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Instituttleders hilsen 

Kjære kolleger. 

 

FoF har også i 2014 hatt et meget godt år. Vi 

har fått ytterligere to dyktige, vitenskapelig 

ansatte i 2014, og med de tre stillingene som 

blir besatt i løpet av 2015, sammen med 

normaliseringen av stillinger for deltidsansatte, 

får vi nå et sterkt filosofisk fagmiljø i Bergen. 

 

Revisjonen av undervisningen både på 

fagstudiet og førstesemesteret gjør også at vi 

kan møte utfordringen med fallende studenttall 

på HF bedre enn andre institutter. Og ikke 

minst har vi nå, til tross for at vi bare får et lite 

antall stipendiatstillinger fra vår grunn-

bevilgning, en stor gruppe med phd kandidater.  

En stor takk til hver og en av dere for at vi kan 

se tilbake på 2014 som et godt år. 

 

Men vi har en god del å gjøre også i 2015. Vi 

må styrke undervisningsprogrammet vårt 

ytterligere, ikke minst utvikle etter- og videre-

utdanningstilbud. Men den viktigste oppgaven 

i årene som kommer blir å legge forholdene til 

rette for å etablere et internasjonalt sterkt 

filosofisk forskningsmiljø i Bergen. Med den 

staben vi har på plass fra 2015 er det ingen 

grunn til at vi ikke skal få det til. 

 

På vår årlige instituttsamling, som i 2015 blir 

arrangert 5. februar, vil dette være et av de 

viktigste punktene på dagsorden. Vi bør da 

kunne identifisere et internasjonalt filosofi-

miljø vi i dag kan sammenligne oss med som  

 

 

 

vi anser som omtrent like gode som oss. Så bør 

vi kunne identifisere et annet internasjonalt 

filosofimiljø som viser oss hvor vi ønsker å 

være om 10 år.  Oppgaven, og vår strategi, blir 

da å sette i gang med en prosess som gjør at vi 

går fra der vi er i dag til der vi ønsker å være 

om 10 år.  Det hadde vært fint om alle kunne 

tenke gjennom hvilke miljøer som egner seg 

som to slike "referansepunkter" vi kan forholde 

oss til i vår planlegging. 

 

Så gjenstår det bare å ønske dere alle et Godt 

Nytt År. 

 
Med vennlig hilsen 

Reidar Lie 

 

 
 

Fra 60-årsmarkeringen på årets julefest.  
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Nytt fra Instituttrådet 

Ny programsensor for bachelorprogrammet 

og masterprogrammet i filosofi (sak 2014-20) 

Michael Moureau er utnevnt som program-

sensor for perioden 01.08.14 - 31.07.18. 

 

Innholdet i førstesemesterstudiet for filosofi-

studenter (sakene 2014-21 og -35) 

FIL124 Introduksjon til praktisk filosofi flyttes 

til første semester i bachelorprogrammet. 

Akademisk skriving blir fra høstsemesteret 

2015 ikke lenger obligatorisk innføringsemne 

for filosofistudenter. 

 

Oppretting av videreutdanningstilbud i 

forskningsetikk/etikk (sak 2014-23) 

Det skal opprettes to etter- og videreutdan-

ningskurs ved FoF: Introduksjon til etikk for 

helsearbeidere og Forskningsetikk. Under-

visningen planlegges som en prøveordning i 

løpet av 2015 og vil bli evaluert høsten 2015. 

 

Tim Bayne ansatt som ny professor II ved 

FoF (sak 2014-26) 

Tim Bayne er ansatt som professor II ved FoF i 

treårsperioden 01.01.14 - 30.09.17. Egen 

presentasjon av Bayne i bulletinen. 

  
Nye medlemmer i valgkomiteen (sak 2014-34) 

Hallvard Fossheim erstatter Erik Brown og 

David Vogt erstatter Hein Berdinesen.  

71 søkere til de to sist utlyste 
førsteamanuensisstillingene 

Vi har fått inn 71 søknader til de to stillingene, 

hvorav 17 kvinner. Det var 17 søkere fra 

Norge, 1 fra Danmark, 2 fra Finland og 4 fra 

Sverige. Følgende komite er oppnevnt for 

vurderingen av innkomne søknader: Anat 

Biletzki (leder), Sorin Bangu, Dorit Bar On, 

University of Connecticut, Alan Wertheimer, 

University of Vermont, Torbjörn Tännsjö, 

Stockholms universitet.  

 

Stillingen hadde følgende kvalifikasjonskrav: 

«Ein søkjer fortrinnsvis etter personar tidleg i 

si forskingskarriere. Instituttet har særleg 

ønske om å tilsetje ein person med forskings-

kompetanse innanfor minst eitt sentralt område 

innanfor den teoretiske filosofien. Ettersom 

instituttet p.t. er godt dekka innanfor språk-

filosofi/logikk, er ein interessert i søkjarar med 

kompetanse innanfor kunnskapsteori, vitskaps-

filosofi, metafysikk eller sinnsfilosofi. 

Instituttet har også behov for personar med 

kompetanse innanfor politisk filosofi, etikk og 

rettsfilosofi. Kompetanse i filosofihistorie vil 

bli vurdert positivt i vurderinga av søkjarane.»  

Prøveforelesninger til stillingen 
etter Bjørn Holgernes 

I forbindelse med tilsetting i stilling som 

førsteamanuensis i filosofi vil det bli avholdt 

prøveforelesninger torsdag 15. januar og 

fredag 16. januar, begge dagene kl. 13.00. 

 

De to som skal holde prøveforelesninger er: 

Torsdagen (øverste bilde) Franz Knappik 

 

Fredagen (nederste bilde) Thomas Land  

 

https://www.philosophie.hu-berlin.de/institut/lehrbereiche/idealismus/mitarbeiter1/knappik
http://tcland.weebly.com/
http://www.uib.no/emne/FIL124
http://www.quinnipiac.edu/academics/colleges-schools-and-departments/college-of-arts-and-sciences/departments-and-faculty/department-of-philosophy-and-political-science/about-our-faculty/philosophy--political-science-fac-x1469-ml/?Person=44007
http://www.quinnipiac.edu/academics/colleges-schools-and-departments/college-of-arts-and-sciences/departments-and-faculty/department-of-philosophy-and-political-science/about-our-faculty/philosophy--political-science-fac-x1469-ml/?Person=44007
http://www.doritbar-on.com/
https://www.uvm.edu/~polisci/?Page=AlanWertheimer.php
http://www.philosophy.su.se/forskning/v%C3%A5ra-forskare/anst%C3%A4llda-l%C3%A4rare-forskare/torbj%C3%B6rn-t%C3%A4nnsj%C3%B6-1.154723
https://www.philosophie.hu-berlin.de/institut/lehrbereiche/idealismus/mitarbeiter1/knappik
http://tcland.weebly.com/
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Stillingen hadde følgende kvalifikasjonskrav 

ved utlysningen: "Søkjarar må ha generell 

forskingskompetanse i filosofi med norsk 

doktorgrad eller tilsvarande. Stillinga skal 

fyllast av ein person som har kompetanse 

innanfor tysk idealisme (Kant/Hegel) og/eller 

eitt eller fleire sentrale område innanfor post-

hegeliansk europeisk filosofi". 

 

Bedømmelseskomiteen har bestått av Kevin 

Cahill (leder), Lars Svendsen, Andrea Kern og 

Ståle Finke. 

