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Saker 
 

I Godkjenning av innkalling og sakliste 
 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste 
 
 

II Orienteringssaker 
 

• Fakultetsstyresakene fra: Eivind Kolflaath orienterte om de viktigste/mest relevante 
fakultetsstyresakene: 
- Opptakstall 2017: Det tillyses en liten økning for FoF sitt vedkommende. 
- Budsjett 2017: Det budsjetteres med tilnærmet driftsbalanse for 2017, hvilket 

innebærer at de akkumulerte underskuddene fra tidligere år (ca. 11 mill.) 
videreføres inn i 2018. 

- Utlysning av nye stillinger: Det blir utlyst 9 nye stillinger i 2017, fordelt på AHKR, 
IF og LLE. 

- Akademisk skrivesenter: Det foreslås å ikke videreføre driften etter 
prøveperioden, men det blir gjort forsøk på å få UiB sentralt, eller andre enheter, 
til å overta finansieringsansvaret 

- Sak om refordeling av stipendiater: Saken ble trukket av dekanen. 
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• Valg av verneombud: Ole Hjortland gjenvelges som verneombud, Deirdre Smith trer 
inn som varaverneombud. 

 
• Revisjon av studieprogram: Brev fra Studieadministrativ avdeling knyttet til revisjon av 

studieprogram i 2017 ble lagt fram sammen med tilsvar fra HF der de ber om at 
prosessen ved HF kan sees i sammenheng med det pågående arbeidet om HF2018. 

 
 
III Vedtakssaker 

 
2016-33 Endring av PhD-programmet 

 
Kevin Cahill og for anledningen frammøtte PhD-koordinator Hallvard Fossheim la fram 
hovedinnholdet i sak om endret PhD-program. Programmet tar sikte på å styrke selve 
utdanningskomponenten, bl. a. med krav om skriving av to såkalte bredde-essay. Videre 
legges det opp til regelmessige statusmøter med kandidatene samt innføring av 
mentorordning knyttet til pliktundervisningen. I sum anses opplegget som en klar 
kvalitetsmessig heving sammenholdt med dagens ordning. 

 
Det ble understreket at de vedlagte leselistene for de to spesialområdene foreløpig er noe 
uferdige og at de heller ikke «vil være hogget i stein» i det videre. 

 
Vedtak: 

 
Instituttrådet slutter seg til forslaget til endring i rammene for PhD-programmet. 
Endelig programbeskrivelse/studieplan for PhD-programmet utarbeides i tråd med forsalget 
og legges fram for instituttrådet på et senere tidspunkt. 

 
Ferdigstillelse/justering av leselistene delegeres til forskningsutvalget. 

 
 
2016-34 Reduksjon av masteroppgave fra 60 til 30 studiepoeng 

 
Instituttleder redegjorde for bakgrunn og motiver for den tenkte reduksjonen av 
masteroppgavens innhold, og understrekt at dette er et vanlig omfang ved institutter med 
anerkjent gode masterprogrammer. 

 
Forslaget ble inngående diskutert, og det ble framholdt at argumentene som ble ført i marken 
i seg selv ikke er sterke nok til å framtvinge justering av opplegget, 

 
Det synes videre å være konsensus om at studentene fortsatt bør ha valget om å kunne ta 
en 60-poengsoppgave, selv om det ble advart mot de studieadministrative konsekvensene 
dette kunne ha. 

 
Det ble også framholdt at løsningen ville øke muligheten for utvekslingsopphold. 
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Fra studenthold ble det understreket at en eventuell justering må vurderes i nær 
sammenheng med en endring av masteropplegget for øvrig. 

 
Vedtak: 

 
Instituttet ser positivt på en grundigere vurdering av masteroppgavens omfang og ber at 
dette spørsmålet behandles i sammenheng med den pågående gjennomgangen av 
masterstudiets innhold og innretning i undervisningsutvalget. 

 
 
2016-35 Ressurssituasjonen ved FoF 

 
Sak om ressurssituasjonen ved FoF ble lagt fram, og et sannsynlig misforhold mellom 
personalressurser og undervisningstilbud fra 2018 ble demonstrert. 

 
Den noe kritiske situasjonen ved Examen facultatum ble presisert, og sak om utlysning av 
stilling(er) blir snarlig oversendt fakultetet. 

 
Det ble bebudet videre oppfølging av flere av de momentene knyttet til vår ressurssituasjon 
som 

 
Vedtak: 

 
Instituttrådet tar beskrivelsen av ressurssituasjonen til orientering og slutter seg til forslaget 
om å lyse 1-2 stilinger (40 % - 60 %) knyttet til examen facultatum. 

 
Sak om bemanningssituasjonen for øvrig for øvrig vil legges fram for instituttrådet på et 
senere tidspunkt. 
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