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Forfall: Carola von Villiez, Paola De Cuzzani 

 

Saker 
 
I Godkjenning som innkalling og sakliste 
 
Det ble meldt en sak under eventuelt (om mentorordningen) fra Eivind Kolflaath. 
 
Det var ellers ikke merknader til innkalling og sakliste. 
 
 
II Orienteringssaker 
 

• Referat fra sist møte i fakultetsstyret: Eivind Kolflaath orienterte om instituttets 
stillingssituasjon etter Toppforsk-prosessen: Det skal tas stilling til ny utlysning av 
ledig førsteamanuensistilling “…i forbindelse med ordinær budsjettprosess og i lys a 
HFs bemanningsplan”. 
 
Videre ble den økonomiske situasjonen redegjort for, i lys av siste regnskapsrapport.   
 

• Referat fra sist møte i Undervisningsutvalget 
 
I mangel av framlagt referat redegjorde Ståle Melve kort for sakene som ble 
behandlet. 

• Referat fra sist møte i Forskningsutvalget  
 

Referanse 
2016/5378 

Referatdato 
26.05.16 

Møtedato 
26.05.16 

 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
Instituttrådet 

 

Innkalt av 
Reidar Lie 

Referent 
Steinar Thunestvedt 

Deltakere: Reidar Lie, Eivind Kolflaath, Kevin Cahill, Gunnar Karlsen, Richard Sørli (vara), Rune J. Falch 
(vara), Amund Børdahl, Ståle Melve, Sindre Søderstrøm 
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Referat fra aller siste møte foreligger ikke, men møtereferat fra 16.03 foreligger. Det 
ble noe diskusjon om referatets form og det ble understreket at vedtak fra utvalget 
bør framkomme tydelig. I lys av referatets innhold benyttet instituttleder anledningen 
til å presisere utvalgets mandat og kompetanse. 

 
• Årsmelding for 2015: Førsteutkast ble lagt fram med oppfordring om å melde inn 

ønskelige korreksjoner til saksbehandler. Noen endringsønsker ble påpekt i møtet,  
bl. a. tall for disputaser/kandidater i PhD-programmet (som synes i behov for 
kvalitetskontroll) og at tallet for «møtte» byttes ut med tall for «beståtte» i 
studentstatistikken. 

 
• Rapport for Alumnusrapport: Rapportskriver (og prosjektleder for «Alumnus-

prosjektet») Sindre Søderstrøm la fram hovedresultatene fra 
kartleggingsundersøkelse av våre alumni. 

 
• Statusrapprort HF2018: Instituttleder redegjorde for HF2018-prosessen, der det nå 

foreligger et forslag til ny programportefølje som innebærer en reduksjon i tallet på 
emner ved fakultetet.  

 
Målsetningen er at den faglige bredden skal ivaretas med denne løsningen, samtidig 
som det vil gi en viss innsparingseffekt.  
 
Instituttleder presiserte at det foreliggende forslaget bare i noen grad kan løse de 
økonomiske problemene ved fakultet. 
 
Det nåværende forslaget innebærer at retorikk flyttes tilbake til LLE, sammen med 
litteraturvitenskap og teatervitenskap, mens filosofiprogrammet består som nå. 

 
• Søkertallene for filosofistudiene ble lagt fram. Tallene viser en bemerkelsesverdig og 

uforklarlig forskyvning fra bachelorstudiene til årsstudiene, men totaltallet (84) bærer 
bud om en svak økning fra de siste årenes gjennomsnitt.  

 
 
III Vedtakssaker 
 
2016-23 Handlingsplan HMS for 2016 
 
Hovedinnholdet i forslag til HMS-plan for 2016 ble lagt fram. Det ble bemerket at punkt 4 bør 
få en mer adekvat formulering («Kurs i «Trusler og vold» for nøkkelpersoner»). 
 
Vedtak:  
 
Instituttrådet slutter seg til foreslått handlingsplan for 2016. Plan oversendes til fakultetet. 
 
 
2016-24 Masterprogram i «Philosophy and Public Policy» 
 



 side 3 av 3 
 
 
 
   

Instituttleder la fram hovedinnholdet i forslag om nytt masterprogram i Philosophy and Public 
Policy”. Det ble presisert at programmet tenkes utformet som en selvstendig studieretning 
innenfor rammene av dagens masterprogram i filosofi. Risikoen forbundet med oppstart- og 
driftsomkostninger vil da være heller liten.   
 
Gunnar Karlsen uttrykte en bekymring for om instituttet sitter på den nødvendige 
kompetansen til å forestå et slikt program. Instituttleder presiserte at det vil være nødvendig 
å få etablert samarbeidsløsninger med andre institutter i så måte.  
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet slutter seg til programutkastet for masterprogram i “Philosophy and Public 
Policy” og ber instituttleder arbeide videre med detaljutforming og implementering av 
programmet. Forslag til studieplan vil bli lagt fram for instituttrådet årsskiftet 2016/2017. 
 
 
2016-25 Kommende studieplanendringer ved fagstudiene i filosofi  
 
Ståle Melve presenterte hovedinnholdet i en ny studieplan for masterprogrammet i filosofi (jf. 
tidligere sak om dette som ble trukket etter motstand fra studentene). 
 
Et hovedpoeng i en ny studieplan er at det opprettes særskilte masteremner i «Teoretisk 
filosofi» og «Praktisk filosofi». 
 
Instituttleder presiserte at det kan være nødvendig å la disse inngå også i et nytt PhD-
program. 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet tar informasjonen om studieplanarbeidet til orientering 
 


