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Deltakere:
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02/2021 og V-sak 01/2021).

ORIENTERINGSSAKER:
O-sak 01/2021

FAGLIG INNSLAG: HUMANISTER I PRAKSIS (HIP)
v/professor Anne Gjelsvik

Professor Anne Gjelsvik, Institutt for kunst- og medievitenskap, presenterte det NFRfinansierte prosjektet Face of Terror og den vitenskapelige antologien Bearbeidelser. 22.juli i
ord og bilder som er redigert av Gjelsvik og utgitt på Universitetsforlaget.
Gjelsvik gikk gjennom de ulike arbeidene som inngår i antologien og de ulike faglige
utfordringene man hadde møtt og funnet løsning på. Med den aktualitet prosjektet har, hadde
Gjelsvik forventet mer oppmerksomhet om utgivelsen i form av intervju og anmeldelser.

Fra diskusjonen:
Fakultetsstyret framhevet at dette var et meget spennende og godt prosjekt tuftet på solid
humanistisk forskning og tilnærming. Prosjektet og utgivelsen viser hvordan humaniora på en
utmerket måte kan bidra til forståelse og fortolkning av framstilling av en slik terrorhandling.
Det ble fra fakultetsstyret framhevet at NTNU og HF framstår som ledende i Norge når det
gjelder forskningsfokus og bidrag inn til ulike problemstillinger knyttet til 22.juli. Det gjelder
også dette prosjektet. Ansatte ved NTNU har i tillegg bidratt med verdifull fagkompetanse
når det gjelder arbeider med minnesteder som Hegnhuset på Utøya og minnestedet som nå
bygges på Utøykaia.
O-sak 02/2021

JUSTERT ÅRSPLAN HF 2021
v/dekan

Dekan la fram HFs årsplan for 2021 som er justert blant annet etter at instituttene har
utarbeidet sine årsplaner. Hensikten er å sikre den nødvendige sammenhengen mellom
fakultetets og instituttenes årsplaner. Dekan understreket at HF har valgt å sette opp få mål
for å kunne konsentrere innsatsen om noen viktige strategiske områder og ikke spre
aktivitetene på veldig mange områder. Likevel ivaretas NTNUs åtte mål for 2021 gjennom
tiltakene som følger hvert mål i årsplanen.
Fra diskusjonen:
Fra fakultetsstyret ble det gitt støtte til at fakultetet har valgt å ha få mål i sin årsplan.
O-sak 03/2021

FREMTIDENS HUMSAM-STUDIER
v/dekan

Dekan orienterte kort om arbeidet med minors som er emnepakker på 30 studiepoeng, gjerne
sammensatt av emner på tvers av fag (tverrfaglig) ut fra tematisk tilhørighet. Minors kan
inngå i den valgfrie delen av BA-graden, som del av det såkalte «breddeåret» på 60
studiepoeng. I samarbeid med Fremtidens teknologistudier arbeides det nå med å utvikle
piloter for minors som er tverrfaglig sammensatt med emner fra HUMSAM og teknologi. Det
tas her utgangspunkt i to overordnede tema: Bærekraft og Digitalisering.
Det vil bli gitt en fyldigere orientering om arbeidet og planene i fakultetsstyremøtet
16.04.2021.
O-sak 04/2021

GJENOPPRETTINGSPROSJEKTET
v/dekan

Dekan orienterte kort om gjenopprettingsprosjektet mellom IHK og IMS. Det ble vist til at de
ansatte ønsker arbeidsro. Administrativ leder framhevet at samarbeidet i den administrative
gruppen har vært godt og at man her har funnet løsninger i fellesskap.

Det vil i fakultetsstyremøtet i 16.04.2021 bli lagt opp til en grundig drøfting av
gjenopprettingsprosjektet blant annet basert på skriftlig saksframlegg til NTNU-styret
11.03.2021. Instituttlederne ved IMS og IHK vil delta i dette fakultetsstyremøtet.
Fra diskusjonen:
Fra fakultetsstyret ble det spurt om i hvilken grad studentene har blitt påvirket av konflikten,
delingen av IHS. Dekan påpekte at dette vil bli belyst i orienteringen til fakultetsstyret i april.

