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Saker:
I Godkjenning av innkalling og sakliste
(Verneombudet anmodet om å behandle sak 25 først, men dette ble ikke etterkommet).
Det var ellers ikke merknader til innkalling/sakliste

II Orienteringssaker
Instituttleder redegjorde særlig for budsjettsaken i det kommende fakultetsstyremøte, en sak
som innvarsler noe strengere økonomiske vilkår i årene som kommer.
Instituttrådet ble invitert til å gi sine eventuelle innspill til instituttets årsmelding for 2013
direkte til administrasjonen (v/ Vigdis Kvam) før den går i trykken i neste uke.
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III Vedtakssaker
2014-17 Møteplan for instituttrådet høstsemesteret 2014.
I tillegg til dagens møte ble det foreslått å legge møter til torsdag 16.10 og torsdag 04.12.
Det ble understreket at møtene er tenkt begynt 10.15.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til foreslått møteplan.

2014-18 Justering av emneplaner for fagstudiene i filosofi
Instituttleder redegjorde for saken, og begrunnet behovet for en viss justering av
emneplanen. Behovet for å opprette nye emnekoder for kurs i modallogikk og idéhistorie på
300-nivå ble presisert, likeledes endring av eksamensform på FIL314 til 1 times muntlig
eksamen (fra dagens 20 min.)
Når det gjelder det foreslåtte PhD-kurset, ble det anført (fra representanten Kolflaath) at
forkunnskapskravene kan synes urealistiske og at de eksempelvis bør innarbeides i det som
blir emneplanen.
Vedtak:
Instituttleder får fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i emneplanene i tråd med
fagstudieutvalgets vedtak. Det kan også gjøres mindre nødvendige, redaksjonelle endringer i
tillegg. Instituttleder får også fullmakt til å opprette to nye doktorgradsemner, ett metodekurs
og ett åpent kurs.

2014-19 Rapport for 2013/14 fra programsensor Dag Andersson
Programsensors avsluttende rapport fra sin 3-årige gjerning ved instituttet ble kort presentert.
Vedtak:
Instituttrådet tar rapport fra programsensor til orientering.
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2014-20 Ny programsensor for bachelorprogrammet og masterprogrammet i filosofi
Michael Mourreau sitt kandidatur som ny programsensor etter Dag Andersson ble presentert.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til forslag om å utnevne professor Michael Mourreau som
programsensor for perioden 01.08.14 – 31.07.18 ved bachelor- og masterprogrammet i
filosofi.

2014-21 Innhold i førstesemesterstudiet for filosofistudenter. Bortfall av Akademisk
skriving og innføring av nytt introduksjonsemne i filosofi
Saken ble drøftet. Representanten Smith etterlyste en nærmere begrunnelse for å fjerne
Akademisk skriving helt fra studieplanen i filosofi, og argumenterte for at filosofistudenter
fortsatt bør kunne velge dette som Examen facultatum-emne.
Med grunnlag i drøftelsene ble det i en noe revidert vedtaksformulering konsensus om ikke å
fjerne muligheten helt for å ta Akademisk skriving for filosofistudenter.
Vedtak:
1. Det opprettes et nytt faginnførende emne på 10 studiepoeng i filosofi fra
høstsemesteret 2015. Forslag til emneplan legges fram for instituttrådet i egen sak
senest januar 2015. Emnets forhold til studieplanen i filosofi for øvrig, innbefattet
spørsmålet om det skal inngå som et element i filosofispesialiseringen, behandles i
samme sak.
2. Emnet erstatter 10 av dagens 20 studiepoeng i Examen facultatum
3. Filosofistudentene står fritt til å velge mellom Examen facultatum-emnene Tekst og
kultur, Språk og kommunikasjon og Akademisk skriving.

2014-22 Bruk av ledig stillingsressurs: oppfølging av sak 2014-11
Instituttleder presenterte og utdypet saken på basis av kommentarer og spørsmål. Det ble
noe diskusjon om hva som var mest hensiktsmessig vedtaksformulering og rådet samlet seg
om en innkortet versjon der også navnene på de som tilbys utvidelse framkommer av
vedtaket.
Vedtak:
Instituttledelsen får i oppdrag å fremme sak om utvidelse av stillingene - til 100 % - for
følgende seks ansatte: Richard Sørli, Espen Gamlund, Gunnar Karlsen, Mette Hansen, Hans
Marius Hansteen og Trygve Lavik.
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2014-23 Oppretting av videreutdanningstilbud i forskningsetikk/etikk
Sak om oppretting av to videreutdanningskurs (á 15 studiepoeng) i «Etikk for
helseprofesjonene» og «Forskningsetikk» ble lagt fram. Det ble særskilt presisert at kursene
er tenkt gjennomført ved hjelp av eksisterende personalressurser på instituttet.
Vedtak:
Det opprettes to etter- og videreutdanningskurs ved FoF: «Introduksjon til etikk for
helsearbeidere» og «Forskningsetikk». Undervisningen planlegges som en prøveordning i
løpet av 2015, og vil bli evaluert høsten 2015. Eksisterende stillingsressurser brukes til
planlegging og gjennomføring. Instituttet utarbeider emnebeskrivelser som sendes Fakultetet
til godkjenning.

