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Saker:
I Godkjenning av innkalling og sakliste
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.
Instituttleder meldte en sak under eventuelt.
(Protokoll fra sist møte ble godkjent)

II Orienteringssaker
Referat fra sist møte i fagstudieutvalget (referatet fra møtet i forskningsutvalget
samme dag foreligger enda ikke).
Protokoll fra fakultetsstyremøte 15. mars
Innkalling/sakspapirer til fakultetsstyremøte 12. april
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Tilsetting av nye instituttledere skal opp i dette møtet. Det ble etterlyst rask
informasjon om utfallet, noe instituttleder skulle sørge for å etterkomme.
Midlertidig tilsatte (notat fra HF). Humanistisk fakultet har nylig sendt ut et skriv om
problemstillingene knyttet til de midlertidig ansatte.
Årlig lønnsrevisjon – overholdelse av regelverket. I kjølvannet av riksrevisjonens siste
gjennomgang har universitetsdirektøren sendt ut et innskjerpingsbrev knyttet til
utlønning for arbeid som er utført utover 100 % stilling: Det er avdekket at dette i flere
tilfeller blir betalt med ordinære timelønnssatser. I tillegg blir det påpekt at
sensurarbeid innenfor egen institusjon – som forutsettes å inngå i de ordinære
tjenestepliktene - har blitt kompensert med ekstra lønn.
Endring av dato for semesterstart: Oppstart for neste høstsemester
(åpningsseremonien) er endret fra 23. august til 16. august.
Oppnevning av komité for bedømmelse av førsteamanuensisstillinger.
Følgende er oppnevnt i bedømmelseskomiteen: Claus Huitfeldt (leder), Reidar Lie,
Lars Fredrik Svendsen, Cynthia Freeland (University of Arizona), Bjørn Ramberg
(Universitetet i Oslo).

III Vedtakssaker
10-2011 Reorganisering av forskningsgrupper
Instituttleder redegjorde for saken.
Det ble påpekt at publiseringsaktivitet også bør være retningsgivende for den vurderingen av
forskningsgruppene som tillyses. Dette føyes til i vedtaksformularet.
Vedtak:
1. FoFs fem nåværende forskningsgrupper videreføres og følgende forskningsgrupper
blir etablert:
Forskningsgruppe for filosofi og retorikk
Forskningsgruppe for filosofi, språk og kunst
Forskningsgruppe for liberalisme
Forskningsgruppe for miljøfilosofi
Forskningsgruppe for subjektivering og senmodernitet
2. Gruppene oppfordres til å inngå samarbeid, eventuelt sammenslåing, der dette er
aktuelt
3. Det foretas en vurdering av forskningsgruppenes aktivitet i løpet av våren 2012.
Dersom det skulle vise seg at noen av gruppene ikke fungerer tilfredsstillende, vil
disse bli vurdert nedlagt. Følgende kriterier vil være retningsgivende for vurderingen:
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- gruppen må ha ett eller flere prosjekter som involverer minst to
personer
- gruppen må ha konkrete planer for inkludering av masterstudenter og PhD
kandidater
- gruppen må ha et visst nasjonalt og/eller internasjonalt samarbeid
- gruppen må ha en form for kontinuerlig aktivitet
- gruppen må ha en fungerende nettside
- gruppen må ha en leder, som er gruppens kontaktperson og ansvarlig for
gruppens aktivitet
- gruppen må ha utvist en viss publiseringsaktivitet.

11-2011 Høringssak: Revisjon av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet.
Instituttleder presenterte saken og forslag til høringsuttalelse. I drøftingen av saken ble det
reist spørsmål ved den nokså bastante tilslutningen til å legge ned Forskerskolen for kultur
og samfunn, og formuleringen ”Vi stiller oss derfor positive til en nedleggelse av denne
forskerskolen…” endres til ”Vi har derfor ingen store motforestillinger til en nedleggelse ev
denne forskerskolen….”
Det ble også advart mot den deling av veilederansvaret for phd-kandidatene som det legges
opp til. Det ble hevdet at dette kunne medføre økt ressursbruk, og det bør dermed ikke
innføres som en normalordning før det er avklart om det følger ekstra ressurser med.
Instituttleder vil innarbeide merknadene i en sluttversjon av uttalelsen.
Vedtak:
Instituttleder får fullmakt til å utforme endelig høringsuttalelse om revisjon av
forskerutdanningen. Uttalelsen vil bygge på instituttrådets drøftinger av det foreliggende
utkastet.

12- 2011 Høringssak: Forslag til handlingsplan for likestilling
Instituttleder la – i møtet – fram et utkast til høringsuttalelse til forslaget til handlingsplan for
likestilling.
I diskusjonen av handlingsplanen og utkastet ble bl. a følgende anført:
Argumentasjonen for kvinnelige professor II-stillinger bør styrkes
Bachelornivået, særlig ved vårt studium, sliter også med rekruttering og ivaretakelse
av kvinnelige studenter. Det bør også settes inn tiltak på dette nivået.
Det første punktet i uttaleutkastet, gjeldende kvalifiseringsstipend for kvinner, bør
presiseres. Forslaget om kvalifiseringsstipend (til førsteamanuensis) også for lektorer,
ble problematisert.
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Vedtak:
Instituttleder justerer det i møtet fremlagte forslaget til høringsuttalelse med grunnlag i
instituttrådets merknader. Revidert utkast sendes på sirkulasjon i løpet av mandag 11.
april, med frist for tilbakemelding onsdag 13. april.

13-2011 Eventuelt: Mulig nytt emne i Interkulturell kommunikasjon
Instituttet har nylig fått en henvendelse fra programstyret (v/ leder Kjetil Berg Henjum) for
bachelorprogrammet ”Språk og interkulturell kommunikasjon” om hvorvidt vi kan være i stand
til å levere et 15-poengs-emne i ”Interkulturell kommunikasjon” som et av de obligatoriske
emnene i dette programmet. De har registrert at vi allerede tilbyr et videreutdanningsemne
med samme benevnelse.
Fristen for oppretting av nye emner gikk ut 15. februar, slik at man vil være avhengig av en
dispensasjon fra fakultetet for at emnet skal kunne tilbys allerede fra høsten.
Instituttet har innledningsvis stilt seg positiv til tanken om å tilby emnet, med nødvendige
økonomiske forbehold.

Vedtak:
Instituttrådet stiller seg positivt til oppretting av emne i interkulturell kommunikasjon fra
kommende høstsemester, med forutsetning av fakultetets godkjenning. Forslag til emneplan
vil legges fram i instituttrådets mai-møte.