Akademisk skrivesenter ved HF 

Tirsdag 16.september var det offisiell åpning 

av Akademisk skrivesenter. Skrivesenteret har 

lokaler i Boktårnets førsteetasje på 

Universitetsbiblioteket for humaniora, Haakon 

Sheteligs plass 7. Akademisk skrivesenter er et 

pilotprosjekt på 3 år og driftes i samarbeid 

mellom staben på FOF og bibliotekansatte. 

Senteret har tre hovedoppgaver:  

1) Å gi individuell skriveveiledning til stud-

enter som jobber med oppgaver. Studenter tar 

kontakt på eget initiativ og får ½ times 

konsultasjon. 

2) Å tilby seminarer og skriveverksted med 

individuell påmelding. 

3) Å samarbeide med fagene i tilknytning til 

utvalgte emner for å styrke skrivedimensjonen 

ved studiet. 

 

 
På bildet er (fra venstre) skriveveilederne Solveig 

Kavli, Michael Grote, Hans Christian Farsethås, 

Birger Solheim og Randi Benedikte Brodersen.  

 

Antall besøkende har vært jevnt økende, og 

stadig flere har tatt i bruk bestillingssystemet. I 

tillegg har senteret hatt økende aktivitet knyttet 

til kurs og samarbeid med fag. Ved utgangen 

av november hadde senteret hatt over 100 

besøkende, og en regner med at tallet ender på 

rundt 150. 56 av disse har benyttet det 

elektroniske bestillingssystemet. 

Svensk-norsk skrivesenter-
samarbeid 

Det nyåpnede skrivesenteret ved HF, UiB er 

foreløpig det eneste i sitt slag i Norge. I 

Sverige finnes imidlertid en rekke skrivesentre 

og «Språkverkstader» som drives etter samme 

mal, og siden 2011 har Bergen hatt kontakt 

med flere slike miljø. Framfor alt har vi hatt et 

særlig godt samarbeid med det engelsk-

språklige skrivesenteret ved Högskolan i 

Malmö, ledet av Damian Finnegan.  

Som en følge av dette var Birger Solheim i no-

vember invitert som keynote speaker på The 

2014 International Writing Studies Colloquium 

i Malmö 6. og 7. november. Her snakket han 

om viktigheten av å utvikle studentenes evner 

til å lese grundig og analytisk som en 

forutsetning for å kunne revidere egne tekster.  

Konferansen gav mange nye idéer til hvordan 

Akademisk skrivesenter her i Bergen kan 

videreutvikles, blant annet ved å ta i bruk 

ressurser som Writing Commons, My 

Reviewers og Gaming Pedagogy.      

Nytt på Sydnesplassen 12/13 

Det tidligere informasjonssenteret til HF er nå 

overtatt av FoF og er i ferd med å omgjøres til 

kombinert seminarrom, møterom og lunsjrom. 

Det er bl. a. installert AV-utstyr med 

videokonferansemuligheter i tillegg til 

prosjektor og lerret av høykvalitetstype. Som 

de fleste vil ha fått med seg, er postrommet 

også flyttet ned i 1. etasje. Vi har oppgradert 

og utvidet lagerrommet i 1. etasje, slik at våre 

lagringsproblemer nå burde være løst. 

Kjøkkenet i 1. etasje samt den tilsvarende 

http://www.sozphil.uni-leipzig.de/cm/philosophie/mitarbeiter/andrea_kern/
http://www.ntnu.no/ansatte/stale.finke
http://www.uib.no/hf/31007/akademisk-skrivesenter
http://malmowsc.com/
http://malmowsc.com/
http://writingcommons.org/
http://myreviewers.com/
http://myreviewers.com/
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kjøkkenkroken i 3. etasje oppgraderes. Det 

installeres kaffemaskin og ny vanndispenser i 

tilknytning til det nye lunsjrommet, i tillegg til 

ny vanndispenser i 3. etasje. Det er kjøpt inn 

en rekke møbler, bl. a. i vestibylen i 1. etasje. 

Skrivere i 3. etasje flyttes til det området som 

det tidligere postrommet var. Her vil det også 

installeres en liten møbelgruppe. Det relativt 

store rom 429 omgjøres til to kontorer. Det 

installeres informasjonsskjerm i 1. og 3. etasje. 

En del ny kunst er i ferd med å kjøpes inn. 

Lysbildearkivet til LLE  i 2. etasje - vis a vis 

rom 208 - overtas av FoF på nyåret en gang – 

med sikte på omgjøring til kontorer.  

Jonas Lillebøs disputas 

Jonas Lillebø disputerte 17. Januar 2014 med 

avhandlingen “Branchements” and 

“translation” as approaches to culture – An 

epistemological reflection on some aspects in 

thinking of Jean-Loup Amselle and Paul 

Ricouer. 16. januar holdt Lillebø prøve-

forelesning over det oppgitte emnet: “The 

categories of “branchement” and “translation” 

as useful tools for interpreting the 

contemporary European condition and 

managing its inner tensions.” Professor André 

Iteanu, the Centre National de la Recherche 

Scientifique (C.N.R.S.) and  l’École Pratique 

des Hautes Études, Paris var førsteopponent og 

professor Adriano Fabris, professor of moral 

philosophy at the Università di Pisa var 

andreopponent. Anne Granberg var leder av 

komiteen og Settedekan Reidar Lie ledet 

disputasen. 

Chunshui Wangs diputas 

 

Chunshui Wang disputerte 5. desember med 

avhandlingen: Justice and the National Basic 

Medical Insurance System in China. 6. 

Desember holdt hun prøveforelesning over det 

oppgitte emnet: “Setting priorities for 

healthcare and prevention in China: What 

percentage should be devoted to medical 

treatment and what percentage for prevention, 

including addressing the problem of air 

pollution in cities?” Professor Ruth Macklin, 

PhD, Albert Einstein College of Medicine, 

Bronx, USA, var førsteopponent og Professor 

Renzong Qiu, PhD, Chinese Academy of 

Social Sciences, Beijing, China var 

andreopponent. Professor Anat Biletzki, var 

leder av komiteen og Settedekan Professor 

Carola Freiin von Villiez ledet disputasen.  

Avlagte mastergrader i 2014 

Vårsemesteret: 

Stian L. Gundersen (til høyre på bildet side 5):  

Det totale nærvær – En fortolkning av Jean 

Baudrillards sene tekster (veileder: Helge 

Pettersen). 

https://bora.uib.no/handle/1956/7901
https://bora.uib.no/handle/1956/7901
https://bora.uib.no/handle/1956/7901
https://bora.uib.no/handle/1956/7901
https://bora.uib.no/handle/1956/7901
http://case.vjf.cnrs.fr/spip.php?article38&lang=fr
http://case.vjf.cnrs.fr/spip.php?article38&lang=fr
http://www.teologialugano.ch/docenti_detail.php?id=fabris
http://www.uib.no/fof/83089/doktordisputas-chunshui-wang
http://www.uib.no/fof/83089/doktordisputas-chunshui-wang
http://www.einstein.yu.edu/faculty/6401/ruth-macklin/
http://www.zoominfo.com/p/Qiu-Renzong/156832714
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Tema for oppgaven er endringene i realiteten 

og realitetsoppfatningen i senmoderniteten. 

