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

II Orienteringssaker


Justering av utvalgssammensetning



Studentstatistikk
Instituttrådet benyttet anledningen til å diskutere ulike sider ved tallene som framkom
m.h.t. gjennomføring og karakternivå. Det ble bl. a. stilt spørsmål ved karakternivået
(særlig på master-nivået) og av bachelorstudentenes gjennomføringsgrad de senere
årene. En nærmere analyse av problemstillingen vil bli presentert på et senere
tidspunkt.
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Budsjettinnspill 2014



Reviderte rutiner for innlevering, bedømming og disputas



Nye retningslinjer for emeritipolitikk ved Det humanistiske fakultet



Oppstart ved førstesemesterstudiene – statusrapport



Instituttets årsmelding for 2012.
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III Vedtakssaker
2013-13 Møteplan for høstsemesteret 2013
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til foreslått møteplan. De blir instituttrådsmøter torsdag 12.
september, torsdag 10. oktober og torsdag 21. november.

2013-14 Restrukturering av forskergruppene/videre strategiprosess
Instituttleder presenterte bakgrunnen for og innholdet i forslag om hvordan instituttets
forskning skal presenteres og organiseres.
Det var noe diskusjon om en del av detaljene i forslaget, men rådet sluttet seg til
grunnprinsippene i notatet. Utvalgte medlemmer av rådet får ansvar for å gi en nærmere
beskrivelse (ca. én side til bruk bl. a. på instituttets nettsider) av de nye
forskningsgrupperingene til neste møte (De Cuzzani: Europeisk filosofi, Sampson: Antikkens
filosofi, Sørli: Etikk, politisk filosofi og rettsfilosofi, Cahill: Wittgensteinforskning, Karlsen:
Metafysikk & epistemologi.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til grunnprinsippene i notatet fra instituttleder. Utvalgte medlemmer
av rådet får ansvaret for å lage forslag til en beskrivelse av de ulike forskningsgruppene
innen torsdag 3. oktober.

2013-15 Utlysning av vakant stilling ved fagstudiene samt videre forløp for utlysning
av stillinger i henhold til bemanningsplan.
Instituttrådet uttrykte enighet i at ledig stilling etter Bjørn Holgernes lyses ut snarlig. Rådet
samlet seg også om at stillingen lyses ut innenfor «Europeisk filosofi» og det var ulike forslag
til mer presise beskrivelser av den ønskede faglige orientering.
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Når det gjelder de forventede tre stillingene vi får tildelt i budsjett 2014, kom det forslag
Gunnar Karlsen om at en av disse lyses ut internt blant instituttets øvrige ansatte i
delstillinger (med de nødvendige kvalifikasjoner). Rådet stilte seg positiv til tanken, og
instituttleder signaliserte at dette vil følges opp etter nødvendige sonderinger og forarbeider.
Vedtak:
Det utlyses en førsteamanuensisstilling snarlig, og forslag til utlysningstekst legges fram for
instituttrådet i oktobermøtet. Stillingen lyses ut innenfor hovedområdet Europeisk filosofi.
Paola De Cuzzani får ansvaret for å utforme et forslag til en tekst som kan legge føringer for
de delene av utlysningsteksten som omhandler den faglige innretningen på stillingen.

2013-16 Revidert instituttreglement
Fakultetet har bedt om å få tilsendt reglement for instituttene, der blant annet størrelsen og
sammensetningen av instituttrådet framkommer. I sitt møte i juni presiserte fakultetsstyret at
rådene skal bestå av minimum 9 medlemmer samtidig som det vil være opp til instituttene
selv å bestemme seg for flere, så lenge representasjonen fra de fire ulike grupperingene er
innenfor rammen av reglementet.
Vårt eksisterende instituttreglement sier at rådet skal ha 11 medlemmer. Fordelingen på de
ulike grupperingene er også konsistent med fakultetets krav.
Vedtak:
Instituttrådet vedtar at rådet ved FoF fortsatt skal bestå av 11 representanter og slutter seg
ellers til gjeldende instituttreglement før oversendelse til fakultetet.

2013-17 Driftsregnskap
Administrasjonssjef orienterte kort om grunntrekkene i instituttets økonomiske organisasjon
og presenterte deretter hovedinnholdet i regnskapsrapporten for våre driftsutgifter etter 2.
tertial.
Vedtak:
Instituttrådet tar regnskapsrapport etter 2. tertial til orientering
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2013-18 Instituttseminarene – organisering og tilstedeværelse
Instituttleder ønsker å befeste instituttseminarenes rolle som fellesarena, og vil i den
forbindelse tydeliggjøre at seminarene er å anse som en del av arbeidsplikten.
Ønskverdigheten i å gjøre oppmøtene mer eller mindre obligatorisk, i en eller annen forstand,
ble drøftet.
Kristin Sampson argumenterte mot at å innføre en slags oppmøteplikt på instituttseminarene,
med grunnlag i at høstens program utelukkende består av menn. Hun påpekte at det på
instituttet også arrangeres en seminarrekke i samarbeid med Bergensnettverket for kvinner i
filosofi. I en situasjon som den i høst, hvor menn holder innlegg på den ene seminarrekken,
mens kvinner holder innlegg på den andre, fant hun det betenkelig å gi et signal om at den
ene er obligatorisk, mens den andre ikke er det.
Kevin Cahill tok til orde for at en eventuell oppmøteplikt bør utsettes til neste semester, noe
rådet sluttet seg til.
Vedtak:
Deltakelse på instituttseminarene anses som en del av de vitenskapelig ansattes alminnelige
arbeidsplikt - med virkning fra neste semester. Grunngitt melding om fravær må sendes til
instituttleder i forkant av seminarene.
Det forventes at masterstudentene møter på seminarene
Instituttleder sender snarlig ut melding til alle ansatte om formålene med seminarene og
forventningene til oppmøte mv. i tilknytning til dem.

2013-19 Ny leder av fagutvalget/ny nestleder
Det behøves ny leder av vårt fagstudieutvalg samt ny nestleder ved instituttet i forbindelse
med at Huitfeldt har blitt visedekan og Brown sin nært forestående pensjonering.
Vedtak:
Instituttrådet ser positivt på at Ole Martin Skilleås blir ny leder av fagstudieutvalget fra dags
dato og at han overtar funksjonen som instituttleders stedfortreder fra 1. oktober 2013.
Samtidig takker instituttrådet Claus Huitfeldt for godt utført arbeid som fagstudieutvalgets
leder, og Erik Brown for godt utført arbeid som instituttleders stedfortreder.
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2013-20 Justering av emneplan: RET208 Praktisk informasjon
Det foreslås å endre eksamensformen på emnet fra skoleksamen til veiledet opgave (med
virkning fra høsten 2014). Rådet hadde ikke innsigelser til dette.
Vedtak:
Instituttrådet sluttar seg til føreslått justering i emneplanen i RET208 Praktisk argumentasjon

