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Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

 Instituttrådet 
  
  

Tid:            Torsdag 6. februar 09.15 – 11.00  
Sted:          Sydnesplassen 12/13   
Til stede:    Steinar Bøyum, Alois Pichler, Vibeke Tellmann, Mette Hansen, Eivind Kolflaath, Kevin  
                   Cahill, Pål Antonsen, Ståle Melve, Anders Ivesdal, student NN, student NN  
 
 
 
 
Referat fra instituttrådsmøte 06.02.20 
 
I Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
(Det kom fram ønske om å starte møtene kl. 09.00 i stdet for 09.15) 
 
 
II Orienteringssaker 
 

• Referat fra fakultetsstyremøte 04.02.19 (v/ Eivind Kolflaath): 
- Endring i mandat for forskningsutvalget: Dette blir nå også programstyre for PhD-

utdanningen ved fakultetet. 
- «Honours»-program: Trass i «lunken» stemning i fakultetsstyret, vil fakultetet gå 

videre med dette arbeidet, der FoF har en sentral plass. Kolflaath benyttet 
anledningen til å uttrykke sin egen skepsis til programmets mål og mening. 

- Mentorordning: HF innfører nå en (studentdrevet) mentorordning i fakultetsregi. 
Formodentlig vil den ikke gripe vesentlig inn i vår egen mentorordning. 

- Regnskap 2019: Underskuddet endte på 1,6 mill. En forklaring er at fakultetet nok 
en gang har fått problemer med stipendiatdimensjoneringen. 

 
• Søknader til Trond Mohn-stiftelsen: Instituttet har to prosjektsøknader til TMS. 

Instituttleder redegjorde for denne prosessen og pekte på de prinsipielle spørsmålene 
en slik søknad reiser. Det faktum at fakultetet forplikter seg til å lyse ut en stilling i det 
aktuelle «fagområdet» etter endt prosjekt og at det forventes at man stiller en 
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stipendhjemmel til rådighet i prosjektet, binder ressurser på en måte det lett kan 
reises innvendinger mot. Instituttleder signaliserte at dette er spørsmål det er naturlig 
å komme tilbake til ved en senere anledning. 
 

• Studiebarometeret: Det ble kort redegjort for resultatene fra det siste 
«Studiebarometeret», der FoF (bachelor-utdanningen) kommer noe bedre ut enn HF-
snittet og noe svakere ut enn UiB-snittet.  
 

• «Honours»-programmet: Det ble redegjort for prosessen fram til nå og videre, og FoF 
sin rolle i programmet. Mye synes svært uavklart fortsatt, ikke minst de 
ressursmessige konsekvensene. Formodentlig vil det være nødvendig å utvikle et 
eget ExPhil-opplegg for disse studentene. 
 

• Lønnspolitikk ved UiB (revidert lønnspolitikk dokument): Det ble henvist til det nye 
lønnspolitiske dokumentet, som ettersendes. 
 

• Orientering om mulig nytt HF-bygg: Instituttleder redegjorde for planene og arbeidet 
så langt. Planperioden vil strekke seg fram til 2023, og nytt bygg kan neppe forventes 
før tidligst 2025/26.   

 
• Studiekvalitet – krav til dokumentasjon: Styringsbrev fra Utdanningsdirektøren ble lagt 

fram, der det blir sterkt understreket at dokumentasjonen fra kvalitetsarbeidet fortsatt 
skal legges inn i UiB sin kvalitetsdatabase (inntil nytt system er på plass). 
 

• Studenttallsstatistikk: Den ferske statistikken viser fortsatt høye studenttall på 
fagstudiene i filosofi, tilnærmet samme nivå som i 2018. På Examen philosophicum 
hadde vi etter alt å dømme «All time high» i 2019. 
 
 

III Vedtakssaker 
 
2020-01 Regnskapsrapport for 2019 
 
Regnskapsrapport for 2019 (inkludert hovedtall fra Examen philosophicum-regnskapet) ble 
lagt fram, kommentert og forklart.  
 
Underskuddet på i overkant av 600 000 skyldes i hovedsak stor forbruk av Examen 
philosophicum-lærere ved filosofistudiene.  
 
Examen philosophicum-regnskapet viser et (akkumulert) underskudd på 958 000. Det 
vurderes som overraskende bra i lys av omstendighetene. 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet tar driftsregnskapet for 2019 til orientering 
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2020-02 Driftsbudsjett for 2020 
 
Forslag til driftsbudsjett ble lagt fram, med en inntektsramme på 2 666 000. Det foreslås at 
en tredjedel av underskuddet på 450 000 fra 2019 nedbetales i 2020, og at resten tas de to 
påfølgende år. 
 
Vedtak: 
 
Instituttet vedtar framlagt forslag til driftsbudsjett for 2020 
 
 
2020-03 Nominasjonskomité til instituttrådsvalget 
 
Det behøves nominasjonskomité for det forestående valget på gruppe B og D til 
instituttrådet. 
 
Vedtak:  
 
Instituttrådet oppnevner Vibeke Tellmann, Franz Knappik, Sindre Søderstrøm, Steinar 
Thunestvedt og student NN til nominasjonskomité 
 
Studentene bestemmer selv hvem som sitter i komiteen og melder dette så snart som mulig. 

 
 
 
 
 
 
 
 Steinar Thunestvedt 

 administrasjonssjef 
 
 
 
 
 
 
 


