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Saker:
I Godkjenning av innkalling og sakliste
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste

II Orienteringssaker
Fakultetsstyremøte 9. oktober
Sak om bemanningsplan er utsatt til november, ellers ble sak om valgt vs. tilsatt
dekan behandlet og det går mot videreføring av ordningen med valgt dekan.
Oppfølging av fakultetsstyresak om BOA-virksomheten ved Det humanistiske fakultet
Fakultetet har i denne saken bl. a. sendt ut et forslag til veiledende rutiner i
forbindelse med søknadsprosessen til eksternfinansierte prosjekter, ”…ment
som et hjelpemiddel for instituttene”.

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Telefon 55 58 00 00
postmottak@uib.no
Internett www.uib.no
Org no. 872 789 542

Institutt for filosofi og
førstesemesterstudier
fof@hf.uib.no
Telefon 55 58 23 82
Telefaks 55 58 96 51

Besøksadresse
Sydnesplassen
12/13
Bergen

Referent
Steinar Thunestvedt
55582384

side 1 av 4

side 2

av 4

Justeringer i administrasjonen/administrativ bemanningsplan
Fakultetet arbeider med en administrativ bemanningsplan for instituttene og
fakultetssekretariatet, som skal behandles i fakultetsstyret senere i år.
Ved vårt institutt er det for øvrig gjort en del justeringer i administrasjonen, som det
ble informert om.
Budsjett 2012: Oppdatert fordeling av grunnbevilgning fra institutt og sentre
Stipendiatenes driftsmidler er økt fra 32 000 til 50 000 årlig, men fortsatt med 24 000 i
direktebevilgning til stipendiatene. Det blir også presisert at det vil være mulig å
overføre et overskudd i instituttbudsjettet til neste år - ”inntil 5 % av totalrammen”.
Øremerkede bevilgninger fra eksterne kilder eller fra universitetet sentralt kan
overføres i tillegg til dette.
Tilsetting i stipendiat på NFR-prosjektet ”Poetry and Philosophy”
Gro Rørstadbotten er tilsatt som stipendiat på dette prosjektet, med virkning fra 1.
oktober.
Emeritipolitikk ved Det humanistiske fakultet
Fakultetet har sagt opp leieavtalen av emerituskontorene i Joachim Frieles gate, og
har nedsatt en arbeidsgruppe for bl. a. å ”…se på hvordan pensjonerte medarbeidere
som ønsker det, best mulig kan trekkes inn og integreres i den faglige virksomheten
ved instituttene”. Gruppen ledes av Christhard Hoffmann og skal levere sitt forslag
30. november d. å.

III Vedtakssaker
15-2012 Tilsetting i to førsteamanuensisstillinger fra 2013
Instituttleder presenterte og begrunnet sitt forlag om å lyse ut en stilling i antikkens filosofi, og
ytterligere en mer åpent, men i teoretisk filosofi.
Det var konsensus om stillingen i antikkens filosofi og etter hvert også at den andre stillingen
burde spisses mot sinnsfilosofi eller språkfilosofi i utlysningen, og med ønskelig
tilleggskompetanse i ytterligere ett felt.

Vedtak:
Utlysningstekstene formuleres i tråd med ovenforstående – en stilling lyses ut i antikkens
filosofi og en med hovedvekt på språkfilosofi eller sinnsfilosofi - og legges fram på
instituttrådsmøtet i desember til endelig godkjenning.
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16-2012 Tilsetting i stipendiatstilling fra 2013
Instituttleder presenterte og begrunnet forslag om å lyse ut vår 6. stipendiat åpent, uten
spesifikke føringer mot bestemte fagområder.
Vedtak:
Utlysningsteksten formuleres uten føringer mot særskilte fagfelt, og legges fram på
instituttrådsmøtet i desember til endelig godkjenning.

17-2012 Forslag til ny emneplan for samarbeidsemne med Institutt for
sammenlignende politikk: FIL305 Velferdsstatens normative grunnlag
Forslag til nytt emne ble presentert, emnet tenkes undervist sammen med Institutt for
sammenlignende politikk og vil være åpent også for ph.d.-studenter.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til forslag om ny emneplan for emnet FIL305 Velferdsstatens
normative grunnlag.

18-2012 Forslag til undervisningstilbud ved fagstudiene våren 2013
Instituttleder presenterte forslag til undervisningstilbud for vårsemesteret 2013.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til instituttleders forslag til undervisningstilbud for vårsemesteret
2012.

20-2012 Høringssak: Ny nasjonal rammeplan for lærerutdanningen
Forslag om nye rammeplaner for lærerutdanningen ble presentert, og utkast til
høringsuttalelse likeså: Her uttrykkes det bl. a. bekymring for det sterkt utvidete praksiskravet
til våre PPU-studenter.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til forslaget til høringsuttalelse vedrørende ny nasjonal rammeplan
for lærerutdanningen
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19-2012 Evaluering av instituttsammenslåingen
Fakultetet har bedt om at instituttene evaluerer instituttsammenslåingen i 2007 med grunnlag
i seks spørsmål. Instituttleder og instituttrådet har blitt bedt om separate høringsuttalelser.
Instituttleder fratrådte møtet under behandlingen av denne saken. Ole Martin Skilleås ble
valgt til ordstyrer under behandlingen av saken.
Vedtak:
Uttalelse utformes med grunnlag i drøftingene i møtet: Administrasjonssjef refererer
hovedpunktene og oversender disse til ordstyrer snarlig. Han får ansvaret for den videre
behandling av saken – som returneres innen høringsfristen 15. november.

