
 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
 

Postadresse 

Postboks 7800 

5020 Bergen 

Telefon 55 58 00 00 
postmottak@uib.no 

Internett www.uib.no 
Org no. 872 789 542 

Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudier 

fof@hf.uib.no 
Telefon 55 58 23 82 
Telefaks 55 58 96 51 

Besøksadresse 
Sydnesplassen 

12/13 
Bergen 
 

Referent 
Steinar Thunestvedt 

55582384 

side 1 av 4 

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 04.11.10 

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
Instituttrådet 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SAKER 

 

I Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. 

 

 

II Orienteringssaker 

 

 Fakultetsstyresakene var fortsatt ikke lagt ut ved møtets start. 

 

 Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i filosofi og idéhistorie. 

 

Instituttleder redegjorde for hovedsakene på nasjonalt fagrådsmøte 15. og 16. 

oktober.  

- Publikasjonskanaler. Her er det nå gjort et nokså grundig arbeid. En viktig 

lærdom er at det nok er større rom for å plassere tidsskrifter på nivå 2 enn det 

man hittil har sett for seg. 

 Referanse 

 2010/11694 

Referatdato 

05.11.10 

 Møtedato 

 04.11.10 

Innkalt av 

Vigdis Songe-Møller  

 Referent 

 Steinar Thunestvedt 

Deltakere: Vigdis Songe-Møller, Eivind Kolflaath, Claus Huitfeldt, Ole Martin Skilleås, Gro 

Rørstadbotten, Rune J. Falch (vara), Kirsten Bang, Hein Berdinesen (vara), Linda McGuffie, Ellen 

Vikersveen, Steinar Thunestvedt (sekretær). 

 

Forfall:        Paola deCuzzani, Jonas Lillebø 

Ikke møtt:   Oda Tvedt 

 

Samtlige 5 varamenn for de to fraværende representantene for gruppe A meldte forfall. 
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- Sensorkommisjon: Nokså store sprik i karaktersettingen under saken der et 

utvalg filosofi- og idehistorieoppgaver ble vurdert av en særskilt nedsatt 

kommisjon. Rapporten fra kommisjonens formann blir sendt ut til 

instituttrådsmedlemmene som informasjon.  

 

 Møte i NFR vedrørende oppfølging av evalueringsrapport: Instituttleder redegjorde for 

oppfølgingsmøtet i NFR knyttet til den nylig publiserte evalueringsrapporten. Det blir 

snarlig nedsatt en nasjonal komité som skal komme med forslag til oppfølgingstiltak i 

lys av rapporten. Det blir ventelig satt av ca. 20 mill. til oppfølgingstiltak. 

 

 Examen philosophicum: Det ble redegjort for samarbeidet med Institutt for biologi, 

hvor man tar sikte på å flytte ex. phil. fra høst til vår. Dessuten legges det i neste 

vårsemester opp til å tilby bare én variant av seminarmodellen, som tilbys både HF- 

og SV-studenter. 

 

 Nye retningslinjer for BOA-virksomhet ved HF 

 

Fakultetsadministrasjonen vil heretter, fra årsskiftet, fakturere eksternfinansierte 

prosjekter for administrative fellestjenester. 

 

 Helge Pettersen har i fakultetsstyremøte den 12. oktober fått opprykk til førstelektor. 

 

 

  

III Vedtakssaker 

 

32-2010 Høringssak: Fornying av universitetets strategi 2011-2015 

 

Instituttrådet drøftet utkastet til universitetsstrategi for 2011-2015 og instituttleders forslag til 

høringsuttalelse. 

 

Man sluttet seg til hovedpunktene i forslaget til uttalelse, med følgende merknader: 

 

 I kommentarene knyttet til førstesemesterundervisningen, bør det også vises til 

evalueringsrapporten fra NFR og det som blir sagt der. 

 Den sterke vektleggingen av internasjonalisering i strategidokumentet går på 

bekostning av nasjonalt samarbeid, jf. også her evalueringsrapporten. 

 Strategidokumentet er preget av en noe svulstig retorikk, med en god porsjon selvros 

og til dels lite realitetsorientering. Dette kan påpekes. 

 Strategiutkastet er svært generelt og vidtfavnende, noe som gjør det vanskelig å få å 

øye på satsningsområdene. 

