UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

REFERAT FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 3. MARS
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Instituttrådet

Referanse

Møtedato

Referatdato

2016/2450

03.03.16

04.03.16

Referent

Innkalt av

Steinar Thunestvedt

Reidar Lie

Deltakere: Reidar Lie, Paola De Cuzzani, Eivind Kolflaath, Kevin Cahill, Carola von Villiez, Amund Ove
Børdahl, Kirsten Bang (vara), Sindre Søderstrøm, Paal Kvarberg (vara), Runa Haukeland
Forfall:

Ståle Melve, Hans Christian Nordtveit

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

II Orienteringssaker
•

Referat fra sist møte i fakultetsstyret: Eivind Kolflaath orientate om bl. a. ask om
nytildelte stipendiatstillinger samt tildeling av øremerkede strategiske midler.
Instituttleder informerte om status for Toppforsk-prosjektet.

•

Referat fra sist møte i Undervisningsutvalget: Her ble det henvist til sak om
undervisningsoppsett i påvente av referatet.

•

Budsjett 2016: Fordeling av øremerkede omstillingsmidler: Fakultetet har delt ut til
sammen 2,6 mill. (inkl. 0,6 mill. fra fjorårets ubrukte midler), hvorav 150 000 har gått
til FoF. Det skal sendes planer for bruken av midlene innen 15. mars.
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•

Reviderte retningslinjer for risikovurdering knyttet til helse, miljø og sikkerhet: Det ble
meldt om reviderte retningslinjer, med sterkere fokus på risikovurderinger i
beredskapsarbeidet.

•

Evaluering av sentre i utlandet – rapport: Hovedinnholdet i rapporten om
utenlandssentrene ble lagt fram. En av konklusjonene er at sentrene brukes relativt
lite sammenholdt med ressursinnsatsen, men det ligger ikke an til at Uib trekker seg
ut i første omgang.

•

Budsjettsituasjonen ved Examen philosophicum: Det ble informert om den svært
krevende budsjettsituasjonen ved Exphil. Budsjettet er i utgangspunktet redusert med
2,9 mill. som følge av at Psykologisk fakultet ikke skal ha Exphil-undervisning i 2016.
Selv om vi ikke vil hyre inn midlertidig ansatte i dette høstsemesteret, vil det ikke
være tilstrekkelig med midler i budsjettet.
De som har hatt midlertidige ansattforhold de siste årene er informert om situasjonen.

•

HUMEVAL 2016: Instituttleder informerte om de siste forsendelsene til NFR sin
evaluering.

III Vedtakssaker
2016-18 Undervisningstilbudet ved fagstudiene
Forslag til undervisningstilbud ved fagstudiene for høsten 2016 ble presentert. Instituttleder
redegjorde for de særegne komplikasjonene med høstens etikkundervisning.
Eivind Kolflaath bemerket at undervisningen i «Praktisk filosofi» må koordineres med
Examen Philosophicum i større grad enn hva som var tilfellet i fjor høst.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til foreslått undervisningstilbud for høstsemesteret 2016.

2016-19 Utlysning av stipendiatstilling i «Medical Humanities»
Forslag til relevante deler av utlysningsteksten for tildelt stilling i «Medical Humanities» ble
lagt fram.
Det kom forslag om en omformulering av den første setningen («Til stillingen søkes det
personer med mastergrad i filosofi, historie, eller litteratur, eller personer med helsefaglig
bakgrunn som har profesjonsutdanning på masternivå, og relevante tilleggsemner innenfor
filosofi, litteratur eller historie»), til en mer faglig inkluderende formulering – eksempelvis:
«Ved Det humanistiske fakultet er det ledig en stipendiatstilling i Medical Humanities. Til denne stillingen søkes
det personer med mastergrad filosofi, historie, litteratur, eller annen relevant humanistisk fagbakgrunn»
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Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til de foreslåtte faglige føringene for utlysning av stipendiatstilling i
«Medical Humanities» og instituttleder får fullmakt til å utforme fullstendig utlysningstekst
med sikte på utlysning snarlig og med utlysningsfrist medio april.
2016-20 HMS-rapport og rapport fra vernerunde i 2015
HMS-rapport, rapport fra vernerunde samt brev fra instituttleder til fakultetet ble lagt fram.
Det ble noe diskusjon punktet knyttet til vernerundens bekymringsmelding knyttet til Exphillagenes funksjonsmåte. Instituttrådet mener dette bør tas opp til snarlig drøfting, i første
omgang i Utvalg for Examen philosophicum. Avklaring av rollene til emneansvarlige og
lagledere ble spesifikt anført som mulige tiltak.
Vedtak:
Instituttrådet tar HMS-rapport og rapport fra vernerunde i 2015 til orientering og gir
instituttleder fullmakt til å utforme mer detaljert HMS-plan for 2016.

