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Saker
I Godkjenning av innkalling og sakliste
Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste.
II Orienteringssaker








Referat fra fakultetsstyremøte 17. desember 2013: Fakultetsstyrerepresentant
Kolflaath redegjorde for en del av de mest aktuelle sakene (mulig omlegging av
Examen facultatum, justeringer i instituttreglement/endringer i prinsippene for å
oppnå kjønnsbalanse i råd og utvalg, budsjettsaken)
Referat fra sist møte i fagstudieutvalget
Referat fra møte i forskningsutvalget
Tildeling av smådriftsmidler: Instituttleder redegjorde for tildeling og tildelingskriterier
og signaliserte en viss skjerping av disse samt rapporteringskravene i forbindelse
med neste års tildeling.
Høring: Oppretting av akademisk skrivesenter ved Det humanistiske fakultet
Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen.
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III Vedtakssaker
2014-01 Møteplan for instituttrådet – vårsemesteret 2014.01.24
Det ble foreslått å ha fire møter i vårsemesteret: 23. januar, 27. februar, 27. mars og 15. mai.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til foreslått møteplan for 2014

2014-02 Ny instituttstrategi for perioden 2016-2019
Instituttleder presenterte saken og dens bakgrunn og gjorde særskilt rede for
diskusjonsnotatet om «Ny målstruktur ved UiB» (viserektor Fimreite m.fl.), som bærer bud
om en vesentlig forenkling i universitetets rapporterings- og stryringsstruktur, bl. a. med en
vesentlig reduksjon i tallet på styringsindikatorer som fagmiljøene skal forholde seg til.
Rådet sluttet seg til hovedtankene i den modellen som ble presentert for vår egen
forestående strategiprosess.
Vedtak:
1. Det oppnevnes fire arbeidsgrupper som får i oppdrag å utarbeide en strategisk plan
innenfor hvert av de fem områdene nevnt i notatet fra instituttleder. Arbeidsgruppene
tar utgangspunkt i Fagstudieutvalget, Forskningsutvalget og Exphil-utvalget samt en
gruppe sammensatt av en administrativ og en vitenskapelig ansatt.
2. Instituttleder innleder til diskusjon om strategien ved Instituttdagsmøtet 31. januar der
modellen ovenfor presenteres. Forhold som kommer fram på dette møtet skal tas
med i diskusjonen innenfor arbeidsgruppene.
3. Arbeidsgruppene skal utføre sitt arbeid innenfor rammene av UiBs og HFs
strategiarbeid.
2014-03 Høringssak: Dimensjonering av Examen facultatum ved Det humanistiske
fakultet
Instituttleder presenterte sakens bakgrunn og innhold og signaliserte at instituttet i sitt
grunnstandpunkt bør stille seg positive til forslaget fra arbeidsgruppen som har vært i sving.
Rådet drøftet en del av momentene i forslaget, og det ble bl. a. påpekt at de siste
kulepunktene i forslaget ikke gir god mening og at terminologien som brukes bør skjerpes.
Videre bør det stilles spørsmålstegn ved formuleringen knyttet til det økonomiske ansvaret
for nye emner som opprettes.
Vedtak: Instituttleder får fullmakt til å utforme høringsuttalelse med grunnlag i rådets
drøftinger.
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2014-04 Mulig opprettelse av mastergrad i retorikk: FoF sin rolle
Med grunnlag i brev fra Programstyret i retorikk ble det redegjort for sakens bakgrunn, og det
foreslås å imøtekomme henvendelsen langt på vei og generelt stille seg positiv til initiativet.
Rådet sluttet seg til dette.
En upresishet i forslaget til vedtaksformular ble påpekt.
Vedtak:
1. FoF stiller seg positive til å veilede masterstudenter i retorikk dersom et
masterprogram i retorikk blir opprettet ved UiB
2. FoF har revidert metodekurset for masterstudenter i filosofi. Det gjennomføres nå
som et 5 stp introduksjonskurs og et 10 stp fremleggelsesseminar som går fra midten
av første semester til midten av 4. semester i masterstudiet. FoF stiller seg positivt til
at interesserte studenter i retorikk kan delta på dette seminaret. Vi har også kurstilbud
som kan egne seg for retorikkstudenter: Innføring i politisk filosofi, Moderne politisk
teori, miljø-etikk, og et spesialkurs i Science and Society.

2014-05 Driftsbudsjett for 2014
Forslag til driftsbudsjett for 2014 ble presentert i sine hovedtrekk med forbehold om
detaljmessige justeringer grunnet lite tid til forberedelser (tildelingsbrevet fra fakultetet er
nylig ankommet).
Det ble særskilt opplyst om risikoen for agiotap i forbindelse med avslutning av EU-prosjekt i
april, som kan bevirke større justeringer på et senere tidspunkt.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2014.

2014-06 Studentstatistikk for høstsemesteret 2013
Karakterstatistikk for siste semestret ble presentert og diskutert.
Vedtak:
Instituttrådet tar studentstatistikken for høstsemesteret 2013 til orientering.

