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SAKER:

I Konstituering.
Det nye instituttrådet konstituerte seg selv, med grunnlag i valgprotokoller fremlagt fra
instituttets valgstyre.

II Godkjenning av innkalling og sakliste.
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

III Orienteringssaker
a) Dannelsesutvalgets innstilling
Instituttleder orienterte om hovedpunktene i Dannelsesutvalgets innstilling. Det ble
særskilt nevnt at innstillingen tas opp i vårt PEK-finansierte etikkutvalg.
b) NFR sin evaluering av filosofi- og idéhistoriefagene i Norge. Melding om status.
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Instituttleder orienterte om evalueringsarbeidet så langt.

IV Vedtakssaker
01-09: Instituttrådets kompetanse og arbeidsform
Instituttleders saksforelegg ble drøftet, særlig omfanget av saker som instituttrådet bør
behandle og forholdet til forsknings- og formidlingsutvalget og undervisnings- og
internasjonaliseringsutvalget. Med grunnlag i drøftingene ble følgende vedtak utformet.
Vedtak:
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Eivind Kolflaath, Claus Huitfeldt, Steinar
Thunestvedt samt en student for å utarbeide nye instituttregler for Institutt for filosofi og
førstesemesterstudier.
Arbeidsgruppen skal bl. a. vurdere spørsmålet om å erstatte ett eller begge de faste
utvalgene med midlertidige (”ad hoc”) utvalg - etter behov, og – eventuelt – spørsmålet
om å dele undervisnings- og internasjonaliseringsutvalget i to eller flere faste utvalg som
dekker ulike områder av instituttets undervisning.
Møteplanen for høstsemesteret blir som følger: Mandag 28. september (ekstraordinært
møte), mandag 19. oktober, mandag 16. november, mandag 14. desember.
Vedtaket var enstemmig.

02-09: Publikasjonskanal nivå 2: Forslag til endringer
Det var noe diskusjon rundt sammensetningen av foreslått arbeidsgruppe til å forestå
gjennomgangen av publikasjonskanalregistrene. Rådet samlet seg om følgende vedtak:
Vedtak:
Det nedsettes et utvalg som går systematisk gjennom registrene og legger fram forslag
til endringer til neste instituttrådsmøte. Utvalget består av: Harald Johannessen, Anita
Leirfall og Kevin Cahill.
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03-09: Artikkelbasert avhandling: Høringssak til fakultetet
Instituttleder la fram forslag til høringsuttalelse.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til instituttleders uttalelse, men med følgende endring:
Siste setningen (”Vi foreslår at setningen ’Innledningen bør typisk være på mellom 50 og
70 sider’ forandres til ’Innledningen bør typisk være på mellom 25 og 50 sider”) erstattes
med følgende setning:
”Vi foreslår at setningen ’Innledningen bør typisk være på mellom 50 og 70 sider’ strykes
fra forslaget til reglement. Subsidiært, om man absolutt må ha sideangivelse, bør dette
settes til 15-40 sider”.
I tillegg kunne man få det inntrykk ved å lese det vedlagte skrivet om utfyllende
retningslinjer, at monografier ikke lenger kan leveres som doktorgradsavhandlinger. Det
må avklares at det ikke er tilfellet.
Vedtaket var enstemmig.

04-09: Ny organisering av lærerutdanningen
Instituttleder la fram forslag til høringsuttalelse fra FoF sin side. En studentrepresentant
ønsket å betone sterkere behovet for oppmykning av opptakskravene til PPU, og rådet
sluttet seg til dette.
Vedtak:
Insituttrådet slutter seg til instituttleders forslag til uttalelse, men med den påpekte
betoningen av behovet for oppmykede PPU-opptakskrav innarbeidet i uttalelsen.

05-09: Småfag i humaniora
Instituttleder la fram forslag til høringsuttalelse. Rådet sluttet seg i all hovedsak til
uttalelsen, men det ble påpekt at formuleringen i tredje setning bør presiseres før den
sendes (”Utviklingen av en faglig profil skapes gjennom en intern prosess og er også
avhengig av det som skjer i verden omkring oss”).
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til instituttleders uttalelse, men ber om at den i møtet omtalte
formuleringen blir presisert før uttalelsen sendes.
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06-09: Innspill til fakultetets budsjettprosess 2010
Instituttleder la fram og redegjorde for forslag til budsjettinnspill.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til det foreslåtte budsjettinnspillet, men ber om at et par mindre
justeringer (påpekt i møtet), blir innarbeidet i uttalelsen.

