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Saker: 

 

I Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste 

 

 

II Orienteringssaker 

 

 Referat fra sist møte i fagstudieutvalget.  

 

Det ble stilt spørsmål ved referatets henvisning (orienteringssak 3) til tidligere vedtak 

om ”normalt pensumomfang”. Instituttleder henviste til kommende instituttseminar der 

spørsmålet blir behandlet. 

 

 Protokoll fra fakultetstyremøte 22. desember.  

 

Instituttleder refererte kort fra de viktigste sakene: Budsjett 2012 (der FoF ble 

tilgodesett med post doktor-stilling, sak om habilitet, forskerutdanning, endring i 

kurset i vitenskapsteori. 

 Referanse 

 2012/483 

Referatdato 

19.01.12 
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Deltakere: Reidar Lie, Eivind Kolflaath, Claus Huitfeldt, Ole Martin Skilleås, Paola De Cuzzani, 

Gro Rørstadbotten, Erlend Breidal, Ståle Melve, Runar Mæland, Alexander Myklebust 

 

Forfall: Kirsten Bang 

Fraværende: Martin Rosendahl 
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 Innkalling til fakultetsstyremøte 24. jnaur 

 

Instituttleder refererte kort viktige saker i neste møte, der bl.a. vårt nyreviderte 

instituttreglement fremlegges. 

 

 Programsensorrapport for 2011 

 

Det ble reist en del kritiske merknader til verdien av denne formen for rapportering, 

samtidig som det ble påpekt at det hadde en viss nytteverdi i 

kvalitetssikringsøyemed. 

 

 

III Vedtakssaker 

 

01-2012 Forslag til driftsbudsjett  

 

Adm. sjef redegjorde for inntektsforutsetninger og viktigste utgiftsposter i forslaget til 

driftsbudsjett. Risikoen knyttet til exphil-inntektene i budsjettgrunnlaget ble særlig presisert. 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet slutter seg til framlagt forslag til driftsbudsjett. 

 

 

02-2012 Oppretting av emne i praktisk argumentasjon  

 

Instituttleder redegjorde for sakens bakgrunn og innhold.  

 

I den påfølgende diskusjonen ble bl. a. forslaget til eksamensform, passende engelsk term 

for emnet og andre innholdsmessige sider tematisert.  

 

Det ble fra flere hold hevdet at (kunnskaper/ferdigheter om) formidling bør inngå som et 

element i emneplanen. 

 

Det ble presisert at emnet bør ligge på 200-nivå. 

 

Instituttets (manglende) status som deltaker i retorikkprogrammet ble også problematisert, og 

det ble anført at vår deltakelse her bør innarbeides i vedtaket. 

 

Nylig tilsendt henvendelse fra LLE vedrørende mulig deltakelse i planlagt masterprogram ble 

kort drøftet i sakens anledning. 
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Vedtak: 

 

Instituttrådet stiller seg positive til at FoF tilbyr emne i praktisk argumentasjon fra 

høstsemesteret 2012 og til videre deltakelse i bachelorprogrammet i retorikk.  

 

Emneansvarlig blir bedt om å revidere emnebeskrivelsen slik at det blir bedre samsvar 

mellom beskrivelse av undervisningen, obligatoriske arbeidskrav og vurderingsform. 

 

Nylig mottatt henvendelse fra LLE vedrørende ønskelig deltakelse også i planlagt 

masterprogram i retorikk, tas foreløpig til etterretning og drøftes grundigere på et senere 

tidspunkt. Tilbakemelding knyttet til eventuelt studenttall FoF kan veilede på programmet 

sendes innen oppgitt frist 1. februar. 

 

 

03-2012 Ugleprisen: Disponering av prispenger 

 

Instituttleder presenterte saken og dens bakgrunn. 

 

Studentrepresentanten Mæland stilte spørsmål om hvordan pkt. 3 i det foreslåtte 

disponeringsforslaget var å forstå (60 000 i”reservefond” til Platonsymposiet). Det ble 

bekreftet at dette er penger som i prinsippet kan omdisponeres til andre tiltak. 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet slutter seg til den foreslåtte disposisjonsplanen for midlene.  

 

 

04-2012 Utnevning av ledere og medlemmer til Utvalg for forskning og 

forskerutdanning, Utvalg for fagstudier og Utvalg for Examen philosophicum 

 

Instituttleder redegjorde for saken, som etter instituttreglementet skal vedtas etter uttalelse 

fra instituttrådet. 

 

Paola De Cuzzani argumenterte for at idéhistoriefaget (f. eks. i form av seg selv) bør være 

representert i fagstudieutvalget når denne typen saker behandles.  

 

Vedtak: 

 

Instituttet slutter seg til forslag om ledere og medlemmer i utvalgene. Følgende velges: 

 

Utvalg for examen philosophicum 

Kristin Sampson, leder 

Medlemmene blir alle emneansvarlige for examen philosophicum, pluss fagkoordinator for examen philosophicum 

 

Utvalg for fagstudiet 

Claus Huitfeldt, leder 
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Erik Brown 

Hans Marius Hansteen 

Eilert Lohne, vararepresentant 

 

Utvalg for forskning og forskerutdanning: 

Kevin Cahill, leder 

Paola de Cuzzani 

Espen Gamlund 

Hein Berdinesen 

Vararepresentant, foreløpig åpen 

 

 

05-2012: Oppretting/omgjøring av emne: Introduction to Wittgenstein 

 

(Saken var meldt til ”eventuelt”) 

 

Instituttleder presenterte forslag om å la emnet ”Introduction to Wittgenstein” få sin egen 

emnekode, i stedet for å være - som nå - et ”åpent” emne under FIL211/212/213/214. 

  

Etter noe diskusjon, der Skilleås bl. a. stilte spørsmål ved hensiktsmessigheten i å opprette 

akkurat dette emnet som fast (i stedet for en rekke mulige andre), konkluderte instituttleder 

med at saken trekkes og tas opp igjen i en større sammenheng på et senere tidspunkt.. 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes og behandles som del av større sak på et senere tidspunkt. 

 


