Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet

Referat fra ansettelsesutvalg på sirkulasjon ved Det humanistiske fakultet 06.06.17
Til stede:
Elaine Munthe, Alexandre Dessingue, Jorunn Melberg, Lise K. Meling, Halfdan Hagen (observatør)
Tid og sted:
Skriftlig behandling av saker i perioden 26.05.17 – 06.06.17
HFAU 74/17 Ansettelse som postdoktor i dirigering, HF-IMD, 30072717
Vedtak:
Morten Wensberg ansettes som postdoktor i dirigering ved Institutt for musikk og dans, st.id 30072717, l.pl
17.510, kode 1352, st.id 30072717. Midlertidig ansettelse i åremålsstilling foretas med hjemmel i Tjml § 3
nr. 2f.
HFAU 75/17 Ansettelse som førsteamanuensis i naturfag, HF-IBU, 30068583
Vedtak:
Tuula Skarstein og Kristine Grøsfjeld ansettes som førsteamanuensis i naturfag ved Institutt for
barnehagelærerutdanning, l.pl 17.510, kode 1011, f.o.m. 01.08.17.
HFAU 76/17 Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til utlyst stilling som
førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i pedagogikk/spesial pedagogikk/psykologi eller
lignende, HF-NSLA/P, 30073302
Vedtak:
Til å vurdere søkerne til utlyst stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i
pedagogikk/spesial pedagogikk/psykologi eller lignende, st.id 30073302, oppnevnes følgende sakkyndige
komite:
Dosent Roald Jensen, Høgskolen i Østfold – ekstern medlem
Dosent Mette Bunting, Høgskolen i Sør-Øst Norge – ekstern medlem
Professor Unni Vere Midthassel, Læringsmiljøsenteret, UiS – intern medlem
Dosent Roald Jensen oppnevnes som leder
HFAU 77/17 Forlengelse av midlertidig ansettelse som universitetslektor i fysisk fostring, 30066413
Vedtak:
Reidun Johanne Alstveit ansettes i vikariat som universitetslektor i fysisk fostring, st. id 30076413 ved
Institutt for barnehagelærerutdanning, l.pl 17.510, kode 1009. i perioden 01.11.17 – 04.03.18
HFAU 78/17 Oppnevning av intern komité for vurdering av søkere til utlyst postdoktor stilling
Kulturelle kompetanser i skole og samfunn, HF-IKS, 30073561
Vedtak:
Til å vurdere søkere til utlyst stilling som postdoktor i Kulturelle kompetanser i skole og samfunn ved
Institutt for kultur- og språkvitenskap, 30073561, oppnevnes følgende interne komité:
Professor Geir Skeie, IKS, leder
Professor Ion Drew, IKS

HFAU 79/17 Midlertidig ansettelse, HF-IBU
Vedtak:
Irene Stranden Løvdal ansettes i en midlertidig 30 % stilling i ett år. L.pl. 17.510 kode 1011. Tilsetting på
vilkår av at NAV innvilger midlertidig lønnstilskudd. Midlertidig ansettelse ihht Forskrift til tjml § 5c.
HFAU 80/17 Utvidelse av stillingsstørrelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis i
spesialpedagogikk, 30045730
Vedtak:
Margit Garviks midlertidige stilling som førsteamanuensis i spesialpedagogikk, st.id 30045730, ved
Læringsmiljøsenteret, utvides fra 20% til 40% i perioden 01.06.17 – 31.12.17, l.pl 17.510, kode 1011.
Midlertidig ansettelse foretas med hjemmel i Tjml § 3 nr 2c.
HFAU 81/17 Ansettelse midlertidig universitetslektor i engelsk, HF-IGIS, 30072564
Vedtak:
Ansers Myrset ansettes midlertidig i en 100 % stilling som universitetslektor i engelsk ved Institutt for
grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk i perioden 01.08.2017 til og med 31.07.2018, L.pl.
17.510, kode 1009, st.id 30072564. Midlertidig ansettelse foretas med hjemmel i Tjml. § 3 nr 2 a og c.
HFAU 82/17 Forlengelse av postdoktorstilling i utdanningsvitenskap, HF-IBU, 30056710
Vedtak:
Berit Zachrisen får forlenget sin periode som postdoktor t.o.m 15.12.2017 grunnet pålagt arbeidsplikt
tilknyttet prosjektet “Kompetanse for mangfold”.
HFAU 83/17 Ansettelse postdoktor naturfag (MNT), HF-IGIS, 30066452
Vedtak:
Frode Skarstein ansettes i 3-årig åremålsstilling som postdoktor i naturfag, st. id 30066452, ved Institutt
for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, l.pl 17.510, kode 1352, i perioden 1.8.17 –
31.7.20, med 33 % pliktarbeid finansiert av IKS. Ansettelse i åremålsstilling stilling foretas med hjemmel i
Tjml § 3 nr 2f.

Stavanger, 12.06.2017

Grete Marnburg
referent

