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I Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Instituttleder tillyste eventuelt-sak (orientering) knyttet til tilsetting av neste instituttleder 
 
 
II Orienteringssaker 
 

• Tilsetting av instituttleder: Instituttleder orienterte om prosessen knyttet til tilsettingen 
av ny instituttleder, som bør starte like over sommeren. Det er noe usikkerhet og 
uklarhet knyttet til bl. a. komitésammensetning og problemstillingene knyttet til dette 
ble tematisert.  
 

• Fakultetsstyremøter – Kolflaath orienterte om relevante saker fra møtene 20.03 og 
15.05 

 
20.03: Tiltaksplan for midlertidig bruk av stillinger 
 
 
 

 Referanse 
 2018/5866 

Referatdato 
25.05.2018 

 Møtedato 
 24.05.2018 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
Instituttrådet 

 

Innkalt av 
Reidar Lie 

Referent 
Steinar Thunestvedt 

Deltakaren: Reidar Lie, Eivind Kolflaath, Kevin Cahill, Vibeke Tellmann, Mette Hansen, Pål Antonsen, Ståle 
Melve,  
Paal Kvarberg, Jon Rosén, Axel Fjeld 
Forfall:          Alois Pichler, Bendik Bjørnstad 
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15.05: Regnskapsrapport for mars (noe bedre enn forventet) 
Examen facultatum: Det går mot avvikling av «Tekst og kultur», komiteer blir 
nedsatt for å utarbeide nye emnebeskrivelser for Akademisk skriving og Tekst 
og kultur 
Anat Biletzki: Professor II-engasjement forlenget for et år. 
 

• Referat fra møte i forskningsutvalget: Cahill orienterte, bl. a. om bebudet 
tilfredshetsundersøkelse blant postdoktorene våre.  
 

• Referat fra møte i undervisningsutvalget. Melve orienterte om sensorveiledninger og 
tildelte midler til undervisningsassistenter (se egen sak) 
 

• Tildeling av ekstraordinære forskningsmidler: HUMEVAL og «Verktøykassen». 
Instituttleder orienterte om tildelingen av forskningsmidler i kjølvannet av HUMEVAL, 
der Wittgenstein-gruppen og Etikk og politisk-filosofi-gruppen begge har fått ca. 
900 000 til ulike aktiviteter i de neste årene. Fra fakultetet sin «Verktøykasse» har 
FoF fått 150 000 i prosjektetableringsstøtte (Bangu/Cahill, Pichler, Fossheim) og 
180 000 til videreføring av Biletzki sin professor II-stilling. 
 

• Prosjekt: Reorganisering av time- og eksamensplanlegging ved HF 
Det ble orientert om nedsettelsen av prosjekt for å vurdere reorganisering av 
eksamensplanleggingen ved fakultetet. 

 
• Høring – meritteringsordning for undervisning ved HF 

 
Fakultetet har bedt om høringsinnspill til Universitetsstyret sin vedtatte ordning om 
meritteringsordning for undervisning. Instituttrådet uttrykte en viss skepsis til 
ordningen som sådan, og dette formidles i vårt høringsinnspill.  

 
• Tildeling av midler til undervisningsassistenter ved FoF: Instituttet har mottatt 60 000 

for å styrke undervisningen i bacheloremnene våre. 
 
Den best mulige anvendelsen av midlene, innenfor de pålagte rammene, ble drøftet. 

 
• Årsmelding 2017: Siste årsmelding ble lagt fram. De som har innspill til korreksjoner 

ble bedt om å gjøre dette direkte til Vigdis Kvam 
 
 
III Vedtakssaker 
 
2018-10 Innspill til budsjett for 2019 
 
Instituttleder orienterte om foreslåtte hovedpunkter i vårt budsjettinnspill, som baserer seg på 
en premiss om nokså sterk studenttallsutvikling. Vi ber, enkelt sagt, om styrket bemanning, 
og peker også på undervisningsfritaket i Toppforsk-stillingen, den pressede situasjonen ved 
Exphil og mulig satsning på PPE-programmet som relevante momenter i sakens anledning.  
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Vedtak: 
 
Instituttledelsen får fullmakt til å utforme budsjettinnspill til fakultetet med grunnlag i behov for 
flere stillinger ved fagstudiene i filosofi. 
 
 
2018-11 Tilsetting av 2 nye stipendiater fra 2019 
 
Forslag om å lyse ut to stipendstillinger ble presentert og begrunnet. I diskusjonen framkom 
det et ønske om at utlysningsteksten tilpasses slik at den tar høyde for at bestemte 
fagmiljøer/prosjekter kan få tilsatt enn stipendiat - på visse vilkår. 
 
Det bør også sikres at utlysningsteksten inneholder formuleringer som sikrer at søkerne har 
veilederressurser og passende fagmiljø ved instituttet.   
 
Vedtak: 
 
Det lyses ut to PhD-stipender snarlig og med søknadsfrist ultimo juni. 
 
 
2018-12 Forskning ved FoF 
 
Kevin Cahill presenterte revidert forslag til «Forskning ved FoF». Innholdet ble drøftet, og 
selv om det kom noen kritiske innvendinger knyttet til mangel på positive insentiver og 
overdreven rapportering, stilte instituttrådet seg bak innholdet i dokumentet.   
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet slutter seg til forskningsutvalgets forslag til (ny) forsknings-policy ved instituttet 
og ber instituttleder gjennomføre hovedelementene i notatet så snart det er praktisk 
formålstjenlig. 
 
 
2018-13 Bemanning, stillingskategorier og undervisning for vitenskapelige stillinger  
               ved FoF 
 
Fakultetet har tillyst et snarlig møte om Examen philosophicum. Det aktuelle notatet 
posisjonerer oss for en forventet drøfting om innholdet i og innretningen på Ex amen 
filosofikum i tiden som kommer, også de personalmessige og økonomiske aspektene ved 
driften. 
 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet slutter seg til hovedtankene i notatet «Bemanning, stillingskategorier og 
undervisning ved Exphil». 
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2018-14 Studentutviklingen ved fagstudiene i filosofi 
 
Sak om de siste års studenttallsutvikling ved filosofistudiene ble lagt fram. Den viser en 
nokså markert økning i studenttallene, der mye av økningen er relatert til studenter fra andre 
institutter som tar enkeltemner hos oss. 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet tar studentstatistikken til orientering. 


