
 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
 

Postadresse 
Postboks 7800 
5020 Bergen 

Telefon 55 58 00 00 
postmottak@uib.no 
Internett www.uib.no 
Org no. 872 789 542 

Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudier 
fof@hf.uib.no 
Telefon 55 58 23 82 
Telefaks 55 58 96 51 

Besøksadresse 
Sydnesplassen 
12/13 
Bergen 
 

Referent 
Deirdre C P Smith 
55583969 

side 1 av 3 

REFERAT FRA INSTITUTTRÅDSMØTE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 

 
 
 
 

Saker 
 
I Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Vedtakssak 2019-22 er utformet som orienteringssak og dermed flyttet til orienteringssaker. 
 
II Orienteringssaker 
 

• Fakultetsstyresaker: Eivind Kolflaath orienterte om relevante fakultetsstyresaker fra 
sist møte (23.10):  

- komiteer for professoropprykk (Huifeldt) 

- meritteringsordning for undervisning: Skjer på individ- eller gruppebasis, etter 
søknad med frist en gang i året, bedømmelse av bedømmelseskomité. 
Den/de som blir meritert får «fremragende» tittel i tre år og økonomisk 
belønning. Diskusjon: Den økonomiske belønningen representerer en form for 
lønnsforhandling uten at fagforeningen er involvert. Også merittordningen er 
en fremheving av undervisning som er en vanlig arbeidsoppgave i tillegg til at 
den gir en gruppe/individ ekstra muligheter hvor det allerede er en skjev 
fordeling. 

• Referat fra sist møte i UFF: Ingen orientering 

 Referanse 
 2018/2925 

Referatdato 
21.02.19 

Møtedato 
19.11.18 

Det humanistiske fakultet 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
Instituttrådet 

 

 Innkalt av 
 Reidar Lie 

Referent 
Deirdre C. P. Smith 

Deltakere:  Reidar Lie, Mette Hansen, Eivind Kolflaath, Alois Pichler, Vibeke Tellmann, Rune Falch (vara), Pål 
Kvarberg, Henrik Dalstø (vara) 
Forfall:      Carola Freiin von Villiez (vara), Audun Haddal, Student NN, Student NN 
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• Referat fra møte i Utvalg for Examen philosophicum: Vibeke orienterte om positiv 
tilbakemelding om én sensorordning med sensur av egne studenter; JU og MN satser 
på endring av undervisningssemester for alle fag; positivt møte med KMD angående 
å opprette egen fakultetsvariant. 

• Revisjon av Examen facultatum ved HF: Tekst og kultur legges ned. Språk og 
kommunikasjon endrer navn til Språkkunnskap f.o.m. våren 2019. Diskusjon: 
bekymring at de to gjenstående ex.fac. emnene, Språkkunnskap og Akademisk 
skriving er ferdighets/redskapsfag og ikke ivareta perspektiver på humaniora. Det ble 
peket ut at den nye RET100 (se vedtakssak 2018-19) ivaretar noen av Tekst og 
kulturs perspektiver på humaniora.  

• Budsjett 2019 (fakultetsstyresak 4. desember): Reidar Lie orienterte om driftsbudsjett, 
økning i studiepoengproduksjon (ligger på topp på HF 
studiepoengproduksjon/ansatt), økning i publikasjonspoeng og rammene for disse 
(åpen vs. lukket) og bemanningsplan frem til 2022 (én avgang som blir erstattet, om 
trenden med økt studiepoengproduksjon fortsetter kanskje ny stilling). 

• Stans i tilsettingsprosess for to stillinger ved Examen philosophicum: Reidar Lie 
orienterte om bakgrunnen for stans i tilsettingsprosessen. Både Den juridiske og Den 
matematisk-naturvitenskapelige fakultetene flytter alt ex.phil. undervisning til senere i 
studieløpet. Dette medfører et opphold av flere år i ex.phil. undervisning ved begge 
fakulteter og dermed behov for færre, ikke flere ansatte. I tillegg vil undervisning 
senere i studieløpet krever andre kvalifikasjoner enn kvalifikasjonene oppgitt i 
utlysningsteksten for stillingene, f.eks. om ex.phil. omgjøres til et perspektiv fag.  

