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Saker
I Godkjenning av innkalling og sakliste
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.
Protokoll fra møte den 25. januar, allerede godkjent på sirkulasjon, ble lagt fram

II Orienteringssaker
Referater fra siste møter i forskningsutvalg, fagstudieutvalg og førstesemesterutvalg
Referat fra møte i Rådet for førstesemesterstudier
Fakultetsstyremøte 23. februar
Her ble det særskilt redegjort for den kommende budsjettsaken i fakultetsstyret, der
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det foreslås å ikke dele ut resultatmidler i instituttenes driftsbudsjettrammer.
Årsstudiene i filosofi – kort underveisrapport

III Vedtakssaker
04-2010 Programporteføljen ved Det humanistiske fakultet: Høringssak
Instituttrådet drøftet momenter til et høringssvar fra instituttet sin side:
Grunntanken om at de fleste av de tilrettelagte programmene legges ned får sin
tilslutning
Studentene uttrykte likevel en bekymring. For mange studenter vil det være en fordel
å kunne melde seg opp til et program med flere muligheter for faglig spesialisering.
Da kan man bestemme seg for spesialisering etter å ha studert et semester eller to.
Umiddelbart etter videregående err det de færreste studentene som har en klar
forestilling om hvilket fag de vil ta sin bachelorgrad i.
Kjønnsstudier bør beholdes som (tverrfakultært) eget tilrettelagt program
Retorikk bør videreføres som (tverfakultært) bachelorstudium, i tillegg til at det bør
opprettes et masterstudium I dispilinen. (Dette anbefales av fagstudieutvalget)
Fagstudieutvalget foreslår også at det som et alternative vurderes opprettelse av
årsstudier i retorikk og/eller kjønnsstudier. Da kan det faglige innholdet i disse
programmene ivaretas, samtidig som de synliggjøres.
Vedtak:
Instituttrådet gir instituttleder myndighet til å utarbeide høringssvar på grunnlag av
synspunkter som fremkom under diskusjonen på instituttrådsmøtet.

05-2010 Kostnadene ved ekstern sensurering
Saken var en oppfølging av instituttrådssak 01/2010, der det i vedtaket bl. a. ble sagt
følgende:

Instituttrådet oppfordrer instituttledelsen om å be fakultetet om en utsettelse (til etter neste
instituttrådsmøte, 22. februar) med å sende inn reviderte emnebeskrivelser. Dette for
bedre å kunne vurdere økonomiske konsekvenser ved muntlig eksamen med eksterne
sensorer.
Instituttledelsen presenterte en oversikt over instituttets totale kostnader til sensur ved
fagstudiene. Her gikk det fram at selve utgangspunktet for saken – kostnadene ved muntlig
sensur i seg selv ikke utgjør noen uforholdsmessig stor andel av sensurutgiftene.
I diskusjonen gjorde studentene det klart at de fortsatt ønsker ekstern sensur.
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Det ble ellers fremholdt at instituttledelsen burde framskaffe data for hvordan sensuren
fungerer på andre institutter og fakulteter.
Leder i fagstudieutvalget ble oppfordret om å ta saken opp til behandling i et lærermøte.
Vedtak:
Instituttrådet tar oversikten over kostnader til sensor til etterretning, og ber instituttledelsen
om å gjennomgå emneplanene og eksamensordningne med tanke på reduksjon av ressurser
til sensor.

06-2010 Driftsbudsjett 2010
I lys av den siste tidens utvikling når det gjelder økonomiske rammer bled et lagt fram et
forslag til driftsbudsjett for 2010. Budsjettet har en underdekning på over 300 000.
Vedtak:
Instituttrådet vedtar framlagt forslag til driftsbudsjett og iverksetting av påpekte
innsparingstiltak. Arbeidet med å øke bevilgningene fortsetter, og et revidert forslag til
driftsbudsjett legges fram for instituttrådet i august.

07-2010 Innhold i emneansvar og laglederfunksjon ved Examen philosophicum
Leder for førstesemesterutvalget, Eivind Kolflaath, gjorde rede for bakgrunnen og innholdet I
saken, som også har vært til behandling i førstesemesterutvalget. Forslaget til
innholdsbeskrivelse for emneansvar- og laglederfunksjonen ved ex. phil er gjengitt i
protokollen fra førstesemesterutvalghets mote fra 15. februar (sak 3).
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til Førstesemesterutvalgets forslag til beskrivelser av innhold i
emneansvar og laglederrrolle ved Examen philosophicum.

08-2010 Utdanningsmelding for 2009
Forslag til utdanningsmelding ble sendt ut like i etterkant av møtet og ble behandlet på
sirkulasjon. Ved merknadsfristens utløp var det komt ett innspill - av mer filologisk karakter som ble innarbeidet I meldingen.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til instituttleders forslag til utdanningsmelding for 2009.
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09-2010 Forskningsmelding og forskerutdanningsmelding for 2009
Forslag til forskningsmelding og forserutdanningsmelding ble sendt ut like i etterkant av
møtet og ble behandlet på sirkulasjon. Ved merknadsfristens utløp var det ikke kommet
innspill til endringer.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til instituttleders forslag til forskningsmelding og
forskerutdanningsmelding for 2009.

10-2010 Eventuelt
Instituttleder redegjorde for arbeidet med den nasjonale filosofikonferansen som skal
avholdes i 2011.
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