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REFERAT FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 28. APRIL 
 
Til stede: Reidar Lie, Paola DeCuzzani, Eivind Kolflaath, Kevin Cahill, Carola von Villiez, 
Richard Sørli (vara), Amund Børdahl, Ståle Melve, Sindre Søderstrøm, Runa Askeland 
Haugen 
 
Forfall: Gunnar Karlsen, Hans Christian Nordtveit Kvernenes 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 

 
Saker 
 
I Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
II Orienteringssaker 

 
• Referat sist møte i fakultetsstyre (15. mars): Eivind Kolflaath orienterte om de 

viktigste sakene – oppfølging av HMS-rapport og Toppforsk-prosessen. Adm. sjef 
informerte om behandlingen av «Humaniora-meldingen» i det ekstraordinære møtet 
26.04, der det vil bli laget et revidert dokument med grunnlag i fakultetsstyrets 
behandling. Instituttleder informerte om de relevante sakene i kommende møte (2. 
mai): Tilsetting i forskerstilling (Koksvik), regnskapsrapport etter mars og sak om 
førsteamanuensisstilling i kjølvannet av Toppforsk-prosessen.  
 
Instituttleder uttrykte bekymring for den økonomiske situasjonen fakultetet har havnet 
i. 

 
• Utlysning og tilsetting av stipendiater og postdoktorer: Statusrapport 

 
Instituttleder informerte om situasjonen etter møte med fakultetsledelsen forrige uke. 
Hovedpunktene: 

 
- Postdoktorstilling (omgjort fra stipendiatstilling) i rettsfilosofi/vitenskapsfilosofi 

utlyses umiddelbart og tilsettes med virkning fra 1. januar 2017.  

Referanse 
2016/4526 

Referatdato 
29.04.16 

Møtedato 
28.04.16
  

 

Innkalt av 
Reidar Lie 

Referent 
Steinar Thunestvedt 

mailto:postmottak@uib.no
http://www.uib.no/


 side 2 av 3 
 
 
 
   

- Stipendiatstilling i «Medical Humanities» (ekstraordinær) utlyses umiddelbart, 
med søknadsfrist over sommeren - og med tilsetting 01.01.17. Dette er en stilling 
FoF skal forvalte tilsettingsprosessen på. 

- Første ledige stipendhjemmel (grunnbevilgningsfinansiert) etter dette blir ledig 
med virkning fra 01.08.17, og lyses sannsynligvis ut ved årsskiftet.     

- På NFR-prosjektet «Anti Exceptionalism in Logic» er tilsetting av postdoktor i 
prosess, stipendiatstilling utlyses i disse dager. 

- Det vil senere i år lyses ut postdoktorstilling og stipendiatstilling knyttet til 
Toppforskprosjektet.        

 
• Innføring av digitalt HMS-avvikssystem ved HF: HF har fram til nå hatt sitt eget 

særsystem for avviksmeldinger, en noe gammelmodig «manuell» løsning. Fra og 
med 9. mai går også HF over til UiB sitt elektroniske system, tilskyndet av det nokså 
alvorlige avviket vi nylig har hatt på Sydnesplassen 12/13 (taksammenbruddet). 

 
• Ny læringsplattform fra høsten 2016: Informasjon om brukerstøtte og opplæringstiltak 

i forbindelse med at «Mitt UiB» tas i bruk, ble lagt fram. 
 
III Vedtakssaker 
 
2016-21 Justering i sensursatser ved Examen philosophicum 
 
Sak om justerte sensursatser ble lagt fram og begrunnet. Rådet hadde ikke innsigelser til 
forslaget. 
 
Vedtak: 
Instituttrådet slutter seg til forslaget om å be om en justering av sensursatsene ved Examen 
philosophicum til 1,0 (seminarmodellen) og 0,5 (eksamensmodellen). Begrunnelsesarbeid 
foreslås samtidig å integreres i kompensasjonsordningen.  
 
2016-22 Oppnevning av Erasmus-koordinator 
 
Sak om oppnevning av Erasmus-koordinator ble lagt fram. Instituttet vil heretter ha egne 
koordinatorer for bachelorprogrammet, masterprogrammet, PhD-programmet og nå en 
Erasmus-koordinator, som skal vie seg til utvekslingsstudenter og utvekslingsprogram.  
  
Vedtak: 
Instituttrådet slutter seg til forslaget om å opprette en Erasmus-koordinator ved FoF, og gir 
sin tilslutning til at Carola von Villiez trer inn i dette vervet. 
 
2016-23 Strategiplan for perioden 2016-2022 
 
Siste utkastet til strategiplan ble lagt fram samtidig som det ble presentert et eget notat om 
Wittgensteinforskning som innarbeides i planen. Hovedpunktene i strategien, slik 
instituttleder utla den, er slik: 
 

• Exphil må fortsette med en sterk fakultetstilknytning 
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• Sterkere fokus på ulike internasjonaliseringsaspekter 
• Sterkere fokus på internasjonal publisering på høyt nivå 
• Masterprogram i «Philosophy of Public Policy» 
• Omlegging av masterprogrammet 
• Klar styrking av doktorgradsprogrammet. 

 
Det var noe diskusjon hva som lå I begrepet om at «Exphil skulle være i front». 
 
Studentene stiller seg bak den bebudede endringen i masterprogrammet. 
 
Vedtak:  
Instituttrådet slutter seg til strategiplan for perioden 2016-2022. instituttleder får fullmakt til å 
gjøre mindre endringer i innhold og til å utforme den i et hensiktsmessig 
presentasjonsformat. 