Mot Marx skriver Jean Baudrillard: «Today it 

is not enough to transform the world. It will 

happen anyway. What we urgently need today 

is to interpret this transformation, so that the 

world does not end up being a world without 

us.» Formålet med avhandlingen er å 

undersøke denne utviklingen gjennom 

Baudrillards tenkning og hans begrep om den 

integrerte virkeligheten. Ut fra Baudrillard 

presenterer Gundersen endringene gjennom 

begrepet om et totalt nærvær. Mennesker som 

befinner seg i senmodernitetens æra og i 

interaksjon med det virtuelle området, er i 

kontakt med et konstant nærvær. Det er et 

nærvær av en produsert virkelighet hvor vi har 

å gjøre med en dobbel bevegelse. Selv om noe 

kommer til syne, så er det også noe som 

forsvinner. 

 
 

Anders Johan Refsnes (i midten på bildet):  

En grense for Verden – Analyse av 

Wittgensteins subjektfilosofiske bemerkninger i 

«Tractatus Logico-philosophicus» (veileder: 

Arild Utaker) 

I avhandlingen søker Refsnes å gi et svar på 

hvordan de subjektfilosofiske bemerkningene i 

Wittgensteins Tractatus Logico-philosophicus 

bør forstås. Fire setninger fra Tractatus 

avgrenser tekstens undersøkelser: «Grensene 

for mitt språk betyr grensene for min verden» 

(Tractatus, 5.6), «Verden og livet er ett» (ibid. 

5.621), «Det tenkende, forestillende subjekt 

finnes ikke» (ibid. 5.631) og «Subjektet 

tilhører ikke verden, men er en grense for 

verden» (ibid. 5.632). 

 

Høstsemesteret: 

Tor D. Johansen:  

Schellings intellektuelle anskuelse (veileder 

Hans Marius Hansteen).   

Avhandlingen tar utgangspunkt i to teser:  

1) Når Schelling hevder å erfare ‘intellektuell 

anskuelse’, må han tas på alvor, slik han 

faktisk beskriver denne erfaringen.  

2) Schelling utvikler termen ‘intellektuell an-

skuelse’ over tid, og benytter den om tre ulike 

former av det som kan kalles ‘ekstaser’. 

Tesene er underbygget gjennom en krono-

logisk gjennomgang og nærlesing av den unge 

Schellings tekster fra perioden 1794-1804, som 

resulterer i et tydeligere kart over dette enig-

matiske filosofiske landskapet. 
 

 

(Portrett av F.W.J. Schelling, etter et oljemaleri av 

Christian Friedrich Tieck, 1800.) 
 

 

Bård Øymar:  

Wittgenstein og ideen om universalgrammatikk 

- en undersøkelse av Chomskys universal-

grammatikk som et supplement til 

Wittgensteins filosofi (veileder: Alois Pichler). 

Øymar foretar en undersøkelse om hvorvidt 

Noam Chomskys teori 

om universalgramma-

tikk kan tilføre noe po-

sitivt til vår forståelse av 

Ludwig Wittgensteins 

filosofi. Å besvare dette 

spørsmålet vil, ifølge 

Øymars konklusjon, av-

henge av at universal-
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grammatikken dreier seg om et sett av relaterte 

ideer og ikke en enkeltstående entydig ide. 

Chomsky oppfatter dog disse ideene som 

gjensidig avhengige av hverandre, eller som 

uforløselig sammenvevet. Øymar mener i 

midlertid at i lys av Wittgenstein, så er ikke 

denne sammenvev-

ingen så uforløselig. 

Det Øymar finner av 

verdi hos Chomsky i 

forhold til problem-

stillingen i avhand-

lingen er forståelsen 

av at språket står i et 

avhengighetsforhold 

til vår medfødte bio-

logiske livsform. 

Som lingvistisk teori 

mener Øymar universalgrammatikken er grei, 

men at Chomskys forståelse av de filosofiske 

implikasjonene undergraves av Wittgenstein.  

Sveinung S. Sivertsen ny 
stipendiat ved FoF 

Sveinung Sundfør Sivertsen er tilsatt som PhD-

stipendiat ved FoF fra og med 1. september i 

år. Sivertsen avla sin mastergrad ved NTNU i 

2013 med oppgaven Do or don't: Why 

neuroscience hasn't settled the question of free 

will.  

Hvis rett og galt bare er et spørsmål om hva du 

føler, kan vi likevel bli bedre mennesker? I 

doktorgradsprosjektet tar Sivertsen sikte på å 

besvare dette spørsmålet ved å utarbeide en 

prosedural, normativ etisk teori som er 

kompatibel med sentimentalistisk metaetikk. I 

korte trekk innebærer dette å vise at det finnes 

én eller flere normer for hvordan man bør gå 

frem for å finne ut hva som er rett og galt. 

Disse normene må gi legitimitet til det svaret 

man kommer frem til, og utfordringen er at 

normene må gjøre dette selv om man antar at 

"rett" og "galt" er størrelser skapt av våre 

følelsesmessige reaksjoner på ting og 

hendelser. Tanken er at man ved å følge disse 

normene kan ha genuin moralsk utvikling selv 

om det ikke finnes personuavhengige svar på 

hva som er rett og galt. 

  

Sivertsen er inspirert av den amerikanske 

filosofen Jesse Prinz' "konstruktive sentimen-

talisme", og vil blant annet benytte seg av den 

skotske opplysningsfilosofen Adam Smiths 

storverk The Theory of Moral Sentiments i 

utviklingen av prosjektet. Sivertsen veiledes i 

arbeidet av Carola Freiin von Villiez. 

Tim Bayne professor II ved FoF 

Bayne har sin Filosofiutdanning fra universi-

tetene i Otago (New Zealand) og Arizona. Han 

har undervist ved Macquarie universitetet, 

Sydney 2003-2006 og ved Oxford universitet 

2007-2012. Han har også hatt en postdoktor-

stilling ved Australias nasjonale universitet 

(ANU) og et gjesteprofessorat ved Ecole 

Normale Supéreieure og Institut Jean Nicod, 

Paris. Baynes nåværende forskningsområde er 

innen sinnsfilosofi. For tiden er han 

forskningsleder for prosjektet «The 

http://en.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/242849
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/242849
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/242849
http://philosophy.unc.edu/people/jesse-prinz/
http://www.otago.ac.nz/
http://www.arizona.edu/
http://mq.edu.au/
http://www.ox.ac.uk/
http://www.anu.edu.au/
http://www.ens.fr/?lang=en
http://www.ens.fr/?lang=en
http://www.institutnicod.org/?lang=en
http://archofcon.wix.com/archofcon#!timbayne/cwgp
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Architecture of Consciousness» som er 

finansiert av European Research Council.  

 

En god omtale av Bayne hvor en også kan høre 

flere intervjuer m.m. finnes på side 

http://www.closertotruth.com/contributor/tim-

bayne/profile 

Nye PhD-kurs i regi av FoF 

FoF arrangerte i august to PhD-kurs med 

tittelen “Philosophy, History, and the History 

of Philosophy”. Kursene ga en uttelling på 

inntil 5 studiepoeng. Høstens to kurs ble ledet 

av henholdsvis Mark Bevir (Berkeley) og 

Cahterine Wilson (York).  

Mark Bevir hadde samlinger 12.-15. august 

over temaene: ‘Historicism’, ‘Contextualism’ 

og ‘Genealogy’. Siste dag var satt av til kurs-

presentasjoner.  

 

 

Cahterine Wilson hadde sine samlinger 20.-22. 

august over temaene: 

‘Corpuscularianism: For and Against’ og 

‘Aspects of Human Nature’. 

 

Kursdeltakerne var svært fornøyd med begge 

kursdelene. 