2014-24 Eventuell deltakelse i masterprogram i retorikk
Programstyret for retorikk arbeider i disse dager med opprettelsen av en mastergrad i faget,
og de har i den anledning – nok en gang – vendt seg til instituttet med sikte på at FoF tar på
seg ansvaret for å organisere og i noen grad forestå undervisningen i et teorikurs i retorikk
på 300-nivå.
Vedtak:
Instituttrådet står ved sitt vedtak i sak 2014-04: Dersom fakultetet ønsker å fremme sak for
universitetsstyret om opprettelse av et masterstudium i retorikk, vil FoF i noen grad kunne
bidra med veiledning av masterstudenter i faget.
Vi stiller også positive til å stå for administrasjon, organisering/koordinering samt noe av
selve undervisningen i et kurs i retorisk teori og metode (RET301).

2014-25 HMS-tiltak – oppfølging av HMS-rapport for 2013
Instituttene ved HF har blitt bedt om å følge opp de punktene i HMS-planen for 2013 der man
har svart «må bli bedre» eller «nei» på.
Det ble en del diskusjon rundt den foreslåtte presiseringen av hvordan
medarbeidersamtalene skulle praktiseres ved vårt institutt. Diskusjonen avdekket at
forståelsen av medarbeidersamtaleordningen er nokså ulik og til dels sprikende blant rådets
medlemmer, og det ble derfor naturlig å utsette denne delen av oppfølgingen til et senere
tidspunkt.
Til de øvrige punktene hadde ikke instituttrådet innsigelser.
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Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til planen om oppfølging av HMS-rapporten, med unntak av
punktene knyttet til gjennomføringen av medarbeidersamtaler.
Egen sak om gjennomføring av medarbeidersamtaler fremmes på et senere tidspunkt.

2014-26 Ansettelse av professor II: Tim Bayne
Instituttleder la fram saken og begrunnet nærmere viktigheten av å knytte til seg professor
Tim Bayne.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til forslaget om å knytte til seg professor Tim Bayne i professor IIstilling for treårsperioden 01.01.14 – 30.09.17.

2014-27 Likestillingstiltak ved instituttet
Saken følger i kjølvannet det arbeidet som har vært gjort av arbeidsgruppen knyttet til miljø
og likestilling og det foreslås å opprette en ny arbeidsgruppe for å videreføre dette arbeidet.
Instituttrådet stilte seg til dels noe undrende til denne saken, med hadde ikke substansielle
innsigelser mot vedtaksforslaget.
Vedtak:
Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av to vitenskapelige ansatte av begge kjønn, en
administrativt ansatt, og en studentrepresentant som får i oppdrag å fremme forslag om
konkrete tiltak til å utvikle et mer inkluderende institutt i henhold til Universitetets
Handlingsplan for likestilling 2012-2015. Gruppen bør spesielt ta stilling til hvilken rolle
«Kvinnenettverket» ved FoF bør spille i likestillingsarbeidet.

2014-28 Regnskapsrapport etter 2. tertial (august)
Administrasjonssjef presenterte kort hovedinnholdet i den økonomiske situasjonen etter
2. tertialperioden.
Vedtak:
Instituttrådet tar regnskapsredegjørelse etter 2. tertial til orientering.

side 6

av 6

2014-29 Høringssak: humanioras samfunnsmandat – program for fornyelse
Instituttleder presenterte bakgrunnen for saken, og signaliserte også at vårt fakultet
(v/ dekan) allerede har stilt seg noe skeptisk til fornyelsesprogrammet som nå er ute til
høring. Rådsmedlemmene ble invitert til å gi innspill til vår egen høringsuttalelse.
Vedtak:
Instituttleder får fullmakt til å utforme høringsuttalelse etter innspill fra instituttråd og eventuelt
andre instanser og ansatte ved instituttet.

2014-30 Utlysning av stipendiatstilling eller postdoktorstilling
Behovet for å omgjøre en stipendiatstilling ble nærmere begrunnet. I den kommende
budsjettsaken i fakultetsstyret, er det lagt opp til at fakultetet omdisponerer en av sine
stipendiatstillinger til postdoktorstilling i 2015.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til forslaget om å søke omgjøring av først ledige stipendiatstilling, og
utlysningstekst for postdoktor legges fram i desembermøtet. Om det ikke lar seg gjøre,
legges det i stedet fram utlysningstekst for stipendiatstilling i samme møtet.

