
Protokoll fra instituttstyremøte nr. 2/2017 

 
Møtet ble satt Møtet ble satt 23. mars 2017, kl. 09.30, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus og 
hevet kl. 10.35. 
 

Beate Elvebakk, Ellen Krefting, Reidar Aasgard (for Øystein Linnebo), Kjetil Fallan (for Franco 
Trivigno), Gustav Jørgen Pedersen (for Ingrid Lossius Falkum), Pia Søndergaard, Knut Astrup 
Bull, Dag August Schmedling Dramer, Arild Megard (for Andrea Domaas) 
  
Fra administrasjonen: Karen M. Haugland (sekretær), Caroline S. 

 

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 23. februar 2017 

           

 

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Status tilsettinger pr. mars 2017  
 

Saksdokumenter: 
Status tilsettinger ved IFIKK pr. mars 2017 
 

           

Ordinære saker 

Saker til behandling i åpent møte 

V-SAK 3 
Saksnr. 4/2017 

Studiekvalitetsrapporten  
 

 Styre ønsker f.o.m. neste år en delt oversikt over 

enkeltemne studenter, studenter ved eksterne 

programmer og egne programstudenter 

           

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-03-23/vedlegg/samlefil-2017-03-23.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-03-23/protokoll-2017-02-23.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-03-23/vedlegg/styretmarsstatus-tilsettinger-ifikk.pdf


 Styret merker seg også at det er utfordrende å rapportere 

på aktiviteter av tverrfaglig karakter. EKUL-programmet 

administreres ved IKOS, men mange av aktivitetene 

involverer lærerressurser og studenter ved IFIKK.  

Vedtak: Studiekvalitetsrapporten for IFIKK 2016 vedtas med de 

endringer og rettelser som framkom i møte. 
 

Saksdokumenter: 

 Saksframlegg 

 Studiekvalitetsrapporten for 2016  

 Studiepoengproduksjon siden 2006: har hatt en positiv 

utvikling, i sær ved Exphil, BA i kunsthistorie og MA i 

filosofi 

Saker til behandling i lukket møte 

V-SAK 4 
Saksnr. 5/2017 

Tilsetting - førsteamanuensis i klassiske språk - oppfølging 
 

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25 

 

Dokumenter i saken deles ut til møtende styremedlemmer 

Dokumenter i saken: 

 Saksframlegg 

 Innstillingskomiteens innstilling av 28. november 2016 
 

Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger 

 

Vedtak: Instituttstyret innstiller til ytterligere en tilsetting i 

stillingsplanens stilling 10b - klassiske språk - i tråd med 

instituttleders forslag. 

 

           

V-SAK 5 
Saksnr. 6/2017 

Tilsetting - stipendiat i idéhistorie - «Ungdom i idehistorisk 

perspektiv» 

 

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25 

 

Dokumenter i saken deles ut til møtende styremedlemmer 

Dokumenter i saken: 

 Saksframlegg 

           

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-03-23/vedlegg/v-sak-4-studiekvalitetsrapporten.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-03-23/vedlegg/til-v-sak-4-studiekvalitetsrapport-2016.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2017/2017-03-23/vedlegg/til-v-sak-4-studiepoengproduksjon-siden-2006.pdf
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html


 Utlysningstekst og utvidet søkerliste 

 Innstillingskomiteens innstilling av 14. mars 2017 

 

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger 

ved UiO  

 

Vedtak: Instituttstyret innstiller til tilsetting i stillingen som 

stipendiat i tråd med innstillingskomiteens anbefaling. 

 

 

V-SAK 6 
Saksnr. 7/2017 

Tilsetting - stipendiat i filosofi - «praktisk filosofi» 

 

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25 

 

Dokumenter i saken deles ut til møtende styremedlemmer 

Dokumenter i saken: 

 Saksframlegg 

 Utlysningstekst og utvidet søkerliste 

 Innstillingskomiteens innstilling av 16. mars 2017 

 

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger 

ved UiO  

 

Vedtak: Instituttstyret innstiller til tilsetting i stillingen som 

stipendiat i tråd med innstillingskomiteens anbefaling. 

 

           

 

 

http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html

