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Saker:
I Godkjenning av innkalling og sakliste
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.
(Referatene fra møter i forskningsutvalget ble etterlyst)

II Orienteringssaker
Fakultetsstyresaker 11. desember.
Instituttleder orienterte kort om viktige saker i det kommende fakultetsstyremøtet. I
budsjettsaken er det ikke foreslått endringer for vårt institutt sin del m.h.t. utlysning av
stillinger. Av viktige saker ellers skal saken om endring av førstesemesteropplegget
ved fakultetet opp til behandling.
Tildeling av forskningsmidler fra REK Vest
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Instituttet har fått tildelt 1 000 000 fra REK Vest, til et forskningsprosjekt innenfor
medisinsk etikk. Stilling som forsker (50 %) på prosjektet blir snarlig utlyst.
Forskerutdanningen ved FoF
Instituttleder gjorde kort rede for pågående justeringer av forskerutdanningen ved
instituttet, bl. a. det obligatoriske opplegget i vitenskapsteori.
Rapport fra programsensor
Programsensors siste rapport ble lagt fram.
I sakens anledning ble bl. a. behovet for å få karakterstatistikker framlagt for rådet
påpekt. Dette vil heretter gjøres på regelmessig basis.

III Vedtakssaker
21-2012 Organisering av forskningsgruppene
Instituttleder presenterte saken i sine hovedtrekk, og la vekt på viktigheten av å synliggjøre
den faktiske forskningsaktiviteten i forbindelse med UiB sin nye eksternweb-løsning, og
pekte også på forestående strategiprosess, der forskningsorganiseringen blir et sentralt
tema.
Det var noe diskusjon om deler av innholdet i vedtaksformuleringen, men instituttrådet sluttet
seg til forslaget.
Vedtak:
Instituttet legger ned forskergruppene som instituttsanksjonerte forskergrupper. Den enkelte
forsker og grupper av forskere bestemmer selv hva som er den mest hensiktsmessige
organisering av deres forskning.
Ved revidering av instituttets informasjonsmateriell vil det bli en presentasjon av forskningen
ved FoF. Denne presentasjonen vil bli lagt fram for instituttrådet før den blir publisert.
I løpet av 2013 vil FoF starte prosessen med revidering av instituttets strateginotat. Dette
notatet vil også innholde instituttets forskningsstrategi. Det endelige strateginotat legges fram
til vedtak av Instituttrådet i slutten av 2013/begynnelsen av 2014.

22-2012 Utlysning av to førsteamanuensisstillinger
Til oppfølging av tidligere instituttrådsvedtak (17-2012) ble forslag til utlysningstekster for to
førsteamanuensisstillinger i antikkens filosofi og sinnsfilosofi/språkfilosofi lagt fram for rådet.
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Det var noen merknader til noen av detaljene i utlysningsteksten, som blir innarbeidet i den
versjonen som går til fakultetet.
Vedtak:
Instituttet slutter seg til de foreslåtte utlysningstekstene for to førsteamanuensisstillinger i
antikkens filosofi og språkfilosofi/sinnsfilosofi.

23-2012 Utlysning av stipendiatstilling
Til oppfølging av tidligere instituttrådsvedtak (16-2012) ble forslag til utlysningstekst for
universitetsstipendiatstilling lagt fram for rådet.
Det var noen merknader til noen av detaljene i utlysningsteksten, som blir innarbeidet i den
versjonen som går til fakultetet.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til foreslått utlysningstekst og stilling som fireårig
universitetsstipendiat i filosofi lyses ut umiddelbart.

24-2012 Utlysning av postdoktorstilling i prosjektet ”Poetry and Philosophy”
Forslag til utlysningstekst for toårig postdoktorstilling på NFR-prosjektet ”Poetry and
Philosophy” ble lagt fram. Stillingen er for perioden 01.11.13-31.10.15
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til foreslått utlysningstekst og stillingen lyses ut med søknadsfrist 10.
april.

25-2012 Forslag til sensorer for perioden 2013-2015
Fakultetet skal snarlig oppnevne sensorer for treårsperioden 2013-2015, og liste på forslag til
kandidater ble forelagt rådet.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til foreslått liste over sensorer ved fagstudiene i filosofi og
førstesemesterstudiene for perioden 2013-2015.
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26-2012 Prinsipper for tildeling av smådriftsmidler for 2013
Instituttrådet fikk seg forelagt et forslag til lokale retningslinjer for tildelingen av de årlige
smådriftsmidlene. Retningslinjene er tenkt som et supplement og til dels presisering av de
allerede foreliggende retningslinjer fra Forskningsadministrativ avdeling
Det ble noe diskusjon om den tekstlige strukturen på retningslinjene, og det ble argumentert
for at det første punktet (vedrørende prioriteringen av de som tidligere ikke har fått
smådriftsmidler) bør flyttes til slutt.
Instituttrådet sluttet seg ellers til retningslinjenes innhold.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til de foreslåtte grunnprinsippene for tildeling av smådriftsmidler, med
den ovenfor påpekte endringen.

27-2012 Møteplan for instituttrådet våren 2013
Forslag til møteplan ble lagt fram, og det var ingen innsigelser til denne – som da blir som
følger:
Torsdag 24. januar
Torsdag 14. mars
Torsdag 18. april
Torsdag 6. juni.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til foreslått møteplan

