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I Godkjenning av innkalling og sakliste
Behandlingen av sak 2010-41 ble flyttet fram – foran sak 2010-38 – etter Eivind Kolflaaths
ønske.
Det ble meldt en eventueltsak - om (forventet) utlysning av to stillinger i 2011, der det i
forkant av møtet ble sendt ut et utkast til utlysningstekst for disse stillingene.
Det var ellers ingen merknader til innkalling og saksliste.

II Orienteringssaker
Referater fra utvalgsmøter
Referat fra fakultetsstyremøte 16. november
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Innkalling/sakspapirer til fakultetsstyremøte 14. desember
Instituttleder redegjorde for den foreliggende bemanningsplanen for fakultetet, der det
bl. a. er foreslått at FoF får lyse ut to vitenskapelige stillinger til erstatning for de som
går av/har gått av i det siste.
Fakultetets budsjettforslag for 2011 foreligger enda ikke, men vil bli ettersendt snarlig.
Examen philosophicum: Budsjett 2011.
Budsjettet for Examen philosophicum er nå vedtatt i Universitetsstyret. Det ble
bevilget 16,5 mill. til tilbudet, ca. 600 000 mindre enn for inneværende år. Dette
innebærer at den ekstra millionen som ble gitt som ekstraordinær tilleggsbevilgning i
2010 ikke blir videreført, men at det gis full kompensasjon for lønns- og prisstigning.
Søknad om SAK-midler til Examen philosophicum. De fire filosofiske fagmiljøene har
gått sammen om en søknad såkalte SAK-midler til prosjektet ”Exphil etter
kvalitetsreformen”. Det søkes om kr. 515 000 for å kaste lys over tema som i)
Opplegg, pensum, undervisning, ii) Exphils plassering i studieprogrammene, iii)
Exphil i offentligheten, iv) Exphil og idealet om forskningsbasert undervisning og v)
Erfaringer med alternative undervisningsformer
Tildeling av PEK-midler for 2011
FoF har blitt tildelt kr. 160 000 i PEK-midler til (videreføring av) prosjektet Etikk og
studiekvalitet – integrering av akademiske verdier og normer i studieløpet.
Vurdering av ordning med forskergrupper
Instituttleder redegjorde for fakultetets forestående vurdering av den nåværende
forskergruppeordningen, der instituttene har fått frist til 20. januar med å levere en
oversikt over dagens aktivitetsnivå i forskergruppene.
Programsensorordning: Justering av ordning/avtale
Instituttleder redegjorde for en justering i avtalen og opplegget for bachelorsensuren
dette semesteret.

III Vedtakssaker
2010-37 Reetablering av forskergrupper
Det foreligger én og ventes flere søknader om å opprette nye forskergrupper ved instituttet. I
den forbindelse er det ønskelig med en reetablering av forskergruppene, slik at nye og gamle
grupper kan søke om å få status som forskergruppe.
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Instituttrådet drøftet de foreslåtte søknadskriteriene i saksdokumentet, særlig hvorvidt og ev.
i hvilken grad det skulle stilles krav om ”jevnlig og kontinuerlig aktivitet”; her ble det
konsensus om å stryke ”jevnlig” i fjerde søknadskriterium, slik at dette endres til: ”Gruppen
må ha en form for kontinuerlig aktivitet”.
Det ble også hevdet at søknadsfristen 1. februar er i tidligste laget, og det ble enighet om å
sette 1. mars i stedet.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til instituttleders forslag om reetablering av forskergrupper, med de
ovenfor nevnte endringene.

2010-41 Justering av Examen philosophicum-tilbudet ved Institutt for biologi
Rune Falch redegjorde for sakens bakgrunn og innhold.
I diskusjonen ble det framsatt ett endringsforlag (fra Eivind Kolflaath) i forslaget til revidert
emneplan, nemlig at siste setningen under ”Læringsmål, formål MN-varianten” lyder som
følger: ”I vårsemesteret, kor EXPHIL.MNSEM vert tilbydd til biologistudentane, vil det vere
faglige koplingar mellom Exphil og det biologiemnet studentane tek i første semester.”
Det ble ellers presisert at det ikke er ønskelig med en egen emnekode i det
studieadministrative systemet.
Den videre prosessen med emneplanjusteringen vil drives videre av den emneansvarlige.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til forslaget om de påpekte nødvendige endringer i
emnebeskrivelsen ved ex.phil-MNSEM, inkl. Kolflaaths endringsforlag. Rådet overlater til
instituttleder å godkjenne emnebeskrivelsen i sin endelige form. Når det gjelder
arbeidsgruppens forslag til ytterligere endringer går instituttrådet inn for at disse tas med i
den generelle revideringsprosessen av ex.phil-emnene i 2011

