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• CV fra professor Anatoly Zolotukhin
Bakgrunn:
Anatoly Zolotukin har vært ansatt som professor og professor II ved Det teknisk- naturvitenskapelig fakultet,
Institutt for petroleumsteknologi i en årrekke. Stillingen som professor II var finansiert av StatoilHydro frem t.o.m
11.01.2009 da Zolotukhin var ansatt som teknisk direktør i Moskva for StatoilHydro.
Zolotukhin er nå ansatt som viserektor for internasjonalisering ved Gubkin universitetet i Moskva. På grunn av
manglende ekstern finansiering har ikke fakultetet funnet å kunne innstille på en videreføring av ansettelsesforholdet som professor II.
Fakultetet har imidlertid bedt om at det opprettes en ny type stilling ved universitetet, en honorær stilling som
professor for internasjonale relasjoner (professor IR). Dersom en vedtar å opprette en slik stilling går fakultetet inn
for at Zolotukhin utnevens som professor IR i Russland for en treårsperiode.
Vurdering
I flere tilfeller har professor II ved universitetet med hovedstilling i industrien blitt plassert i utlandet i lengre
perioder som ledd i bedriftens internasjonalisering. Fra utlandet er det vanskelig å ivareta de undervisnings- og
forskningsoppgaver som normalt ligger til en professor II-stilling. Likevel er det av stor betydning for universitetet
at professoren fortsatt er tilknyttet UiS.
Universitetsdirektøren støtter forslaget om å opprette en honorær stilling som professor for internasjonale
relasjoner. Den som utnevnes som professor IR vil være en viktig bidragsyter i universitetets satsing på
internasjonalt samarbeid. Det vises i denne sammenheng til universitetets hovedstrategi for 2009-2020 ift
internasjonalisering: ”Vi vil ha tette strategiske samarbeid med utvalgte universiteter i utlandet som støtter opp
om våre hovedsatsinger.” Det fremgår videre av strategidokumentet at det internasjonale samarbeidet ”skal være
forskningsbasert i den forstand at aktivitetene i størst mulig grad skal være basert på det vitenskapelige
personalets internasjonale forskningssamarbeid og nettverk. Slikt samarbeid skal i størst mulig grad inkludere
også andre aktiviteter som student- og ansattutveksling, deltakelse av master- og PhD-studenter i
prosjektvirksomhet etc. Internasjonal virksomhet skal prege den videre utvikling av universitetets organisasjon og
sikre aktiv deltakelse fra det vitenskapelige personalet og studentene, administrativt personale, institusjonens
ledelse og enheter.”
Professor for internasjonale relasjoner (professor IR) vil bl.a kunne bidra til:
• å knytte sammen relevante fagmiljøer
• å etablere faglige fellesprosjekter
• utveksling av ansatte og studenter
• gjensidig stimulans og utvikling av universitetsmiljøer
Arbeidet som en professor IR utfører på vegne av UiS må være i samsvar med universitetets interesser og
samtidig bidra positivt til etablering og utvikling av hovedarbeidsgiverens virksomhet i det aktuelle landet
vedkommende er plassert.
Til en professor IR vil det ikke stilles krav om tilstedeværelse ved UiS, til regulær forelesning av kurs, veiledning
eller forskning. Det vil imidlertid være naturlig at professoren holder gjesteforelesninger ved universitetet, deltar
som rådgiver i internasjonale samarbeid og forskningsprosjekt. Professoren vil være universitetets naturlige
kontaktperson mot universitetene i det aktuelle landet vedkommende er plassert og ha fullmakt til å ta initiativ på
universitetets vegne til økt samarbeid. Professoren rapporterer til instituttleder og holder denne orientert.
Universitetsdirektøren forutsetter at arbeidsbelastningen for professor IR ikke overstiger 20% av full stilling.
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For utnevnelse som professor IR må det stilles krav om professorkompetanse. Universitetsdirektøren foreslår at
utnevnelse foretas av styret etter innstilling fra dekan. Utnevnelsen bør normalt gjelde for tre til fem år og være
knyttet til professorens hovedstilling.
Professor IR vil i utgangspunktet ikke påføre universitetet lønnskostnader da en anser dette som en honorær
stilling uten faste plikter og lønn. Dersom det er aktuelt at professor IR holder forelesninger ved universitetet må
det inngås egen kontrakt om gjesteforelesning. Gjesteforeleser lønnes etter gjeldende satser.
Professor IR er en tittel som brukes ved flere utenlandske universitet. Universitetsdirektøren er imidlertid ikke
kjent med at den er tatt i bruk ved de øvrige norske universitetene.
Universitetsdirektøren foreslår at styret nå utnevner Zolotukhin som professor IR i Russland for en periode på tre
år. Når en har gjort seg noen erfaringer med stillingen, vil universitetsdirektøren utarbeide forslag til interne
retningslinjer for fremtidig utnevnelse og bruk av den honorære stillingen som professor IR.
Forslag til vedtak:
1. Styret støtter forslaget om at det etableres en honorær stilling som professor for internasjonale
relasjoner, professor IR.
2. Styret utnevner Anatoly Zolotukhin som professor for internasjonale relasjoner i Russland for en periode
på tre år fra 01.08.2009.
3. Universitetsdirektør, i samråd med rektor, gis fullmakt til å utarbeide interne retningslinjer for fremtidig
utnevnelse og bruk av stillingen.
Stavanger, 03.06.2009
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Halfdan Hagen
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