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Her ble det særskilt redegjort for saken om ”Reorganisering av HF-fakultetet – plan for
evaluering”, og sakspapirene ble utdelt.
Inneklimaproblematikk i Sydneskvartalet: Brev fra fakultetet
Nedsetting av arbeidsgruppe på prosjektet Etikk og studiekvalitet – integrering av
akademiske verdier og normer i studieløpet.
Følgende er valgt som medlemmer i en arbeidsgruppe som skal se nærmere på en
sterkere integrering av førstesemesterstudiene ved HF: Birger Solheim (leder), Rune
Falch, emneansvarlige for HF-alfa og HF-beta (oppnevnes senere) og en
studentrepresentant.
Rådets studentrepresentanter ble bedt om å medvirke til at studentrepresentanten
kom på plass.
Generelle karakterbeskrivelser – bakgrunnsdokument til høringssak
Konsekvensutredning: Budsjettsituasjonen på Examen philosophicum.
Instituttrådsleder gjorde rede for nylig presentert konsekvensutredning av
budsjettunderdekningen knyttet til exphil-tilbudet vårt (i overkant av 2 mill. etter at
innsparingstiltak er innarbeidet).
I forlengelsen av dette ble det referert fra dagens møte i Rådet for
førstesemesterstudier, der rådet sluttet seg til FoF sitt forslag til innsparingstiltak.

III Vedtakssaker
01-2010 Gjennomgang og revisjon av instituttets studietilbud i filosofi og idéhistorie
Instituttleder presenterte saken og dens bakgrunn.
I drøftingene foreslo Ole Martin Skilleås - som et supplerende tiltak - å rasjonalisere
eksamensformene (særlig muntlig eksamen) på 100- & 200-nivå. Det var noe diskusjon rundt
dette, og forslaget endte med å bli inkorporert i vedtakets femte punkt.
Arild Utaker foreslo at logikkundervisningen ble organisert som et eget kurs, og dermed altså
at man ikke burde ta sikte på en (bedre) integrering med det øvrige innholdet i FIL113. Dette
forslaget fikk ikke gjennomslag.
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Vedtak:

Det gjøres endringer i emneplanen på FIL113 for å integrere logikken bedre i den
øvrige undervisningen i emnet. Instituttleder får myndighet til å gjøre nødvendige
endringer i studieplanen.
FIL223 og FIL224 legges ned som egne emnekoder.
FIL111, FIL112 og FIL113 gjøres til obligatoriske emner i årsstudiet
FIL111, eller et emne fra et annet fag hvor antikken og middelalderen blir behandlet i
et idéhistorisk perspektiv, inngår som et obligatorisk emne i spesialiseringen i
idéhistorie. I studieplanen innarbeides det en oversikt over aktuelle emner
Studieplanen for IDH102 gjennomgås. Emnet gjøres om til et 200-emne.
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.

02-2010 Driftsbudsjett for 2010
Det ble gjort rede for inntekstgrunnlaget for driftsbudsjettet for 2010, slik vi nå har kjennskap
til det. Alt tyder på at vi har en underdekning i forhold til vårt driftsbehov på ca. 200 000
kroner. Det foreslås å synliggjøre dette for fakultetet.
Vedtak:
1. Instituttet tar orienteringen om grunnlaget for driftsbudsjettet til orientering
2. Instituttrådet slutter seg til forslaget om å be om en ekstra særbevilgning fra fakultetet
i 2010.

03-2010 Endringer i ledelsen ved FoF
Undervisningskoordinator Konrad Rokstad har bedt seg fritatt fra sitt vervet. På grunnlag av
dette oppnevnes leder for Fagstudieutvalget, Claus Huitfeldt, som FoFs representant i HFs
undervisningsutvalg, mens leder for Førstesemesterutvalget, Eivind Kolflaath, oppnevnes
som varamedlem. Videre foreslås det at forskningskoordinator Arild Utaker oppnevnes som
nestleder ved FoF, etter Konrad Rokstad.
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Vedtak:
Instituttrådet tar endringen til orientering og godkjenner Arild Utaker som ny nestleder ved
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.

