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Sted: Sydnesplassen 12/13 – seminarrom 1. etasje 
Tid:   Torsdag 07.09.17 kl. 10.15 – 12.30 
 
 
 
I Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Det ble meldt en sak (fra Antonsen) under eventuelt: Studentfrafallssituasjonen. 
 
 
II Orienteringssaker 
 

• Fakultetsstyremøte 5. september: Fakultetsstyrerepresentant Kolflaath orienterte om 
relevante saker: 
1) Studentopptak: Nokså kraftig økning på bachelorstudier/årsstudier, men svak 

nedgang på antall tatt opp til masterstudiet. 
2) Regnskapsrapport: Det meldes om forventet driftsbalanse (ekskl. øremerkede 

midler) i 2017. 
3) Budsjett 2018: Det planlegges med underskuddsbudsjettering (- 5 mill.) i 2018, og 

utsetting av underskuddsdekning (-25 mill.) til 2021, med forbehold av UiB-
ledelsens sanksjon. Det må forventes stillingskutt på 13-20 årsverk i de 
kommende år (administrative og vitenskapelige). 

4) PPE-program: Fakultetsstyret støtter opprettelsen av integrert masterprogram i 
«Philosophy, Politics & Economics». 

 Referanse 
2017/9685 

Referatdato 
08.09.17 

 Møtedato 
07.09.17 

Det humanistiske fakultet 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
 

 

 Innkalt av 
 Reidar Lie 

 Referent 
 Steinar Thunestvedt 

Deltakere: Reidar Lie, Kevin Cahill, Eivind Kolflaath, Vibeke Tellman, Mette Hansen (til 11.45), Alois Pichler, 
Pål Antonsen, Ståle Melve, Paal Kvarberg, Tina Firing, Bendik Bjørnstad, Ole Martin Skilleås (observatør) 
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• Referat fagstudieutvalget: Innholdet framkommer i vedtakssakene. 

 
• Tiltak for å redusere omfanget av midlertidige ansettelsesforhold - tilpasninger til 

varslet lovendring: Det ble orientert om Universitetsstyrets vedtak i sakens anledning 
før sommeren, da vedtok de at som innebærer at bruken av midlertidige stillinger i 
eksternfinansierte forskningsprosjekter i prinsippet skal opphøre. 
 

• Forskningsrådets krav om arkivering og åpen tilgang til forskningsartikler: Det ble 
orientert om brev fra Universitetsbiblioteket, der NFR-kravet om åpen publisering 
presiseres. 
 

• Studentinntak høstsemesteret 2017: Saken ble trukket, som følge av at 
instituttledelsen enda ikke den fulle oversikten over høstens studentinntak ved FoF. 
 

• Budsjettinnspill til fakultetet: Det ble orientert om instituttets innspill til høstens 
budsjettbehandling, med hovedvekt på den etter hvert nokså kritiske situasjonen 
knyttet til vårt driftsbudsjett. 

 
 
III Vedtakssaker 
 
2017-15 HUMEVAL – sluttrapport og videre oppfølging i fagmiljøene 
 
Instituttleder orienterte om hovedkonklusjonene i evalueringsrapportene, der HF i Bergen 
samlet sett kommer nokså svakt ut (FoF sine fagmiljøer er blant de bedre ved HF), og klart 
svakere enn både UiO og NTNU. 
 
I FoF sin tilbakemelding tas evalueringen til etterretning, samtidig som det pekes på 
viktigheten av å styrke de fagmiljøene ved HF som anses sterkest. 
 
Alois Pichler kom med noen forslag til formuleringsendringer i tekstforslaget som rådet sluttet 
seg til og som dermed innarbeides i forslaget. 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet slutter seg til utkastet til tilbakemelding på evalueringsrapporten til NFR, men 
ber om at formuleringsendringene som ble foreslått i møtet innarbeides i den endelige 
teksten. 
 
 
2017-16 Studie- og emneplansendringer ved filosofistudiene 
 
Med grunnlag i drøftinger i fagstudieutvalget, foreslås det å legge ned 100-variantene på 
kursene i politisk teori/idéhistorie, etikk og miljøetikk. I tillegg foreslås det vesentlige 
endringer i emneplanen mv. for bacheloroppgaven (fast emneansvarlig, forelesninger i 
tilknytning til oppgaven)                                                                                                                                                                              
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Pål Antonsen tok til orde for en enda mer fasttømret ramme rundt oppgaven, f. eks. i form av 
flere forelesninger/seminarer. Etter noe diskusjon ble det enighet om å sende 
problemstillingen i retur til fagstudieutvalget der de - i lys av rådets drøftinger – utarbeider en 
justert emneplan. 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet slutter seg til fagstudieutvalgets forslag til studie- og emneplansendringer, men 
vil be om at det utarbeides en noe revidert emneplan for FIL251 i lys rådets drøftinger.  
 
