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

II Orienteringssaker
•

Fakultetsstyresaker: Instituttleder orienterte om vår PPE-søknad som ble behandlet
og godkjent i sist fakultetsstyremøte.

•

Referat fra sist møte i forskningsutvalget: Kevin Cahill refererte fra sist møte og det
pågående arbeid i forskningsutvalget med å øke (kvaliteten på) publikasjonene ved
instituttet. Mentorordning for stipendiater arbeides det også med.

•

Referat fra sist møte i fagstudieutvalget: Ole Martin Skilleås orienterte om pågående
saker (finjustering av studieprogrammer, ny frist for emne-/studieplanendringer,
utforming av nytt retorikkprogram)

•

Examen Facultatum og førstesemesterstudiene ved HF – rapport fra arbeidsgruppe.
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Adm. sjef orienterte om arbeidsgruppens forslag (bl. a. sammenslåing av Akademisk
skriving og Tekst og kultur) og nylig behandling i fakultetets studiestyre (som
anbefaler videre utredning).
•

Nye rutiner ved utlysning av ledige stillinger ved UiB: Det ble kort redegjort for
innholdet i brev fra Universitetsdirektøren der rutinene for utlysning av midlertidige
stillinger presiseres/innskjerpes (jf. vedtakssak 25 nedenfor)

•

Orientering om fakultetsøkonomien: Instituttleder redegjorde for hovedtrekkene i
økonomisk status og nylig sendt førsteutkast til budsjett for 2018, innbefattet et
tilleggsnotat fra dekanen.

III Vedtakssaker
2017-25 Midlertidige stillinger og eksternfinansierte prosjekter
Saken, for øvrig noe endret fra den saken som det ikke ble tid til å behandle i forrige
instituttrådsmøte, ble presentert og drøftet nokså inngående.
Instituttleder ønsket et tillegg til vedtaksforslaget som gjør det mulig å ansette fast i
forbindelse med eksternfinansierte prosjekter i den grad dette er sammenfallende med
bemanningsplaner og strategi ellers.
Vedtak:
FoF vil implementere Universitetsstyrets vedtak på følgende måte:
Prosjektbaserte forskere skal primært ansettes som postdoktorer ved FoF, enten som en del
av rekrutteringsstillingene som er tillagt FoF, eller som eksternt finansierte postdoktorer. FoF
må til enhver tid vurdere hva som er den mest hensiktsmessige fordeling av
rekrutteringsstillingene mellom kategorien postdoktor og stipendiat. FoF kan også bruke sine
egne hjemler som egenandel i eksternt finansierte prosjekter. Ved slike ansettelser skal det
gå klart fram at dette er kvalifiseringsstillinger der karriereutvikling for stillinger utenfor FoF
inngår som et vesentlig element.
I tilfeller der det planlegges fremtidig utlysning av faste vitenskapelige stillinger ved FoF vil en
vurdere om det er hensiktsmessig å ansette forskere i fast ansettelse som prosjektbasert
forskerstilling.
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2017-26 HMS-plan
HMS-plan ble lagt fram.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til foreslått HMS-plan for FoF

2017-27 Studentstatistikk etter høstens studentinntak
Oppdatert studentstatistikk ble lagt fram. Tallene viser en betydelig økning i studenttall (og
studiepoengproduksjon) både på ExPhil og ved fagstudiene i filosofi de siste årene, med det
resultat at bemanningssituasjonen kan bli anstrengt allerede fra 2018/19 dersom
studenttallet holder seg på dette nivået.
Vedtak:
Instituttrådet tar studentstatistikken til orientering og ber instituttledelsen treffe de nødvendige
tiltak for å motvirke misforhold mellom personalressurser og studenttall i årene som kommer.

2017-28 Studentfrafall: Kartlegging og forslag til tiltak – nedsetting av arbeidsgruppe
For å svare på et stadig sterkere fokus på frafalls- og gjennomstrømmingsproblematikk ved
UiB, er det ønskelig å identifisere og iverksette flere tiltak også på vårt institutt som kan ha
en reell effekt på studentfrafall.
Instituttrådet drøftet forklaringer og mulige tiltak, i tillegg til de vi allerede har gjennomført
(mentorordning mv.). Trass i en viss skepsis til om det var så mye å gjøre med problemet,
ble det enighet om å sette ned en komité for å arbeide videre med saken.
Vedtak:
Det settes ned en arbeidsgruppe for å utrede (program)frafallet i filosofistudiene ved FoF, og
foreslå tiltak som kan motvirke dette. Fagstudieutvalget får fullmakt til å utarbeide nærmere
spesifisert mandat og til å sette ned arbeidsgruppen.