Forum og blogg for politisk teori 

Ved FoF har flere av våre forskere som er 

tilknyttet forskningsområdet praktisk filosofi 

tatt initiativ til opprettelsen av et eget Forum7 

for politisk teori. Ambisjonen er at forumet 

skal være en møteplass for forskere fra ulike 

fagmiljøer som har fokuset på politisk teori 

som fellesnevner. I første omgang vil forskerne 

her kunne presentere sine arbeider og få 

tilbakemeldinger fra et tverrfaglig publikum. 

På sikt ser en for seg at dette også kan bidra til 

å sette i gang prosjekter på tvers av fag og også 

stimulere til en bedre dialog mellom forskere 

fra ulike fagmiljøer. I utgangspunktet er planen 

å ha fire foredrag hvert semester. Foredragene 

vil være åpne for alle interesserte. Første 

foredrag ble holdt 17. desember og hadde 

tittelen Prioriteringer i helsetjenesten: Fra 

politisk teori til offentlig utredning og var ved 

Ole Frithjof Norheim som også var leder for 

Prioriteringsutvalget.  

 

 
 

Planlagte foredrag våren 2015: 

-Onsdag 4. februar kl. 18.15: Espen Gamlund 

og Carl Tollef Solberg: Når er det verst å miste 

sitt liv? 

-Onsdag 4. mars kl. 18.15: Nils Gilje: Hitler 

som politisk tenker 

-Onsdag 8. april kl. 14.15: Jørn Jakobsen og 

David Vogt: Om strafferettens politisk 

teoretiske forbindelse 

-Onsdag 6. mai kl. 18.15: Cornelius Cappelen 

og Kristine Bærøe: Personlig ansvar og helse 

http://blogs.berkeley.edu/author/mbevir/
http://archofcon.wix.com/archofcon#!timbayne/cwgp
http://erc.europa.eu/
http://www.closertotruth.com/contributor/tim-bayne/profile
http://www.closertotruth.com/contributor/tim-bayne/profile
http://polisci.berkeley.edu/people/person/mark-bevir
http://www.york.ac.uk/philosophy/about/staff/catherine-wilson/
http://www.uib.no/fof/62563/mark-bevir-phd-kurs-philosophy-history-and-history-philosophy
http://www.uib.no/fof/62565/catherine-wilson-phd-kurs-philosophy-history-and-history-philosophy
http://www.uib.no/fof/62565/catherine-wilson-phd-kurs-philosophy-history-and-history-philosophy
http://www.uib.no/fof/84362/forum-og-blogg-politisk-teori
http://www.uib.no/fof/84362/forum-og-blogg-politisk-teori
http://www.uib.no/fof/82865/prioriteringer-i-helsetjenesten-fra-politisk-teori-til-offentlig-utredning
http://www.uib.no/fof/82865/prioriteringer-i-helsetjenesten-fra-politisk-teori-til-offentlig-utredning
http://blogg.regjeringen.no/prioriteringsutvalget/
http://www.york.ac.uk/philosophy/about/staff/catherine-wilson/
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Samtidig er bloggen politiskfilosofi.no opp-

rettet med tanke på formidling av arbeidet som 

gjøres innen etikk og politisk teori/filosofi til 

allmenheten. Bloggen betjenes i hovedsak av 

Steinar Bøyum, Cornelius Cappelen, Espen 

Gamlund, Trygve Lavik, Jørgen Pedersen og 

Richard Sørli. Tanken er at disse samt 

eventuelle gjestebloggere skal skrive ukentlige 

innlegg om tema de er opptatt av.  

Undervisningstilbud våren 2015 
* undervisning på engelsk 

Kode Emne Faglærar 

FIL120 Filosofihistoria frå antik-
ken til opplysningstida 

Ole Martin 
Skilleås 

FIL122 Filosofiske original-
tekstar frå antikken til 
opplysningstida 

Ole Martin 
Skilleås 

FIL124 Introduksjon til praktisk 
filosofi 

Carola von 
Villiez 

FIL105/235
/335 

Sinnsfilosofi Gunnar Karlsen 
/Mette Hansen 

FIL106/236
/336 

Miljøetikk Trygve Lavik 

FIL116/216
/316 

Moderne politisk teori Jørgen 
Pedersen 

LOG110 
 

Introduksjon til 
formallogikk  

Eivind Kolflaath 

LOG111 Deduksjon, modellteori 
og metalogikk 

Eivind Kolflaath 

FIL215/315 Fenomenologi og 
eksistensfilosofi* 

Anne Granberg 
/K. Rokstad 

FIL218/318 Estetikk* Ole Martin 
Skilleås 

FIL219/319 Vitskapsfilosofi* Sorin Bangu 

FIL220/320 Metafysikk* Ole Hjortland 

FIL234/239
/334 

Filosofi og kjønn Kristin  
Sampson 

FIL238/338 Det moderne: Klassiske 
tekster 

Paola de 
Cuzzani 

Åpne 
emner 
som kan 
tas under 
følgende 
koder: 
FIL230/231
/232/310/ 
330 

Filmen og billedkunst-
ens filosofi i relasjon til 
det moderne og sen-
moderne 

Helge  
Pettersen 

Den eudemiske etikk Hallvard 
Fossheim 

Sentrale diskusjoner i 
samtidsfilosofien 

Arild Utaker 

Filosofi og tillit (Simmel, 
Arendt, Baumann, 
Gambetta) 

Paola de 
Cuzzani 

FIL311 Masterseminar I* Sorin Bangu 

FIL312 Filosofiske kjelder og 
kjeldekritikk* 

Sorin Bangu 

FIL313 Masterseminar 2* Sorin Bangu 

FIL314 Ope forskingsemne i 
filosofi 

 

DIDAFIL2 Filosofididaktikk 2 H. M. Hansteen 

”Philosophy and trust/mistrust” 
– workshop i Roma 26-28 mai 

Begrepene «tillit»-

/«mistillit» er sentrale i 

det menneskelige 

univers, både innen det 

private og innen det 

offentlige. Tillit beteg-

ner både kvaliteten på 

relasjoner mellom indi-

vider eller sosiale 

grupper, det å bestem-

me seg for å engasjere 

seg i en uavklart-

/usikker situasjon og følelsen som leder til 

dette engasjementet. Tillit er en både kognitiv 

og følelsesmessig kompleks tilstand, en 

blanding av fornuft og følelser som innehar et 

risikabelt relasjonelt aspekt. «Tillit» har hatt en 

viktig rolle i vestlig sosial og politisk tenkning, 

men da innen andre fagområder enn filosofi og 

som oftest i tilknytning til andre mer moralske 

enn analytiske begreper som legitimitet, 

samarbeid og solidaritet. Samtidig er tillit ofte 

basert på ufullstendige bevis, noe som inne-

bærer et risikomoment. Tillit kan være farlig. 

Fordi dette er et begrep som er utilstrekkelig 

gjennomtenkt, særlig fra et filosofisk perspek-

tiv, ønsket en gjennom bl.a. denne workshopen 

å foreta en kritisk gransking og rekonstruksjon 

av hvordan begrepsparet ‘trust’/‘mistrust’ har 

vært undersøkt innen filosofifaget. 

 

Paola de Cuzzani, UiB, hadde hovedansvar for 

og var også koordinator for workshopen. som 

ellers hadde følgende deltakere: Daniel Frey, 

Gilbert Vincent og Fréderic Rognon fra 

Universitetet i Strasbourg, Letterio Mauro, 

Irene Ottonello,  og Mirella Pasini fra 

Universitetet i Genova, Pascal Nouvel, 

Universitetet i Montpellier,  Arild Utaker, 

Anne Granberg, Hans Marius Hansteen og 

Jonas Lillebø fra UiB. Innleggene fra 

workshopen vil bli gitt ut i bokform.  

