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Saker: 

 

I Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Referat fra sist møte i 

førstesemesterutvalget ble etterlyst under orienteringssakene. Dette blir sendt ut sammen 

med protokoll fra dette møtet. 

 

I forbindelse med Knut Ågotnes sin avgang, er det behov for en ny 3. varamann til 

instituttrådet. I tillegg har det vist seg å være behov for å supplere rådet med en 6. 

varamann.  

 

Valgstyret har bedt om forslag til kandidater til dette, sammen med valg av ny representant til 

gruppe B, som etter retningslinjene skal velges med virkning fra 1. august.  

 

Ved fristens utløp hadde det komt inn 1 - ett - forslag til ny representant  

m/ vararepresentanter for gruppe B innen gitt frist:  

 

Representant, gruppe B: Erlend Breidal 

1. vararepresentant: Amund Ove Børdahl 

2. vararepresentant: Heinz Wilhelm Krüger 

 Referanse 

 2011/6070 

Referatdato: 

27.05.2011 

 Møtedato 

 26.05.011
  

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

 Instituttrådet 

 Innkalt av 

 Vigdis Songe-Møller 

 Referent 

 Steinar Thunestvedt 

Deltakere: Vigdis Songe-Møller, Eivind Kolflaath, Gro Rørstadbotten, Paola deCuzzani, 

Vibeke Tellmann (vara), Jonas Lillebø, Kirsten Bang, Ellen Vikersveen, Vegard Rivenes 

 

Forfall: Ole Martin Skilleås, Claus Huitfeldt, Rune J. Falch (vara), Arild Utaker (vara), Anita 

Leirfall (vara), Linda Hvaal McGuffie 



 side 2 av 5 

 

 

 

   

3. vararepresentant: Deirdre C.P. Smith 

 

Forslaget var fremmet av Jonas Lillebø, Deirdre Smith og Hein Berdinesen 

 

Som nye varamedlemmer er foreslått Kevin Cahill (3. varamann) og Vibeke Tellmann (ny 6.  

varamann). Forslaget er fremmet av Rune Falch, Eivind Kolflaath og Gro Rørstadbotten. 

 

Etter retningslinjene kan instituttrådet fungere som valgforsamling i slike tilfeller, der det bare 

foreligger ett forslag. 

 

Instituttrådet godkjente enstemmig forslagene til nye vararepresentanter og til nytt medlem 

og varamedlemmer for gruppe B. 

 

Når det gjelder valg av nye representanter m/ vararepresentanter for gruppe D (studentene), 

har valgstyret bestemt å utsette dette til august.   

 

 

II Orienteringssaker 

 

 Protokoll fra fakultetsstyret 14. april: Det var intet særskilt å berette her. 

 

 Tilsetting av ny stipendiat: Instituttleder orienterte rådet om instituttets innstilling, som 

nå er oversendt fakultetets tilsetningsråd. Innstillingen er i tråd med 

bedømmelseskomiteens innstilling. 

 

 Tilsetting i vikariat som koordinator ved examen philosophicum: Instituttleder 

orienterte om prosessen. Det er tre søkere til vikariatet (Morten Opsal, Helle Nyvold 

og Deirdre Smith), og den ene blir snarlig tilskrevet med tilbud om stillingen. 

 

 Førstesemesteremnene i høstsemesteret: Instituttleder orienterte om situasjonen p.t. 

ved exphil og de øvrige førstesemesteremnene. Ved exphil vil det med stor 

sannsynlighet være vesentlig mindre behov for midlertidig arbeidskraft enn det som 

har vært vanlig de siste årene. Det ble også orientert om den spesielle situasjonen 

ved Juridisk fakultet, som selv har blitt bedt om å betale for eventuelle ekstra kurs de 

trenger.  

 

Ved de øvrige førstesemesteremnene har man i år valgt å stramme inn prosedyrene 

for innhyring av midlertidig arbeidskraft. Dette skjer også i lys av den økte 

bevisstheten rundt problemene med langvarige og sammenhengende 

engasjementer. 

  

 Justering av masterrstudieopplegget: Det ble orientert om de videre planene med å 

endre i masterstudieopplegget, og det vil snarlig nedsettes en komité (m/ Arild Utaker 

som leder) der studentene også er representert.     

 

Studentrepresentantene gav uttrykk for at en student som allerede har gjennomført 

det nåværende opplegget burde være med i komiteen. 
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III Vedtakssaker 

 

2011-14 Endring av eksamensform på utvalgte emner 

 

Instituttleder la fram saken og redegjorde for bakgrunnen.  

 

Studentene stilte spørsmålstegn ved de pedagogiske begrunnelsene for forslaget som 

foreligger. 

 

Vedtak: 

 

1. Vurderingsformen på FIL22A (Miljøfilosofi), FIL225 (Moderne politisk teori) og FIL227 

(Innføring i etikk) endres fra veiledet oppgave til 6 timers skoleeksamen. 

2. Vurderingsformen på FIL111 (Filosofiske grunnspørsmål i filosofihistorien) endres fra 

hjemmeeksamen (uten justerende muntlig) til 6 timer skoleeksamen. 

