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Tidspunkt: Torsdag 14. mars kl. 10.15 – 11.10
Til stede: Reidar Lie, Eivind Kolflaath, Claus Huitfeldt, Ole Martin Skilleås, Arild Utaker (vara), Deirdre
Smith (vara), Ståle Melve (vara), Eirik Kobbeltveit.
Brian Blomlid og NN møtte i tillegg som observatører for studentene.
Forfall: Gro Rørstadbotten, Paola De Cuzzani, Kirsten Bang, Hein Berdinesen
Ikke møtt: Stian Gundersen, Ragnhild Våge

Referat fra instituttrådsmøte 14. mars
I Godkjenning av innkalling og sakliste
Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste.

II Orienteringssaker


Fakultetsstyremøte 19. mars
Instituttleder informerte om aktuelle saker: Ny politikk for emerituser, forsinkelse i
professoratoppnevnelse (von Villiez).
Eivind Kolflaath benyttet anledningen til å informere om møte i Rådet for
førstesemesterstudier 8. mars, der Studentparlamentets initiativ om reform av
Examen philosophicum ble behandlet – uten at man gjorde noe vedtak i denne
omgang.
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Ny postdoktorstilling
Instituttet har fått sin femte postdoktorstilling og instituttleder informerte om denne,
inkl. forestående utlysningsprosess.
Arild Utaker tok til orde for at den lyses ut åpent og at man velger den totalt sett beste
kandidaten. Det ble ikke registrert innsigelser til en slik tanke.



Tilsyn fra NOKUT
Det ble informert om forestående tilsyn fra NOKUT (”Nasjonalt organ for kvalitet i
utdanninga”) og instituttets bestrebelser i den anledning.
Det ble fra noen representanter sin side stilt spørsmål ved verdien og formålet ved et
slikt tilsyn.



Valg av nytt instituttråd
Instituttleder informerte om forestående valg av instituttråd og valg av dekanat og
fakultetsstyre.
Claus Huitfeldt tok til orde for at instituttrådsvalget bør avholdes i forkant av valget til
fakultetsstyret, og pekte på fordelen med at instituttets fakultetsstyrerepresentant
også sitter i instituttrådet.
Administrasjonssjefen minnet om at valgkomiteen må suppleres med representanter
fra studentene og en fra de midlertidig ansatte. Studentene ble orientert i møte om at
de bør velge en representant til vervet nokså snart.
Vi vil komme tilbake til valgsaken i neste instituttrådsmøte.

III Vedtakssaker
2013-07 Utdanningsmelding, forskningsmelding og forskerutdanningsmelding for
2012.
Sluttversjonen av meldingene ble lagt fram.
Det var noen kommentarer knytt til utdanningsmeldingen og forskningsmeldingen, bl. a. fra
studenthold.
I sakens anledning kom det fram et ønske om at studentevalueringsskjemaene burde være
gjenstand for en utprøving før de ble sendt ut til studentene.
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Det kom også fram et ønske om at evalueringen skjer noe senere enn hva som i mange
tilfeller har vært tilfelle.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til utdanningsmelding, forskningsmelding og
forskerutdanningsmelding for 2012.

2013-08 Undervisningstilbudet ved fagstudiene i filosofi – høstsemesteret 2013.
Forslag til undervisningsoppsett for 2012 ble lagt fram. Det ble meldt om to endringer:
1) Carola von Villiez skal være medansvarlig for undervisningen på FIL1121/FIL123.
2) Korrekt tittel på de samme emnene er:
-

FIL121: ”Filosofihistoria frå opplysningstida til midten av 2000-talet”
FIL123: ”Filosofiske originaltekstar frå opplysningstida til midten av 2000-talet”

Det vil nå bli gjort nye forsøk på å få disse titlene inn i alle relevante systemer.
Fra studenthold ble Helge Pettersens fravær fra oppsettet stilt spørsmål ved. Dette skyldes
forpliktelser ved Examen philosophicum-undervisningen.

Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til foreslått undervisningstilbud for høstsemeseret 2013, med de
endringene som ble opplyst om i møtet.

Steinar Thunestvedt
administrasjonssjef