 

Boken Fides publica hvor bl.a. bidrag fra en 

tidligere workshop ble også presentert på 

workshopen. Paola de Cuzzani og Harald 

Grimen har bidratt med artikler. Hans Marius 

Hansteen ga i den anledning det italienske 

publikumet en introduksjon til Harald Grimens 

filosofiske virke. 

http://polfilos.tumblr.com/
http://www.uib.no/personer/Steinar.B%C3%B8yum
http://www.uib.no/personer/Cornelius.Cappelen
http://www.uib.no/personer/Espen.Gamlund
http://www.uib.no/personer/Espen.Gamlund
http://www.uib.no/personer/Trygve.Lavik
http://www.uib.no/personer/J%C3%B8rgen.Pedersen
http://www.uib.no/personer/Richard.Arnljot.S%C3%B8rli
http://www.hf.uio.no/dnir/om/aktuelt/aktuelle-saker/2014/2014-trust-and-mistrust-uib.pdf
http://theopro.unistra.fr/presentation/enseignants-et-chercheurs/equipe-actuelle/d-frey/
http://theopro.unistra.fr/presentation/enseignants-et-chercheurs/equipe-actuelle/f-rognon/
http://www.unige.it/staff/persone/rdn/SQYNDVNCCgAJHQ==
http://www.unige.it/staff/persone/rdn/SQYNDVNIAAQPHQ==
http://philosophie.univ-montp3.fr/?page_id=76
http://www.hf.uio.no/dnir/om/aktuelt/aktuelle-saker/2014/2014-fides-publica-27-may.pdf
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Filosofisk blikk på litteratur og 
film 

Forskningsgruppen for subjektivering og 

senmodernitet (SSM) holdt 20. august møte 

hvor de tok for seg Duras og Resnais i 

litteratur og film, med et sideblikk til Deleuze 

sin filmfilosofi. Hans Jacob Ohldieck 

(hovedfag filosofi, dr.grad i latinamerika-

studier og nå ansatt som 

førsteamanuensis ved LLE), 

Anders Ohnstad (psykolog 

og med master i lit.vit. på 

Duras) og Helge Pettersen 

holdt innlegg.  Etter 

innleggene og diskusjon ble 

det vist film: «Hiroshima 

mon Amour» (regi: Alain 

Resnais, manus: Marguerite Duras).  

 

24. september holdt SSM 

møte med diskusjon og 

visning av Fritz Lang sin 

film «Dr. Mabuses testa-

mente». Kjetil Sørli 

(bachelor i filosofi) og 

Bjarne Oppedal (master i 

filosofi og master i sosiologi) 

holdt innlegg. 

Peter Hackers gjesteforeles-
ninger ved Wittgensteinarkivet 

Peter Hacker (bilde fra St. Johns College, 

Oxford) ga to gjesteforelesninger ved 

Wittgensteinarkivet 1. - 2.september: Den 

første forelesningen bar tittelen "Philosophy 

and neuroscience", den andre var over temaet 

"The nature of consciousness". Peter Hacker er 

Emeritus Research 

Fellow ved St. John's 

College, Oxford. Han 

er ansett som en av de 

fremste Wittgenstein-

ekspertene og har 

publisert bredt om 

Wittgenstein, språk-

filosofi og sinns-

filosofi. Mest kjent er 

han kanskje for sitt 

flerbinds analytiske 

kommentarverk, skrevet sammen med Gordon 

Baker, om Wittgensteins Filosofiske 

undersøkelser. De siste årene har han trådt 

frem som en viktig kritiker av kognitiv 

neurovitenskap. 

 

Forelesningene ble tatt opp og vil bli gjort 

tilgjengelig på wittgensteinrepository.org på 

nyåret. 

«Poetry and Philosophy” – 
workshop i Athen 9.-11. oktober 

"Poetry and Philosophy”-prosjektet arrangerer 

hver høst en workshop, hvor de forbereder 

konferansen neste vår. Våren 2015 (10. - 12. 

juni) er Forsvarstalen av Platon tema for 

konferansen, og det var denne dialogen som 

sto i sentrum for workshop’en i år, som samlet 

hele femten deltakere, fra 

Bergen, København og 

USA/Tromsø. Første dag 

ble det arrangert by-

vandring, hvor det ble 

holdt innlegg på sentrale 

steder i Sokrates’ og 

Platons Athen: Akademi-

et, Kerameikos, Agora, 

Dionysos-teatret og Pnyx. De to neste dagene 

ble det holdt workshop i The Athens Centre, 

med tilsammen ti innlegg om Forsvarstalen. 

Wine between Science and 
Aesthetics – workshop i Paris 

17. oktober organiserte Ole Martin Skilleås for 

sjette gang workshop’en «Wine between 

Science and Aesthetics» i Paris med Gunnar 

Karlsen fra Bergen, Cain Todd fra Lancaster, 

Douglas Burnham fra Staffordshire og Ophelia 

Deroy fra Paris/London/Oxford. Temaene som 

ble diskutert kunne plasseres i overgangene 

mellom fenomenologi, cognitive science, 

sensorisk vitenskap og estetikk. Denne 

workshop’en var en viktig kilde til det arbeidet 

som resulterte i The Aesthetics of Wine for to 

år siden. 

http://www.sjc.ox.ac.uk/395-1084/Dr-Peter-Hacker.html
http://www.uib.no/personer/Hans.Jacob.Ohldieck
http://www.sjc.ox.ac.uk/395-1084/Dr-Peter-Hacker.html
http://www.uib.no/fof/63036/peter-hacker-philosophy-and-neuroscience
http://www.uib.no/fof/63036/peter-hacker-philosophy-and-neuroscience
http://www.uib.no/fof/63038/peter-hacker-nature-consciousness
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/symposium_2014._platos_protagoras.pdf
http://www.lancaster.ac.uk/fass/ppr/profiles/cain-todd
http://www.staffs.ac.uk/staff/profiles/db8.jsp
https://opheliaderoy.wordpress.com/
https://opheliaderoy.wordpress.com/
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Årets nettverkskonferanse for 
Bergensnettverket for kvinner i 
filosofi (bnkf) 

 
Illustrasjonsfoto: Øverst til venstre og med solen: 

Madame de Staël, Simone de Beauvoir, Rosa Luxemburg, 

Hanna Arendt, Marie-Olympe de Gouges and Sylviane 

Agacinski (alle berømte filosofer). 

 

Tema for årets nettverkskonferanse var 

«Kvinner  i filosofifaget» som ble avviklet 3.-

4. oktober på Fleischers hotell, Voss. 

Foredragsholderne ble delt inn i paneler etter 

hvor i utdanningsløpet de befant seg. I tillegg 

hadde vi med et panel med stipendiater som i 

tillegg til egne prosjekter også sa litt om 

erfaringene med å få og ha stipend. Dessverre 

måtte Carola melde avbud, slik at Paola var 

eneste professor. Hun kom med mange god råd 

gjennom å fortelle om sin egen karrierevei 

innen filosofifaget. Temaene var svært spredd, 

noe oversikten over hvem som holdt innlegg 

om hva tydelig viser: 

 

Panel med masterstudenter som presenterte 

sine prosjekt: 

Anne Karin Åkra: "Oppmerksomhet, hva er 

det? Betenkning med utgangspunkt i 

sinnsfilosofi og mindfullness." 

Sara Bruteig Olsen: "Munnen hos Deleuze (i 

lys av Deleuzes lesning av Francis Bacon)." 

