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Tid:    Torsdag 23.04 kl. 09.15 – 11.40 
Sted:  «Teams» 
 
 

 
I Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Det ble meldt to saker til eventuelt: 

- Nominasjonskomite instituttrådsvalg 
- Ønske om forlengelse for prosjektstillinger ved Examen philosophicum 

 
II Vedtakssaker 
 
04-20 Forskerutdanningsmelding 
 
Instituttleder redegjorde for meldingen. Det ble noe diskusjon av formuleringene knyttet til at 
våre kandidater «ikke når opp» i konkurransen om stillinger, flere mente dette kunne 
problematiseres.  
 
Det ble uttrykt støtte til PhD-programmets omtale/satsning på «alternative karriereveier». 
Videre ble det uttrykt bekymring for at de årlige statusmøtene utgår.    
 
 

 Referanse 
2020/4294 

Referatdato 
24.04.20 
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 23.04.20
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Referent 
Steinar Thunestvedt 

Deltakere: Steinar Bøyum. Vibeke Tellmann, Eivind Kolflaath, Alois Pichler, Mette Hansen, Kevin Cahill, Pål 
Antonsen, Deirdre Smith (vara), Andreas Ivesdal, Twisha Mukherjee, Håkon Schrøder 
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Vedtak:  
 
Ph.d-utdanningsmelding for 2019 vedtas 
 
05-20 Studiekvalitetsmelding 
 
Instituttleder redegjorde for meldingen og prosessen som brakte den fram. 
I diskusjonen ble bl. a. arbeidslivrelevans og oppretting av praksisemne tematisert som 
mulige satsningsområder/forbedringspunkter i bachelor-programmet vårt. 
 
Instituttleder orienterte også, i forbifarten, om de nye opptakstallene for FoF. Det er en sterk 
oppgang på førstevalgssøkere i årsstudiet og på master i filosofi, men markant nedgang for 
begge bachelorprograrmmene. 
 
Vedtak: 
 
Studiekvalitetsmelding for 2019 vedtas 
 
 
III Orienteringssaker 
 

• Generell orientering om status under Korona-pandemien: Instituttleder redegjorde for 
den spesielle situasjonen de siste ukene. Hovedbudskapet er at dette har gått 
forbausende bra, men med økende antall HMS-utfordringer som følge av krevende 
hjemmesituasjon.  
 
Det ble signalisert «gradvis oppmyking» i tiden som kommer, men selvsagt fortsatt 
uklart hvilken takt og hvilket omfang dette vil ha.  
 
Det ble redegjort for noen av utspillene fra universitetsledelsen under pandemi-
situasjonen. Både beslutningen om en ekstramåned for stipendiater (og 
etterpåfølgende «kontrabeskjed») og viserektor sin uttalelse om at bokstavkarakterer 
kan utgå nå i vår, har medført til dels nokså sterke reaksjoner i store deler av 
universitetsmiljøet.  
 
Fra studenthold (Schrøder) ble det uttrykt sterk bekymring for at mange studenter har 
problemer i denne situasjonen, og det er indikasjoner på at en del vil falle fra eller er i 
ferd med å falle fra. 
 

• Endringer i vurderingsformer som følge av Korona-situasjonen: Det ble gjort rede for 
de endrede vurderingsformene ved vårens eksamen.  
 
Mette Hansen uttrykte beklagelse for at obligatoriske arbeidskrav er fjernet. 
Instituttleder presiserte at disse må tilbake ved eventuell digital undervisning til 
høsten. 

 
• Orientering fra sist fakultetsstyremøte: Eivind Kolflaath orienterte om de viktigste 

saken fra fakultetsstyremøtet nå i april (økonomirapport med stor Corona-usikkerhet, 
HMS-plan/medarbeidersamtaler, endring i gradsreglementet (bortfall av 
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tosensoordning)ved stryk, endring i FUND-kriterier er stikkord som beskriver det 
viktigste). 
 

• Referat fra sist møte i Utvalg for Ex amen filosofikum: Vibeke Tellmann orienterte, jf. 
også eventuelt-sak om stillingsforlengelser. 
 
 

• Undervisningsplan for høstsemesteret 2020: Høsten plan ble presentert, med de 
opplagte forbehold. Det var ingen kommentarer til planen. 
 

• Retningslinjer for personvern ved digital undervisning: Eivind Kolflaath hadde til dels 
sterke innsigelser mot dette skrivet. Det framstår som uklart, «uferdig» og er også 
inkonsistent på flere punkter.  

 
• Orientering og diskusjon om (nytt) kvalitetssystem for utdanning – og mulige 

implikasjoner for instituttreglementet: Instituttleder redegjorde for UiB sitt nye 
kvalitetssystem og pekte på at vårt instituttreglement har behov for noe justering som 
følge av dette, bl. a. fordi «programstyrene» har fått en rolle i det nye systemet som 
det antageligvis ikke er dekning for i vårt reglement. Vi må også formalisere 
emneansvaret i større grad enn nå. 

 
• Arbeidsgruppe for effektivisering av undervisning- og vurderingsformer: Det ble 

redegjort for ny arbeidsgruppe som skal foreslå kutt i undervisningsporteføljen. 
Instituttleder signaliserte at det neppe er aktuelt å nedlegge kurs, men noen 
instituttrådsmedlemmer mente at også dette burde vurderes. 
Det ble uttrykt bekymring for konsekvensene m.h.t. kvalitet og gjennomføring/frafall. 
Videre ble det uttrykt ønske om kvinnelig deltakelse i arbeidsgruppen. 

 
 
IV Eventuelt 
 

A) Nominasjonskomité: Fakultetetsstyret har formelt oppnevnt nominasjonskomité ved 
instituttet (jf. tidligere sak i rådet). De ber nå komiteen om å starte arbeidet for å finne 
(vara)representanter til gruppe B og representanter og vararepresentanter til gruppe 
D. I gruppe B har det kommet ett forslag - Leon Commandeur - og dermed er han i 
praksis valgt som representant fra august.  
 

B) Forlengelse av stillinger ved «Godt forberedt»: Pål Antonsen fremmet ønske om at 
det ble satt i verk tiltak for å få forlenget stillingene til Wilutzky og Vogt, som følge av 
pandemi-problemer. Instituttledelsen forsikret om at de ville se på saken. 
 
Vibeke Tellmann antydet at dette ville blir fulgt opp av Exphil-utvalget. 


