
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 2/2016 

Møtet ble satt 17. mars 2016, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og hevet kl. 12.00.  

Mathilde Skoie, Øystein Linnebo, Bente Larsen, Espen Schaanning, Lars Fredrik (for Talette 
Rørvik Simonsen), Pia Søndergaard, Knut Astrup Bull, Jostein Alfred Fossheim, Dag August 
Schmedling Dramer 

Fra administrasjonen: Karen M. Haugland (sekretær), Caroline S. Skei 

 

Ordinære saker 

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  
Godkjent uten merknader 
 
Saksdokumenter: 

Samtlige sakspapirer  
 

           

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  
Godkjent uten merknader 
 
Saksdokumenter: 

Protokoll fra styremøte 18. februar 2016  

           

 

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Strategisk plan: oppfølging  
 

           

O-SAK 2 Status tilsettinger pr. mars 2016  
Saksdokumenter: 

Status tilsettinger ved IFIKK pr. mars 2016 
 

           

O-SAK 3 Generell informasjon fra instituttleder  
Instituttleder informerte om følgende: 

 SFF søknaden for “ConceptLab” v/ Hermann Cappelen, 
Øystein Linnebo og Camilla Serck-Hanssen er videre til 

           

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-03-17/vedlegg/alle-sakspapirer-03-17.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-02-18/protokoll-2016-01.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-03-17/vedlegg/styretmars-status-tilsettinger-ifikk.pdf


andre runde.  

 Det ble valgt ut åtte kandidater for HFs 
karriereløpsprogram som er forankret i fakultetets årsplan 
for å øke antall EU-søknader på fakultet, deriblant to fra 
IFIKK: Sebastian Watzl og Kjetil Fallan.  

 Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) ved IFIKK: 
resultatene fra første del av ARK-undersøkelsen var veldig 
positive – deltakelse i spørreundersøkelsen ved instituttet 
lå på over 74%.  

 Det årlige møte med studentene ble gjennomført.  
 

Diskusjonssaker 

D-SAK 1 Ny stillingsplan  

Instituttstyret diskuterte utkast til notatet og ble enig om følgende 

punkter: 

 Man skal være mer proaktiv i beslutningene når det gjelder 

dimensjonering av instituttets totale stillingsmasse.   

 Strategisk innretning er et overordnet premiss. I planen må 

man forholde seg til de nyeste kriteriene for faglige 

prioriteringer fra HF samt det øvrige strategiske 

planverket. 

 Det er viktig at undervisningen står så pass sterkt at det 

ikke er personavhengig (det skal ikke kollapse om noen går 

ut i forskningsfri) 

 Det er viktig å også vurdere potensial til forskere 

 Som et virkemiddel for å rekruttere de beste kan kallelse 

vurderes i unntakstilfeller for å få tak i de som ellers ville 

glippe 

 I gammel stillingsplan gjenstår to stillinger i filosofi 

(førsteamanuensis/lektor) og stillingen i arkitektur 

(kunsthistorie). Disse skal ferdigbehandles og deretter tar 

ny stillingsplan (2016-2021) fortsettelsen. 

 
Saksdokumenter: 
Saksframlegg 
Notat fra instituttleder 
Retningslinjer for stillingsplaner ved HF 

           

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-03-17/vedlegg/d-sak-1-stillingsplan.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-03-17/vedlegg/d-sak-1-vedlegg-notat-stillingsplan.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-03-17/vedlegg/retningslinjerstillingsplaner.pdf


Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 3 
Saksnr. 5/2016 

Studiekvalitetsrapporten 

Studiekvalitetsrapporten for IFIKK 2015 ble vedtatt.  

 

Styret ønsket at neste rapport skulle omfatte en konkluderende 

oppsummering og eventuelle saker instituttet måtte ha fått 

gjennom Si fra-systemet. 

 

Saksdokumenter: 

Saksframlegg 
IFIKKs studiekvalitetsrapport for 2015 
 

           

 
Saker til behandling i lukket møte 
 

V-SAK 4 
Saksnr. 6/2016 

Innstilling - førsteamanuensis latin  
 
Saken trekkes fra behandling og vil bli tatt opp på nytt ved neste 
styremøte den 21. april 2016. 

 

           

Ordinære saker 

V-SAK 5 
Saksnr. 7/2016 

Eventuelt 
 

 

 

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-03-17/vedlegg/v-sak-5-studiekvalitetsrapporten.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-03-17/vedlegg/studiekvalitetsrapport-ifikk-2015.pdf

