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Ikke møtt: Arild Utaker (vara)

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

II Orienteringssaker


Innkalling/sakspapirer til fakultetsstyremøte 22. november.
Instituttleder redegjorde kort for hovedsakene (budsjettsak samt sak om ny
HF-strategi)



Protokoll fra sist møte i fagstudieutvalget
Instituttleder redegjorde for hovedsakene: Evalueringsopplegg for fagstudiene,
nyordning med emneansvarlige samt sak knyttet til obligatoriske aktiviteter på
fagstudieemnene.

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
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Tildeling av PEK-midler til prosjektet om digitalisering av undervisningen ved Examen
philosophicum
Instituttet har nå fått bekreftet tildelt ca. kr. 350 000 til dette prosjektet, som også er
det beløpet vi søkte om.
Gro Rørstadbotten reiste spørsmål ved prosjektdeltakerne, i særdeleshet
kvinnerepresentasjonen. Instituttleder presiserte at den navngitte prosjektgruppen vil
suppleres i forbindelse med at prosjektet starter opp.



Ugleprisen
Instituttet og Knut Ågotnes har fått tildelt Ugleprisen og kr. 200 000 i prispenger.
Initiativtaker Kirsten Bang ble gratulert – og applaudert!



Rapport fra vernerunde 2011-11
Rapport fra årets vernerunde ble lagt fram. På spørsmål om vernerunde på Fastings
Minde, ble det opplyst at denne ble utsatt grunnet sykdomsfravær, men at den
gjennomføres senere.



Høringsuttalelse: Forholdet mellom et åpent universitet og personsikkerhet.
Instituttets høringsuttalelse i denne sakens anledning, nylig behandlet i HMS-utvalget,
ble lagt fram.



Mindre justeringer i emneplaner for Examen philosophicum.
Det ble kort redegjort for en del mindre endringer i emneplanene for Examen
philosophicum. Eget skriv om dette sendes ut til medlemmene etter møtet.



Tilsetting av to førsteamanuensisstillinger.
Instituttleder redegjorde for status: Bedømmelseskomiteen har nå ferdigstilt sitt
arbeid, og Erik Brown trer inn som setteleder i den resterende del av
tilsettingsprosessen. Paola De Cuzzani og Ole Martin Skilleås er pekt ut som
medlemmer av intervjukomiteen i tillegg til Brown og Steinar Thunestvedt (sekretær).



Diverse:
- Hovedsak på første møte etter nyttår blir ventelig en sak evalueringen av
forskningsgruppene.
- Instituttleder orienterte kort om nylig oppstartet revisjon av masterstudiet.
- Instituttlunsjer/instituttseminarer til våren: Vil i hovedsak disponeres av
forskningsgruppene, slik at de får presentert seg selv, bl. a. for de øvrige
forskningsgruppene – som da ventes være til stede.

side 3

av 5

III Vedtakssaker
32-2011 Revisjon av instituttreglementet
Forslag til revidert instituttreglement ble lagt fram og drøftet.
Eivind Kolflaath m. fl. gjorde forslag om følgende endringer:
-

-

§ 1: Leder av Utvalg for examen philosophicum bør innarbeides i opplistingen
over funksjoner instituttet skal ha.
§ 1: ”Utvalg for forskning og formidling” bør endres til ”Utvalg for forskning”,
eller i alle fall ha en konsistent benevnelse i dokumentet.
§ 10: Her er det uhensiktsmessig å beholde samme opplisting av oppgaver
som det tidligere ”Utvalg for førstesemesterstudier”. Opplistingen kan like
gjerne utgå. Det samme gjelder den andre setningen i paragrafen.
§ 10: Faglig koordinator bør være medlem av utvalget
§ 10: Siste setningen i paragrafen synes overflødig.

Rådet sluttet seg til Kolflaaths forslag.
Studentene reiste spørsmål om studentrepresentasjonen i Utvalget for Examen
philosophicum. Det ble understreket at dette er et rådgivende organ der studentene ikke har
representasjonsrett i utgangspunktet. Det er likevel naturlig at studentenes fagutvalg får kopi
av innkallinger og referatet, slik at de er informert om sakene som tas opp.
Når det gjelder kompensasjon for de ulike vervene, legges det fram som egen sak på et
senere tidspunkt.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til nytt instituttreglement – med de endringer som ble gjort i møtet.
En justert versjon av reglementet sendes ut til medlemmene før oversendelse til fakultetet.
Reglementet trer i kraft fra 1. januar 2012, og det tas forbehold om fakultetets godkjennelse.

33-2011 Høringssak: Handlingsplan for likestilling
Instituttleder redegjorde for saken og presenterte utkast til høringsuttalelse.
Gro Rørstadbotten mente at handlingsplanen er preget av floskler og at det er en mangel på
mer konkrete tiltak og visjoner.
Vedtak:
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Instituttrådet slutter seg til instituttleders forslag til høringsuttalelse. Formulering for å ivareta
Rørstadbottens poeng blir innarbeidet i dokumentet.

34-2011 Prinsipper for tildeling av belønningsmidler
Instituttleder redegjorde for bakgrunn og innhold i saken.
Vedtak:
Fra og med budsjettåret 2012 avvikles nåværende ordning med belønningsmidler, og det
innføres en ordning der alle vitenskapelige ansatte får tildelt et mindre beløp i driftsmidler.
Beløpets størrelse fastsettes i forbindelse med instituttrådets budsjettbehandling for 2012.
For de som allerede har tatt på seg veiledningsoppgaver før høsten 2011, og følgelig fått seg
forespeilet et visst beløp i belønningsmidler, etableres det en overgangsordning.

35-2011 Utlysning av to stipendiatstillinger og en post doc-stilling
Forslag til utlysningstekster for stipendiat- og postdoktorstilling ble presentert. Det ble noe
diskusjon knyttet til formuleringen ”Det er den faglige kvaliteten på søkjarane sine
prosjektskissersom skal vere hovudkriteriet når ein rangerer og innstiller søkjarane” i
søknadene. Denne endres til ”Det er den faglege kvaliteten på søkjarane som er
hovudkriteriet når ein rangerer og innstiller søkjarane”.
Det var også enighet om at man skulle begrense kravet til innsendte vitenskapelige
publikasjoner til 3 for søkere til postdoktorstillingen.
Videre påpekte Gro Rørstadbotten det påfallende i at ”…kvinner og personar med
innvandrarbakgrunn blir oppmoda om å søkje stillinga” all den tid det også refereres til
”balansert alder- og kjønnssammensetning” i det samme avsnittet. Det vil bli gjort et forsøk
på å stryke/endre denne formuleringen.
Vedtak:
Instituttet slutter seg til instituttleders forslag til utlysningstekst for to stipendiatstillinger samt
en post doc-stilling – med de formuleringsendringene som møtet ble enige om.
Utlysning av post doc-stilling forutsetter positivt vedtak i fakultetsstyremøte 4. desember. Ved
negativt vedtak lyses stillingen i stedet ut som stipendiatstilling.
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36-2011 Møteplan for vårsemesteret 2012
Forslag til møteplan ble lagt fram, og det ble opplyst om at oppsatt møte 23. februar må utgå,
og settes opp på alternativ dato om behovet tilsier det. Foreslått møteplan er dermed som
følger: 19. januar, 29. mars, 26. april og 24. mai. Møte i juni blir også satt opp ved behov.
Vedtak:
Instituttråder slutter seg til instituttleders forslag til møteplan.

