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Forfall: Paola De Cuzzani, Amund Børdahl, Richard Sørli (vara) 

 
 

Saker 
 
I Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Sakspapirene (de trykte) viste seg å være ufullstendige i en slik grad at de var ubrukelige. 
Dette bevirket en kort diskusjon som endte med en beslutning om å heretter nøye seg med 
elektronisk versjon, men da i et samledokument i pdf-format. 
 
 
II Orienteringssaker 
 

• Referat fra Utvalg for Examen philosophicum: Referat fra 8. mars ble gjennomgått i 
hovedtrekk (Oppsummering av H16-evalueringer, diskusjon av breddetestene, 
mindre justeringer ved MNSEM og SVSEM) 

• Fakultetsstyremøte fra 21. mars: Kolflaath orienterte om de viktigste sakene (valg av 
eksternt fakultetsstyrestyremedlem - Mette Halskov Hansen - for perioden 17-21, 
årsregnskapet for 2016, utsettelse av sak om kriterier for tilsettinger/bemanningsplan, 
HMS-rapport) 

• Orientering om nytt time- og eksamensplanleggingssystem 
• Arbeidsgruppe for utredning av Examen Facultatum ved Det humanistiske fakultet   
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III Vedtakssaker 
 
2017-10 Utlysning og tilsetting av stipendiatstillinger 2017/2018.  
 
Sak om utlysning av nye stipendiatstillinger ble presentert. Det var noe diskusjon om detaljer 
i utlysningstekst o.l. Det ble fremhevet at utlysningsteksten bør settes til et tidspunkt som gjør 
det mulig for vårens masterkandidater å søke (ca. 20 mai). 
 
Vedtak:  
 
Det lyses omgående ut 1 stilling som stipendiat i filosofi, med søknadsfrist ultimo mai og 
tilsetting 1. september. Stillingen lyses ut uten særlige faglige føringer knyttet til 
kandidatbakgrunn eller prosjektbeskrivelse. 
 
Ytterligere 2 stillinger lyses ut i løpet av 2017, med forventning om tiltredelse i januar 2018 
og/eller august 2018. 
 
2017-11 Tilsetting i stilling som universitetslektor ved Examen Facultatum 
 
Sak om tilsetting uten konkurranse ble presentert. Det ble reist prinsipielle motforestillinger 
mot dette på generelt grunnlag, motforestillinger instituttledelsen deler. Rådet sluttet seg 
tross dette til et vedtak om å foreslå ansettelse av Amund Børdahl for vårt fakultetsstyre.   
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet slutter seg til forslaget om å be fakultetsstyret om å ansette Amund Børdahl i  
60 % universitetslektorstilling ved Examen Facultatum med virkning fra 1. august 2017. 
 
 


