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Saker
I Godkjenning av innkalling og sakliste
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.
Det ble meldt to saker under ”Eventuelt”

II Orienteringssaker
Protokoll fra fakultetsstyremøte 6. september
Endringer i emneplaner i 2012
PEK-søknad for 2012
Omdisponering av midler fra forskerskolen Kultur og samfunn
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III Vedtakssaker
26-2011 Vestnorsk kulturakademi – forespørsel om samarbeid
(Sak behandlet og vedtatt på sirkulasjon)

27-2011 Nasjonal evaluering av filosofi og idéhistorie: Oppfølgingsplan (jf. sak
24-2011)
Instituttleder la fram utkast til oppfølgingsplan for drøfting. Følgende momenter ble anført
som mulige endringsforslag:
Det ble hevdet at f. eks. pågående verdifull forskning innenfor filosofisk antropologi
ville bli utdefinert med det forslaget til satsningsområder som planen legger opp til.
Generelt: Begrepet sinnsfilosofi er for snevert dersom siktemålet også er å inkludere
filosofiske problemer knyttet til genetikk, nevrovitenskap o.l. Konkret ble det foreslått
å reformulere slutten av side fem og første del av side 6
Kategoriseringen av satsningsområder (de to førstnevnte) bør justeres, slik at den
korresponderer med den tradisjonelle sondringen mellom teoretisk og praktisk filosofi.
Fra Eivind Kolflaath kom følgende endringsforslag til første punktet i tredje avsnittet
på side 7: Formuleringen ”Foreta en reorganisering av undervisningen til
førstesemesterstudier slik at vi kan gi et mindre undervisningsintensivt
undervisningstilbud, men likevel på et høyt faglig nivå, som vil frigjøre ressurser som
kan brukes til å øke forskningsdelen av eksisterende stillinger” erstattes med:
”Vurdere alternative undervisningsmodeller for førstesemesterstudiet som gir et
mindre intensivt undervisningstilbud, men likevel på et høyt faglig nivå, og som vil
frigjøre ressurser som kan brukes til å øke forskningsdelen av eksisterende stillinger”
Etter noe diskusjon sluttet møtet seg til dette.
Det ble foreslått å gjøre en presisering av pkt. 2 i tredje avsnitt på side 7.
Det foreslås, i pkt. 2 i nest siste avsnitt på side 6, å redusere tallet på stipendiater (til
fordel for post doc-stipend). Det ble reist spørsmål ved klokskapen i en så direkte
formulering.
Pkt. 3 (”Sette i gang nasjonale forskerutdanningskurs som er relevante for våre
stipendiater”) i første avsnittet på side 7 bør plasseres som pkt. 1.
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Vedtak:
1) Instituttrådet slutter seg til hovedtrekkene i instituttleders forslag til oppfølgingsplan.
På basis av rådets drøftinger, vil planen revideres og sendes på sirkulasjon til rådets
medlemmer så snart som mulig, med frist for tilbakemeldinger mandag 3. oktober kl.
12.00.
2) Instituttrådet gir instituttleder fullmakt til å utforme søknad om ISP-midler på grunnlag
av oppfølgingsplanen.

28-2011 Undervisningstilbudet i filosofi og idéhistorie våren 2012
Instituttleder redegjorde for vårsemesterets undervisningsplan på fagstudiene i filosofi og
idéhistorie.
Det må gjøres en mindre justering av det foreliggende oppsettet: Gro Rørstadbotten skal ha
undervisningsfri i kommende semester, og det må settes inn en erstatter for henne.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til instituttleders forslag til undervisningstilbud for vårsemesteret
2012. Instituttleder får fullmakt til å peke ut seminarleder(e) til FIL111 og FIL112.

29-2011 Regnskapsrapport etter 2. tertial 2011
Administrasjonssjef presenterte hovedtrekkene i instituttets driftsregnskap etter 2. tertial.
Sammenlignet med de to foregående årene, er driftsøkonomien i god forfatning.
Vedtak:
Instituttrådet tar regnskapsrapport pr. 31. august 2011 til orientering.

30-2011 Eventuelt: Erkjentlighet for midlertidig ansatte
Gro Rørstadbotten reiste spørsmålet om ikke også instituttets midlertidig ansatte burde motta
en eller annen form for erkjentlighet i forbindelse med runde dager o.l.
Vedtak:
Instituttleder vurderer saken snarlig
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31-2011 Eventuelt: To nye førsteamanuensisstillinger – tilsettingsprosessen
Instituttleder redegjorde for prosessen så langt, og det videre forløp.
Ettersom instituttleder selv er medlem av bedømmelseskomiteen, vil stedfortredende
instituttleder fungere som innstillingsmyndighet før saken avleveres til fakultetsstyret.
Vedtak:
Instituttrådet tar instituttleders orientering til etterretning.

