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I Godkjenning av innkalling/sakliste og referat fra forrige møte
Det var ingen merknader til innkalling/sakliste og referat fra forrige møte, men det ble
bemerket at innkallinger og protokoller bør distribueres til alle ansatte ved instituttet.

II Orienteringssaker
a) Nasjonalt fagrådsmøte 16.10.09
Instituttleder redegjorde for nylig avholdt møte i nasjonalt fagråd, der FoF i
inneværende periode har lederansvaret. Blant sakene var det en knyttet til revisjon
av publikasjonskanalene, som i hovedsak ble utsatt. Dessuten er det satt i verk
planlegging av en nasjonal filosofikongress i 2011 (juni eller august)
(Det ble ytret ønske om at konferansen ble lagt til juni).

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

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Sydnesplass 12-13
Bergen

Saksbehandler
Steinar Thunestvedt
55582384

side 1 av 4

side 2 av 4

b)

Etikk i utdanning
Instittuttleder orienterte om at instituttet også for 2010 har søkt midler fra ”Program
for evaluering og kvalitetsutvikling” (PEK). Søknaden gjelder videreføring og
implementering av et par av de tiltakene som den nåværende prosjektgruppen har
identifisert som verd å videreutvikle.

c) Budsjett 2010
Instituttleder orienterte om budsjettsituasjonen ved fakultetet, med bakgrunn i
fakultetsstyresak 69/2009.

III Vedtakssaker
09/09: Undervisningstilbudet for vårsemesteret 2010
Instituttleder la fram plan for undervisningstilbudet i vårsemesteret 2010.
Med unntak av påpekning knyttet til noen språklige feilaktigheter, var det ingen
merknader til det framlagte tilbudet.
Vedtak:
Instituttrådet tar undervisningsplanen til orientering.

10/09: Godkjenning av nytt SEVU-emne: ”Norge som innvandringsland”.
Vedtak:
Emneplanen for ”Norge som innvandringsland” blir godkjent slik den ligg føre.

11/09: Regnskap: Statusrapport etter 31.08.09
Vedtak:
Regnskapsrapport pr. 31. august tas til orientering, men instituttrådet beklager at
det ikke er mulig å skaffe til veie mer eksakt regnskapsinformasjon.

12/09: Stillingssituasjonen ved FoF – fremtidige behov. Notat om nyutlysninger av
to stillinger fra 2011.
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Instituttleder presenterte notat om stillingssituasjonen, med grunngivelse av hvorfor
det snarlig må settes i gang en prosess med sikte på utlysning og tilsetting av to
nye stillinger ved fagstudiene.
I diskusjonen som fulgte ble det bl. a. påpekt at skadevirkningene av å ikke tilsette
må presiseres ytterligere dersom man skal få tilsagn om utlysninger allerede i
2010 (jf. tilsettingsstoppen som fakultetet har innført).
Vedtak:
Med de ovenfor nevnte merknadene slutter instituttrådet seg til konklusjonene
i instituttleders framstilling av stillingssituasjonen. Denne blir utgangspunktet for
søknad til fakultetet om utlysning av to stillinger med virkning fra 2011.

13/09: Forslag til nytt instituttreglement
Arbeidsgruppen la fram notat med forslag til nytt instituttreglement og ny
utvalgsstruktur ved FoF. Dette ble grundig drøftet. Hovedkonklusjonene fra
drøftingene kommer til uttrykk i vedtaksformuleringen under.
Vedtak:
Instituttleder slutter seg til arbeidsgruppens innstilling, men med følgende merknader:
De to undervisningsutvalgene gis ingen selvstendig vedtaksfullmakt. De sakene
der dette er foreslått plasseres under sakene der utvalgene har
rådgivende/forberedende funksjon
Formuleringen ”Funksjonen som programleder fylles av utvalgets leder” i avsnittet
om fagstudieutvalget, fjernes.
Restkategorien ”Mindre saker av overveiende praktisk karakter” i opplistingen av
de utvalgenes oppgaver, anses som overflødig og fjernes.
Ad. forskningsutvalget:
- Utvalget skal skal bestå av 3-5 medlemmer.
- Forskningsutvalget har anledning til å innkalle til forskermøter med
forskerne på både fagstudiet og Ex. phil.
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