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Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Instituttrådet 

 

Tid:    Torsdag 27.08 kl. 10.15 – 12.00 

Sted:  Sydnesplassen 12/13 – seminarrom 1. etasje 

 

Deltakere: Reidar Lie, Paola De Cuzzani, Eivind Kolflaath, Rune Falch (vara), Kevin Cahill, 
Gunnar Karlsen, Johannes Servan (vara), Kirsten Bang (vara), Erlend Finke Owesen, Sindre 
Søderstrøm (vara) 

 

Forfall:       Carola von Villiez, Ståle Melve, Deirdre Smith   

Ikke møtt:  Eirik Kjønnøy 

 

  

 

 

Referat fra instituttrådsmøte 27.08.15 

 

 

I Godkjenning av innkalling og sakliste 
 

Manglende anførsel av tidspunkt og sted mv. på innkallingen ble bemerket - uten at rådet 

gikk til det skritt å underkjenne innkallingen som sådan. 

 

II Orienteringssaker 
 

 Protokoll fra fakultetsstyremøte 16.06: Rune Falch gjorde rede for FoF-aktuelle saker 

(bemanningsplan, førsteamanuensistilsetting, instituttledertilsetting). 

 Referat fra sist møte i Utvalg for Examen philosophicum 

 Referat fra sist møte i UFF (ettersendes, jf. sak om undervisningstilbud vår 2016) 

 Årsmelding for 2016: Eivind Kolflaath stilte spørsmål ved kriteriene for inklusjon av 

publikasjoner i årsmeldingen. Instituttleder redegjorde for utfordringene med å 

synliggjøre instituttets publikasjoner både i denne og andre sammenhenger. 

 Tilrettelegging for fysisk aktivitet for ansatte ved UiB. 

Referanse Dato 

2015/8945-STT 28.08.2015 
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 Endringer i utvalgene mv. Instituttleder redegjorde for endringene i 

Utdanningsutvalget og Forskningsutvalget samt ny masterkoordinator 

 Ansettelser ved førstesemesterstudiene 

 Endringer i FoF-administrasjonen fra august 2015 

 Budsjett 2016 – innspill fra FoF 

 

 

III Vedtakssaker 
 

2015-20 Møteplan for høstsemesteret 2015 

 

Forslag til møteplan ble lagt fram. 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet slutter seg til foreslått møteplan for instituttrådet 

 

 

2015-21 Utlysning av postdoktorstilling 

 

I tråd med tidligere instituttrådsvedtak ble forslag til utlysning for postdoktorstilling lagt fram. 

Det var noe diskusjon knyttet til kvalifikasjonskravet (norsk doktorgrad i filosofi) og det ble 

etablert konsensus om å stryke «…i filosofi». 

 

Vedtak:   

 

Instituttrådet slutter seg til foreslått utlysningstekst for postdoktorstilling, og stilling som 

postdoktor i filosofi (rettsfilosofi eller vitenskapsfilosofi) lyses ut snarlig. Det generelle 

kvalifikasjonskravet blir «Oppnådd norsk doktorgrad, eller eventuelt tilsvarande utanlandsk 

utdanning». 

 

2015-22 Undervisningstilbudet for vårsemesteret 2016 

 

Forslag til undervisningstilbud på fagstudiene i filosofi for kommende vårsemester ble lagt 

fram. 

 

Vedtak: 

 

Instituttet slutter seg til foreslått undervisningstilbud for vårsemesteret 2016. 

 

 

2015-23 Høring – fakultetets forslag til strategi for 2016-2022 

 

Fakultetets forslag til strategiplan som ble sendt ut før sommerferien ble drøftet. Blant mulige 

tema som kan kommenteres er tanken om tverrfaglige studieprogrammer samt noen av 

fagmiljøenes tendens til å ekspandere sine bachelorprogrammer med innføringsemner.     
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Vedtak: 

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier slutter seg til hovedpunktene i fakultetets forslag 

til strategiplan. Instituttleder får fullmakt til å sende høringsuttalelse med grunnlag i rådets 

drøftinger. 

 

 

2015-24 Strategiplan for FoF 2016-2022 

 

Utkast/skisse til ny strategiplan ble lagt fram og drøftet.   

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet slutter seg til hovedpunktene i utkastet til ny strategiplan for FoF. Rådet ber 

Undervisningsutvalget, Forskningsutvalget og Utvalg for Examen philosophicum om å 

utarbeide et bearbeidet forslag som legges fram for Instituttrådet før utgangen av året. Det 

reviderte forslaget legges så fram på instituttets årlige samling i januar/februar 2016, med 

endelig vedtak i Instituttrådet i mars 2016. 

 

2015-25 Budsjett 2016 – tilsetting i stillinger 

 

Saken gjelder den lenge pågående saken knyttet til de seks delstillingene som instituttet 

ønsker å utvide til fulle stillinger. Fakultetet har bedt oss om en plan for hvordan disse 

stillingene skal finansieres, gitt en bestemt forståelse av bemanningsplanen. 

 

Det var noe diskusjon om vedtaksforslagets utforming, og passusen om at de ikke skal sees i 

sammenheng med våre øvrige ansettelser. Det ble enighet om at denne strykes fra vedtaket. 

 

Vedtak:  

 

Instituttleder får fullmakt til å besvare brevet om utvidet stilling i seks delstillinger, med 

siktemålet at de seks aktuelle stillingene utvides permanent med virkning fra 01.01.16. 

 

 

 

 

 

 

 Steinar Thunestvedt 

 administrasjonssjef 

 

 

 

 


