Universitetet i Oslo
Etikkprogrammet

Protokoll fra programstyremøte
Tirsdag 10. juni 2008
Til stede:

Jan Fridthjof Bernt, Anne Julie Semb, Dag O. Hessen, Lene Bomann-Larsen

Forfall:

Torbjörn Tännsjö, Christel Fricke, Svein Aage Christoffersen

Fra sekretariatet: Robert Huseby, Grethe Netland (sekretær)
Det var ingen merknader til innkallingen. Det ble ikke meldt saker under eventuelt.
Det ble innledningsvis orientert om status i tilsettingsprosessen for faglig leder. Det er tre
søkere til stillingen. Intervjuene vil bli forsøkt gjennomført i løpet av sommeren.

ORDINÆRE SAKER
Sak 17/2008

Protokoll fra styremøte 14. april 2008
Sakspapir:
Protokollen

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 10/2008 (O-sak) Engasjement av internasjonal forsker
Sakspapirer:
Notat av 3.6.08
Sak 18/2008

PhD-stipend 2008
Sakspapirer:
Notat av 3.6.08, Unntatt offentlighet, §6.4.
Kunngjøringstekst
Søkerliste, enkel og utvidet (fane II) unntatt offentlighet, §6.4.
Innstilling fra sakkyndig komité, Unntatt offentlighet, §6.4.

Vedtak:

Styret innstiller til tilsetting i 7 doktorgradsstipend (samt fem på
reserveplass i prioritert rekkefølge), på betingelse av at de innstilte blir
tatt opp på et PhD-program ved UiO.

Sak 19/2008

Kvalifiseringsstipend 2008
Sakspapirer:
Notat av 3.6.08, Unntatt offentlighet §6.4.
Kunngjøringstekst
Innstilling fra sakkyndig komité, Unntatt offentlighet, §6.4.

Vedtak:

Styret innstiller til tilsetting i 2 kvalifiseringsstipend (samt tre på
reserveplass i prioritert rekkefølge) i henhold til anbefalingen fra
sakkyndig komité.

Sak 20/2008

Innstilling til tilsetting i stillingen som forskerskolekoordinator
Sakspapirer:
Notat av 3.6.08
Kunngjøringstekst
Søkerliste, enkel
Innstilling av 3.6.08, Unntatt offentlighet, §6.4.

Vedtak:

Etikkprogrammets styre slutter seg til innstillingen. Styret er innforstått
med at det formelt ikke kreves doktorgrad for tilsetting i stillingen, men
har i sin vurdering lagt vekt på faglig bakgrunn i etikk på
doktorgradsnivå.

Sak 21/2008

Søknad om status som assosiert postdoktorstipendiat
Sakspapirer:
Notat av 3.6.08
Søknad fra Robert Huseby av 29. mai 2008

Vedtaksforslag:

Robert Huseby knyttes til Etikkprogrammet som assosiert
postdoktorstipendiat.

Sak 22/2008

Søknader om reisestøtte
Sakspapirer:
Notat av 3.6.07
Søknadene med vedlegg

Vedtaksforslag:

Søker nr. 1 innvilges inntil kr 67.000 NOK til finansiering av
utenlandsopphold. Beløpet vil endelig fastsettes i henhold til
retningslinjene for reisestøtte når søkeren har fått svar fra andre
finansieringskilder vedkommende har søkt støtte hos.
Søker nr. 2 innvilges 25.000 NOK til toppfinansiering for å kunne
medbringe familie.
Søker nr. 3 innvilges 7.000 NOK til finansiering av utenlandsopphold.

