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I Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Det var ingen merknader til innkalling og/eller sakliste. 
 
II Orienteringssaker 
 

• Fakultetsstyresaker fra møte 06.09.16. Eivind Kolflaath orienterte om de viktigste 
sakene: 
- Budsjettsaken: Det ble gjort endringer i noen av de formuleringene i 

saksforelegget som hadde vakt diskusjon i forkant. Instituttleder supplerte med 
bakgrunnsinformasjon om saken.  

- Justerte retningslinjer for fakultetsstyret ved HF: Etter at Griegakademiet går ut  
blir det fortsatt én valgkrets pr. institutt for A-gruppen (SKOK blir en del av FoFs 
valgkrets, i tillegg til SVT som er det fra før). I tillegg blir det et eksternt 
styremedlem i A-gruppen i tillegg til de fire interne. 

- Endringer for tilsettingsrådet ved HF: I dag er ordningen slik at dekanen har stemt 
for i og med at saken legges frem. Heretter endres det til at dekanen stemmer 
etter at saken er lagt frem, samtidig med de øvrige medlemmene i 
Tilsettingsrådet. 
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• Referat fra fagstudieutvalget: Ståle Melve orienterte kort om programskissene som er 
sendt i forbindelse med HF2018-prosessen. 
 

• Kevin Cahill informerte om sist møte i forskningsutvalget, der hovedsaken i det siste 
har vært revisjonen av PhD-programmet. Det forventes at utvalget vil ha klar en sak 
til instituttrådsmøtet den 8. desember. 

 
 
III Vedtakssaker 
 
2016-24 Møteplan for instituttrådets møter i høstsemesteret 2016. 
 
Det var noe diskusjon om en burde endre datoen for det foreslåtte møte den 13. oktober, 
grunnet høstferien, men man valgte å holde fast på den 13.10. 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet slutter seg til foreslått møteplan, og instituttrådet avholder sine møter 8. 
september, 13. oktober og 8. desember. 
 
2016-25 Utlysning av stillinger som stipendiat og postdoktor i Toppforsk-prosjektet 
 
Sak om utlysning av stillinger i Toppforskprosjekt ble lagt fram og det ble pekt på en del 
økonomiske og personalmessige utfordringer. 
 
Vedtak: 
Stilling som stipendiat og postdoktor på Toppforskprosjekt utlyses snarlig, med søknadsfrist 
medio desember. Instituttleder får fullmakt til å beslutte tidsplan og innretning på utlysning av 
forskerstillingen i prosjektet. 
 
2016-26 Emneplanendring: Examen philosophicum ved Psykologisk fakultet 
 
Psykologisk fakultet har vedtatt å endre sin studieplan med den konsekvens at Examen 
philosophicum fra og med 2017 undervises i vårsemestrene. Det er nødvendig å gjøre en 
endring i våre emneplaner (EXPHIL-PSEKS og EXPHIL-PSSEM) som tar høyde for dette.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Vedtak: 
 
Instituttrådet slutter seg til forslag om justert emneplan for Examen philosophicum-varianten 
ved Psykologisk fakultet. 
 
2016-27 Oppretting av nytt emne: LOG211  
 
Ønsket om å opprette et «parallell-emne» til LOG111, på 200-nivå, ble forklart og begrunnet. 
Det ble presisert at dette er et nytt emne bare i navnet og at de ressursmessige 
konsekvensene er begrenset til omkostningene ved et eventuelt økt studenttall. 
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Det kom fram i diskusjonen at man må se nærmere på emneplanens avsnitt om «Krav til 
forkunnskapar» og «Tilrådde forkunnskapar» med sikte på konsistens og ordvalg. 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet slutter seg til forslaget om oppretting av emnet LOG211 og godkjenner den 
føreslått emneplanen 
 
2016-28 Undervisningstilbudet våren 2016 
 
Forslag til undervisningsplan for vårsemesteret 2017 ble lagt fram. Det ble presisert at det 
fortsatt er en del ikke avklarte forhold når det gjelder hvem som skal undervise i de ulike 
kursene.  
 
Fra representanten Falch kom det fram informasjon om at det planlegges kurs i «Filosofi og 
tekstteknologi også i 2017 og at dette forventes lagt inn som åpent emne. 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet slutter seg til foreslått undervisningstilbud for vårsemesteret 2016. 
 
2016-29 Regnskapsrapport etter august 2016 
 
Regnskapsrapporten etter august bærer bud om en fortsatt sunn driftsøkonomi, som gir 
tilfredsstillende dekning til nødvendige utgifter de neste månedene. 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet tar regnskapsrapport pr. august til orientering 


