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Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Instituttrådet

Referat fra instituttrådsmøte 13.10.16

I Godkjenning av innkalling og sakliste 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste

II Orienteringsaker

 Referat fra sist møte i fagstudieutvalget. Ståle Melve orienterte (viktigste sak var 
saken om «Philosophy and Public Policy»).

 Referat fra sist møte i forskningsutvalget: Sveinung Sivertsen orienterte om saken 
knyttet til revidert PhD-program, der forskningsutvalgets drøftinger fortsatt er 
pågående.

 PPE-program: Instituttleder orienterte om status for denne saken, der rektor nå har 
kommet med nye signaler om at han vurderer dette som et ønskelig studietilbud ved 
UiB. Det er snakk om 20 studieplasser/år og man tar sikte på å få dette inn i 
statsbudsjettet for 2018. Et slikt volum tilsier to ekstra stillinger for vårt institutt.

 Studentstatistikk i forbindelse med opptaket i høst:

 Valg av studentrepresentanter til instituttråd og andre utvalg: Studentrepresentant 
Kvarberg redegjorde for valg av studentrepresentanter og ting som hører til.

Referanse Dato

2016/10586-STT 13.10.2016

Tidspunkt:    Torsdag 13. oktober kl. 10.15 – 11.45
Til stede:      Reidar Lie, Carola von Villiez, Paola De Cuzzani, Richard Sørli (vara), 
                     Sorin Bangu (vara), Sveinung Sivertsen (vara), Ståle Melve, Pål Kvarberg

Forfall: Kevin Cahill, Eivind Kolflaath, Gunnar Karlsen, Amund Børdahl, Sofie Lekve 
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III Vedtakssaker

2016-30 Budsjett 2017. Utlysning av vitenskapelige stillinger

Instituttleder redegjorde for brevets foranledning og skisserte hovedpunktene i svarbrevet 
vi ser for oss å sende fakultetet. Instituttet er innforstått med at det ikke vil være ledige 
stillinger ved FoF i 2017, men vi ønsker likevel å signalisere tydelig vår helt klare oppfatning 
av at FoF ikke er bedre bemannet enn fakultetets øvrige institutter - snarere tvert i mot – og 
at dette kan og bør gi seg utslag i utlysning av stillinger (utenom normal avgang) den neste 
femårsperioden. 

Vedtak:

Instituttrådet gir instituttleder fullmakt til å utforme svarbrev til fakultetet med grunnlag i 
momentene anført i saksforelegget.

2016-31 Opprettelse av studietilbud i «Philosophy and Public Policy»

Instituttleder la fram sak om studieretning i “Philosophy and Public Policy” med grunnlag i 
skisse til “studieplan” ført i pennen av Sorin Bangu. Det ble presisert sterkt at studietilbudet 
skal organiseres innenfor rammen av det eksisterende masterprogrammet i filosofi.

Vedtak: 

Instituttrådet slutter seg til forslag om å opprette en særskilt studieretning i “Philosophy and 
Public Policy” og gir instituttleder fullmakt til å treffe de nødvendige tiltak for å få dette 
implementert med virkning fra høstsemesteret 2017.

2016-32 HMS-plan for 2016

Hovedpunktene i instituttets HMS-plan for inneværende år ble lagt fram til godkjenning før 
oversendelse til fakultetet.

Vedtak:

Instituttrådet tar Handlingsplan for HMS til orientering

Steinar Thunestvedt
administrasjonssjef


