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Til stede:  

Vitenskapelige tilsatte:  Rita Hvistendahl, Erik Knain, Eli Ottesen 
Administrativ tilsatt:   Eli K. Kåsamoen 
Åremålstilsatt:   Vanja Røkkum Jahnsen 
Ekstern representant:  Torill Røeggen 
Studentrepresentanter: Ruben Bredal, Ivar Bjørland    
 
Forfall:    Jonas Bakken 
 
Sekretær:    Astrid Waaler Kaas 
 
 
Sakslisten ble godkjent 
Ingen saker til eventuelt. 
 

Instituttleder informerte, på bakgrunn av spørsmål fra Ivar Bjørland, om rutiner knyttet til saker som 

blir tatt på sirkulasjon rett før sommeren.  

 

Orienteringssaker 

Sak 28/2018  

a. Personalsaker i prosess –  
Til behandling:  

Professor/Førsteamanuensis utdanningsledelse og rektorutdanningen Dagens møte (kunngjøring) 

Universitetslektor i samfunnsfagdidaktikk   Dagens møte (kunngjøring) 

Forsker EKVA/PISA     Søknadsfrist 30.9.18 

Postdoktor veiledning     Søknadsfrist 1.oktober 

Forsker EKVA/TIMSS     8 søkere - Dagens møte (komité) 

Førsteamanuensis utdanningsledelse   12 søkere – Dagens møte (komité) 

Forsker EKVA/TIMSS     Dagens møte (tilsetting) 

Forsker LISSI      Dagens møte (tilsetting) 

Stipendiat profesjonsrettet praksis   6 søkere 

Administrativ leder QUINT    Maria Dikova tilsatt. Begynner 1.november 

Vikar (2) studieadministrasjonen    Behandles i TR 12.9.18 

 

Tilsettinger:  

Førsteamanuensis pedagogikk    Inga Staal Jenset (1.8.18), Ida Hatlevik og Alfredo Jornet Gil (1.7.18) 

Førsteamanuensis engelskdidaktikk   Pia Sundqvist (1.8.18) 

Stipendiat utdanningsledelse    Ida-Cheyenne Lunde Martinez (1.8.18) 

 

b. Minnestund for en ansatt og en student. Instituttleder informerte.  
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c. EU søknad videre (SEAS) – 67 søkere totalt, 6 gikk videre. Ny full søknad skal sendes inn i 
november hvor 2 av 6 går videre. (Erik Knain ansvarlig) 

d. Utvidet undervisningsledelse. Engelien studieleder, Jonas Bakken undervisningsnestleder. 
Oppnevnt Gerard Dotjes som nestleder i tillegg til Bakken ut fra behov. 

e. Opptak Lektorprogrammet og PPU – minst 9 søkere per plass PPU. 177 studenter på plass- noe 
lavere enn ønsket. Nedgang i matematikk/naturfag grunnet endring i opptakskrav på MN, 
ellers økning på alle andre områder.  

f. Universitetsskolene – ny runde med utlysning. 18 nye universitetsskoler.  
g. Professoropprykk – Eva Tue Vold. Vår første professor i fremmedsspråksdidaktikk.  
h. Besøk fra rektoratet på ILS (de ønsker å få høre om solskinnshistorier). Vi presenterte master i 

engelskdidaktikk, hvor lektorstudenter koder materiale fra LISE prosjektet. 
i. Besøk fra en delegasjon fra Island med utdanningsministeren i spissen (Lektorprogrammet).  

 
 

 
 
 
Beslutningssaker 
 
Sak 29/2018 Kunngjøring av én fast stilling som professor (SKO 1013)/ 

førsteamanuensis (SKO 1011) utdanningsledelse  
 
Instituttleder redegjorde for behovet.  Vedkommende skal arbeide på både 
utdanningsledelse og rektorutdanningen.  
Instituttleder informerte styret om den presisering som UiO har kommet med 
når det gjelder hvordan man søker om professoropprykk .  

 
 

Vedtak: 
Styret vedtok å lyse ut én fast stilling som professor (SKO 1013)/ 
førsteamanuensis (SKO 1011) i utdanningsledelse og godkjente det fremlagte 
forslaget til kunngjøringstekst. Stillingen finansieres av instituttet 

 
 
Sak 30/2018 Kunngjøring av én fast stilling som universitetslektor (SKO 1009) i 

samfunnsfagdidaktikk  
 

Instituttleder redegjorde for behovet.   
 

Vedtak: 
Styret vedtok å lyse ut én fast stilling som universitetslektor (SKO 1109) i 
samfunnsdidaktikk og godkjente det fremlagte forslaget til kunngjøringstekst. 
Stillingen finansieres av instituttet. 
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Sak 31/2018 Kunngjøring av én fast stilling som faglig leder av 
universitetsskolesamarbeidet professor (SKO 1013)/ førsteamanuensis 
(SKO 1011)  

 
Saken ble utsatt.  

 
 
 
Sak 32/2018  Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) TIMSS 
 Unntatt offentlighet Offl. § 25 
 
 
 
Sak 33/2018 Forslag til bedømmelseskomité for forskerstilling TIMSS  
 

Vedtak:  
Styret oppnevner følgende sakkyndig komité for tilsetting av forsker (SKO 1109) ved 
EKVA/TIMSS:  
 
Universitetslektor Hanna Ekløf, Umeå Universitet:  
Professor Ove-Edvard Hatlevik, OsloMet - Storbyuniversitetet:  
Forsker Hege Kaarstein, ILS:  

 
Hege Kaarstein vil lede komiteen. 

 
 
 
Sak 34/2018 Forslag til bedømmelseskomité for førsteamanuensis i utdanningsledelse 

(utdanningsrett)  
 

Vedtak:  
Styret oppnevner følgende sakkyndig komité for tilsetting av førsteamanuensis (SKO 
1011) utdanningsledelse:  
Professor emeritus Per Wickenberg, Lunds universitet 
Førsteamanuensis Camilla Herlofsen, Universitetet i Agder 
Professor Jorunn Møller, ILS  
 
Jorunn Møller vil lede komiteen.  

 
 
 
Sak 35/2018 Kriterier for tildeling av stipendiatstillinger 
 
 Forskningsleder Erik Knain gjennomgikk de justeringer som er foreslått. 

Justeringene er først og fremst knyttet til struktur på prosjektbeskrivelse.  
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Vedtak:  
Styret tok forslaget til kriterier for søknad om PhD stillinger til orientering, og ber 
om at informasjon om justeringer gjøres kjent for instituttets ansatte. 

 
 
Sak 36/2018  Delegering av fullmakt til instituttleder 
 

Kontorsjef informerte om praksis på de andre instituttene ved UV, hvor 
oppnevning av bedømmelseskomiteer er delegert til instituttleder. Styret har i 
ikke hatt innvendinger til instituttleders forslag til slike komiteer i foregående 
styreperiode.  

 
Vedtak:  
Styret delegerer oppnevning av bedømmelseskomiteer for faste, vitenskapelige 
stillinger til instituttleder.  

 
 
Sak 37/2018  Eventuelt 
    

Ingen saker.  
 
 
 
 
Rita Hvistendahl       Astrid Waaler Kaas 
instituttleder        kontorsjef 


