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REFERAT FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 23.01.15

I Godkjenning av innkalling og sakliste

Det va ringen merknader til innkalling og sakliste

II Orienteringssaker

 Fakultetsstyrerepresentant Kolflaath gjorde rede for de viktigste sakene i forrige 
fakultetsstyremøte: Budsjettsaken (der forslaget om nye professor II-stillinger ble 
nedstemt), senterleder Kaiser ved SVT har fått forlenget sitt åremål med ny periode, 
visedekan tituleres heretter prodekan.

 Evaluering av utenlands sentrene: Det er tillyst en grundig gjennomgang av 
utenlandsentrene, og UiB sin involvering i disse skal nå evalueres.

 Utlysning av lederstillinger ved Det humanistiske fakultet (brev fra fakultetet)

 Referat fra sist møte i fagstudieutvalget

Referanse

2015/297
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Deltakere: Reidar Lie, Eivind Kolflaath, Paola De Cuzzani, Carola von Villiez, Gunnar Karlsen, Kevin Cahill, 

Ståle Melve, Deirdre Smith, Olav Tjensvoll, Erlend Finke Owesen, Sindre Søderstrøm
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III Vedtakssaker 
  

2015-01 Møteplan for vårsemesteret 2015

Møteplan ble lagt fram.

Vedtak: 

Instituttrådet slutter seg til foreslått møteplan for instituttrådet. Møtene blir da avhold på 
følgende (tors)dager i vårsemesteret: 22. januar, 5. mars, 16. april, 28. mai.

2015-02 Administrasjon av retorikkprogrammet

Instituttleder presenterte og utdypet saken.

Ulike sider ved programmets innhold ble drøftet, bl. a. problemet med manglende 
mastergrad og student-tall og gjennomføring.

Et vesentlig i moment i saken er at retorikk-studentene på visse vilkår kan tas opp i andre 
programmer sine mastergrader, og det ble noe diskusjon om hvorvidt det tenkte 
opptaksgrunnlaget er tilstrekkelig. Instituttleder presiserte at det ikke er noe prinsipielt nytt i 
at studenter tas inn på et masterprogram uten at de nødvendigvis har 90 studiepoeng fra den 
aktuelle spesialiseringen.

Instituttleder benyttet anledningen til å informere om at tallet på uteksaminerte mastere vil ha 
betydelig større vekt enn tidligere i forslaget til ny finansieringsordning for UH-sektoren.

Gunnar Karlsen nevnte i sakens anledning at også studenter på programmet i Kognitiv 
vitenskap bør kunne tas opp på masterstudier i filosofi på tilsvarende vilkår, og at det bør 
treffes tiltak for å sikre dette.

Vedtak:

Instituttrådet slutter seg til forslaget om å overta administrasjonen av retorikkprogrammet, og 
gir instituttleder fullmakt til å foreta endringer i studieplanen i tråd med det som er skissert i 
saksforelegget. 

Programstyret fortsetter inntil videre med de samme medlemmer som nå, men suppleres 
med Hans Marius Hansteen, som også overtar lederfunksjonen av styret.

Det utarbeides ikke planer om masterprogram i retorikk, i stedet arbeides det for at studenter 
med bacheloreksamen kan søke opptak på andre masterprogram ved fakultetet.   

Instituttleder får fullmakt til å gjøre de nødvendige endringer i instituttreglementet.  
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2015-03 Forslag til driftsbudsjett for 2015

Administrasjonssjef presenterte forslaget i sine hovedtrekk. Inntektsgrunnlaget tilsier at de 
økonomiske rammevilkårene for instituttdriften er på tilnærmet samme nivå som i 2014.

Ordningen med personlige driftsmidler videreføres og satsene forslås endret til 8 000 (for 
forskerstillinger) og 4 000 (for lektorstillinger).

Vedtak: 

Instituttrådet slutter seg til forslag om driftsbudsjett for 2015.

2015-04 Høringssak: Handlingsplan for etter- og videreutdanning

Administrasjonssjef (som tilfeldigvis har vært medlem i komiteen som har utarbeidet den nye 
handlingsplanen) presenterte kort de ulike satsingsområdene i planen.

Instituttleder signaliserte at det etter hans oppfatning ikke er åpenbare felter eller områder 
som savnes i planen og at ambisjonsnivået synes realistisk, og høringsuttalelse utformes 
med grunnlag i dette og de innspill som kom i møtet. 

Vedtak:

Instituttleder får fullmakt til å utforme høringsinnspill med grunnlag i instituttrådets drøftinger.

2015-05 Studentstatistikk for høstsemesteret 2015

Studentstatistikk/karakterstatistikk for forrige semester ble lagt fram.

Vedtak:

Instituttrådet tar studentstatistikken for høstsemesteret 2014 til orientering.

