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Det humanistiske fakultet

Møteinnkalling
Til:

Medlemmene i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Kopi til:
Gjelder:

FAKULTETSSTYREMØTE 03.03.2021

Møtetid:

09.00-12.00

Møtested:

Teams

ORIENTERINGSSAKER
O-sak
01/2021

FAGLIG INNSLAG - PROSJEKTET FACE OF TERROR
v/professor Anne Gjelsvik
Anne Gjelsvik vil presentere forskningsprosjektet Face of terror og antologien
Bearbeidelser. 22.juli i ord og bilder som hun har redigert.

O-sak
02/2021

JUSTERT ÅRSPLAN HF 2021
v/dekan

O-sak
03/2021

Sakspapir:
• Presentasjon i møtet
HUMSAM
v/dekan

O-sak
04/2021

Sakspapir:
• Presentasjon i møtet
GJENOPPRETTINGSPROSJEKTET IMS - IHK
v/dekan
Sakspapir:
• Presentasjon i møtet

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
Telefaks
+47

Saksbehandler

Tlf: +47
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

DRØFTINGSSAKER
D-sak
STRATEGIMIDLAR:
PROFESSOR II VED DET HUMANISTISKE FAKULTETET –
01/2021
OPPFØLGING AV EVALUERINGA I 2019
Hensikt med saken:
I tråd med D-sak 05/2020 blir enno eit av dei strategiske verkemidla på
forskingsområdet presentert for fakultetsstyret, både for å danne eit meir fullstendig
bilete av strategimiddelbruken og for å opne for innspel og føringar for framtidige
avgjerder om professor II-tilsettingar.
Sakspapir:
• Notat av 19.02.2021 fra dekan
D-sak
02/2021

KORONASITUASJONEN

Hensikt med saken:
Fakultetsstyret drøftet i møte 27.11.2020 forlengelser for stipendiater grunnet
korona. Styret ba da om en ny orientering i møte 19.02.2021 (utsatt til 03.03.2021)
sammen med en bredere orientering om koronasituasjonen. Dekan vil i møtet
orientere om hvordan koronasituasjonen har påvirket alle virksomhetsområder ved
fakultetet, herunder presentere en justert risikomatrise og risikoreduserende tiltak
som er iverksatt. Saken presenteres i møtet med sikte på drøfting og innspill fra
fakultetsstyret.1
Sakspapir:
•

1

Presentasjon i møtet

Grunnet at tall og oversikter vil foreligge først i uke 8, har det ikke vært mulig å utforme et hensiktsmessig notat om saken til
utsending.
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

VEDTAKSSAKER
V-sak
01/2021

FINANSIERINGSKRAV FOR OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAM UTAN
TILSETTING I STIPENDIATSTILLING
Hensikt med saken:
Fastsette finansieringskrav for opptak til ph.d.-programma ved Det humanistiske fakultetet
for søkarar utan tilsetting i stipendiatstilling.
Sakspapir:
• Notat av 19.02.2021 fra dekan
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