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Saker: 

 

I Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Instituttleder meldte en sak under eventuelt: ”Forslag om å endre vurderingsform for emnet 

IDH202”. 

 

Saken om ”Revisjon av programplaner og emneplaner” ble trukket, ettersom det enda ikke 

foreligger sakspapirer. Den vil bli trolig behandlet bli som sirkulasjonssak i neste uke, og da 

som vedtakssak. 

 

Studentene stilte med to representanter. De ble bedt om å avholde valg på en tredje 

representant samt vararepresentant til neste møte.  

 

 

 

 

 

 Referanse 

 2011/1756 

Referatdato 

10.02.2011 

 Møtedato 

 10.02.2011 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

 Instituttrådet 

 Innkalt av 

 Vigdis Songe-Møller 

 Referent 

 Steinar Thunestvedt 

 Deltakere: Vigdis Songe-Møller, Eivind Kolflaath, Paola deCuzzani, Rune J. Falch (vara), Anita    

 Leirfall (vara – fra 11.07), Jonas Lillebø, Kirsten Bang, Linda Hvaal McGuffie, Ellen   

 Vikersveen, Steinar Thunestvedt (sekretær). 

 

 Forfall: Claus Huitfeldt, Ole Martin Skilleås, Gro Rørstadbotten, Arild Utaker (vara) 
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II Orienteringssaker 

 

 Referater fra siste fagstudieutvalgsmøter 

 

 Fakultetetsstyresaker 25. januar. 

 

Instituttleder redegjorde for de viktigste sakene som hadde vært behandlet: 

- Sak om nytt tilsettingsutvalg ved fakultetet 

- Innføring av midtveisevaluering for PhD-kandidater, der dekanen trakk sitt 

forslag til fordel for FoF sitt alternative forslag som da ble vedtatt 

- Egenfinansierte PhD-kandidater: Fakultetet går inn for opptak av slike. 

 

 Årsregnskap 2010: Instituttets driftsregnskap endte i tråd med prognosene meldt 

instituttrådet tidligere: Ca. 300 000 i merforbruk (underskudd). Den totale 

driftsøkonomien, inkl. belønningsmidler, stipendiatmidler, div. prosjekter og ubrukte 

øremerkede midler, endte i tilnærmet balanse. 

 

Underskuddet blir ikke overført til 2011. 

 

 Søknad om smådriftsmidler: Vi har fått tildelt ca. 330 000 i total ramme til dette 

formålet. Det kom inn søknader for 611 000. Vi har sendt søknad for i alt 13 

prosjekter, med en totalramme på 366 000. 

 

 Kandidat til innstillingskomité for instituttlederstilling: Alois Pichler ble av instituttrådet 

pekt ut som representant til innstillingskomiteen for ny instituttlederstilling, med 

Trygve Lavik som vararepresentant. 

 

 Søknader til to ledige førsteamanuensisstillinger: Det har komt inn hele 59 søknader 

til de to ledige stillingene som ble utlyst nylig. Vi vil i samarbeid med fakultetet forsøke 

å gjøre visse tillempinger til den reglementerte ordningen for tilsetninger – for å få til 

en ressurs- og tidsmessig overkommelig prosess.   

 

 Høringssak om endring av normen for emnestørrelse ved HF. Instituttleder informerte 

kort om kommende høringssak, som blir en hovedsak i neste instituttrådsmøte. 

 

 

III Vedtakssaker 

 

01-2011 Høringssak: Breddekrav i bachelorgraden 

 

Instituttleder redegjorde for saken og forslaget til høringsuttalelse ble drøftet. Det ble ytret 

ønske om et presisert/tydeliggjort 3. avsnitt, samtidig som det bør tas sikte på å få fram (i det 

første avsnittet) hvorfor det egentlig er uønsket at studentene velger sine frie studiepoeng 

innenfor sitt spesialiseringsfag – eller på helt fri basis. 
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Vedtak: 

 

Instituttrådet får fullmakt til å utforme endelig høringsuttalelse med grunnlag i utkastet og 

instituttrådets drøftinger. 

 

 

02-2011 Høringssak: Forslag om tilsetting av stipendiater i fire år 

 

Universitetsledelsen ønsker at alle stipendiater, inkl. de eksternfinansierte, skal tilsettes i fire 

år for også å kunne  

 

Instituttleder redegjorde for saken og presenterte et utkast til høringsuttalelse som uttrykte 

skepsis til forslaget.    

 

Utkastet ble inngående drøftet, og uttalelsens skepsis til et obligatorisk fjerde pliktår ble 

utdypet og styrket. Eivind Kolflaath ønsket følgende passus innarbeidet i uttalelsen: 

 

                   ”For øvrig er det ikke nødvendigvis en fordel for stipendiatene å ha en  

                   fireårsperiode i stedet for en treårsperiode. Pliktarbeid spredt utover en  

                   fireårsperiode kan lett føre til at pliktarbeidet vil gå på bekostning av arbeidet  

                   med avhandlingen”.  

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet slutter seg i hovedsak til instituttleders forslag til uttalelse. Kolflaaths 

presisering, samt en del andre momenter innarbeides i uttalelsen. 

 

 

03-2011 Ny emneplan: FIL113 

 

Etter initiativ fra fagstudieutvalget er det fremmet forslag om at emnet FIL113 Innføring i 

samtidsfilosofi blir erstattet av det gamle emnet FIL103 Logikk, språk og vitenskapsfilosofi. 

 

Vedtak:  

 

Instituttrådet går inn for at FIL113 Innføring i samtidsfilosofi fra og med høsten 2011 erstattes 

av det tidligere emnet FIL103 Logikk, språk og vitenskapsfilosofi. 

 

 

04-2011  Budsjett 2011: Driftsbudsjett FoF 

 

Adm. sjef redegjorte kort for det foreslåtte budsjettet, som er vesentlig bedre enn fjorårets 

budsjett. Totalrammen er på 1,62 mill., hvorav i underkant av 300 000 kan disponeres til ulike 

ønskverdige formål (forskningsstøtte, studentekskursjoner mv.)   
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Vedtak:  

 

Instituttrådet slutter seg til framlagt forslag til driftsbudsjett. 

 

 

05-2011 Oppretting av nytt emne i etikk 

 

Det er ønske om å opprette et eget etikkemne fra og med kommende semester, og utkast til 

emneplan (penneført av Erik Brown) ble drøftet. Det kom forslag fra Anita Leirfall om å 

innarbeide også relativistiske posisjoner i emneplanen. Hun utdyper dette med et skriftlig 

innspill nokså omgående etter møtet.  

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet går inn for opprette et eget emne i etikk som tilbys hver høst fra og med 2011. 

Det foreslåtte emneplanutkastet godkjennes og foreslåtte justeringsforslag fra Anita Leirfall 

vurderes innarbeidet i planen.  

 

 

06-2011 Eventuelt: Endret vurderingsform på IDH202 

 

Det foreslås å endre vurderingsformen på emnet IDH202, fra en ukes hjemmeeksamen til 6 

timers skoleeksamen. 

 

Vedtak: 

 

Vurderingsformen på IDH202 endres til 6 timers skoleeksamen.   


