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Referat fra instituttrådsmøte 28.05.15
I Godkjenning av innkalling og sakliste
Det var ingen merknader til innkalling og/eller sakliste

II Orienteringssaker


Fakultetsstyresaker: Instituttleder informerte om saken knyttet til stillingen i
«Europeisk filosofi», der det nå er gjort en justering i bedømmelseskomiteens
innstilling før ny utsendelse til søkerne.



Oppnevning av husstyre: Adm. sjef informerte om nyopprettet husstyre for
Sydnesplassen 12/13.



Årsmelding 2104: Ferdigstillelsen er noe forsinket og denne vil ettersendes senere.



Bemanningsplan for 2016-2018: Bemanningsplanen, det som gjelder FoF, ble
gjennomgått. Det er nå fastsatt at instituttet disponerer 9,6 stillinger – korrigert for de
30 % som er allokert til exphil-undervisning. Dette innebærer at det er rom – innenfor
bemanningsplanens rammer – å effektuere den vedtatte stillingsutvidelsen for de 6
ansatte som rådet tidligere har vedtatt dette for.

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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Tildeling tverrfaglig forskersamarbeid: FoF har fått tildelt henholdsvis 40 000
(«Sinnsfilosofi og nevrovitenskap») og 30 000 («Filosofi, logikk og naturvitenskap») til
to tverrfaglige forskningssamarbeid



Budsjett 20165 – Kortsiktige tiltak for å redusere underskuddet. Det ble informert om
fakultetets tiltaksliste for å redusere underskuddet, der det viktigste tiltaket er at
tiltredelsestidspunktene skal vurderes for nytilsatte i vitenskapelige stillinger.



Høring: Utkast til strategi ved HF 2016-2022: Dekanatets utkast til ny strategiplan ble
kort presentert og den videre prosessen skissert. Det er høringsfrist ultimo august.

III Vedtakssaker
2015-16 Mentorordning ved fagstudiene i filosofi: Evaluering
Instituttleder oppsummerte erfaringene med mentorordningen i det første prøvesemesteret,
bl. a. med grunnlag i notat fra UFF-leder Skilleås.
Det var noe diskusjon knyttet til erfaringene, men rådet slutter seg forslaget om å videreføre
ordningen.
Det kan synes som om mentorene i noen grad trenger avklaring av hva som ligger i selve
mentorrollen, og kanskje også noe mer kunnskaper om studieplan mv. Et informasjonsnotat
før høstens mentorering vil ventelig bøte på dette problemet.
Vedtak:
Mentorordningen ved fagstudiene videreføres og innføres som permanent ordning fra og
med høstsemesteret 2015. Ordningen skal gjelde for både første og andre semester.
2015-17 Utlysning av postdoktorstilling
Stilling som postdoktor bør snart lyses ut, med sikte på tilsetting høsten 2016.
Instituttrådet hellet mot å gi visse faglige føringer (praktisk filosofi og vitenskapsfilosofi) i
denne utlysningen.

Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til forslaget om å gjøre om den neste ledige stipendiatstillingen til en
postdoktorstilling. Forslag til utlysningstekst for postdoktorstilling – med føringer mot
rettsfilosofi - eller vitenskapsfilosofi - legges fram på første instituttråd i det neste semesteret.

side 3 av 3

2015-18 Innspill til Universitetets strategiplan
Instituttleder presenterte høringsuttalelsen som var sendt, og instituttrådet sluttet seg til
denne uten forslag til supplerende kommentarer.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til instituttleders høringssvar om ny strategi for UiB

Steinar Thunestvedt
administrasjonssjef

