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I Godkjenning av innkalling og sakliste
Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste

II Orienteringssaker
•

Fakultetsstyremøte 24.10. Fakultetsstyrerepresentant Kolflaath orienterte:
- Tilsettinger ved FoF (stipendiat Sørheim, postdoktor Parkkinen)
- Arbeidet med ny bemanningsplan for fakultetet: Vedtas i desembermøtet
- Budsjett 2018: Tilleggsnotat til budsjettinnspillet, der det signaliseres økte
inntektsforventninger.
- Professoropprykk: Espen Gamlund
- Stillingssak ved LLE («skråstrek»-saken)

•

Referat fra møte i utdanningsutvalg
- Sak om redusert bacheloroppgave: Det ble satt fram påstand om at studentens
stemmegivning i denne saken (for reduksjon) ikke var representativ for
studentopinionen.
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•

Referat fra sist møte i programstyre for retorikk: Instituttleder redegjorde for status i
hovedsaken (videreutvikling av retorikkprogrammet), med påfølgende diskusjon om
retorikkfagets framtid, mulige innhold og grensesnittet mot vårt filosofiprogram.

•

Notat om oppfølging av

•

Ny kommunikasjonsplattform ved UiB: Det ble redegjort for dokumentet, som bl. a.
inneholder et avsnitt om sosiale medier. Det ble nok en gang ytret ønske om at
instituttet videreutvikler sin tilstedeværelse i denne typen medier. Instituttleder
vurderer saken.

•

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom ansatte og student: Retningslinjene
ble kort presentert.

•

Skjerming av undervisningstider i TP: Hovedreglene for skjerming ble presentert og
diskutert.

III Vedtakssaker

2017-29 Endring i studietilbud: Moderne politisk teori/Politisk idéhistorie
Saken er en fornyet behandling av ett av elementene i sak 2017-16, og det ble kort redegjort
for prosessen bak det som nå foreslås som vedtak.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til det foreliggende forslaget om endring av studietilbudet i Politisk
teori/Politisk filosofi og Politisk idéhistorie.

2017-30 Endring i studietilbud: Kontinentalfilosofi
Bakgrunnen for saken, til dels en oppfølgingssak til 2017-19 (om «emnerotasjon»), ble
presentert.
Det ble presisert at det fortrinnsvis er studenttallene på de aktuelle emnene som gjør det til et
naturlig grep med sammenslåing her.
Vibeke Tellmann advarte mot en negativ spiralvirkning (dårlig tilbud – færre studenter – enda
dårligere tilbud) av et slikt vedtak og beklaget at de aktuelle faglærerne ikke var hørt/hadde
latt seg høre fra i større grad.
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Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til forslaget om å slå sammen FIL215/FIL315 og FIL262/FIL362
felles emne i «Kontinentalfilosofi» - med 10 stemmer. Tellmann avstod fra stemmegivning.
Emneplanen vil legges fram for instituttrådet på et senere tidspunkt.

2017-31 Framtidige stillingsutlysninger ved Examen philosophicum
Det ble redegjort grundig for saken, som i hovedsak handler om at det nå er nødvendig å
starte prosessen med å erstatte de ansatte (4-5) som vil pensjonere seg i de neste 3-4
årene. Instituttledelsen ønsker å gjøre dette på en måte som også styrker fagmiljøet på
instituttet.
Av spørsmål som reiste seg i diskusjonen, nevnes:
•
•
•

Hvorvidt det bør settes krav om norskferdigheter, eventuelt skandinaviske
språkferdigheter.
Situasjonen for deltidsansatte. Det framkom ønske om å presisere også i vedtaket, at
disse skal tilgodeses parallelt med nyutlysninger.
Hvorvidt det er ønskverdig (og kanskje også mulig) å lyse ut stillingene med krav om
doktorgrad, fortrinnsvis med stillingstittel som «førsteamanuensis»

Et noe justert vedtak reflekterer diskusjonen
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg forslaget om å lyse ut fem heltidsstillinger ved Examen
philosophicum i perioden 2018-2020. To stillinger lyses ut med søknadsfristen ultimo januar
2018, og med ønsket tiltredelse fra 01.08.18.
Forslag til utlysningstekst(er) legges fram for instituttrådet på et senere tidspunkt.
I tillegg settes det av ca. 70 % ressurser til fordeling på fortrinnsrett-berettigede ansatte.

2017-32 Justering i studieplan for retorikk
Sak om «påtvunget» endring i retorikkstudieplanen, etter nedlegging av emnet RET101
Retorikk, ble lagt fram.
Vedtak:
Studieplanen for retorikk vert endra slik at MEVI104 erstattar RET101 som obligatorisk emne
i spesialiseringa. Endringa gjeld frå og med våren 2018.