2010-38 Revisjon av Examen philosophicum ved Medisinsk-odontologisk
fakultet
Det foreligger et konkret forslag til å omorganisere exphil-tilbudet ved MO-varianten.
Endringen går i hovedsak ut på å slå sammen Alfa og Beta til et integrert og sammenslått
kurs. Dette innebærer noe redusert undervisning samlet sett, samt noe mer veiledning. Bl.a.
er det foreslått å legge inn tid for seminarledernes faglige e-postkonktakt med studentene.
I diskusjonen var det særlig ressursbruken det ble stilt en del spørsmålstegn ved, samt uttalt
bekymring for at opplegget kunne innebære en for ujevn arbeidsbelastning for de berørte
seminarlederne.
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Vedtak:
Instituttrådet godkjenner hovedtrekkene i Reidar Lies forslag til endringer av
undervisningsopplegget for Examen philosophicum ved Det medisinsk-odontologiske fakultet
som et prøveprosjekt for høsten 2011. Prøveprosjektet skal deretter evalueres.
Instituttleder får fullmakt til å gjøre eventuelle endringer for å sikre at opplegget ikke vil
innebære en urimelig ujevn arbeidsmengde for seminarlederne, at samlet arbeidsmengde for
studentene blir den samme som i dag, at ressursbruken for én seminarrekke blir den samme
som for to seminarrekker i dag, at seminaroppgaven ikke blir overveiledet og at bergeningen
av ressurser til veiledning bygger på dagens beregning av ressurser til veiledning av ex.
phil.-studenter.

2010-39 Høringssak: Midtveisevaluering av PhD-utdanningen
Det humanistiske fakultetet har, med grunnlag i beslutning fra Universitetsstyret, utformet et
forslag til retningslinjer for midtveisevaluering av PhD-kandidater. Fung. leder av
forskningsutvalget, Ole Martin Skilleås, hadde utformet et notat som dannet grunnlaget for
drøftingene av forslaget. Notatet stiller seg kritisk særlig til omfanget av den foreslåtte
midtveisevalueringen.
Hein Berdinesen refererte fra STIP-HF sin uttalelse om det samme, og sluttet seg i hovedsak
til forskningsutvalgets merknader.
Vedtak:
Instituttleder får fullmakt til å skrive høringsuttalelse på bakgrunn av Ole Martin Skilleås´
notat og diskusjonen i møtet.

2010-40 Bruk av tildelte prispenger (”Læringsmiljøprisen”)
En komité (bestående av Ellen Vikersveen, Linda Hvaal McGuffie, Ingrid Aam og Hein
Berdinesen) har nylig lagt fram forslag til hvordan tildelte prispenger på kr. 50 000 best kan
nyttes.
Vedtak:
Instituttrådet bevilger kr. 50 000 til læringsmiljøfremmende tiltak, i tråd med innstilling fra
komiteen.
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2010-42 Møteplan for instituttrådet våren 2011
Det ble lagt fram forslag om å endre på noen av de foreslåtte datoene.
Vedtak:
Møteplan for instituttrådet i vårsemesteret blir som følger:
Torsdag 10. februar kl. 10.15 -12.00
Torsdag 10. mars kl. 10.15 – 12.00
Torsdag 7. april kl. 10.15 -12.00
Torsdag 26. mai kl. 10.15 -12.00
Det vurderes senere om det også vil være behov for et møte i juni.

2010-43 Eventuelt: Stillingsutlysning(er) ved fagstudiene
I den nylig framlagte bemanningsplanen fra fakultetet, er det foreslått å utlyse to stillinger ved
FoF. Instituttleder presenterte et utkast til stillingsutlysning som ble diskutert.
Eivind Kolflaath tok forut for møtet til orde for at stillingen utlyses som
professor/førsteamanuensis-stilling, for å signalisere at vi ønsker de best kvalifiserte
søkerne, og pekte på at det fortsatt synes uklart hva det vil si å utlyse bare som
førsteamanuensisstilling, slik utkastet legger opp til. Dessuten: Utlysningen slik den nå er
formulert, er dessuten forenlig med at den som ansattes, bor i en annen by og kommer til
Bergen bare i undervisningsperioder, noe som ikke kan være ønskelig.
Ole Martin Skilleås la også fram en del endringsforslag, men hadde etter overveielser
kommet fram til at det beste er å lyse stillingen(e) ut som førsteamanuensis.
Grunnet tidsmangel ble det ikke mulig å ferdigstille diskusjonen og konkludere, dermed
sendes revidert utkast på sirkulasjon ved en senere anledning.
Vedtak:
Saken utsettes, og behandles som sirkulasjonssak senere.

