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Referanse

Møtedato

Referatdato

2013/1522
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14.02.2013

Referent

Innkalt av

Steinar Thunestvedt

Reidar Lie

Deltakere: Reidar Lie, Eivind Kolflaath, Cluas Huitfeldt, Ole Martin Skilleås, Paola De Cuzzani, Arild Utaker,
Deirdre Smith, Ståle Melve, Eirik Kobbeltveit, Ragnhild Våge, Håvard Selnes

Forfall: Gro Rørstadbotten, Hein Berdinesen, Stian B. Gundersen

Saker:
I Godkjenning av innkalling og sakliste
(Det ble bemerket at møtedatoen feilaktig var satt til 24. januar i innkallingen)

II Orienteringssaker
Fakultetsstyremøte 19. februar
Referat fra sist møte i fagstudieutvalget
(Referat ble utdelt i møtet)

III Vedtakssaker
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Postboks 7800
5020 Bergen

Telefon 55 58 00 00
postmottak@uib.no
Internett www.uib.no
Org no. 872 789 542
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Telefaks 55 58 96 51

Besøksadresse
Sydnesplassen
12/13
Bergen

Referent
Steinar Thunestvedt
55582384
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2013-05 Nedlegging av emnepakken ”Norge som innvandringsland”
Instituttleder presenterte saken og dens bakgrunn.
Det ble presisert at sakens personalmessige implikasjoner håndteres på fakultetsnivået eller
i universitetets personalavdeling.
Innholdet i vedtaksformuleringen ble drøftet, og det ble fra flere hold tatt til orde for et vedtak
som ikke helt stenger muligheten for at tilbudet kan videreføres under andre organisatoriske
rammer.
Instituttrådet samlet seg om alternativt vedtaksforslag fra Eivind Kolflaath, som ble
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Instituttrådet ser med stor bekymring på konsekvensene av at det økonomiske ansvaret for
videreutdanningstilbudet “Norge som innvandringsland” nå er lagt til instituttet. Dersom
instituttet skal ha det økonomiske ansvaret for kurset i fremtiden, ser instituttrådet ingen
annen løsning enn at tilbudet nedlegges med virkning fra høstsemesteret 2013. Instituttrådet
håper at Universitetet i Bergen finner en mulighet for å videreføre dette tilbudet.

2013-06 Forslag til nytt studieopplegg for masterstudiene i filosofi (oppfølgingssak til
2013-01)
Saken var en oppfølging til sak 2013-01 som endte med et vedtak om å legge fram et mer
ferdigarbeidet forslag enn det som ble presentert der.
Etter den tid har saken vært bearbeidet og ble behandlet i fagstudieutvalget på nytt den 10.
februar (jf. referat under orienteringssakene).
I drøftingene kom det fram at emnet FIL305 står oppført som et 15 studiepoengs emne i
sakspapirene (som i inneværende semester). Tanken er at også dette blir omgjort til et
10-poengs emne.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til framlegget til ny programplan og nye emneomtalar for
masterstudiet i filosofi.
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