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Saker 

 

I Godkjenning av innkalling og sakliste  
 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste 

 

 

II Orienteringssaker 
 

 Fakultetsstyremøte 21. februar: Instituttleder refererte hovedsakene, bl.a. revisjonen 

av retningslinjene for prøveforelesning, intervju etc. 

 

 Referat fra sist møte i fagstudieutvalget: Instituttleder orienterte og Claus Huitfeldt 

supplerte om sakene i sist møte i fagstudieutvalget. Det ble påpekt en unøyaktighet i 

vedtaksformuleringen til sak om ”Revisjon av programplaner f.o.m. høsten 2012”. 

 

 Referat fra sist møte i forskningsutvalget: Referat ble gjennomgått i forbindelse med 

vedtakssak 06-2012. 

 

 Referanse 

 2012/2041 

Referatdato 

23.02.2011 

 Møtedato 

 23.02.2011
  

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Instituttrådet 

 Innkalt av 

 Reidar Lie 

 Referent 

 Steinar Thunestvedt 

Deltakere: Reidar Lie, Eivind Kolflaath, Claus Huitfeldt, Ole Martin Skilleås, Paola De Cuzzani, Gro    

Rørstadbotten, Rune J. Falch, Kirsten J. Bang, Alexander Mykklebust, Theo Brunstad (student, observatør) 

 

Forfall:         Ole Martin Skilleås, Erlend Breidal, Runar B. Mæland. 

Ikke møtt:    Martin Rosendahl 
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 Tilsetting i ekstraordinær stipendiatstilling til FoF: Instituttleder informerte om tildeling 

av ytterligere en (ekstraordinær) stipendiatstilling for neste fireårsperiode. Forsøk på 

å omgjøre den til postdoktorstilling, slik vi gjerne hadde sett, synes vanskelig. 

  

 Bestemmelser om habilitet og tillit: Instituttleder redegjorde for reviderte retningslinjer 

og praksis i forbindelse med habilitetsvurdering i bedømmelses- og 

tilsettingskomiteer. 

 

 Informasjon om jubileer 2013-2015. Instituttleder redegjorde for utlyste midler i 

forbindelse med markeringen av kvinnestemmerettsjubileet, grunnlovsjubileet og 

høyseterettsjubileet. Det ble oppfordret om å søke på de 600 000 som er utlyst ved 

HF. 

 

 Innvilget søknad om institusjonsforankrede prosjekter etter evalueringen av filosofi og 

idéhistorie: Instituttleder redegjorde for innvilgede søknader og den videre prosess 

med oppstart av prosjektene, samt samarbeidsprosjektene med UiTø og NTNU. 

 

 Innvilget søknad om FRIPRO-prosjekt (”Poetry and Philosophy. Poetical and 

Argumentative Elements in Plato´s Philosophy”). 

 

 Smådriftsmidler: Prioritering er nå foretatt og det er søkt om i alt ca. 330 000 i midler 

til fakultetet. Diskrepansen mellom søkt beløp og det vi får innvilget burde nok vært 

noe større. 

 

 Driftsmidler basert på publisering – innføring av Fagerberg-modellen: Instituttleder 

redegjorde for nyordning med tildeling av personlige insentivmidler (20 000). Ved vårt 

institutt har 6 ansatte fått tildelt slike midler. 

 

Det ble noe diskusjon rundt prinsippene for tildelingen av midlene og 

publikasjonspoengordningen. I den forbindelse ble det bestemt at instituttet sender ut 

nødtørftig informasjon om publikasjonspoengordningen.  

 

 Strategi for Det humanistiske fakultet 2011-2015 – instituttenes oppfølging: Det ble 

redegjort for kommende strategiprosess. 

 

 

III Vedtakssaker 
 

05-2012 Utdanningsmelding for 2011 

 

Utkast til utdanningsmelding ble lagt fram. Det ble understreket at meldingen er svært uferdig 

i sin nåværende form, bl.a. mangler det innspill knyttet til førstesemesterstudiene i tillegg til at 

det meste av tallmaterialet fortsatt ikke er innarbeidet.  

 

Innholdet i meldingen ble drøftet, og det ble påpekt en del unøyaktigheter og mangler som vil 

bli rettet opp i den siste versjonen. 
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Vedtak: 

 

Instituttet slutter seg til utkastet til utdanningsmelding. En fullstendig versjon av 

utdanningsmeldingen blir sendt ut til rådsmedlemmene tirsdag 28. februar, og endelig vedtak 

gjøres på basis av denne – før innsending til fakultetet 1. mars. 

 

 

06-2012 Forskningsmelding for 2011 

 

Meldingen ble lagt fram, og det ble pekt på referatet fra forskningsutvalget, som i sitt siste 

møte har kommet med noen innspill som vil bli innarbeidet i meldingen før den oversendes. 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet godkjenner forslag til forskningsmelding for 2011. Instituttleder får fullmakt til å 

innarbeide diverse tallmateriale samt innspill fra forsker- og forskerutdanningsutvalget. 

 

 

07-2012 Forskerutdanningsmelding for 2011 

 

Meldingen ble lagt fram, og etter noe diskusjon av en og annen detalj sluttet rådet seg til 

meldingen. Også til denne meldingen hadde forskningsutvalget en merknad. 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet godkjenner forslag til forskerutdanningsmelding for 2011. Instituttleder får 

fullmakt til å ferdigstille talloppstillingene samt å revidere punkt 3e med grunnlag i innspill fra 

forskerutdanningsutvalget. 

 

 

08-2012 Endringer i emneplaner: FIL227 og FILO350 

 

Instituttleder presenterte forslag til endringer i emneplaner. Rune Falch påpekte at det må 

gjøres noen formuleringsmessige justeringer i den foreslåtte endringen til ny vurderingsform 

på FILO350, slik at det framkommer at den omtalte prøveforelesningen er en del av selve 

vurderingsformen – og ikke bare et arbeidskrav. 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet slutter seg til de foreslåtte endringene i emneplanene for FIL227 og FILO350. 

Instituttleder får fullmakt til å justere den foreslåtte nye teksten under vurderingsform på 

FILO350 med grunnlag i instituttrådets innspill. 
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09-2012 Prinsipper for arbeidstidsregnskapene ved Det humanistiske fakultet 

 

Saken og bakgrunnen for den ble presentert. Det ble understreket at vårt institutt ikke 

opplever noe stort behov for en omfattende revisjon av prinsippene som ligger til grunn for 

arbeidstidsregnskapene. 

 

Eivind Kolflaath tok til orde for at siste del av setningen i vedtakets første ledd (”…dersom 

dette er nødvendig”) strykes, og fikk tilslutning for dette. 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet slutter seg til grunnprinsippene i det foreliggende notatet, men med forbehold 

om at det er mulig med instituttvise tilpasninger. 

 

Instituttleder får fullmakt til å rapportere våre erfaringer med arbeidstidsregnskapet til 

fakultetet. 

 

 

10-2012 Tilsetting i professor II-stilling 

 

Det skal tilsettes en (kvinnelig) professor II-stilling på prosjektet “Development and 

organization of two research training courses for PhD students in philosophy and History of 

ideas”, jf. orienteringssak om tildeling av midler til dette. 

 

Vedtak: 

 

Med grunnlag i liste over mulige kandidater og instituttrådets innspill tilsettes det i stilling som 

professor II på prosjektet ”Development and organization of two research training courses for 

PhD students in philosophy and History of ideas”. 

 

 

 

 

  Steinar Thunestvedt 

  referent  

 

 

 

 

 

Referatet anses som godkjent om det ikke kommer merknader innen 27. februar. 


