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Saker: 
 

I Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

   Det var ingen merknader til innkalling og sakliste 

 

   Protokoll fra møte den 22. mars, allerede godkjent på sirkulasjon, ble lagt fram. 

 

 

II Orienteringssaker 

 

 Referater fra møter i forskningsutvalg, fagstudieutvalg og førstesemesterutvalg 

 

 Referat fra fakultetsstyremøte 6. april 

 

 Wittgensteinarkivet – overføring til FoF 

 

         Instituttleder orienterte om den planlagte tilbakeføringen av Wittgensteinarkivet   

 Tilsettingssakene ved Examen philosophicum 

 Referanse 

 2010/4233 
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28.04.2010 
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 side 2 av 3 

 

 

 

   

 

       Instituttleder informerte om den noe forsinkede prosessen rundt tilsettingen av   

       de 7 lektorstillingene. Etter et par ekstraomganger med de tillitsvalgte vedrørende  

       problemstillingene knyttet til fremsatte krav om fast ansettelse, vil saken nå behandles    

       i fakultetsstyremøte den 26. mai – og ikke den 6. april som først tenkt.     

 

       Tilsetting i de fire 25 % utvidelsesstillingene går etter planen, og vil også skje i   

       fakultetsstyremøte den 26. mai. 

 

 

III Vedtakssaker 

 

14-2010 Godkjenning av emneplaner: NOIN151-F og NOIN152-F  

  

De to emneplanene i SEVU-tilbudet “Norge som innvandringsland” ble presentert. Det ble 

påpekt at emneplanene ikke er oversatt til nynorsk. Dessuten er det en åpenbar feilaktighet 

i bokmålsvarianten av emnenavnet I NOIN151-F.  

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet godkjenner de foreslåtte emneplanene for modulene NOIN151-F og 

NOIN152-F.  

 

 

15-2010 Regnskap etter 1. kvartal 2010 

 

Regnskap etter 1. kvartal ble presentert i sine hovedtrekk. Forbruket på postene 

“kopiutgifter” og “bøker” ble særlig tematisert. Instituttleder vil vurdere tiltak for å holde 

kontroll med disse. 

 

Vedtak:  

 

   Instituttrådet tar instituttets driftsregnskap etter første kvartal til orientering. 

     

 

  16-2010 Fagdimensjonering og fagstrategi - høringssak 

 

   Leder for fagstudieutvalget, Claus Huitfeldt, redegjorde for forslaget til høringsuttalelse I  

   saken.  

 

   I drøftingene ble viktigheten av å få fram instituttets særegne aldersstruktur påpekt (i 2011  

   vil det være 4 personer knyttet til fagstudiet some er under 62 år), også utviklingen I siste  

   10-årsperiode og den forventede utviklingen I årene som kommer.   

 

    Den nedbygging av studieporteføljen som har skjedd i det siste bør også synliggjøres. 
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    Vedtak: 

 

   Instituttleder får fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelse på bakgrunn av uttalelse fra  

   fagstudieutvalget og diskusjonen i møtet. Dette sendes på sirkualasjon onsdag 5. mai, med    

   frist for tilbakemelding fredag 7. mai. 

 

 

   17-2010 Evaluering av instituttlederordningen ved HF.    

 

   Setteleder Ole Martin Skilleås presenterte forslag til uttalelse fra den nedsatte    

   arbeidsgruppen. I diskusjonen ble det foreslått å innarbeide en del mindre  

   formuleringsmessige endringer.     

 

   Forslag til vedtak: 

 

   Instituttrådet vedtar – med de språklige endringene som ble påpekt i møtet - det foreslåtte  

   innspillet til høringsuttalelse vedrørende evaluering av instituttlederordning. 

 

 


