
 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
 

Postadresse 

Postboks 7800 

5020 Bergen 

Telefon 55 58 00 00 
postmottak@uib.no 

Internett www.uib.no 
Org no. 872 789 542 

Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudier 

fof@hf.uib.no 
Telefon 55 58 23 82 
Telefaks 55 58 96 51 

Besøksadresse 
Sydnesplassen 

12/13 
Bergen 
 

Referent 
Steinar Thunestvedt 

55582384 

side 1 av 4 

MØTEREFERAT 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Saker: 

 

I Godkjenning av innkalling og sakliste  

 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. 

 

 

II Orienteringssaker 

 

 Fakultetsstyremøte 9. september 

 

Det ble kort redegjort for to saker av viktighet for FoF: 

1) I første budsjettforslag ligger det an til at vi får tilsette i to nye stillinger i 2013, og 

ikke bare i en – slik bemanningsplanen tilsier. 

2) Det er foreslått opprettet fast stilling knyttet til dannelsesemnene, lagt til SVT.  

 

 Valg av ny representant til gruppe C/valg av nye studentrepresentanter 

 

 Referanse 

 2012/9345 

Referatdato 

06.09.2012 

 Møtedato 

 06.09.2012 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

 Instituttrådet 

 Innkalt av 

 Reidar Lie 

 Referent 

 Steinar Thunestvedt 

 Deltakere: Reidar Lie, Eivind Kolflaath (til 10.00), Rune J. Falch (vara, fra 10.15), Ole Martin Skilleås,  

 Claus Huitfeldt, Gro Rørstadbotten (fra 09.45), Paola De Cuzzani, Ståle Melve (vara), Stian   

 Gundersen, Ragnhild Våge, Eirik Kobbeltveit. 

 

Forfall: Hein Berdinesen, Kirsten Bang, Eivind Kolflaath (fra 10.00) 
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Hein Berdinesen er valgt til ny representant for gruppen av midlertidig tilsatte, med 

følgende vararepresentanter: Deirdre Smith, Amund Børdahl, Johannes Servan, 

Gisela Bengtsson. 

 

 Semesteroppstart. 

 

Det ble kort redegjort for semesterstart, særlig exphil-situasjonen (kurstallet er økt 

markant fra de siste årene (ca. 200 blir det i 2012), i hovedsak fordi noen fakulteter 

velger å betale seg vekk fra en risiko for ventelister til seminarmodellen. 

 

 

 

III Vedtakssaker 

 

2012-15 Møteplan for rådets møter i høst 

 

I møtet ble det foreslått å bytte en av møtedatoene; fra 25. oktober til 11. oktober. 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet slutter seg til følgende møteplan: 

 

- Torsdag 6. september 

- Torsdag 11. oktober 

- Torsdag 6. desember 

 

(Ytterligere et møte kan bli satt opp ved behov, fortrinnsvis i november) 

 

 

2012-16 Valg av leder til valgstyret ved FoF  

 

Ole Martin Skilleås ble foreslått som ny leder av FoF sitt valgstyre. 

 

(Skilleås forlot møtet under avstemning, som ble enstemmig) 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet slutter seg til forslag om Ole Martin Skilleås som ny leder av valgstyret 

 

 

2012-17 Forslag til ny studieplan for fagstudiene i filosofi 

 

Instituttleder innledet og orienterte om bakgrunn og motivasjon for saken. Et hovedpoeng er 

å styrke undervisningen på 100-nivå, og generelt øke fleksibiliteten m.h.t. 

undervisningsopplegg og undervisningsomfang i emneplanene. 
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Saken ble drøftet. Av ønskede endringer/justeringer vil følgende vurderes før saken 

oversendes fakultetet: 

 Hvilke grunnemner som skal tilbys både i vår- og høstsemester, bl. a. av hensyn til 

studenter som starter sitt fagstudium i høstsemesteret. 

 Ekamensformen på grunnemnene ble problematisert, alternative eksamensformer 

bør vurderes for noen av dem. 

 FIL120 (Filosofihistorie I), FIL121 (Filosofihistorie II), FIL122 (Filosofiske 

originaltekstar I) og FIL123 (Filosofiske originaltekstar II) – bør ha mer presise 

emnetitler, der epoken også framkommer. 

 Det bør vurderes å opprette et emne på 5 studiepoeng med ”åpen kode” på 200-nivå. 

 Under ”Læremiddelomtale” i emneplanene for FIL120 og FIL121, bør det åpnes også 

for kommentarlitteratur. 

 Flere av kursene trenger nødvendigvis ikke strekke seg over et helt semester. 

 Undervisningsbelastning på de enkelte kurs vurderes før emneplanene sendes HF til 

godkjenning, fortrinnsvis ved å bruke en generell formulering som «Undervisningen 

vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Seminarene er obligatoriske. 

Omfanget vil som hovedregel være xx antall timer» 

 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet slutter seg til forslaget til ny studieplan med de endringene – referert over - som 

kom fram av drøftingene i møtet. 

 

Før endringene i de ulike emnene implementeres avholdes det møter mellom 

fagstudieutvalg, emneansvarlig/faglærer og studentenes fagutvalg for å sikre at det er en 

viss konsensus om detaljene. 

 

 

2012-18 Høringssak: BA-graden ved Det humanistiske fakultet 

 

Instituttleder gjorde rede for saken, og informerte om at Birger Solheim – koordinator for 

Akademisk skriving – hadde blitt bedt om å skrive en uttalelse i sakens anledning, ettersom 

dette emnet blir kraftig berørt av forslaget fra fakultetet. 

 

Vedtak:  

 

Instituttrådet slutter seg til høringsuttalelsen fra Birger Solheim. I tillegg vil Rådet understreke 

at dersom Akademisk skriving tas ut av førstesemesterstudiet må den kompetanse dette 

emnet har gitt dekkes på andre måter i Bachelorstudiet. 

 

 

2012-19 Høringssak: Vurdering og vurderingsformer 

 

Saken gjelder sak fra Studieadministrativ avdeling knyttet til visse problemstillinger og 

aspekter ved universitetets eksamens-/vurderingsformer.  
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Vedtak: 

 

Notatet tas til etterretning og et brev om dette sendes til HF. 

 

 

2012-20 Regnskapsrapport etter 2. tertial 

 

Hovedbildet i instituttets driftsregnskap etter august ble presentert: Driftsøkonomien vurderes 

som tilfredsstillende, og det er p.t. ingenting som tyder på at balanse ikke skal oppnås ved 

årets slutt. 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet tar regnskapsrapport etter 2. tertial til orientering. 

 

 

 


