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

II Orienteringssaker






Eivind Kolflaath orienterte om sist (ordinære) fakultetsstyremøte, der bl. a. sak om
retningslinjer knyttet til stipendiatsøknader ble behandlet. Videre ble det orientert om
ekstraordinært møte i forbindelse med sak om (utredning av) mulig fusjon med HiB
ble behandlet. Kolflaath sitt ønske om nærmere utredning av fusjonssaken fikk ikke
gehør. Når det gjelder den faglige bemanningsplanen blir det nå satt ned en ny
komite for i første omgang å gå gjennom den eksiterende.
Referat fra møte i fagstudieutvalget: Forelå ikke i tide til møtet, men jf. sak om
undervisningstilbud i høstsemesteret.
Tildeling av små driftsmidler for 2015: Instituttleder informerte om tildeling.
Prosjektetableringsmidler og Posisjoneringsmidler for 2015 fra Norges Forskningsråd
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Omgjøring fra stipendiatstilling til postdoktorstilling: FoF har fått fakultetets tilsagn til å
å omgjøre en stipendhjemmel til postdoktorstilling. Instituttleder stilte spørsmål om
det kunne være verd å vurdere en en mer spesifikk utlysning i dette tilfellet i stedet for
en helt åpen og anbefalte ellers en pragmatisk tilnærming til spørsmålet om
tidspunktet for utlysningen.
Tiltak for rekruttering av studiekvalitet – utlysning av midler: Instituttet har nettopp
søkt om 270 000 til en lang liste av ulike formål.
Rådgivingsgruppe WAB: Det ble orientert om referansegruppen som er i ferd med å
bli opprettet.
Rapport fra Akademisk skrivesenter høsten 2014: Rapport for senterets første
driftssemester ble lagt fram.

II Vedtakssaker
2015-10 Justering av kompensasjonsfaktorer i arbeidstidsregnskap ved Examen
philosophicum
Sak om endring av kompensasjonsfaktorene ved Examen philosophicum ble lagt fram og
drøftet.
Det ble for øvrig presisert at kompensasjonen for lagarbeid dreier seg om 40 timer pr. lag pr.
fakultetsvariant (uavhengig av tallet på seminarer man forestår), slik at lærerne normalt bare
får kompensert dette en gang (to dersom man underviser ved to fakultetsvarianter).
Det var noe diskusjon knyttet til omfanget av kompensasjon for laglederne. Eivind Kolflaath
etterlyste en nærmere drøfting av laglederrollen, og argumenterte for at en viss endring i
laglederoppgavene (utover det som framkommer i sakspapirene) bør innebære en ny
drøftelse av kompensasjonen for denne funksjonen.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til forslaget om endrede kompensasjonsfaktorer for seminarledelse
mv. ved Examen philosophicum.
Kompensasjonsfaktoren for lagledelse blir behandlet særskilt på et senere tidspunkt, etter en
diskusjon av hva laglederrollen bør innebære.

2015-11 Undervisningstilbud ved fagstudiene høsten 2015
Sak om undervisningstilbud for høstsemesteret 2015 ble lagt fram, i en noe mer ufullstendig
fasong enn det som har vært vanlig tidligere. Det skyldes at man fortsatt ikke har gredd å få
på plass lærere til alle kursene.
Følgende presiseringer ble gjort i møtet:
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Kurset FIL229/FIL329 Nyare fransk filosofi utgår og blir sett opp i vårsemesteret
2016.
Konrad Rokstad – som går inn i sitt siste undervisningssemester tar (alene) et kurs
under de åpne emnene.
Kurset FIL123 Eit filosofisk originalverk frå opplysningstida til 1900-tallet blir holdt i to
varianter, med to ulike originalverk og med to ulike lærere.

Gunnar Karlsen opplyste ellers at det åpne kurset Perception and Consciousness er tenkt
som et påbygningskurs til vårt kurs i sinnsfilosofi, og det kan være ønskelig å få det inn i en
fastere form dersom det viser seg vellykket.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til det foreslåtte undervisningstilbudet ved fagstudiene høsten 2015,
med de referatførte presiseringer som ble gjort i møtet.

2015-12 Utdanningsmelding for 2014
Utdanningsmeldingen ble kort gjennomgått av instituttleder, det ble særlig presisert at
instituttet ikke har noe ønske om å opprette masterprogram i retorikk på dette stadiet.
Det kom en rekke forslag om mindre språklige justeringer av meldingsteksten. Instituttleder
forklarte og beklaget den noe uferdige formen og forsikret om at den nødvendige språkvask
ville bli gjort.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til forslag til utdanningsmelding for 2014.

2015-13 Forskningsmelding og forskerutdanningsmelding for 2014
Forskningsmelding og forskerutdanningsmelding ble kort gjennomgått av instituttleder. Det
ble - etter spørsmål - presisert at det pågående samarbeidet med idéhistoriemiljøet i Oslo
ikke er nevneverdig i denne meldingen.
Det kom en rekke forslag om mindre språklige justeringer av meldingsteksten. Instituttleder
forklarte og beklaget den noe uferdige formen og forsikret om at den nødvendige språkvask
ville bli gjort.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til forslag til forskningsmelding og forskerutdanningsmelding for
2014.

