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Saker 
 

I Godkjenning av innkalling og sakliste 
 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. 

 

 

II Orienteringssaker 
 

 Protokoll fra fakultetsstyremøte 7. juni 

 

 Semesteroppstart: Foreløpig statusrapport 

 

Adm. sjef redegjorde for foreløpige studentoppmeldingstall ved 

førstesemesterstudiene og fagstudiene. Ved. Ex. phil. ligger det an til at det blir tilbudt 

i alt 186 kurs. Dette er i tråd med de rammene som er lagt fra universitetsledelsen. I 

skrivende ser det ut til at vi i all hovedsak vil unngå ventelister til seminarmodellen. 

 

Ved de øvrige førstesemesterstudiene ser studenttallene ut til å være marginalt 

høyere enn foregående år.  

 Referanse 

2011/9557 

Referatdato 

25.08.2011 

 Møtedato 

 25.08.2011 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Instituttrådet 

 Innkalt av 

 Reidar Lie 

 Referent 

 Steinar Thunestvedt 

Deltakere:   Reidar Lie, Ole Martin Skilleås, Paola deCuzzani, Gro Rørstadbotten, Rune J. Falch (vara), Heinz 

Wilhelm Krüger, Kirsten Bang, Alexander Myklebust, Runar Mæland, Stian Gundersen      

 

Forfall: Claus Huitfeldt, Arild Utaker (vara), Kevin Cahill (vara), Erlend Breidal  
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Ved fagstudiene er tallet, noen dager før endelig oppmeldingsfrist, på nivå med eller 

kanskje noe høyere enn de siste årene.  

  

 Revisjon av styringsstruktur og instituttreglement. 

 

Instituttleder orienterte om planene med revisjon av styringsstrukturen og påfølgende 

behov for justeringer av instituttreglementet. Tanken er å bruke høsten til å vurdere 

dette. Inntil dette avklares fortsetter de tre nåværende utvalgslederne i sine 

funksjoner. Allerede nå ble det tillyst at førstesemesterutvalget nok kommer til å bli 

nedlagt, og at funksjonene bl. a. overtas av forumet av emneansvarlige samtidig som 

det må etableres ordninger som ivaretar de øvrige førstesemesteremnene og ikke 

minst studentenes representasjon. 

 

Sak om revidert styringsstruktur vil forelegges instituttrådet senere i høst.   

 

 

III Vedtakssaker 
 

21-2011 Møteplan for instituttrådet i høstsemesteret 

 

Forslag til møteplan ble lagt fram. Det foreslås å legge høstens instituttrådsmøter til følgende 

tidspunkter: 

 

 Torsdag 25. august 

 Torsdag 29. september 

 Torsdag 27. oktober 

 Torsdag 24. november 

 Torsdag 15. desember.  

 

Møtene legges alle i tidsrommet 10.15 - 12.00.  

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet slutter seg til instituttleders forslag til møteplan 

 

 

22-2010 Strategi for Det humanistiske fakultet 2011-2015 – høring 

 

Instituttleder presenterte saken og understreket viktigheten av å se denne saken i når 

sammenheng med de påfølgende (23 og 24).  

 

Utkast til høringsuttalelse ble drøftet. Følgende ble bl. a. bemerket: 

 

 Strategidokumentets ønske om å gjøre bacheloroppgaven mer forskningsbasert blir 

problematisert i utkastet til høringsuttalelse. Fra studenthold ble det reist spørsmål 



 side 3 av 4 

 

 

 

   

ved om dette også innebærer at vårt nåværende bacheloroppgaveopplegg, som i en 

viss forstand kan oppfattes som ”forskningsbasert” er uønsket.  

 Hva vil det i praksis innebære at masteroppgaven for noen av studentene bør ”…ha 

en sterkere forankring i aktive forskningsmiljø”? 

 Fakultetets formuleringer om å ”..sjå bacheloroppgava saman med masterstudiet” ble 

problematisert. 

 Å la forskningsgruppene få et større ansvar for masterutdanningen vil være særlig 

problematisk for vårt institutt, kanskje i større grad enn ved andre institutter. Dette bør 

komme til syne i vår høringsuttalelse. 

 Likestillingstiltak, særlig viktigheten av å iverksette slike allerede på 100-nivå, bør 

komme fram i vår høringsuttalelse. 

 

Instituttleder uttrykte velvilje til å innarbeide disse momentene i en revidert versjon av 

høringsuttalelsen. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Instituttrådet slutter seg til instituttleders utkast til høringsuttalelse. Instituttleder får fullmakt til 

å utarbeide den endelige uttalelsen med grunnlag i denne samt instituttrådets innspill i møtet. 

 

Revidert utkast sendes på sirkulasjon til instituttrådet mandag 29. august med 

tilbakemeldingsfrist tirsdag 30. august kl. 16.00. 

 

 

23-2011 Høringssak – evaluering av ordning med forskerskoler 

 

Instituttleder presenterte saken og stilte seg positiv til rapporten som har kartlagt og evaluert 

den nåværende ordningen med forskerskoler. Instituttrådet sluttet seg til denne velviljen. 

 

Vedtak: 

 

Rapporten gir en viktig og nyttig oversikt over erfaringene med etablering og drift av 

forskerskoler. Det arbeides nå som kjent med en revidering av forskerskoler i filosofi og 

idehistorie ved UiB, og erfaringene som er dokumentert i denne rapporten vil være nyttige for 

det videre arbeid med denne saken ved FoF. 

 

Instituttrådet slutter seg for øvrig til rapportens anbefalinger til videre oppfølging av 

forskerskoleordningen ved UiB. 

 

 

24-2011 Institusjonenes oppfølging av evalueringen av filosofi og idéhistorie 

 

Instituttleder redegjorde for sakens bakgrunn og inviterte til innspill, nå og ved senere 

anledninger, til den planen for oppfølgingstiltak som nå skal sendes NFR innen 1. oktober.  

 

Følgende innspill ble gjort allerede nå. 
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 Evalueringsrapportens påpekning av middelalderfilosofiens svake stilling bør kunne 

vurderes som et mulig oppfølgingstiltak fra vår side. 

 Den relativt svake nivået av internasjonale publikasjoner (særlig på nivå 2) må 

adresseres.   

 Evalueringsrapportens klare påpekninger av ex. phil. sin problematiske situasjon når 

det gjelder stillingsvilkår må brukes i våre innspill. 

 

Vedtak: 

 

Instituttleder får i oppdrag å utarbeide forslag til tiltak på grunnlag av innspillene fra 

Instituttrådet. Utkastet legges fram for neste Instituttrådsmøte til diskusjon og godkjenning før 

det sendes til NFR innen fristen 1. oktober.  Parallelt med dette får instituttleder i oppdrag å 

utarbeide en søknad til NFR som også legges fram for instituttrådet til diskusjon og som 

sendes til NFR innen den forventede frist 12. oktober. 

 

 

25-2011 Valg av nestleder ved FoF 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet godtar at professor Erik Brown velges som instituttleders stedfortreder 

(nestleder v/ instituttet).  

 


