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Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

 Instituttrådet 
  
  

 
Tid:               Torsdag 28.05 kl. 09.15 – 11.00 
Sted:             «Teams»    
Til stede:       Steinar Bøyum, Vibeke Tellmann, Kevin Cahill, Mette Hansen, Eivind Kolflaath, Alois   

Pichler, Pål Antonen, Ståle Melve, Anders Ivesdal, Haakon Ben Schrøder, Twisha 
Muherjee 

 
 
 
Referat fra instituttrådsmøte 28.05.20 
 
 
I Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste 
 
II Orienteringssaker 
 

• Generell orientering om pandemi-situasjonens konsekvenser: Instituttleder informerte 
om gradvis økende kontortilstedeværelse, planleggingsutfordringene foran 
høstsemesteret – der romsituasjonen er uavklart for Exphil sitt vedkommende – og 
annet relevant. Forelesningene vil imidlertid gå digitalt.  
 
Ca. 25 % av FoF-staben er i risikosonen, dette skaper tilleggsutfordringer.  

 
• Budsjettinnspill 2021: Det ble orientert om den forestående budsjettinnspillprosessen 

til fakultetet, og presisert at det er svært lite realistisk å få gjennomslag for større 
tiltak. Retorikkprogrammets skjebne og styrking av forskningsinfrastruktur ble nevnt 
som mulige ting å tematisere i vårt innspill. 
 
Utkast til instituttets budsjettinnspill blir sendt til instituttrådet for uttalelse før det blir 
sendt til instituttet ultimo juni.  
 

Referanse Dato 

2020/5385-STT 28.05.2020 
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• Rutine for bedømmelse av PhD-avhandlinger: Hovedpunkter i de nye retningslinjene 
ble kort gjennomgått 
 

• Utlysing av status som framifrå undervisar (FUND): Kort orientering ble gitt, bl. a. om 
at man nå kan søke som «undervisningsmiljø». Søknad fra Examen philosophicum 
kan bli aktuelt meldte leder av Exphil-utvalget 
 

• Referat fra sist møte i Utvalg for Examen philosophicum: Referatet ble summarisk 
gjennomgått (men jf. vedtakssak 2020-06) 
 

• Referat fra sist møte i Forskningsutvalget: Referatet ble summarisk gjennomgått (men 
jf. vedtakssak 2020-07) 
 

• Referat fra sist møte i Fakultetsstyret (26.05.20): Eivind Kolflaath orienterte om de 
viktigste sakene: 
 
- (Hørings)sak om rekrutteringsstillinger der det bebudes revisjon av eksisterende 

tildeling av hjemler og kanskje også revisjon av selve kriteriemodellen som 
anvendes i dag 

- Økonomirapport: Det synes å være en (kortsiktig) «Corona-effekt» grunnet 
redusert aktivitetsnivå på ca. 6 mill., men det meste av dette er knyttet til midler 
utenfor selve grunnbevilgningen. 

- Kravet om at TMS-stillinger skal munne ut i faste stillinger (innenfor det aktuelle 
fagfeltet) bortfaller.    

 
 
III Vedtakssaker 
 
2020-06 Ensensorordning ved Examen philosophicum 
 
Instituttleder redegjorde for sakens historikk og bakgrunn og anbefalte en ordning i tråd med 
det Utvalg for examen philosopicum kom fra til i sist siste møte. 
 
Instituttrådet støttet saken.  
 
Det var noe diskusjon om i hvilken grad detaljene og intensjonene i den foreslåtte ordningen 
burde ekspliseres i selve vedtaket. Man samlet seg om en vedtaksformulering som kanskje i 
sterkere grad enn den opprinnelig foreslåtte, binder instituttet til å forestå framtidig Exphil-
sensur langs de linjene som er skissert i saksframstilingen.  
 
Gruppe B-representant Antonsen var uenig i den foreslåtte ordningen, men valgte å ikke 
fremme alternativt forslag. 
 
Vedtak: 
 
Ordningen med én sensor ved examen philosophicum gjøres permanent og implementeres i 
tråd med Utvalg for examen philosophicum sin anbefaling. 
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2020-07 Revisjon av kriteriene for tildeling av smådriftsmidler 
 
Forskningsutvalet har følt behov for noko presisering og tydeleggjering av kriteriene for 
tildeling av smådriftsmidler. 
 
Instituttrådet hadde ikkje større motforestillingar mot desse.  
 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet slutter seg til «Retningslinjer for tildeling av smådriftsmidler». Kriteriene vil vere 
gjeldande frå dags dato 
 
 
2020-08 HMS-arbeid og HMS-planar 
 
Det blei gjort greie for planane for det vidare HMS-arbeidet i tida som kjem. Ikkje minst blei 
det presisert at ein snart skulle begynne med medarbeidarsamtalar («over sommaren»). 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet slutter seg til her framlagt for HMS-arbeidet ved instituttet 
   
 
2020-09 Utlysing av stilling (50 %) i didaktikk og skriveopplæring 
 
Instituttet sine skriveopplæringsaktivitetar har vore aukande dei siste åra og Humanistisk 
fagdidaktikk ser ut til å ha etablert seg. 
 
Det var noko diskusjon om passande stillingstittel og andre sider ved innretninga på sjølve 
utlysninga, men rådet stilte seg bak framlegget. 
 
Vedtak: 
 
Instituttet ber Det humanistiske fakultet om å lyse ut 50 % fast stilling i didaktikk og 
skriveopplæring. 
 
 

Steinar Thunestvedt 
                                                                                     administrasjonssjef 
 
 
 
 
 



 side 4 av 4 

 
 
 
   

 
 
 
 


