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Saker
I Godkjenning av innkalling og sakliste
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

II Orienteringssaker
Referater fra møte i førstesemesterutvalg
Referat fra møte i fagstudieutvalg
Protokoller fra fakultetsstyremøter 25. januar og 22. februar
Innkalling til fakultetsstyremøte 15. mars
Instituttleder redegjorde her særskilt for saken om resultatoversikt knyttet til
studiepoengsproduksjon . FoF har her en viss framgang fra 2009 til 2010 (ca. 10 %).
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NFR-evaluering av filosofi og idéhistorie: Oppfølgingsmøte
Instituttleder redegjorde kort for oppstartmøtet i komiteen som skal følge opp
evalueringsrapporten. FoF har fått tildelt et særlig ansvar for å etablere et nasjonalt
samarbeid om forskerutdanning.

III Vedtakssaker
06-2011 Forskningsmelding for 2010
Utkast til forskningsmelding for 2010 ble kort presentert, og det var ingen innsigelser mot
forslaget.
Vedtak:
Instituttrådet vedtar framlagt forslag til Institutt for filosofi og førstesemesterstudier sin
forskningsmelding for 2010

07-2011 Forskerutdanningsmelding for 2010
Utkast til forskerutdanningsmelding for 2010 ble kort presentert, og det var ingen innsigelser
mot forslaget.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til instituttleders forslag til forskerutdanningsmelding for 2010.

08-2011 Utdanningsmelding for 2010
Utkast til utdanningsmelding ble presentert. Det ble noe diskusjon knyttet til det siste
avsnittet på side 3. Dette trenger til noe presisering i tillegg til at den nest siste setningen
med fordel kan strykes (”Samlet strykprosent ved ex.phil. høsten 2010 var 6 % (DBH); en
svak oppgang fra 2009, ikke uventet siden det var flere kandidater ved skoleeksamen enn
tidligere”).
Vedtak:
Med de overfornevnte endringene slutter instituttrådet seg til instituttleders forslag til
utdanningsmelding for 2010.
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09-2011 Høringssak: Forslag til endring av norm for emnestørrelse
Instituttleder presenterte forsalg til høringsuttalelse om endring av normen for emnestørrelser
ved HF.
I diskusjonene ble særlig forslaget om flytting av ex. phil. til andre semester problematisert,
noe som er en tiltenkt konsekvens av visedekanens notat. Flere medlemmer pekte på at
dette trenger en grundigere konsekvensutredning før det gjøres vedtak om endring av
emnestørrelse.
En del av premissene i visedekanens notat ble også problematisert, bl. a. er det ikke tilfelle
at de øvrige fakultetene har 10-20 studiepoeng som størrelsesnorm, SV og psykologi har
begge fortsatt 15.
Vedtak:
Instituttleder reviderer utkastet til høringsuttalelse med grunnlag i instituttrådets diskusjon.
Det reviderte notatet behandles som sirkulasjonssak i god tid før høringsfristen 22. mars.
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