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

II Orienteringssaker


Referat fra sist møte i fakultetsstyret: Kolflaath orienterte kort om relevante saker
(tilsettingssak Børdahl og budsjettsak) og skuet også framover til neste møte der
saken om stillingsutvidelser for seks førsteamanuenser og samt studieplan for
årsstudier i kjønnsstudier skal behandles. Instituttleder presiserte at det ikke er tanker
om at vårt kurs i «Filosofi og kjønn» endrer karakter som følge av den nye
studieplanen.



Referat fra sist møte i forskningsutvalget: Med referatet som utgangspunkt gjorde
utvalgsleder Cahill nærmere rede for en ønsket tilstramming i kriteriene for tildeling av
smådriftsmidler. Videre ble strategiplanen drøftet, og rådsrepresentantene Servan og
De Cuzzani benyttet anledningen til å etterlyse forskningsområdet «Moderne filosofi»
sin plass i utkastet.
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Referat fra sist møte i programstyret for retorikk: Det ble kort redegjort for
programstyrets arbeid med den nye studieplanen for bachelorstudiene i retorikk, til
dels supplert av DeCuzzani, som er medlem av programstyret.



Nytt medlem i instituttets valgkomité: Det ble meldt at valgstyret har konstituert seg
etter sommeren, med Vibeke Tellmann som (ny) leder.



Nyvalg til instituttrådet – gruppe B og D: Amund Børdahl rykker opp som fast
representant for gruppe B, med Johannes Servan, David Vogt og Sveinung Sivertsen
som vararepresentanter – i nevnt rekkefølge. For studentene er følgende valgt som
representanter for perioden 01.08.15 -30.06: Nicolai Christiansen, Sindre Søderstrøm,
Runa Askeland Hougen.



Førstesemesteropptaket – orientering: Status for førstesemesteropptaket ble formidlet
og de tall for antall grupper og studenter på Examen philosophicum og Examen
facultatum presentert.



Tilsettingssaker – orientering: Det ble orientert om prosessen rundt tilsettingen av de
to førsteamanuensisstillingene, der instituttleder vil innstille tre personer. Det vil bli
gjort en ny vurdering dersom en eller to av dem takker nei. En mulig forbindelse med
toppforskningssatsningen ble også tematisert.



UiB sin satsning på toppforskning: Instituttleder informerte om at den først innstilte
kandidaten til de to førsteamanuensisstillingene også blir fremmet som FoF sin
kandidat i den pågående toppforskningssatsningen.



Evaluering av de humanistiske fagmiljøene: Det ble kort redegjort for NFR sin snart
forestående evaluering av de humanistiske forskningsmiljøene i Norge. Mer
informasjon vil følge senere.

III Vedtakssaker
2015-26 Postdoktorstilling med finansiering fra Thyssen Stiftung
Instituttleder presenterte bakgrunn for saken, en postdoktorstilling med finansiering fra
Thyssen Stiftung som er muliggjort i og med ansettelsen av førsteamanuensis Franz
Knappik, som starter 1. august.
Rådet stilte seg positiv til tanken om å få til en tilsetting av en postdoktor med slik
finansiering.
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Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til forslaget om å lyse ut postdoktorstilling i prosjektet «Knowing what
one think and does: A perception based approach» med forbehold om tilfredsstillende
finansiering.
Instituttleder får fullmakt til å utarbeide en finansieringsplan for de forventede indirekte
kostandene knyttet til stillingen og til å lyse ut stillingen snarest.

2015-27 Regnskapsrapport etter 3. kvartal 2015
Hovedtrekkene ved den økonomiske situasjonen, basert på regnskapsrapport etter 3.
kvartal, ble presentert.
Driftsøkonomien kan beskrives som god, og det er sannsynlig at det kan overføres ca.
200 000 til neste år, et år som forventes å bli noe mer krevende.
Vedtak:
Instituttrådet tar regnskapsrapport etter 3. kvartal til orientering

