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Saker: 
 

I Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

   Det var ingen merknader til innkalling og sakliste 

 

   Protokoll fra møte den 26. april, allerede godkjent på sirkulasjon, ble lagt fram. 

 

 

II Orienteringssaker 

 

 Referater fra møter fagstudieutvalg og førstesemesterutvalg 

 

 Referat fra fakultetsstyremøte 25. mai 

 

         Instituttleder orienterte om at det i dette møtet ble tilsatt sju 60 % lektorstillinger ved ex.       

         phil., likeledes i de fire påbyggingsstillingene (25 %). 

        

 Referat fra møte i Rådet for førstesemesterstudier  

 

 Rapport fra evaluering av Exphil-MO høsten 2009. 

 

 Referanse 

2010/5665 Referatdato 

01.06.2010 

 Møtedato 

 31.05.2010 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

 Instituttrådet 

 Innkalt av 

 Vigdis Songe-Møller 

 Referent 

 Steinar Thunestvedt 

Deltakere: Deltakere: Vigdis Songe-Møller, Eivind Kolflaath, Claus Huitfeldt, Ole Martin Skilleås, Paola 

deCuzzani, Gro Rørstadbotten, Oda Tvedt, Steinar Thunestvedt (sekretær). 

 

Forfall:       Gunnar Karlsen, Kirsten Bang 

Ikke møtt:    Øyvind Baste Agdestein,  Lars Olai Schanche Olsen  
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 NFR-evaluering av de filosofiske fagmiljøene: Status pr. 31.05. 

 

          Instituttleder orienterte om bakgrunnen for instituttets markerte tilbakemelding på   

          første rapportutkast fra NFR (vedlagt sakspapirene). I den anledning ble også FRIDA- 

          systemets mangler påpekt; i denne sammenhengen blir underrapportering,  

          feilrapportering og systemfeil særlig tydelige. 

 

 HMS-handlingsplan for 2010 

 

           

 

III Vedtakssaker 

 

18-2010 Revidering av publiseringskanalene 

  

Instituttleder redegjorde for bakgrunnen for at det nå er ønskelig å sette ned et utvalg for å 

kvalitetssikre forslaget om revisjon av publiseringskanalene som en nasjonal komité har 

foreslått. 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet nedsetter en komité for å kvalitetssikre “Instilling fra arbeidsgruppe for å 

vurdere publiseringskanalene for filosofi og idéhistorie”. 

 

Komiteen får følgende medlemmer: Kevin Cahill, Kåre Johnsen, Ole Martin Skilleås. 

 

Kåre Johnsen foreslås som leder av komiteen. 

 

Komiteen får frist til 30. august for å legge fram sitt arbeid. 

 

  

19-2010 Etter- og videreutdanningstilbud i filosofi for lærere 

 

Det ble redegjort for fagstudieutvalgets behandling av saken, og den eventuelle bruken av 

et tidligere utarbeidet videreutdanningsopplegg (“Med filosofi i ranselen”) ble særskilt 

tematisert. 

 

Vedtak:  

 

   Instituttrådet stiller seg positiv til fagstudieutvalgets innspill, og gir instituttledelsen fullmakt      

   til å utforme etter- og/eller videreutdanningsopplegg knyttet til filosofi i skoleverket dersom  

   det viser seg at det er tilstrekkelig interesse for et slikt tilbud. 

     

   Dersom arbeidet med “Filosofi i ranselen” skal brukes, må interessene til de som utviklet  

   og utarbeidet dette hensyntas av instituttledelsen. 
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   20-2010 Budsjett 2011: Første innspill til fakultetet 

  

   Utkast til budsjettinnspill ble gjennomgått og drøftet. Instituttleder redegjorde for    

   bakgrunnen for forslaget til prioriteringer. Noen mindre endringer i det forelagte utkastet ble  

   også bebudet.  

 

   Øverst på prioriteringslisten står 3 nye stillinger ved fagstudiet fra høsten 2011, men med  

   ekstra timemidler til å dekke inn undervisning i vårsemesteret. 

    

    Vedtak: 

 

   Instituttrådet slutter seg til forslaget til budsjettinnspill. 

 

 

   21-2010 Sensurering høsten 2010.    

 

   Instituttleder og fagstudieutvalgets leder redegjorde for saken og dens forhistorie.     

   Instituttleder påpekte at det vedtaket som nå foreligger høyst sannsynlig forutsetter at  

   instituttet oppretter en programsensorordning. 

 

   Vedtak: 

     

   Sak 21-2010 trekkes fra videre behandling. Sensurproblematikken tas opp igjen i  

   fagstudieutvalget samt på lærermøte 11. juni. 

 

   Ny sak om sensurordningen ved bachelorprogrammet i filosofi og idéhistorie, herunder  

   programsensorordning, fremmes for ekstraordinært instituttråd den 26. august. 

    

   Det undersøkes hvordan ordningen ved naboinstituttene på HF samt ved de andre  

   filosofiske instituttene praktiseres. 

 

 

   22-2010 Møteplan for instituttrådet høsten 2010 

  

   Med torsdag som ny møtedag ved instituttet, ble følgende møteplan foreslått (med 12.15- 

   14.00 som klokkeslett): 9. september, 7. oktober, 11. november, 9. desember. 

 

   I tillegg ble det i sak 21-2010 vedtatt et ekstraordinært møte 26. august. 

 

   Vedtak: 

 

   Framlagt forslag til møteplan godkjennes 
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