DRØFTINGSSAKER:
D-sak 01/2021

STRATEGIMIDLAR:
PROFESSOR II VED DET HUMANISTISKE FAKULTETET –
OPPFØLGING AV EVALUERINGA I 2019

Sakspapir:
• Notat av 19.02.2021 fra dekan
Fra diskusjonen:
Fra fakultetsstyret ble det påpekt at merverdien av professor II er svært viktig. Det ble videre
vist til at økt ansvar for økonomien på instituttene ikke må gi mindre mulighet til å prioritere
professor II. Videre ble det påpekt at det er viktig at instituttene bruker professor II strategisk.
Dette kan for eksempel være å styrke bestemte miljø, styrke prioriterte
undervisnings/forskningsområder, initiere nye initiativ eller for eksempel øke synligheten av
underrepresenterte grupper.
Opplegget med planlegging og konkretisering av oppgavene til professor II ble framhevet
som viktig. Fra fakultetsstyret ble notatet og tiltakene som der ble lagt fram, karakterisert som
nyttige også for andre enheter ved NTNU.
Vedtak:
«Fakultetsstyret sa seg enig i hovedkonklusjonene som ble lagt fram i notatet til saken. Det
var enighet om at strategiske hensyn, behov for - og ønske om faglig merverdi og god
planlegging må vektlegges i prioriteringer av professor II-tilsettinger ved instituttene.»
D-sak 02/2021

KORONASITUASJONEN

Sakspapir:
• Presentasjon i møtet
Administrativ leder gikk gjennom justert risikomatrise, risikoreduserende tiltak og
bevilgninger som er gjort for å lette både studentenes og ansattes situasjon under pandemien
og tiltakene som NTNU har satt i verk. Dekan viste til regimet for studier som er innført fra
08.03.2021. Dekan påpekte deretter at avlagte studiepoeng har gått opp i 2020 og at

strykprosenten har gått ned. Dessuten synes frafall ikke å ha økt i den grad man har fryktet.
Dekan poengterte at fakultetet er forberedt på å sette av ekstra midler til forlengelser for
stipendiater.
Fra diskusjonen:
Det ble fra fakultetsstyret signalisert at spørsmål rundt situasjonen for stipendiater ikke er
avklart. Blant annet skaper regelverket for forlengelser og uklare og motstridende
formuleringer usikkerhet om hva som gjelder. Ikke alle stipendiater er klar over at man må
vente med å søke forlengelse før 6 måneder før sluttdato. Det ble også oppfordret til at
NTNU må sette inn andre tiltak for stipendiatene og midlertidige for å bøte på at det under
pandemien er vanskelig å bli involvert i forskernettverk, umulig å delta på fysiske
konferanser og delta i et akademisk miljø.
Fra fakultetsstyret ble det videre påpekt at det er viktig ikke å slå seg til ro med økningen i
avlagte studiepoeng. Det er grunn til å ha fokus på langtidseffektene for studentene av
lukking av campus, gradvis gjenåpning og ny lukking og ikke minst stadige skifter i opplegg
for digital undervisning, hybride løsninger og fysisk undervisning. Det vil være naturlig å
vurdere å følge opp dette med egne undersøkelser.
Det ble framhevet at det er grunn til være både stolt og imponert av hvor godt fagmiljøene
har håndtert situasjonen. Samtidig ble det påpekt at det ekstra arbeidspresset og den
vanskelige arbeidssituasjonen som nedstengingen har innebåret for vitenskapelig tilsatte, i
liten grad gjenspeiles i risikomatrisen.
Videre ble det spurt om i hvilken grad webinar o.l. opplegg har kompensert for vanlige
faglige konferanser og seminarer.
Fra fakultetsstyret ble det vist til at den såkalte SHOT-undersøkelsen som tar for seg
studentenes helse, gjennomføres fram til april 2021. Resultatene av denne undersøkelsen vil
gi et bedre bilde av hvordan studentene har hatt det under pandemien og nedstengingen.
Vedtak:
«Fakultetsstyret ber om en kort orientering om saken i neste styremøte. Samtidig ber
fakultetsstyret om at fakultetet i det videre arbeid med risikomatrisen og risikoreduserende
tiltak, vektlegger momentene som kom fram i møtet.»

VEDTAKSSAKER:
V-sak 01/2021

FINANSIERINGSKRAV FOR OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM UTAN
TILSETTING I STIPENDIATSTILLING

Sakspapir:
• Notat av 19.02.2021 fra dekan
Vedtak:

«For å få opptak til ph.d.-programma ved Det humanistiske fakultetet utan å vere tilsett i ei
stipendiatstilling eller anna stilling med forskingstid på 3 årsverk i den aktuelle perioden, må
ein kunne dokumentere tilgang på finansiering som svarar til det normale lønsnivået for
stipendiatar ved norske institusjonar, samt driftsmidlar som svarar til det stipendiatar ved Det
humanistiske fakultet har. Dette kravet gjeld ikkje for kandidatar som søkjer opptak i
samband med fellesgrad eller felles rettleiing (cotutelle) med utanlandske universitet. For
desse søkarane vil det vere krava ved heimeinstitusjonen som gjeld, i tillegg til ein
finansieringsplan for opphalda ved NTNU.»
YMSE
• Tilsetting av instituttledere:
PowerPoint med oversikt over antall søkere, tilsettingsprosessen og mulige årsaker til at få
søkere har meldt seg, legges ut i Teams for fakultetsstyret ved HF.
Tilsetting av instituttledere vil skje i fakultetsstyremøtet 16.04.2021.