Anne-Margrete Bollmann: "Hvorfor skal sivile 

beskyttes?" 

Oda Elisabeth Wiese Tvedt: "Kvinnekroppens 

ambivalens og filosofiske relevans i Platon og 

Batailles filosofi." 

 

Panel med ferdige mastere som presenterte 

nye prosjekt: 

Ester Camilla Blikstad: "Følelser og 

kognisjon." 

Kristine Hognerud Træland: "Kroppslig 

tilstedeværelse i en pålogget kultur." 

Gry Ane Vikanes Lavik: "En materialistisk 

tilnærming til sosiobiologi." 

 

Panel med stipendiater:  

Ragnhild Hogstad Jordahl, Marita Helleland 

Ådnanes og Vibeke Andrea Tellmann. 

 

Panel med professorer:  

Paola De Cuzzani og Carola Freiin von Villiez. 

 

Lørdagen hadde nettverket sin årlige 

konferanse hvor bl.a. Anne Granberg ble valgt 

til ny leder. Mer informasjon om nettverket på 

side http://www.uib.no/bnkf. 

Kvinner som har tenkt! 

I mars 2012 arrangerte Bergensnettverket for 

kvinner i filosofi konferansen «Makt og 

hersketeknikk!». Berit Ås, hersketeknikkenes 

mor, takket ja til invitasjonen og holdt 

innlegget "Kvinner som har tenkt. Hvor ble det 

av tankene?" Denne konferansen var 

utgangspunktet for det samarbeidet som 

etterhvert utviklet seg mellom Berit Ås, Gro 

Rørstadbotten og Anne Vedvik. Etter 2 år med 

jevnlig kontakt er resultatet boken Kvinner som 

har tenkt! Boken ble publisert på Initiativ 

Forlag i september 2014, og ble utsolgt på 6 

dager; andre opplag trykkes i januar 2015.  I 

boken presenteres 35 kvinnelige tenkere med 

http://www.timeshighereducation.co.uk/news/male-domination-of-philosophy-must-end/2002324.article
http://www.uib.no/bnkf
http://www.timeshighereducation.co.uk/news/male-domination-of-philosophy-must-end/2002324.article
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forankring i ulike fagdisipliner. Tekstene 

utgjør et unikt, tverrfaglig bidrag og er 

intendert å være et motsvar til etablerte og 

aksepterte tenkemåter. Boken utgjør dermed et 

faglig kvinnehistorisk dokument som for-

håpentligvis vil være til inspirasjon for lesere i 

ulike aldre innenfor ulike fagmiljøer. 

Internasjonal rett  - tema for 
workshop 3. – 5. November  

“Ius Gentium, International Law, Völkerrecht 

or Global Law: Law, its Concept and 

Normative Issues in Global Perspective” var 

tittelen på den internasjonale og 

interdisiplinære workshopen som Carola Freiin 

von Villiez arrangerte sammen med sin etter-

følger ved Universitet Duisburg-Essen i 

Bergen 3. – 5. november i år.  

 

På den første dagen ble konseptet av inter-

nasjonal rett belyst henholdsvis fra historisk og 

nåtidens perspektiv med deltagere fra Italia, 

Østerrike, Nederland og Tyskland. Følgende 

foredrag ble holdt:  

 
Prof. Carola Freiin von Villiez (Filosofi, UiB) 

”Introduction: Aims of the workshop”, Prof. Merio 

Scattola (Filosofi, Universitetet i Padua): “Ius 

gentium between old and new natural law”, Prof. 

Miloš Vec (Ius, Universitet i Vienna): “After Ius 

Gentium: A Common Frame, Multiple Terms, and 

Careers Gone Awry”, Prof.Dr. Thomas Mertens 

(Ius, Universitetet i Nijmegen): “International law 

or international morality?”, Prof. Andreas 

Niederberger (Filosofi, Universitetet Duisburg-

Essen) “Beyond Global Justice and Human Rights: 

Which Kind of Philosophy of International Law Do 

We Need?”, Prof. Christian Hillgruber (Ius, 

Universitetet i Bonn) “The concept of sovereignty 

in the 21st century”. I tillegg deltok M.A. Eva 

Weiler (Doktorgradsstipendiat ved Filosofisk 

Institutt Universitet Duisburg-Essen), Erlend 

Owesen (student ved Fof), David Fraissl 

(internasjonal student fra Universitetet i Vienna) fra 

høstsemesterets ”Introduction to the Philosophy of 

Law” kurset med ”råd og dåd”. 

 

Andre dagen ble det en intensivrunde med 

systematiske samtaler om prosjektsøknads-

muligheter. Videre kooperasjon skal innledes 

ved symposiumsboken "Souveränität, Selbst-

bestimmung, Völkerrecht und Philosophie", 

der deltagernes motstridende posisjoner skal 

komme i skriftlige samtaler med hverandre.  

Seminar om Thomas Pikettys 
'Kapital i det 21. århundre' 

 

 
 

I forbindelse med Thomas Pikettys bok 

Kapitalen i det 21. århundre, en bok som har 

skapt omfattende debatt om økonomisk 

ulikhet, inviterte FoF 3. november forskere fra 

ulike fagmiljøer for å diskutere Pikettys bok: 

 

Jørgen Pedersen (Filosofisk institutt, UiB): 

«Piketty og ulikhet: empiriske innsikter og 

normativ forvirring.» 

Steinar Bøyum (Institutt for pedagogikk, UiB): 

«Piketty, utdanning og urettferd.» 

Johs Hjellbrekke (Sosiologisk institutt, UiB): 

«Piketty, mobilitet og elitar.» 

Alexander Cappelen (NHH): «Rettferdig og 

urettferdig ulikhet.» 

Innleggene var på 30-40 minutter hver og ble 

etterfulgt av diskusjon. 

«Frege zwischen Dichtung und 
Wissenschaft” – workshop 5.-6. 
desember   

Den internasjonale workshopen "Frege 

zwischen Dichtung und Wissenschaft" ble 

avholdt 5.-6. desember ved FoF. Den tyske 

matematikeren, logikeren og filosofen Gottlob 

Freges (1848-1925) arbeider har hatt 

dyptgående virkning på filosofien i vår samtid. 

Hans tilnærming til logikk, matematikk og 

språkfilosofi kan beskrives som revolusjon-

erende. Selv om det er enighet om at Frege har 

stor betydning for nåtidig filosofi, foregår det 

en livlig debatt om hvordan vi skal forstå hans 

prosjekt.  Workshopens mål var å reise 

spørsmål om relasjonen mellom vitenskap, 

diktning og Freges arbeid, og utforske Freges 

oppfatning av vitenskap, diktning og filosofi.  

http://www.uib.no/fof/82239/ius-gentium-international-law-v%C3%B6lkerrecht-or-global-law-law-its-concept-and-normative
http://www.uib.no/fof/82239/ius-gentium-international-law-v%C3%B6lkerrecht-or-global-law-law-its-concept-and-normative
http://www.uib.no/fof/82239/ius-gentium-international-law-v%C3%B6lkerrecht-or-global-law-law-its-concept-and-normative
http://www.normativeorders.net/en/fellows/95-fellows/2996-prof-dr-merio-scattola
http://www.normativeorders.net/en/fellows/95-fellows/2996-prof-dr-merio-scattola
http://rechtsgeschichte.univie.ac.at/mitarbeiterinnen/milos-vec/
http://www.ru.nl/rechten/rechtsfilosofie/@755941/pagina/
https://www.uni-due.de/philosophie/andreas_niederberger.php
https://www.uni-due.de/philosophie/andreas_niederberger.php
http://www.jura.uni-bonn.de/index.php?id=1910
http://www.uib.no/fof/81104/seminar-om-thomas-pikettys-kapital-i-det-21-%c3%a5rhundre
http://www.uib.no/fof/81104/seminar-om-thomas-pikettys-kapital-i-det-21-%c3%a5rhundre
http://www.uib.no/fof/70857/frege-zwischen-dichtung-und-wissenschaft
http://www.uib.no/fof/70857/frege-zwischen-dichtung-und-wissenschaft
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(Bildet: © Renee Bolinger, www-scf.usc.edu/~rbolinge/) 