 
III Vedtakssaker 
 
2018-19 Oppretting av nytt emne i retorikk: RET100 Innføring i retorik 
 
Reidar Lie orienterte kort om bachelorprogrammet i retorikk, dens status ved instituttet og et 
ønske om å trekke krav for den i retning filosofi for å gjøre det lettere for studenter med en 
bachelorgrad i retorikk å kunne søke opptak til f. eks. et masterprogram i filosofi. Pål 
Antonsen og Alois Pichler kom med endringsforslag som etter avtale ble ettersendt via epost. 
 
Vedtak:  
Instituttrådet slutter seg til forslaget til ny emneplan i RET100 Innføring i retorikk, inkludert 
endringsforslag fra Pål Antonsen og Alois Pichler. 
 
 
2018-20 Endring av sensurording ved Examen philosophicum 
 
Etter en lenger diskusjon av Utvalg for Examen philosophicums forslag i notatet til 
instituttrådet om enesensorordning, kom instituttrådet fram til og stemte over to forslag: 
Forslag I – enesensorordning med sensur av andres studenter; Forslag II – minst én 
fakultetsvariant enesensorordning med sensur av egne studenter og minst én 
fakultetsvariant med enesensorordning av andres studenter. Implementering av intern 
veiledning er en forutsetning for begge forslag. Når like mange stemte for begge forslag ble 
instituttlederes stemme for Forslag II avgjørende. 



 side 3 av 3 
 
 
 
   

Vedtak:  
Instituttrådet slutter seg til forslaget om å innføre en prøveordning med én sensor for 
vårsemesteret 2019. På seminarmodellen skal minst én fakultetsvariant praktisere ordningen 
slik at seminarlederne sensurerer egne studenter, og minst én fakultetsvariant slik at 
seminarlederne sensurerer andres studenter. Det forutsettes at undervisningslaget 
utarbeider en felles, skriftlig veiledning for seminarlederne for hver enkelt seminaroppgave 
som skal foreligge før seminarsamlingen hvor oppgaven blir presentert. Det skal ansettes en 
ekstern tilsynssensor i tilknytning til prøveordningen som vil ivareta bl.a. kontrollfunksjoner. 
 
Utvalg for Examen philosophicum får ansvaret for å utarbeide implementeringsplan og til å 
ferdigstille sensuropplegget langs de linjene som er skissert i utvalgets notat. 
 
Ordningen evalueres etter vårsemesteret 2019. Videreføring etter dette vil kreve nytt vedtak i 
instituttrådet. 
 
2018-21 Valg av representant til tilsettingskomité for instituttleder 
 
Lie orienterer om søkerne og hvem ellers som sitter på komitéen. En avstemming på de 
innsendte forslag til kandidatene. Gunnar Karlsen ble fjernet fra listen grunnet vennskaps 
forholdet til en av søkerne. Valg av representant skjer anonymt med én lapp for representant 
og én lapp for vara. 
 
Vedtak:  
Instituttrådet velger Ole Hjortland til å representere instituttrådet som 
arbeidsgiverrepresentant i innstillingsutvalget for tilsetting av ny instituttleder. 
 
Vibeke Tellmann velges til varamedlem. 
 
 
2018-22 Stans i tilsettingsprosess for to stillinger ved Examen philosophicum 
 
Flyttet til Orienteringssaker. 
 
 
2018-23 Møteplan for vårsemesteret 2019 
 
Det ble peket ut at 7. februar er dato for instituttseminar. Ellers var det minst en A – gruppe 
representanter som ikke kunne møtes på de tre gjenstående møtedagene. 
 
Vedtak:  
Instituttrådet slutter seg til foreslått møteplan, med unntak av møtet 7. februar som forholdes 
i tilfelle nøds møte. 


