Universitetet i Oslo
Etikkprogrammet

Protokoll fra Programstyremøte
Torsdag 15. februar 2007 kl 1000 - 1600
Tilstede: Jan F. Bernt, Christel Fricke, Bjørn Hofmann, Anne Julie Semb,
Lene Bomann-Larsen
Meldt forfall: Dag O. Hessen, Torbjörn Tännsjö, Svein Aage Christoffersen
Fra administrasjonen: Grethe Netland (sekretær), Anders Braarud Hanssen, Jakob Elster
Invitert fra IFIKK: Bjørn T. Ramberg

ORDINÆRE SAKER
Sak 6/2007

Protokoll fra styremøte 26. januar 2007
Sakspapir:
Protokollen
Ad sak 3/2007: Budsjettoppsett inkludert NRF-bevilgingen
Ad sak 5/2007: Takkebrev til tidligere ansatte (det ble referert til disse
ved slutten av møtet. Brevene ble tatt til etterretning.)

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 2/2007

Revisjon av programplan
Sakspapir:
Forslag til revidert programplan hvor endringene fremkommer.
Forslag til revidert programplan hvor endringene ikke fremkommer.
Det vises for øvrig til sakspapirer til denne saken på styremøtet 26.1.07.

Vedtak:

Styret slutter seg til forslag til revidert programplan med de endringer
det var enighet om på møtet.

Sak 7/2007

Forslag til forskerkurs for 2007 / Oslo Lecture in Moral Philosophy
Sakspapir:
Notat av 8.2.07

Vedtak:

De foreslåtte tiltakene for å få på plass forskerkurs og Oslo Lecture in
Moral Philosophy iverksettes med oppstart etter påske. Foredragsholder

for Oslo Lecture inviteres, og det planlegges et forskerkurs eller
forseminar i den sammenheng.

Sak 8/2007

Forslag til faglig styrking av forskerskolen

Vedtak:

Andreas Føllesdal forespørres om han kan gå inn med faglig bistand til
Etikkprogrammet i perioden frem til tilsetting av faglig leder.

Sak 9/2007

Forslag til utlysningstekster – stipendiat- og postdoktor-stillinger
Sakspapir:
Forslag til utlysningstekster

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til forslag til utlysningstekster for tilsetting i stipendstillinger og postdoktor-stillinger med de endringer det var enighet om
på møtet.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 10/2007

Etikkseminaret 2007
Sakspapir:
Notat av 8.2.07
Etikkseminarets program ble tatt til etterretning.

Sak 11/2007

Universitetsstyrets budsjettvedtak – Etikkprogrammets rammer
Sakspapir:
Notat av 7.2.07
Orienteringen ble tatt til etterretning.

EVENTUELT
Sak 12/2007

Samarbeid med Forskningsetiske komiteer?
Semb foreslo at det blir beramme møte mellom Forskningsetiske
Komiteer/NESH og Etikkprogrammet ang. samarbeid om kurstilbud i
forskningsetikk og forskningsetisk uredelighet. Elster opplyser om at
det er ytret ønske om et lignende forskningsetisk kurstilbud internt i
fagmiljøene på UiO i samarbeid med IFIKK.

Vedtak:

Forslaget følges opp av sekretariatet.

