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Referat fra instituttråd 11.04.19 
 
I Godkjenning av innkalling 
 
Det var ikke nevneverdige merknader til innkallingen 
 
 
II Orienteringssaker 
 

 Referat fra fakultetsstyremøte. Eivind Kolflaath refererte fra sist møte i fakultetsstyret:  
HMS-plan (der medarbeidersamtaler ble særskilt tematisert), oppretting av 
nominasjonskomiteer, regnskap 2019 (prognose er nå – 16 mill. i akk. underskudd på 
grunnbevilgningen), professoropprykk for Franz Knappik, ny instituttleder (Bøyum). 

 
 Referat fra Undervisningsutvalget: Ole Martin Skilleås orienterte om forslag til essay-

pris for studenter. Ellers ingen større saker 
 

 Referat fra Utvalg for Examen philosophicum: Rune Falch orienterte om DIKU-
prosjektet og søknad om insentivmidler som videreføring av dette. Exphil-utvalget 
uttrykker ellers bekymring knyttet til innholdet i ny emneplan ved MN og uttrykte ellers 
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bekymring for tidsaspektet. Utvalget finner det beklagelig at de ikke har blitt 
tilstrekkelig involvert i arbeidet.     
 

 Meritteringsordning for fremragende undervisning ved HF – implementering: 
Instituttleder orienterte om FUND-ordningen. 
 

 Oppnevning av arbeidsgruppe for Integrert masterprogram i Philosophy, Politics and 
Economics: Instituttleder orienterte om nedsetting av arbeidsgruppe for PPE-
program. 
 

 Oppfølging av postdoktorer ved Det humanistiske fakultet – oppfølging: Instituttleder 
orienterte om prosess – forskningsutvalget arbeider med innspill i sakens anledning. 
 

 Tildeling forskningssatsing HF: Hjortland sin logikkgruppe er en av tre forskergrupper 
som har blitt tildelt 200 000 i HF sin forskningssatsing. 
 

 Etablering av PhD-program ved HF – oppfølging: Instituttleder orienterte om 
prosessen, der det er innspillsfrist for instituttene 3. juni d.å. 
 

 Stillingsutlysning Exphil – orientering: Instituttleder orienterte om møte med fakultetet 
med sikte på utlysning av to (ordinære) førstemanuensisstillinger. 
 

 Informasjon om nytt system for kvalitetsarbeid i utdanningene: Instituttleder orienterte 
om Studieadministrativ avdeling sitt nye system for «dialogmøter og 
egenvurderinger» på utdanningsfeltet (det nye kvalitetssikringssystemet), innebefattet 
noen misforståelser skrivet har forårsaket. Det synes å være slik at det nå skal 
rapporteres på det som oppfattes «problematisk», noe som nok gjør systemet 
vesentlig mindre ambisiøst enn hva det kunne synes som.   

 
I saken ble også spørsmålet om ordningen med emneansvar ved vårt institutt drøftet. 

 
 
III Vedtakssaker 
 
2019-05 Forskerutdanningsmelding for 2018 
 
Instituttleder presenterte utkast til forskerutdanningsmelding. 
 
Det var noe diskusjon om en og annen formulering, og til innholdet i det vedlagte «Rammer 
for PhD-program (FoF)», men rådet slutter seg til meldingens innhold.  
 
Det ble enighet om enkelte mindre språklige justeringer. 
 
Vedtak:  
 
Instituttrådet slutter seg til forslaget til forskerutdanningsmelding, med de endringer som kom 
fram i møtet. 
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2019-06 Innmelding av planer for oppretting og nedlegging av studieprogrammer i                
              2019: Retorikkprogrammet 
 
Instituttleder presiserte hovedargumentene for at FoF ikke lenger kan ansvaret for 
programmets framtid: Den faglige kvaliteten holder ikke tilstrekkelig mål (jf. 
Programsesnorrapport), ressursgrunnlaget er ikke tilfredsstillende og studentvolumet er ikke 
tilstrekkelig.  
 
Uttalelse fra Programstyret i retorikk v/ Hansteen ble lagt fram og instituttrådet tilpasset 
foreslått vedtaksformulering til en formulering mer i tråd med programstyrets forslag. 
 
Vedtak:  
 
Instituttleder gir melding til HF om at FOF ikke lenger kan ta ansvaret for 
Retorikkprogrammets faglige og administrative drift dersom ikke den faglige og 
administrative bemanningen styrkes. 
 
 
 
 
Reidar Lie 
instituttråd Steinar Thunestvedt 
 administrasjonssjef 
 
 
 
 
 
 
 
 


