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

II Orienteringssaker
Referat fra fakultetsstyremøte 17. april. Instituttleder redegjorde for noen av sakene
(årsmeldinger, fritak for akademisk skriving på SPIK-programmet). Tillyst sak om
arbeidstidsregnskappraktisering er utsatt til 8. mai).
Forslag til nye ”Retningslinjer for relasjonen mellom veileder og student”:
Hovedinnholdet i nytt forslag ble presentert; retningslinjene er mer generelle i sin
utforming enn den nåværende versjonen.
Tilsetting i ledige førsteamanuensisstillinger: Sorin Bangu og Carola von Villiez. Det
ble kort redegjort for de to nyansattes bakgrunn. Det er ventet at Bangu tiltrer allerede
1. juni, mens von Villiez tiltrer 1. oktober.
Tilsetting i professor II-stilling: Anat Biletzki: Biletzki har akseptert stilling som
professor II-stilling på NFR-prosjekt knyttet til utvikling av nasjonale doktorgradskurs.
Biletzki tiltrer 1. mai.
Orientering om framdrift i NFR-prosjektet: Instituttleder redegjorde for framdrift og
kommende arrangementer i de to NFR-prosjektene (i kjøvannet av den nasjonale
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evalueringen) vi har hovedansvaret for, i tillegg til de to vi er meddeltakere i
(Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø) – med sterk oppfordring om å
delta på de ulike tillyste arrangementer nå før sommeren.
Innføring av ePhorus på fagstudiene: Instituttleder redegjorde for fakultært pålegg om
innføre tekstgjenkjennelsessystemet ePhorus også på fagstudiene ved fakultetet. I
første omgang ser vi for oss at det tas i bruk på FILL111 og FIL112.
Meltzermidler til prosjektet ”Filosofiens rolle i almmendanninga”: Prosjektet har fått
tildelt 244 000 til å kartlegge exphillitteratur etter 1950. Det ble ytret ønske om at
prosjektet presenteres og diskuteres for de emneansvarlige ved exphil og eventuelle
andre fora – før ferdigstillelsen.
Evaluering av forskningsgruppene – status og invitasjon til innspill.
Instituttleder redegjorde for sakens bakgrunn og status pr. dato, og videre prosess ble
drøftet. Det ble påpekt at det allerede foreligger evalueringskriterier som kan tas
utgangspunkt i. I den videre diskusjonen ble det bl. a. hevdet at fungerende
forskergrupper bør vokse fram organisk og nedenfra, det ble videre argumentert for at
det bør foreligge en form for ekstern finansiering og at ”fusjon” bør tilstrebes der dette
er naturlig.
Instituttleder pekte på antikkgruppen som et mulig mønstereksempel på en
velfungerende forskningsgruppe, samtidig som han understreket at enkeltforskeres
innsats fortsatt må stimuleres. Et minstekrav bør uansett være at lederen av
forskergruppen har førstekompetanse.
Saken tas opp igjen til ny behandling til høsten.

III Vedtakssaker
11-2012 Undervisningstilbudet høsten 2012
Forslag til undervisningstilbud for høstsemesteret 2012 ble presentert.
Studentrepresentantene ytret ønske om at undervisningstilbudet snarlig ble bekjentgjort for
studentene, og at undervisningstilbudet også for vårsemesteret 2013 kan gjøres kjent så
snart det er klart.
Videre ble det fra studentenes side, gitt den bedrede økonomiske situasjonen, ytret ønske
om en styrking av undervisningsvolumet – særlig på 200-emner med egen emnekode (i
kommende semester vil det være kursene i etikk og politisk idéhistorie). I forlengelse av dette
ble det en mer generell diskusjon om undervisningsvolum, pensumomfang, grad av
obligatoriske aktiviteter mv.
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Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til foreslått undervisningstilbud for høsten 2012. behovet for
kollokvieundervisning på 200-emnene i etikk og politisk idéhistorie vurderes.

12-2012 Oppnevning av og mandat for programstyre
Instituttleder redegjorde for saken, og det ble understreket at de nylig nedfelte rammene og
mandatet for innføring av programstyrer oppleves overflødig ved vårt institutt – som bare har
ett program. I tillegg vil det være formelt problematisk å tilpasse ordningen til vår nåværende
organisasjonsstruktur på en måte som ikke kommer i konflikt med instituttreglementet. Det
foreslåtte vedtaket om å la fagstudieutvalget fungere som programstyre (med noen
nødvendige mindre tilpasninger av instituttreglementet) synes som den minst dårlige
løsningen.
Problemstillingen ble grundig debattert, og instituttleder valgte å fremme et alternativt vedtak
på basis av diskusjonen – inspirert av forslag til alternativt vedtak fra Ole Martin Skilleås.
Vedtak:
Det søkes om dispensasjon for ordningen med eget programstyre for vårt institutt, med den
begrunnelse at organisasjonsstrukturen som baserer seg på det nåværende
instituttreglement allerede ivaretar de funksjonene som programstyret er tiltenkt.
Arbeidsdelingen mellom fagstudieutvalget og instituttrådet fortsetter som nå, også m.h.t.
programstyrets mandatområde.

13-2012 Strategi for det humanistiske fakultet – oppfølging fra grunnenhetene
Instituttleder presenterte forslag til notat om ”Oppfølging av strategiarbeidet ved FoF”, som
skal overleveres til fakultetet 14. mai.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til utkast til ”Oppfølging av strategiarbeidet ved FoF”

14-2012 Revidert driftsbudsjett
Instituttets inntektsrammer for driftsbudsjettet er av ulike grunner vesentlig styrket etter at
instituttrådet vedtok budsjettet i januar. I alt er økningen på ca. kr. 450 000, noe som tilsier
en revidert versjon av budsjettet.
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Forslag til et revidert budsjett ble revidert, med ca. halvparten av økningen fordelt på
timelønnspostene og den andre halvparten på driftspostene.
Vedtak:
Instituttrådet tar den økte inntekstrammen til etterretning og slutter seg til justert forslag til
driftsbudsjett.

Referatet anses som godkjent dersom det ikke er mottatt merknader innen 5. mai.
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