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Saker 
 
I Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. 
 
II Orienteringssaker 
 

 Eivind Kolflaath orienterte om relevante fakultetsstyresaker fra sist møte 
(31.01) 
- Dekanvalg: Det blir tradisjonell løsning for vårens dekanvalg 
- Forskriftsjustering: Heretter krev om C for opptak til masterstudium 
- Akademisk skrivesenter: Fakultetet trekker seg ut av samarbeidet, av 

økonomiske grunner. 
- Stipendiatstillinger: FoF ble tildelt 6 stipendiatstillinger, mot nåværende 5, i 

saken om refordeling av stipendiathjemler. 
 

 Orientering fra sist møte i utdanningsutvalget: Sakene av betydning her 
kommer opp i vedtakssakene (se nedenfor) 
 

 Orientering om vedtak i forsknings- og forskerutdanningsutvalg: 1) Det er 
innført retningslinjer for midtveisevaluering av PhD-kandidater.  
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2) Plagiatkontroll av PhD-avhandlinger innføres fra 01.01.17. 3) Det er 
utformet en veiledning for å utforme innstillingene som bedømmer 
doktorgradsavhandlinger. 

 
 
III Vedtakssaker 
 
2017-01 Møteplan for instituttrådet 
Det kom et ønske om avvikende klokkeslett for møtet i mars, som forskyves en time fram. 
Ellers ingen innsigelser til foreslåtte tidspunkt. 
 
Vedtak:  
Instituttrådet slutter seg til foreslått møteplan for instituttrådet og møter blir avholdt 8. februar, 
9. mars, 6. april og 1. juni. Møtene avholdes 10.15-12.00 med unntak av det neste (9. mars) - 
som går 09.15-11.00. 
 
2017-02 Revisjon av studieplan for bachelor i filosofi 
 
Sak om revidert studieplan, nylig behandlet i utdanningsutvalget, ble lagt fram. Det ble reist 
spørsmål om hvorvidt saksforeleggets punkt 1 og 2 (knyttet til nedlegging av emner) burde 
være en del av denne saken, all den tid de behandles særskilt i sak 2017-04.  
 
Vedtak:  

 Emnene FIL122 og FIL123 (klassiske filosofiske tekster), begge på 5 studiepoeng, 
legges ned.  

 Emnet FIL126 Språkfilosofi (5 studiepoeng) legges ned.  
 Emnet FIL125 Teoretisk filosofi flyttes fra 2. til 3. semester 
 Det opprettes et nytt emne i «Filosofisk logikk» (5 studiepoeng), til erstatning for 

språkfilosofien (jf. egen sak). 
 Det legges opp til at studentene nå kan ta to valgfrie emner, hver på 10 studiepoeng, 

i sin bachelorgrad. 
 Det opprettes nytt emne (10 studiepoeng) i «Filosofiske klassikere», til dels tuftet på 

de to nedlagte emnene FIL122 og FIL123. Det forutsettes at innholdet er omskiftelig 
fra semester til semester og at det normalt tilbys mer enn en variant samme semester 

 Det opprettes et 10-poengsemne i språkfilosofi, som gjøres valgfritt. 
 
 
2017-03 Revisjon av studieplan for master i filosofi 
 
Sak om revidert masterstudium ble presentert i sine hovedtrekk. Ønskverdigheten av en 
valgfri ordning knyttet til skriving av masteroppgave (30 eller 60 studiepoeng) ble særlig 
drøftet, og det ble argumentert for fortrinnene ved en 60-poengsordning. 
 
Vedtak: 
Instituttrådet slutter seg til revidert studieplan og de foreslåtte nye emnene for masterstudiet 
filosofi.  
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2017-04 Nedlegging av emner på 200-/300-nivå 
 
Forslag til nedlegging av emner ble lagt fram og drøftet. I tråd med uformelle innspill i forkant 
av møtet ble forslaget om et nytt emne i Kontinentalfilosofi – til erstatning for Fransk filosofi 
og Moderne europeisk filosofi – hilst velkommen av rådet.  
 
Den foreslåtte listen over emner til nedlegging vil ikke være helt tilstrekkelig for å tilpasse seg 
ressursrammene og må følges opp av andre tiltak, f. eks.: 
 

 Undervisningsfrekvensen på noen av emnene må vurderes 
 Muligheten for å slå sammen faglig nærliggende emner (f. eks. «Moderne politisk 

teori» og «Politisk idéhistorie») må vurderes. 
 
Vedtak: 
Følgende emner legges ned med virkning fra 01.08.17: FIL122 Filosofiske originaltekstar I 
FIL123 Filosofiske originaltekstar II, FIL126 Introduksjon til språkfilosofi, FIL228/329 Fransk 
filosofi, FIL230 Ope emne stor, FIL238/338 Moderne europeisk filosofi, FIL239/334 Filosofi 
og kjønn, FIL240 Ope emne 2, LOG200/201/300 Modallogikk, FIL312 Masterseminar II, 
FIL313 Masterseminar II, FIL314 Forskningsprosjekt, FIL330 Åpent forskningsemne 2, 
FIL339 Velferdsstatens normative grunnlag.  
 
Det opprettes et nytt emne i Kontinentalfilosofi.  
 
Instituttleder får fullmakt til å utrede sammenslåing av emner der det er naturlig og 
hyppigheten de tilbys med.  
 
 
2017-05 Oppretting av nytt emne: LOG112 innføring i logikkens filosofi 
 
Eivind Kolflaath redegjorde for tankene bak det nye emnet, et slags påbyggingsemne til 
logikk-kurset (LOG110) og som i en viss forstand «erstatter» det obligatoriske emnet i 
språkfilosofi. 
 
Vedtak: 
Instituttrådet slutter seg til foreslått emneplan for LOG112 innføring i filosofisk logikk 
 
 
2017-06 Driftsbudsjett for 2017 
 
Hovedinnholdet i driftsbudsjettet for 2017 ble kort presentert, et budsjett noe strammere enn 
hva vi har vært vant til de siste årene. 
 
Vedtak: 
Instituttrådet slutter seg til foreslått driftsbudsjett for 2017 
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2017-07 Forskerutdanning, forskningsmelding og utdanningsmelding. 
Utkast til de tre ulike meldingene forelå ikke på møtetidspunktet, og vil da behandles som 
sirkulasjonssak i tiden som kommer, innen fristen 20. februar. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes og behandles som sirkulasjonssak innen fristen 20. februar. 
 


