søkere til instituttlederstillingen må ha:


gode lederegenskaper, normalt med ledererfaring fra universitet, høyskole eller
forskningsinstitusjoner som senter e.l.



evne til å sette mål og arbeide strategisk



personlig egnethet
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

I tillegg vil det bli lagt stor vekt på:


dokumentert vitenskapelig kompetanse på førstestillingsnivå innenfor ett av instituttets fagområder



god forståelse for ledelse av kunnskapsarbeidere i en kontekst med akademisk frihet



motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog



gode kommunikasjonsevner og evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt



lederatferd som stimulerer til gode resultater, godt og raust arbeidsmiljø blant tilsatte og studenter

NTNU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og
resultater fra aktivt likestillingsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.
Lønnsvilkår m.v.


Stillingen lønnes i kode 1475, instituttleder. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr
750 000,- til kr 900 000,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd
til Statens Pensjonskasse.



Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er
derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere
personer med minoritetsbakgrunn.



I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har
anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.



Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner; send søknad elektronisk via
www.jobbnorge.no innen 20.03.2017.»

