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

 Fakultetsstyremøte 28. mai: Kolflaath orienterte om agenda i kommende møte, de to 
viktigste er sak om 80 studiepoeng som minstekrav til bachelorspesialisering og sak 
om ny økonomimodell ved fakultetet.  

 
 Endring av forskriften for graden philosophie doctor: Viktigste endring er at 

kandidatene nå vil ha mulighet til en mindre omarbeiding av sin avhandling før den 
endelige komitéinnstillingen. 
 

 Etablering av PhD-program ved Det humanistiske fakultet: Svar fra FoF: Høringssvar 
fra instituttet ble presentert, med presisering om at det fortsatt er mulig å komme med 
kommentarer til dette (til forskningsutvalget v/ Fossheim). 
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 Tildeling av insentivmidler til Examen philosophicum: Vår søknad om insentivmidler 

har blitt innvilget, med 365 000 i bevilget beløp. 
 

 Utlysning av priser ved Det humanistiske fakultet 2019: Formidlingspris, 
Spurvuglepris og prisen for yngre forskere har alle frist 15. juni. 
 

 Felles rutiner for oppfølging av fleksitid, ferie og seniordager: I brev fra HR-
avdelingen bæres det bud om en ytterligere innstramming i praktiseringen av 
ferieavvikling mv. 
 

 
III Vedtakssaker 
 
2019-07 Utlysning av to stillinger som førsteamanuensis ved Examen philosophicum 
 
Instituttleder redegjorde for bakgrunnen for ønsket om å lyse ut disse stillingene som 
førsteamanuensis. 
 
Instituttrådet hadde ikke innsigelser til å lyse stillingene ut på dette nivået og å rette de 
spesifikt inn mot MN-fakultetet sitt behov. 
 
Rådet ønsket imidlertid en presisering av kvalifikasjonskrav og bedømmelseskriterier i 
utlysningsteksten. Disse ble drøftet.  
 
Kvalifikasjonskravene blir som sådan: 
 

1) PhD i filosofi 
2) Publikasjoner på godt internasjonalt nivå 
3) Undervisningserfaring direkte relatert til problemstillinger utenfor filosofifaget 
4) Forskningserfaring direkte relatert til problemstillinger utenfor filosofifaget. 

 
Blant de som oppfyller kvalifikasjonskravene, vil disse momentene særlig vektlegges i tillegg 
til de rent faglige: 
 

 Omfanget av (relevant) undervisningserfaring 
 Graden av (dokumentert) erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid 
 (Dokumentert) interesse for forskning og undervisning knyttet til disiplinene ved  

MN-fakultetet.  
 
Vedtak:  
 
1 Det lyses snarlig ut to stillinger som førsteamanuensis ved Examen philosophicum, med  
   utlysningen tydelig rettet inn mot et revidert Exphil-opplegg ved MN-fakultetet. 
2 Instituttleder får fullmakt til å utforme utlysningstekst i retning av det som er antydet i  
   saksforelegget. 
3 Kravsspesifikasjonen til stillingene og hvilke momenter som vektlegges i vurderingen av  
   (de kvalifiserte) søkerne presiseres i den retning som rådet drøftet seg fram til. 



 side 3 av 3 
 
 
 
  

 
 
 
2019-08 Budsjettinnspill for 2020 
 
Det ble redegjort for prosessen med budsjettinnspill. Videre ble situasjonen knyttet til 
skjebnen for PPE-programmet (som stod øverst på vår prioriteringsliste i fjor) gjort rede for.  
 
Det er i år sterkt understreket fra sentralledelsen at budsjettønsker uten «egenandeler» fra 
fagmiljøet vil være virkningsløse.  
 
Instituttleder gjorde rede for hovedperspektivene i det han ser for seg bør være FoF sitt 
budsjettinnspill for 2020.  
 
Vedtak:  
 
Instituttleder får fullmakt til å utforme budsjettinnspill i den retning som ble forespeilt i møtet. 
 
 
2019-09 Valg av representant og vararepresentanter til instituttrådet – gruppe B 
 
I mangel av forslag på kandidater til instituttrådet i gruppe B (midlertidig innsatte), må 
instituttrådet fungere som valgforsamling, slik valgreglementet foreskriver.  
 
Det kom ingen forslag på kandidater utover valgkomiteens liste.  
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet velger Pål Antonsen som representant til instituttrådet for perioden 01.08.19 – 
31.1020. Julie Zahle, Sindre Søderstrøm og Preben Sørheim blir varamenn, i den nevnte 
rekkefølge. 


