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Bakgrunn:
I flere tilfeller har professor II 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 oss at professoren fortsatt er
tilknyttet fakultetet.
Anatoly Zolotukhin 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
er imidlertid opptatt av at Zolotukhin fortsatt må være nært knyttet til forskningsmiljøet ved fakultetet. Dette da
han er en viktig brikke i vårt samarbeid med universitetsmiljøene i Russland.
Fakultetet foreslår at det opprettes en ny type stilling ved universitetet, en honorær stilling som professor for
internasjonale relasjoner (professor IR), og at Zolotukhin utnevens som professor IR i Russland for en
treårsperiode.
Stillingsinnhold
Professor for internasjonale relasjoner (professor IR) vil bl.a kunne bidra til å knytte sammen relevante fagmiljøer,
etablere faglige fellesprosjekter, utveksling av ansatte og studenter samt gjensidig stimulans og utvikling av
universitetsmiljøer.
Arbeidet som en professor IR utfører på vegne av fakultetet må være i samsvar med våre 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 fakultetet, til regulær forelesning av kurs,
veiledning eller forskning. Det vil imidlertid være naturlig at professoren holder gjesteforelesninger ved fakultetet,
deltar som rådgiver i internasjonale samarbeid og forskningsprosjekt. Professoren vil være fakultetets naturlige
kontaktperson mot universitetene i det aktuelle landet vedkommende er plassert og ha fullmakt til å ta initiativ på
våre vegne til økt samarbeid. Professoren rapporterer til instituttleder og holder denne orientert. Dekan forutsetter
at arbeidsbelastningen for professor IR ikke overstiger 20% av full stilling.
For utnevnelse som professor IR må det stilles krav om professorkompetanse. Dekan 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 fakultetet lønnskostnader da en anser dette som en honorær stilling
uten faste plikter og lønn. Dersom det er aktuelt at professor IR holder forelesninger ved fakultetet vil det bli
inngått egen kontrakt om gjesteforelesning.
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Vurdering av Anatoly Zolotukh
Zolotukhin sin kompetanse i forhold til en stilling som professor IR
Anatoly Zolotukhin ble i 1991 fast ansatt som høgskoledosent i petroleumsproduksjon ved Institutt for
petroleumsteknologi. Fra 01.08.1994 fikk han kompetanseopprykk til professor.
Zolotukhin sa opp stillingen som professor i petroleumsproduksjon fra 12.01.1999. Dette for å tiltre stilling som
teknisk direktør i Moskva for StatoilHydro. Da det var behov for å styrke fagområdet med spisskompetanse
innenfor petroleumsproduksjon ble Zolothukin ansatt ved kallelse som professor II i petroleumsproduksjon fra
samme dag som han fratrådte stillingen som professor.
Gjennom bl.a sitt ansettelsesforhold i StatoilHydro sitter Zolotukhin på en viktig internasjonal erfaring. I årene som
professor II har han vært aktivt med i utviklingen av det internasjonale programmet for masterstudiet ved Institutt
for petroleumsteknologi.
Mars 2008 ble Zolotukhin utnevnt som æresdoktor ved Murmansk State Technical University.
Zolotukhin er nå ansatt som viserektor for internasjonalisering ved Gubkin Russian State University of oil and Gas,
som er det sentrale universitet for oljeutdanning i Russland. I denne funksjonen har han utviklet et nasjonalt
nettverk hvor han samarbeider med en lang rekke av de russiske universitetene som har oljeutdanning, bl.a
Arkhangelsk State Technical University. Zolotukhin er en sentral person mellom det internasjonale kontaktnettet
og det nasjonale kontaktnettet i Russland innenfor oljeutdanning.
Med sin vitenskapelige kompetanse, erfaring og nettverk vil Zolotukhin inneha de nødvendige kvalifikasjoner for å
ivareta en stilling ved Universitetet i Stavanger som professor for internasjonale relasjoner i Russland.
Forslag
Dekan foreslår at styret utnevner Anatoly Zolothukhin som professor for internasjonale relasjoner i Russland for
en periode på tre år. Stillingen er en honorærstilling uten faste plikter og lønn.
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