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Referanse

Møtedato

Referatdato

2013/3868

18.04.13

19.04.13

Innkalt av
Referent

Reidar Lie

Steinar Thunestvedt

Deltakere: Reidar Lie, Eivind Kolflaath, Ole Martin Skilleås, Claus Huitfeldt, Paola De Cuzzani, Rune J.
Falch (vara), Deirdre Smith (vara), Kirsten Bang, Brian Blomlid, Erik Kobbeltveit, Theodor Rolfsen

Saker

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

II Orienteringssaker


Innkalling/sakliste til fakultetsstyremøte 23.april
Det ble kort orientert om relevante saker for FoF (von Villiez professorsøknad som
skal til behandling, utviklingen i studiepoengsproduksjonen – der det har vært en svak
økning for FoF).



Referat fra møte i Utvalg fra Examen philosophicum



Referat fra møte i Forskningsutvalget



Forslag til revidert ph.d-reglement



Begrunnelse ved utlysning av midlertidige stillinger

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

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

Institutt for filosofi og
førstesemesterstudier
fof@hf.uib.no
Telefon 55 58 23 82
Telefaks 55 58 96 51

Besøksadresse
Sydnesplassen
12/13
Bergen

Referent
Steinar Thunestvedt
55582384
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NOKUT-tilsyn: Oversendelse av dokumentasjon fra Det humanistiske fakultet



Universitetets policy og ordning med Open Access



Referat fra møte med studentenes fagutvalg.

av 3

Instituttleder refererte fra sist møte mellom instituttleder og fagutvalget. Tema som ble
drøftet: Bedre integrasjon mellom fagmiljø og studenter, evaluering av
undervisningen, prosedyrer for mottak av nye studenter, ønske om egen ”filosofigruppe” på exphil, faglig-sosialt arrangement, bruk av facebook-sider som
informasjonskanal.

III Vedtakssaker
2013-09 Overgang til intern sensur ved Examen philosophicum
Instituttleder redegjorde for saken, og viste til forutgående behandling i Utvalg for Examen
philosophicum. Det ble understreket at detaljene i en framtidig sensurordning ved exphil
fortsatt må være noe åpent og at kommende semesters innretning av sensuren vil ha en
utprøvende karakter, og nødvendigvis ikke ekskludere bruk av ekstern sensur fullt og helt.
Vedtak:
Ordningen med obligatorisk ekstern sensur ved seminarmodellen på Examen philosophicum
avvikles med virkning fra kommende høstsemester.

2013-10 Valgstyre for perioden 2013-2017
I forbindelse med nært forestående valg til nytt instituttråd, trengs det også et nytt valgstyre.
Instituttleder redegjorde for motivasjonen som ligger til grunn for det foreliggende forslaget til
nytt valgstyre.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til forslag om valgstyre for perioden 2013-2017. Nytt valgstyre vil
bestå av: Erik Brown, Vibeke Tellmann, Hein Berdinesen, Steinar Thunestvedt samt en
studentrepresentant. Rebekka Nistad blir sekretær.
Valg til nytt instituttråd avholdes i april-mai, slik reglementet foreskriver.
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2013-11 Utlysning av postdoktorstilling
Forslag til utlysningstekst for ny postdoktorstilling ble lagt fram. Det var noe diskusjon knyttet
til formuleringene i og betydningen av det tredje avsnittet under ”Om stillinga”. Dette bør
omformuleres til:
Fagleg kvalitet vil vere hovudkriteriet når ein rangerer og innstiller søkjarane. Dersom desse
er på eit tilnærma likt nivå, kan instituttet sine faglege behov bli avgjerande ved innstillinga av
søkjarane.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til foreslått utlysningsgtekst for postdoktorstilling (med den endringen
som ble foreslått i møtet), og stillingen lyses ut snarlig og med søknadsfrist 29. juni.

