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HFa 52/2020 - Oppsigelse fra stilling som universitetslektor ved Institutt
for musikk, Det humanistiske fakultet (HF)
Vedtak:
Ansettelsesutvalget ved Det humanistiske fakultet sier opp Julia A. Krankenhagen fra stillingen som
universitetslektor i 17,26 %. Grunnlaget for oppsigelsen er hjemlet i lov om statens ansatte § 19.
Oppsigelsen gjelder fra 22.10.2020.
Kommentar: Julia Krankenhagen fikk anledning til å forklare seg muntlig for Ansettelsesutvalget.
Krankenhagen er bosatt i Tyskland og deltok per Teams.

HFa 54/2020 Opprykk til professor innen fagområdet allmenn
litteraturvitenskap – Martin Wåhlberg
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til uttalelser fra den sakkyndige komité datert 24.09.2020, og
godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for førsteamanuensis Martin Wåhlberg. Det tildeles
opprykk til professor innen fagområde allmenn litteraturvitenskap for Martin Wåhlberg.
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HFa 55/2020 Opprykk til professor innen fagområdet britisk litteratur – Eli
Løfaldli
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til uttalelser fra den sakkyndige komité datert 29.09.2020, og
godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for førsteamanuensis Eli Løfaldli. Det tildeles opprykk til
professor innen fagområdet britisk litteratur for Eli Løfaldli.

HFa 56/2020 Orienteringssak

Universitetslektor i spansk Michael Scham ved Institutt for språk og litteratur har søkt om personlig
opprykk til førsteamanuensis på bakgrunn av oppnådd doktorgrad. Scham tilkjennes opprykket fra
startdato ved ISL 30.06.2020. Dette med bakgrunn i Forskrift om ansettelse og opprykk i
undervisning- og forskerstillinger § 2-4 (8). Opprykket er personlig og får ingen konsekvenser for
stillingens arbeidsoppgaver.

HFa 57/2020 – Innstilling: Førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap
(fast 100 % stilling) ved Institutt for språk og litteratur
Vedtak:
Det humanistiske fakultet viser til innstilling fra Institutt for språk og litteratur og tilbyr fast stilling
(100 %) som førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap til Siv-Gøril Brandtzæg. Dersom
Brandtzæg takker nei til stillingen, skal følgende tilbys stillingen i prioritert rekkefølge: Helena
Taylor, Franziska Bergmann. Oppstart tidligst 1. januar.
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