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Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

 Instituttrådet 
  
  

Tid:           Torsdag 05.12.19 kl. 12.30 – 14.00 
Sted:        Sydnesplassen 12/13, møterom 1. etasje 
Til stede:  Steinar Bøyum, Eivind Kolflaath, Vibeke Tellmann, Alois Pichler, Kevin Cahill, Rune Falch (vara), Pål 
Antonsen, Ståle Melve, Matthew Coffay, Natalie Timland, Twisha Mukherjee  
 
 

 
Referat fra instituttrådsmøte 05.12.19 
 
I Godkjenning av innkalling og sakliste 
 

1) Det mangler punkt for «Godkjenning av innkalling og sakliste» i innkallingen. 
2) Alois Pichler utelatt fra innkallingen 
3) Feil dato i innkalling. 

 
Det ble meldt 3 saker til «Eventuelt» 
 
 
II Vedtakssaker 
 
2019-15 Utlysning av stilling(er) som stipendiat og/eller postdoktor 
 
Flere ga uttrykk for bekymring over kvinneandelen blant stipendiater og postdoktorer, og 
muligheter for å påvirke dette ble drøftet. 
 
Vedtak:  
 

1) Stilling som stipendiat eller postdoktor utlyses med grunnlag i søknader fra 
fagmiljøene i februar 2020, med sikte på tilsetting fra august/september 2020. 
Utlysningstekst legges fram for og vedtas i instituttrådet før publisering. 

Referanse Dato 

2019/26210-STT 06.12.2019 
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2) Ytterligere en stilling som stipendiat eller postdoktor utlyses over sommeren i 2020, 
med sikte på tilsetting i januar 2021. 

 
 
2019-16 Utfyllende regler for PhD-program ved FoF. 
 
Instituttleder redegjorde for bakgrunnen for saken og hvorfor det er nødvendig med en 
justering av instituttets PhD-retningslinjer i kjølvannet av fakultetet sitt nye PhD-program. 
Det ble noe diskusjon om deler av reglementet (slik det kommer til uttrykk via 
nettpresentasjonen av det), særlig hva som var å forstå som obligatoriske aktiviteter. 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet slutter seg til «Utfyllende regler for PhD-program ved FoF», men ber om at det 
tydeliggjøres i den endelige versjonen av reglementet hva som er obligatorisk og ikke 
obligatorisk for PhD-studentene. 
 
 
2019-17 Studieplanendring i retorikk 
 
I behandlingen av denne saken ble det vist til orienteringssaken der instituttet spiller inn en 
del synspunkt på retorikkprogrammet. 
 
Instituttleder antydet bl. a. at viljen til nedlegging av programmet kanskje er noe mindre enn 
tidligere (eller tidligere antatt), også på fakultetet.   
 
Vedtak:  
 
Instituttrådet slutter seg til foreslått endring i studieplan for retorikk. 
 
 
 
III Orienteringssaker 
 

• Fakultetsstyresaker (fra møter 29.10 og 03.12). Eivind Kolflaath informerte om de 
viktigste/mest relevante sakene fra de to siste møtene i fakultetsstyret: 
- Utfyllende regler for styringsorganene (endring i valgkretser, justering av 

instituttrådenes størrelse/sammensetning) 
- Dimensjonering av opptaksrammene ved HF (noe reduksjon for master i filosofi) 
- Oppretting av programstyre for forskerutdanningen ved HF (FFU fyller rollen) 
- Oppnevning av «fremragende underviser» (Ingunn Lunde) 
- Formidlingsprisen til Ole Hjortland/Pål Antonsen 
- Athen-instituttet – redusert finansiering og redusert rolle 
- Oppretting av studiekvalitetskomité 
- Budsjett 2020: Det budsjetteres med balanse for 2020, men målsettingen om 

inndekning av underskuddet til 2023 står fast. Antallet stipendiathjemler er 
markant redusert (til 60). 

- Bemanningsplan 2020-2023 (jf. orienteringssak) 
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• Referat fra sist møte i Undervisningsutvalget: Det ble noe diskusjon om forslaget 

knyttet til obligatoriske forelesninger. Instituttleder forsikret om at dette vil behandles 
grundig før vedtak. 
 

• Referat fra sist møte i Utvalg for Examen philosophicum 
 

• Referat fra sist møte i Forskningsutvalget 
 

• Retorikkprogrammets framtid: Svar på spørsmål til fakultetet. Instituttleder redegjorde 
for pågående dialog med fakultetet 
 

• Ekstern fagfelle: Retningslinjer: De nye retningslinjene for eksterne fagfeller (tidligere 
«programsensor») ble presentert. 
 

• Rutine for bedømmelse av PhD-avhandlinger: Det nye reglementet ble lagt fram, et 
viktig punkt er muligheten til omarbeiding av avhandlingen på visse vilkår. 
 

• Revisjon av fakultetets bemanningsplan: FoF får ingen nye tilsettinger i denne 
omgang, men kan påregne reansettelse av de stillingene som pensjoneres i løpet av 
perioden. 50 % lingvistikk-stilling blir imidlertid overført til FoF (Språkkunnskap) etter 
pensjonering  
 

• Informasjon om personalsak. 
 
 
Eventuelt 
 

• Kvinner i «Semesternytt»: Alois Pichler påpekte at bildeutvalget i vårt 
«Semesternytt» kan synes å ha en skjev kjønnsbalanse.  
 
Dette blir undersøkt grundigere i tiden som kommer.  

 
• Langtidsplaner: Adm. sjef. forsikret om at arbeidet med individuelle langtidsplaner 

pågår, og er snart ferdigstilt. Det må imidlertid behandles grundig i arbeidsgruppen 
før første versjon sendes ut, noe vi håper å få til i løpet av få uker. 

 
• Instituttdag: Det synes å være stemning for å fortsette tradisjonen med 

instituttdagen, men kanskje noe senere enn medio februar denne gangen. 
 
 
 
 
 Steinar Thunestvedt 
 administrasjonssjef 
 