 

Instituttleder gis fullmakt til å endre emnebeskrivelsene i tråd med punkt 1 og 2 og på 

bakgrunn av diskusjonen i instituttrådet. 

 

(De to studentrepresentantene stemte mot vedtakspunkt 1) 

 

 

2011-15 Justering av sensurordningen ved fagstudiene i filosofi og idéhistorie 

 

Instituttleder redegjorde for bakgrunnen for saken. 

 

Forslaget til vedtak ble grundig drøftet, noe som bevirket at instituttleder i møtet justerte noe 

på den opprinnelig vedtaksformuleringen – for å ”myke opp” punkt 1 og 2 på en slik måte at 

det ikke blir absolutt bindende å bruke to internsensorer på 100-nivå eller alltid bruke ekstern 

sensor på 200-nivå. 

 

Særlig det siste ble sterkt problematisert av studentenes representanter – de ville ha et 

absolutt krav om ekstern sensur på 200-nivå. Dermed forelå det to uavhengige 

vedtaksforslag, og studentene fikk medhold for sitt – med 7 mot 2 stemmer. Vedtaket ble 

dermed seende slik ut:    

 

Vedtak: 

 

1. Alle emner på 100-nivå blir vurdert av to sensorer, normalt to interne sensorer 

2. Alle emner på 200-nivå blir vurdert av én intern og én ekstern sensor. 

3. Punktet i programsensoravtalen om medvirkning i sensurering endres til 

stikkprøvetaking etter avsluttet sensurering. 

 

 

 

 

 



 side 4 av 5 

 

 

 

   

2011-16 Studietilbudet ved fagstudiene i filosofi og idéhistorie 

 

Forslag til undervisningstilbud for kommende høstsemester ble lagt fram. I alt foreslås det et 

undervisningsomfang på 17 emner, inkludert 4 videreutdanningsemner. 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet vedtar forslag til undervisningstilbud for høstsemesteret 2011 

 

 

2011-17 Budsjettinnspill for 2012 

 

Første budsjettinnspill for 2012 skal leveres til fakultetet 15. juni. Utkast til slikt innspill ble 

forelagt instituttrådet som drøftet saken, særlig de fire ulike forslagene til ”prioriteringer 

utenfor rammen”. 

 

Instituttleder informerte også om et mulig femte tiltak i samarbeid med LLE; en professor II-

stilling i ”filosofi og litteratur” der det arbeides med å hyre inn en anerkjent internasjonal 

størrelse. 

 

Mulige prioriteringer mellom de fire(fem) forslagene ble drøftet nærmere. 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet slutter seg til instituttleders forslag til vedtak. Instituttleder får fullmakt til å 

justere og supplere innspillet i lys av eventuell ny informasjon som måtte framkomme fram til 

fristen 15. juni. 

 

 

2011-18 Oppretting av nytt emne: ”Interkulturell kommunikasjon”  

 

Det ble redegjort for bakgrunnen for at FoF nå bør opprette et emne i ”Interkulture ll 

kommunikasjon”.  

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet godkjenner foreslått emneplan i ”Interkulturell kommunikasjon” og stiller seg 

positiv til at det blir opprettet et nytt emne basert på denne. 
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2011-19 Prinsipp for fordeling av belønningsmidler i 2011 

 

Det ble redegjort for saken og dens foranledning. Det foreslås å utsette en noe grundigere 

prinsipiell diskusjon av fordelingsprinsippene til budsjettbehandlingen for 2012, og at man i 

inneværende år anvender fjorårets prinsipp for fordeling av belønningsmidler.     

 

Vedtak: 

 

Belønningsmidler for 2011 fordeles etter samme prinsipp som for 201, slik at halvparten går 

til den aktuelle veileder og den andre halvparten til instituttet. I tilfeller med biveileder fordeles 

midlene forholdsmessig, etter avtalt arbeidsbyrde mellom hovedveileder og biveileder. 

 

Instituttrådet drøfter fordelingsprinsippene på prinsipielt grunnlag i forkant av 2012-

tildelingen. 

 

 

2011-20 Regnskapsrapport etter 1. tertial 2011 

 

Det ble redegjort for den økonomiske situasjonen etter at aprilregnskapet (1. tertial) nå er 

oppgjort. Driftsøkonomien til FoF er nå vesentlig bedre enn i de to foregående årene, delvis 

grunnet omleggingen til ny økonomimodell og delvis p.g.a. vesentlig lavere forbruk knyttet til 

sensurering og timelærerbruk.  

 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet tar regnskapsredegjørelse for 1. tertial til orientering. 

 

 

2011-21 Eventuelt: Nedlegging av engelskvarianten ved Examen philosophicum 

 

Det har vist seg å være svært få fremmedspråklige studenter ved vår engelskvariant de siste 

årene. Emnet foreslås derfor nedlagt fra neste høst. 

 

Vedtak: 

 

 EXPHILENG legges ned med virkning fra høsten 2012. 