2015-06 Mentorordning ved fagstudiene

Grunntrekkene i forslag til nye mentorordning ble presentert. 

Det ble anført at ordningen ikke bør begrenses til ansatte som har undervisning på 100-nivå, 
bl. a. for å sikre at det også er kvinnelige mentorer.
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Det ble også tatt til orde for at det utarbeides en sjekkliste for sentrale punkter som tas opp i 
samtalen(e) med studentene.

Vedtak:

Instituttrådet slutter seg til forslag om å innføre mentorordning ved fagstudiene i filosofi med 
virkning fra vårsemesteret 2015.

2015-07 Emneplanendringer: FIL120, FIL121, FIL122, FIL123, FIL237, FIL314

Bakgrunnen for ønsket om å endre de aktuelle emneplanene – som bygger på en tidligere 
instituttrådssak - ble presentert.

I drøftingene kom bl. a. følgende fram:

 FIL314: Obligatorisk undervisningsaktivitet blir endret til: «Levere abstract, synopsis, 
utkast til semesteroppgåve og forskningsbibliografi til fristar sett av rettleiar. 
Studenten må også møte til to rettleiingar. Vurderingsformen blir endret til: «Ei rettleia 
oppgåve på 5 000 – 8 000 ord». Siste kulepunktet, om «mappevurdering», strykes.

 Det er behov for ytterligere et sett med åpne emner (5 + 10 + 15 studiepoeng) for å 
sikre interessene til de studentene som har behov eller interesse i å ta to slike. 

 Sakspapirene sin omtale av endringene i MAHF-FILO er noe mangelfull. Når det 
gjelder opptakskravet er er teksten i emneplanen slik:

"Masterprogrammet i filosofi byggjer på ein bachelorgrad med 90 studiepoeng spesialisering i filosofi, eller 

tilsvarande. Dersom du har studert ved ein lærestad som har krav om minimum 80 studiepoeng med 

spesialisering/fordjuping, vil dette verte akseptert som opptaksgrunnlag.

Studentar som ynskjer å søkje opptak til masterprogram i filosofi på anna grunnlag enn godkjent spesialisering i 

filosofi (sjå studieplanen for det aktuelle faget), må søkje om godkjenning på førehand. Slike søknader må 

innehalde karakterutskrift/vitnemål, pensumliste og omtale av dei emna søkjaren meiner skal erstatte ei ordinær 

spesialisering.

Følgjande kan kvalifisere for opptak:

- minst 60 studiepoeng i filosofi frå studium med basis i humaniora eller samfunnsfag, f.eks BA i retorikk, BA i 
kjønnsstudiar og BA i   kognitiv vitskap, eller tilsvarande studium frå utanlandske universitet

- 30 studiepoeng i tillegg som er relevante for masterstudiet
- tilleggssøknad (500-700 ord) som gjer greie for relevant fagleg bakgrunn og kompetanse 

Søkjarane vert individuelt vurderte av fagmiljøet.

Ei eventuell godkjenning må leggjas ved søknaden til masterprogrammet."



side 5 av 5

Vedtak:

Instituttrådet slutter seg til de foreslåtte endringene i emneplanene for FIL120, FIL121, 
FIL122, FIL123, FIL237 og FIL314, innbefattet de justeringene som kom fram i møtet, og 
som er listet over.

2015-08 Emneplanendring: Examen philosophicum ved Det juridiske fakultet

Bakgrunn for ønsket om endrede emneplaner ble presentert; det er motivert av ønsket om 
sammenslåingen av de to emnedelene også på dette fakultetet.

I drøftingene kom bl. a. følgende fram:

 Følgende strykes under avsnittet «Vurderingsformer» i emneplanen for JUSEKS: 
«….der kandidaten skal svare på to oppgaver. Desse vert vekta likt»

 I emneplanen for JUSEM sitt avsnitt om «Vurderingsformer» må det innarbeides en 
formulering som får fram at begge de to deloppgavene til eksamen må ha bestått-
karakter for at eksamen som helhet skal bestås.

 I emneplanen for JUSEM sitt avsnitt om «Obligatoriske arbeidskrav» bør omtalen av 
breddetesten omformuleres for å ta høyde for en eventuell endring i opplegget for 
denne.

Vedtak:

Instituttrådet slutter seg til ny emneplan for EXPHIL-JUSEM og EXPHIL-JUEKS

2015-09 Høringssak: Opplæring for PhD-veiledere

Instituttleder presenterte hovedinnholdet i høringsbrev om opplæring for PhD-veiledere, og 
gav bl. a. klart uttrykk for at denne formen for opplæringen bør foregå på instituttnivå.

Vedtak:

Instituttleder får fullmakt til å utforme høringssvar etter innspill fra instituttråd og 
forskningsutvalg.