 

Det ble holdt innlegg av Jan Harald Alnes 

(Tromsø), Gisela Bengtsson (Bergen), Einar 

Duenger Bøhn (Oslo), Juliet Floyd (Boston), 

Christian Erbacher (Bergen), Martin Gustafsson 

(Åbo), Sören Stenlund (Uppsala), Joan Weiner 

(Indiana), Allan Janik (Innsbruck) og Hans 

Biesenbach (Münster). Gottfried Gabriel 

(Konstanz), en av de fremste ekspertene på område, 

var også invitert men ble dessverre forhindret pga. 

sykdom. (Se: program) 

 

Innleggene rommet flere perspektiver på 

hvordan Freges prosjekt kan forstås samt ulike 

svar til workshopens hovedspørsmål. I tillegg 

ble relasjonen mellom Freges og Wittgensteins 

respektive oppfatninger av vitenskap, logikk, 

diktning og filosofi diskutert. Det var godt 

oppmøte med ca. 20 deltakere til stede hver av 

dagene, og alle innlegg ble etterfulgt av livlig 

diskusjon.  

 

Ansvarlige for arrangementet var postdoktor 

Gisela Bengtsson (FoF), professor Simo 

Säätelä (FoF) og professor Alois Pichler 

(FoF/Wittgensteinarkivet). I tillegg til FoF var 

arrangementet også sponset av den Østerrikske 

ambassade i Oslo. 

 

 

Internasjonalisering 

FoF (ved Carola Freiin von Villiez) har inngått 

og aktivert ”Erasmus+” avtaler med 

Universitetet Duisburg-Essen (Tyskland) og 

Universitetet i Vechta (Tyskland).   

Gjesteforskere ved WAB 

Alexander Berg (University of Dresden), 2.9.-

31.10.2014 Marie Millutat (Free University 

Berlin, Master of Editorial Studies),  1.-

3.9.2014 Peter Hacker (St John's College, 

Oxford), 29.8.-3.9.2014 Angela Krey (Centrum 

für Informations- und Sprachverarbeitung - 

CIS, LMU Munich), 29.8.-3.9.2014 Matthias 

Lindinger (Centrum für Informations- und 

Sprachverarbeitung - CIS, LMU Munich), 

25.8.-6.9.2014 Jakub Macha (Masaryk 

University, Brno, Czech Republic), 18.8.-

12.9.2014 Pierre Fasula (bildet) (Paris 1 

Panthéon-Sorbonne - PhiCo), 3.8.-31.12.2014 

Nivedita Gangopadhyay, 23.-27.6.2014 

Urszula Idziak (Institute of Religious Studies, 

Jagiellonian University, Cracow). Mer info: 

http://wab.uib.no/wab_goingon.page  

FoF-folk i aksjon 

Sorin Bangu har holdt følgende foredrag: 

“Scientific Progress, Understanding and 

Unification” på CSS Colloquium, Center for 

Science Studies and Dept. of Physics and 

Astronomy, Aarhus University. Aarhus, March 

2014 (invitert). 

 

-“Dolls and Drumbeats: Experiments on Infant 

Mathematical Cognition” på ECAP 8 Eight 

European Congress of Analytic Philosophy, på 

workshopen “Mathematical Cognition and its 

Relevance for Philosophy of Mathematics.” 

Bucharest, Aug. 2014. 

 

-“Wigner's Puzzle: Unreasonably Effective?” 

på “Models and Inferences in Science” 

workshop i Roma, sept. 2014 (invitert). 

 

-“Solutions in the Mathematical Sciences and 

Epistemic Hierarchies” (co-authored with 

Nicolas Fillion) på “Philosophy of Science 

Association Biennial Meeting” PSA 2014 

Chicago, nov. 2014. 

 

http://www-scf.usc.edu/~rbolinge/philportraits.html
http://uit.no/ansatte/organisasjon/ansatte/person?p_document_id=42390&p_dimension_id=88151
http://www.hf.uio.no/ifikk/english/people/aca/einardb/
http://www.hf.uio.no/ifikk/english/people/aca/einardb/
http://www.bu.edu/philo/people/faculty/full-time/juliet-floyd/
http://www.indiana.edu/~jcw1/
http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/mitarbeiter/janik/
http://www.ifp.uni-jena.de/Kontakt/Webseiten+der+Mitarbeiter/Gabriel_+Gottfried_+Prof_+em_+Dr_+.html
http://www.uib.no/fof/70857/frege-zwischen-dichtung-und-wissenschaft
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
https://www.uni-due.de/en/
http://www.uni-vechta.de/en/
http://wab.uib.no/wab_goingon.page
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Amund Børdahl holdt foredraget "Platons 

Akademi bestod i tusen år. Hva bestod det av?" 

på Poetry and Philosophy-gruppens Workshop 

i Athen, 9. - 11. oktober.  

 

Hallvard Fossheim: har hatt følgende bidrag: 

"The Character of Philosophy" på Poetry and 

Philosophy-gruppens Workshop i Athen, 9. - 

11. oktober. 

 

- holdt innlegg om prinsippene for personvern i 

en OECD-ekspertgruppe om Big Data som han 

er medlem i (møtet fant sted i London). 

 

- holdt en presentasjon om etiske sider ved 

etnisk fokusert forskning på konferansen 

Rethinking Sami Cultures in Muesums. 

 

Carola Freiin von Villiez ble invitert til den 

internasjonale og interdisiplinære workshopen 

Kants Rechtslehre / Kant’s Doctrine of Right 

ved Universitetet i Vechta 10.-12. Juli med 

deltagere fra Brasil, Chile, Storbritannia, 

U.S.A, Nederlandene og Tyskland, der hun 

holdt foredraget ”Souveränität und Selbst-

bestimmungsrecht der Völker im Lichte von 

Kants Rechtslehre”. 

 

- ble tatt opp i AcademiaNet – Expert database 

of Outstanding Female Scientists and Scholars 

etter nominasjon fra Alexander von Humboldt 

stiftelsen.      

 

Espen Gamlund har holdt følgende foredrag: 

-“Hva bør du og jeg gjøre for klimaet?”, 

Besteforeldreaksjonen, Bergen kunstmuseum 

23. oktober. 

 

-“Forskning og formidling”, Forskning.no sin 

konferanse “Fra forskning til forside, versjon 

8.0”, Tromsø 28-29. oktober. 

 

-“Forgiveness”, invitert innlegg på workshop i 

Tromsø 21.november. 

 

-“Forskning og formidling”, Kommunikasjons-

avdelingens lunsjmøte, UiB, 26. november. 

 

Hans Marius Hansteen holdt innlegget "Das 

Sublime und die Revolution. Zur Rhetorik der 

Darstellung Sittlicher Ideale in Kants poltische 

Schriften." på XXIII. Deutsche Kongress für 

Philsophie i Münster (Westfalen) 28.9-2.10. 