 
2017-17 Forslag til nytt emne: RET250 bacheloroppgave i retorikk 
 
Behovet for en egen bacheloroppgave i retorikk, utover oppgavene i de enkeltdisiplinene 
som konstituerer retorikk-studieplanen, ble grunngitt.  
 
Det ble presisert at vedtak i denne saken ikke er noe som kommer i konflikt med i sak 22. 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet slutter seg til forslaget om å opprette et eget emne for bacheloroppgave i 
retorikk. 
 
 
2017-18 Forslag til undervisningstilbud ved filosofistudiene våren 2018. 
 
Forslag til undervisningstilbud ble presentert, og det ble grunngitt hvorfor man ikke har hatt 
mulighet til å fordele faglærere på de ulike emnene enda. 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet slutter seg til forslaget om undervisningstilbud for vårsemesteret 2018. 
 
 
2017-19 Forslag til emnerotasjon ved fagstudiene i filosofi 
 
Instituttleder orienterte om bakgrunnen for saken.  
 
I diskusjonen ble det reist spørsmål om hvorvidt rotasjonsordningen er passende for 
innreisende utenlandsstudenter; dette vil bli vurdert særskilt. Videre ble behovet for et 
videregående kurs i sinnsfilosofi drøftet. 
 
Kevin Cahill minnet om at rotasjonsordningen ikke kan være «hugget i sten», og at det ved 
behov kan settes opp kurs utover det denne ordningen tilviser.  
 
Navneendring på emnet «Analysis in Social Science» ble bebudet. 
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Vedtak: 
 
Instituttrådet slutter seg til den foreslåtte planen for emnerotasjon. Ordningen evalueres 
senest 2020. 
 
2017-20 Prinsipper for fordeling av forskningsmidler 
 
Sak om endring i tildelingsregimet ble lagt fram og begrunnet, det er ønskelig å gi 
forhåndstilsagn (50 000) til de fire grupperingene som de siste årene har fått tildelt slike 
midler til mer eller mindre «instituerte» tiltak.  
 
I drøftingene ble det reist innvendinger (fra Vibeke Tellmann) mot fordelingen og uttrykt 
bekymring for de som faller utenfor. I tillegg kom det forslag (fra Ståle Melve) om å redusere 
tildelingsbeløpet.  
 
I lys av diskusjonen valgte instituttleder å trekke saken, og heller returnere med et revidert 
opplegg ved en senere anledning.  
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes 
 
 
2017-21 Midlertidige stillinger og eksternfinansierte prosjekter  
 
Grunnet tidsnød valgte man å utsette saken 
 
 
2017-22 Retorikkprogrammet – restrukturering og innholdsendring 
 
Med referanse til bl. a. nylig avgitt programsensorrapport redegjorde instituttleder for behovet 
for å omorganisere retorikkprogrammet. 
 
Det ble understreket at programmet står i reell fare for å nedlegges, og at eneste realistiske 
sjanse for å gjøre det levedyktig er at FoF tar et større ansvar for innhold og organisering. 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet ber Undervisningsutvalget, i samarbeid med Programstyret for 
retorikkprogrammet, å utrede en studieplan for retorikkprogrammet der undervisningstilbudet 
ved FoF inngår i større grad enn i dag. Emner som naturlig kan inngå i programmet er antikk-
emner, praktisk logikk-emner bevisteori og politisk filosofi.        
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2017-23 Driftsregnskap pr. august 2017 
 
Det ble innledningsvis orientert om hovedtrekkene i FoF sitt økonomisystem, før 
regnskapsrapport pr. august ble presentert. Rapporten viser at driftsøkonomien til FoF, for 
første gang, er svært anstrengt og et større underskudd må forventes ved utgangen av 2017.  
 
 Vedtak: 
 
Instituttrådet tar regnskapsrapporten til orientering 
 
 
2017-24 Møteplan for instituttrådet høsten 2017 
 
Møteplan ble presentert. 
 
Det kom innspill (fra Mette Hansen) om å flytte møtene fram til 09.15 i høstsemesteret, noe 
ingen hadde motforestillinger til. 
 
Videre ble behovet for å ha et fjerde møte i desember tematisert (noen vil ha problemer med 
å møte her), og man valgte å ta ut denne datoen og heller åpne for et eventuelt 4. møte på 
annen dato. 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet avholder sine møter i høstsemesteret 07.09, 12.10 og 09.11. Et eventuelt fjerde 
møte (fortrinnsvis i desember) blir satt opp ved behov. 
 
Møtene avholdes heretter 09.15 – 11.00 
 
 
Eventuelt 
 
Sak om frafallsproblematikk måtte utgå p.g.a. tidsnød. 
 