 På en del felter er avstanden mellom formuleringene i strategiutkastet og realistiske 

budsjettrammer påfallende stor. 
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Vedtak: 

 

Instituttrådet slutter seg til instituttleders uttalelse, og ber om at de momentene som framkom 

i rådets drøftinger også blir innarbeidet i uttalelsen. 

 

 

33-2010 Høringssak: Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til  

               forsknings-  og arbeidsresultater 

 

Nytt reglement som skal regulere de vitenskapelig ansattes rettigheter til sine 

forskningsresultater skal vedtas i Universitetsstyret 1. desember, og det foreligger et 

reglementsutkast som nå er på høring. 

 

I diskusjonen kom det fram to momenter som bør vurderes før endelig reglement utformes: 

 

1) Forholdet til tredjepart (f. eks. forlag) sine rettigheter er ikke tematisert i reglementet 

2) Reglementsutkastet opererer med egne regler for dataprogrammer o.l., uten at dette 

er begrunnet.  

 

Vedtak:  

 

Instituttleder gis fullmakt til å utforme en høringsuttalelse med grunnlag i instituttrådets 

drøftinger av saken. 

 

 

34-201 Høringssak: Helhetlig rekrutteringsstrategi 

 

I denne saken var det noe diskusjon om fakultetet sin støtte til forslaget om å ha brede 

stillingsutlysninger (”Vi støtter imidlertid forslaget om at flere stillinger bør lyses ut som 

førsteamanuensisstillinger for å styrke yngre forskeres karrieremuligheter”). Her var det 

enighet om at dette bør presiseres hva som egentlig vil være den praktiske forskjellen 

mellom å lyse ut en førsteamanuensis-/professorstilling og en førsteamanuensisstilling.  

 

Vedtak: 

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier støtter fakultetet sitt forslag til høringsuttalelse 

om helhetlig rekrutteringsstrategi. Vi ser særlig positivt på kommentarene knyttet til ex. phil. 

og understrekningen av at undervisningspersonellet bør ha forskningsplikt i sine stillinger 

 

 

35-2010 Utlysning av stillinger. Faglig begrunnelse 

 

I forbindelse med fakultetsstyrets vedtak om tallet på utlysninger av vitenskapelige stillinger 

ved FoF i desembermøtet, har instituttet blitt avkrevd en faglig begrunnelse for 

gjenoppretting av stillinger.  
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Instituttleder hadde utformet et ukast til en slik begrunnelse til møtet, og dette ble drøftet. 

Følgende momenter ble tematisert: 

 

 Det kan påpekes at om vi ikke får flere stillinger ved fagstudiet, vil en (uønsket) 

konsekvens være at det blir behov for enda flere 60 % stillinger ved ex. phil. 

 Den høye snittalderen ved fagstudiestaben medfører i seg selv en ubehagelig risiko 

for ”kollaps”, ettersom et klart flertall av de gjenværende ansatte kan velge å 

pensjonere seg helt eller delvis fra 2011. 

 Det kan med fordel henvises til instituttstrategien i begrunnelsen.   

 Det bør vurderes om det ikke, i tråd med strategien, bør bes om at det lyses ut 3 

stillinger i stedet for 2. Det faktum at 3 stillinger (p.g.a. 30 % undervisningsplikt ved 

ex. phil.), i realiteten er tilnærmet 2 rent budsjettmessig taler også for dette. 

 

I tillegg ble det påpekt noen ortografiske feilaktigheter o.l. som bør rettes opp. 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet slutter seg til instituttleders forslag til uttalelse, og ber om at de nevnte 

endringene innarbeides i dokumentet. 

  

 

36-2010 Regnskap etter september 2010 (3. kvartal) 

 

Det ble redegjort for den økonomiske situasjonen, gjeldende driftsregnskapet, etter 3. kvartal  

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet tar instituttregnskapet etter 3. kvartal til etterretning. 

 

 

Eventuelt:  

 

 Fra Fastings Minde ble det meldt om problemer med studenttilgangen til lærerne, til 

dels forårsaket av manglende skilting på kontordørene. 

 Instituttleder meldte om planlagt instituttkonferanse 13. & 14. januar, der HMS-dagen 

blir en integrert del av opplegget.   

  

 

 

 