 

 

Lars Holm-Hansen holdt innlegget "Athens 

identitetsretorikk" på Poetry and Philosophy-

gruppens Workshop i Athen, 9. - 11. oktober. 

 

Claus Huitfeldt holdt sammen med Sperberg-

McQueen, C. M. og Yves Marcoux foredraget 

“Transcriptional implicature: a contribution to 

markup semantics”, på Digital Humanities 

2014 i Lausanne, Sveits, 8-12.07.2014 

 

Ole Koksvik har holdt følgende foredrag:  

-“Answering the Absent-Experience Challenge 

to Intuition” 6. mars ved Monash University, 

Melbourne. 

 

-“Three Models of Phenomenal Unity” ved 

Australian University 11. mars. 

 

-“Liberalism about Intution” ved Københavns 

universitet, 19. november.  

 

-Koksvik har stiftet NorMind – Nordic Network 

for Philosophy og Mind and Cognitive som har 

første møte 9. januar her i Bergen (se 

nettverkets nettside for mer info.) 

 

-Koksvik har redigert et symposium om Unity 

of Consciousness i Journal of Consciousness 

Studies 

 

Jørgen Pedersen: samtalte med Nils Gilje om 

frihetens historie fram til i dag på Norsk 

sakprosafestival i Bergen 22. November.  

 

-samtalte med Kalle Moene (økonom) om 

Piketty. Begge skriver i serien om Piketty og 

ulikhet i Manifest tidsskrift. 

 

Olof Pettersson: holdt innlegget "The 

Language of Politics in Plato’s Apology" på 

Poetry and Philosophy-gruppens Workshop i 

Athen, 9. - 11. oktober. 

 

Gro Rørstadbotten, holdt innlegget "Plato's 

Apologies" på Poetry and Philosophy-

gruppens Workshop i Athen, 9. - 11. oktober. 

 

Kristin Sampson har holdt følgende innlegg: 

-"The Temporality of Philosophy in the 

Apology" på workshopen Poetry and 

Philosophy in the light of Plato’s Apology i 

Athen i oktober. 

 

-"Sounds of Subjectivity or Resonances of 

Something Other" på konferansen Posthuman 

http://www.hf.uio.no/ikos/english/research/center/museum-studies/events/2014/conferences/representing-and-collecting-sami-cultures-in-museums.html
http://www.academia-net.org/
http://forskning.no/forskningsformidling/2014/09/fra-forskning-til-forside-versjon-80
http://forskning.no/forskningsformidling/2014/09/fra-forskning-til-forside-versjon-80
http://www.uni-muenster.de/DGPhil2014/
http://www.uni-muenster.de/DGPhil2014/
http://dh2014.org/
http://dh2014.org/
http://www.normind.org/
http://ingentaconnect.com/journals/browse/imp/jcs
http://ingentaconnect.com/journals/browse/imp/jcs
http://norsksakprosafestival.no/program-bergen/frihetens-historie/
http://norsksakprosafestival.no/program-bergen/frihetens-historie/
https://www.facebook.com/events/322292871300179/?notif_t=plan_user_joined
https://www.facebook.com/events/322292871300179/?notif_t=plan_user_joined
http://posthumanantiquities.wordpress.com/
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Antiquities ved New York University 

(NYU)14.-15. november. 

 

-"Chôra Reconsidered in View of a Topology 

of Sexual Difference" på konferansen 

Topologies of Sexual Difference, ved RMIT 

universitetet i Australia 10.-12. Desember. 

 

Ole Martin Skilleås holdt innlegget 

"Categories and Aesthetic Experience" på 

Nordic Society of Aesthetics årskonferanse i 

Helsinki 4. Juni. 

 

-Skilleås holdt gjesteforelesningen "What is 

Aesthetic Expertise? 

" for Högstadiet i Estetik ved Uppsala 

Universitet 21. oktober. 

 

Vigdis Songe-Møller: holdt innlegget "Athens 

politiske system" på Poetry and Philosophy-

gruppens Workshop i Athen, 9. - 11. oktober. 

 

Oda Elisabeth Tvedt (masterstudent ved FoF): 

holdt innlegget "Filosofi og demokrati" på 

Poetry and Philosophy-gruppens Workshop i 

Athen, 9. - 11. oktober. 

 

David G. C. Vogt holdt innlegget, 

"Rettferdighetsbegrepets logikk og rommet det 

gir for retorikk" på workshopen Juridisk og 

litterær retorikk fra antikken til i dag, arrangert 

av Centre for Humanistic Legal Studies og 

holdt ved Det norske instituttet i Aten, 26.-27. 

september.  

 

Knut Ågotnes: holdt innleggene "Athens 

rettssystem og rettsoppfatning" og "Plato's 

Ambiguous Presentation of the Philosopher" 

på Poetry and Philosophy-gruppens Workshop 

i Athen, 9. - 11. oktober. 

Gjesteforelesninger ved FoF 

For de som ønsker en samlet oversikt over 

arrangementer ved FoF anbefaler vi en titt 

innom kalenderen. Der kan en få oversikter år 

for år: http://www.uib.no/fof/calendar/year  

 

 

Personalnytt 

FoF har markert en rekke runde dager blant 

sine ansatte i år: 

 

-Sorin Bangu ble 40 år 9. oktober. 

 

-Elin A. Elde ble 50 år 10. november. 

 

-Oddvar Storebø ble 60 år 16. november. 

 

-Reidar Lie ble 60 år 26. november.  

 

 
 

-Tore Nordenstam (bildet over) ble 80 år 2. 

desember (http://torenordenstam.se/) 

 

-Deirdre ble 50 år 

9. desember (som 

også ble markert 

på julefesten).  

 

- Anders 

Reiersgaard  ble 

40 år på selveste 

julaften. 

 

-Helge Pettersen 

ble 60 år 8. 

januar. 
 

http://posthumanantiquities.wordpress.com/
http://www.rmit.edu.au/topologies2014
http://www.uib.no/fof/calendar/year
http://torenordenstam.se/
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Tore Nordenstam. Acrylic 2001 

 

Og så har vi fått noen nye verdensborgere: 

 

-Mark Young fikk en gutt 4. juni. 

 

-Mette Hansen fikk en gutt 7. juli. 

 

 

 
 

-Hans Christian Farsethås fikk en gutt 5. 

desember.  

 

-Ståle Melve fikk en jente 12. desember. 

 

 

 
 
 

Illustrasjonsfoto: Colourbox 

 

 

Valg av nye verneombud 

Det har vært valg av nytt verneombud ved 

FoF for perioden 2015-2016. Her ble Ole 

Hjortland valgt, og Charlotte Hallberg fikk 

gjenvalg som varaverneombud.  

 

FoF gratulerer Ole og Charlotte med verne-

ombudverv!  

 

 
 

Det har også vært valg av hovedverneombud 

ved fakultetet. For perioden 2015-2016 fikk 

Eli Kristine Knudsen (LLE) gjenvalg som 

hovedverneombud ved fakultetet, mens 

Charlotte Hallberg (FoF) ble valgt som vara 

hovedverneombud. Knudsen har forskningsfri 

våren 2015, så Hallberg vil fungere som 

hovedverneombud da. 

 

 
Tore Nordenstam: Green Mindscape. Oil painting. 1999. 

 

 

Siste side er viet publikasjoner fra våre ansatte:  

http://www.torenordenstam.se/Gallery/index.html
http://www.torenordenstam.se/Gallery/index.html
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