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Deltakere: Vigdis Songe-Møller, Claus Huitfeldt, Ole Martin Skilleås, Gro Rørstadbotten, Kirsten

Bang, Jonas Lillebø, Gunnar Mæland (vara), Oda Tvedt, Bård Hobæk, Steinar Thunestvedt
(sekretær).
Forfall: Eivind Kolflaath, Paola deCuzzani, Ellen Vikersveen.
Samtlige 5 varamenn for de to fraværende representantene for gruppe A meldte forfall.

Saker:
I Godkjenning av innkalling og sakliste
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.
Instituttleder ønsket de nyvalgte representantene i instituttrådet velkommen.
For gruppe B er Jonas Lillebø valgt som representant. 1. varamann er Hein Berdinesen, og
2. varamann er Mette Hansen.
For studentene er Ellen Vikersveen, Oda Tvedt og Linda Hval McGuffie valgt som
representanter for det kommende året. Bård Hobæk er vararepresentant.

II Orienteringssaker
Referater fra møte i forskningsutvalget og fagstudieutvalget
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Sakspapirer til fakultetsstyremøte 12. oktober
Instituttleder redegjorde her særskilt for siste utviklingen i saken om evalueringen av
instituttsammenslåingen ved fakultetet. I det siste forslaget opprettholdes
beslutningen om å gjennomføre en ekstern evaluering allerede før instituttledernes
åremål utløper i juli 2011. Tanken om å prolongere instituttledernes tilsettingsperiode
med et ekstra år er også forlatt, ettersom dette befordrer en særskilt søknad til
departementet.
Pensa og pensumlister
Etter fagstudieutvalgets anbefaling er det gjort endringer i prosedyrene for
pensumendringer. Heretter skal disse godkjennes av instituttleder, og for de
obligatoriske emnene med faste emnekoder, også av fagstudieutvalget.
Nyorganisering av masterstudiet – forslag fra studentene.
Studentenes fagutvalg har levert et forslag til en restrukturering av masterstudiene.
Forslaget vil arbeides videre med i fagstudieutvalget.
Nasjonalt fagrådsmøte i filosofi og idéhistorie 15./16. oktober.
Instituttleder informerte om det nylig forestående nasjonale fagrådsmøtet i Bø.

III Vedtakssaker
28-2010 Middelalderforskningens framtid etter 2012
I forbindelse med at Senter for middelalderforskning (CMS) sin funksjonsperiode nærmer seg
slutten ønsker fakultetetsledelsen innspill til hvordan middelalderforskningen best kan
ivaretas etter dette.
Instituttleder la fram utkast til høringsuttalelse. Her blir det bl. a. påpekt at den nylig
publiserte evalueringsrapporten om norsk filosofi og idéhistorie særskilt nevner
middelalderforskning som et svakt punkt ved norsk filosofi og idéhistorie, og at det dermed er
naturlig å la Bergen være basis for en eventuell styrking av denne.
I drøftingene manifesterte det seg en viss frykt for at en eventuell ressurstilførsel fra NFR
knyttet til filosofisk middelalderforskning kan fortrenge ressurstilførsel til faget fra de ordinære
grunnbevilgninger, og at høringsuttalelsen måtte ta høyde for dette. Konkret ble det foreslått
å stryke deler av setning 2 i første avsnitt (…knyttet til middelalderforskningen….), samt siste
setningen i det siste avsnittet.
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Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til hovedtrekkene i forslaget til høringsuttalelse. Instituttleder utformer
en revidert uttalelse med grunnlag i instituttrådets drøftinger.

29-2010 Undervisningstilbudet for vårsemesteret 2011
Undervisningsplan for vårsemesteret 2011 ble presentert.
Studentrepresentantene benyttet anledningen til å uttrykke sin tilfredshet med forslaget.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til den foreslåtte undervisningsplanen for vårsemesteret 2011.

30-2010 Evaluering av norsk filosofi og idéhistorie. Sluttrapport fra NFR-komité
Den nylig avleverte NFR-evalueringen av det norske filosofi-/idéhistoriemiljøet ble drøftet,
bl.a. med grunnlag i forslag til uttalelse til NFR fra instituttleder.
Evalueringsrapporten og forslaget til uttalelse ble drøftet. Blant momentene som særskilt ble
dvelt ved, var problemstillingene knyttet til ex. phil. (som rapporten sier en hel del om), samt
ønskverdigheten av å få tildelt mer til frie forskningsmidler i stedet for øremerkede midler til
”særskilte satsningsområder”.
Vedtak:
Instituttleder reviderer sitt forslag til skriftlig innspill med grunnlag i instituttrådets drøftinger.
Dette sendes på sirkulasjon senest torsdag 14. oktober, med frist for ytterligere
tilbakemelding mandag 18. oktober. Studentene leverer eget skriftlig innspill.

31-2010 Eventuelt: Ny budsjettmodell
Fakultet har planer om å innføre en ny budsjettmodell, og har i den anledning bedt om at
instituttene uttaler seg om modellen innen 26. oktober.
Budsjettmodellen i sine svært grove hovedtrekk ble presentert for instituttrådet m/
etterpåfølgende diskusjon av innholdet i modellen.
Saksunderlaget blir sendt ut senere.
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Forslag til vedtak:
Instituttleder utformer et utkast til høringsuttalelse, bl. a. basert på drøftingene i instituttrådet
og ev. andre innspill som måtte komme.
Det tas stilling til endelig behandlingsmåte senere.

