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Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

 Instituttrådet 
 
Tid:   Torsdag 04.10.18 kl. 09.15 – 11.10 
Sted:  Møterommet  1. etasje 
  
Til stede: Reidar Lie, Eivind Kolflaath, Vibeke Tellmann, Mette Hansen, Carola Freiin von Villiez (vara), 
Rune J. Falch (vara), Pål Antonsen, Ståle Melve, Audun Haddal 
 
Forfall:        Alois Pichler, Kevin Cahill 
Ikke møtt:   Student NN, student NN2 
 
 
  

 
Referat fra instituttrådsmøte 04.10.18 
 
I Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Det ble opplyst at neste rådsmøte blir 27. november kl. 09.15 – 11.00. 
Pål Antonsen bemerket at han var uteglemt fra møteinnkallingen. 
 
 
II Orienteringssaker 
 

• Referat fra fakultetsstyremøter 19. juni og 4. september (v/ Kolflaath) 
 

- 19. juni: Nye institutt-/senterledere tilsatt: Eystein Dahl ved LLE, Åse Johnsen og 
Christine Jacobsen fortsetter ved IF og SKOK. 

- 4. september: Utfyllende sensorbestemmelser (2 sensorer ved muntlig, ved 
karakteren F og bacheloroppgave. Meritteringsordning for undervisning: Sak 
utsatt. Budsjettforslag 2019: PPE lite prioritert 

 
• Referat fra sist møte i forskningsutvalget: Ståle Melve orienterte fra møtet 12. 

september- Hovedsaker: Oppfølging av PhD-program, publiseringskurs, oppfølging 
PostDoc-er. 

Referanse Dato 

2018/11549-STT 04.10.2018 
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• Utlysning av stilling som instituttleder:  
 

Instituttleder orienterte om prosessen for å tilsette ny instituttleder. 
 
Det var noe diskusjon knyttet til valg av «ansattes representant» i tilsettingskomiteen. 
Tradisjonen har de siste årene vært at sentrale tillitsvalgte har hatt denne rollen, men 
«lokal» representasjon er også mulig å tenke seg. Det ble presisert at det er de 
ansatte selv som eventuelt må treffe de nødvendige tiltak i den anledning. 

 
 
III Vedtakssaker 
 
2018-15 Utlysning av postdoktorstilling 
 
Instituttleder redegjorde for saken og ønsket om omgjøring til postdoktor. Hensynet til de 
mange nykreerte doktorene ved vårt institutt ble framhevet som et særlig tungtveiende 
argument. 
 
I noen grad ble ordningen problematisert, i lys av fjorårets universitetsstyrevedtak om bruk av 
midlertidige stillinger, men det ble understreket at denne typen åremålsstillinger fortsatt 
anses som helt uproblematiske. 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet slutter seg til forslag om å lyse ut stilling som postdoktor, med forventet 
tiltredelse 01.08.19. 
 
 
2018-16 Regnskapsrapport etter 2. tertial 2018  
 
Regnskapsrapport pr. 31.08 ble presentert – i noe amputert form sammenlignet med tidligere 
p.g.a. universitetets pågående omlegging til nytt rapporteringssystem. 
 
Rapporten formidlet et budskap om at vi må forvente et visst driftsunderskudd ved utgangen 
av 2018 – på nivå med det som ble forespeilet da budsjettet ble vedtatt i februar eller kanskje 
noe større (ca. 250 000). 
 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet tar regnskapsrapport etter 2. tertial til etterretning 
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2018-17 Høring – nytt PhD-reglement ved Det humanistiske fakultet 
 
Instituttleder redegjorde for saken og innledet til diskusjon om utkastet til nytt PhD-program.  
Flere ting i utkastet ble problematisert: 
 

• Selve formatet på dokumentet oppleves til dels å være uferdig; mange av punktene 
er på et uhensiktsmessig detaljnivå 

• Kravet om (minst) 5 års utdanning for opptak, som er unødig strengt 
• Forholdet til de øvrige bestemmelsene om PhD-utdanningen oppleves i øyeblikket 

som problematisk og til dels uavklart.   
 
Vedtak:   
 
Instituttledelsen får fullmakt til å utforme høringsuttalelse med grunnlag i instituttrådets 
drøfting. Utkast sendes på sirkulasjon til instituttrådet før endelig vedtak. 
 
 
2018-18 Undervisningsplan for vårsemesteret 2019 
 
Forslag til undervisningsplan for vårsemesteret ble presentert. Kurs i Antikkens filosofi og 
«Methods of Analysis in Social Science» vil gå i tillegg til emnene som følger 
rotasjonsplanen.   
 
Vedtak:  
 
Instituttleder slutter seg til foreslått undervisningsplan for vårsemesteret 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Steinar Thunestvedt 
 administrasjonssjef 
 


