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

• Fakultetsstyremøte 07.03: Eivind Kolflaath refererte fra det ekstraordinære 
fakultetsstyremøtet der IF sin søknad om et års utsettelse av implementeringen av 
HF2018 ble drøftet. Vedtaket støttet opp om IF sin søknad, og det åpnes for 
tilsvarende søknader fra andre fagmiljøer. 
 

• Referat fra møte i undervisningsutvalget: Innholdet i dette ble tematisert i de to 
vedtakssakene (se nedenfor) 

 
• Referat fra møte i forskningsutvalget: Hovedsaken her var tildeling av smådriftsmidler 

for 2017 (ramme på 186 000). Utvalgsleder Cahill refererte utvalgets innstilling og 
etterlyste også avklaring om ikke «faste poster» (som den årlige konferansen i 
vitenskapsfilosofi) heretter bør finansieres fra andre kilder, noe som reflekteres i 
utvalgets innstilling. 
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Instituttleder informerte om vanskelighetene med å finansiere den nordiske estetikk-
konferansen og tok også til orde for en omlegging av tildelingsregimet til neste år – 
mot en ordning der midlene i større grad allokeres og forvaltes av instituttets ulike 
forskergrupperinger. 

 
 
III Vedtakssaker 
 
2017-08 Undervisningstilbudet for høstsemesteret 2017 
 
Forslag til undervisningstilbud for høstsemesteret ble lagt fram. 
 
NB! Ved en inkurie hadde kurset FIL233/FIL333 Antikkens filosofi blitt inkludert i listen over undervisningsemner, 
men det er en feil. 

 
Vedtak: 
 
Instituttrådet slutter seg til forslag om undervisningstilbud for høstsemesteret 2017.  
 
 
2017-09 Framtidig undervisningstilbud ved fagstudiene i filosofi 
 
Instituttleder redegjorde innledningsvis for saken, en oppfølgingssak fra studiesakene i 
forrige instituttråd, og begrunnet nødvendigheten av en viss innstramming i instituttets 
undervisningstilbud. Derfor et forslag om å heretter – i større grad enn nå – å tilby både 
årlige høstemner, årlige våremner, «oddetalsårsemner» (høst eller vår) og 
«partallsårsemner» (høst eller vår). 
 
Ulike detaljer i forslaget ble tematisert og drøftet, særlig et innspill fra Pichler/Säätelä/Cahill 
som tok til orde for å tilby Wittgenstein-kurset som årlig emne, begrunnet med høyt 
studenttall og mange utenlandsstudenter.  
 
Det ble også tatt til orde for å flytte kursene i kontinentalfilosofi og språkfilosofi. 
 
Det ble først stemt over forslag som innebar å beholde Wittgenstein-kurset som årlig tilbud, 
men dette falt – mot Cahills stemme. 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet slutter seg til forslaget om framtidig undervisningstilbud ved fagstudiene i 
filosofi, med følgende justeringer/presiseringer:  
 

1) Grunnprinsippet for tilbudet av emner er at de skal være en obligatorisk del av 
gjeldende studieplaner eller at de inngår i andre studieplaner ved UiB.  

2) Språkfilosofi blir oddetalsårsemne (om høsten) 
3) Fenomenologi, eller Kontinentalfilsofi, blir partallsåremne (om høsten)  
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4) Åpne emner skal normalt ikke tilbys, med mindre ressurssituasjonen tilsier det eller 
andre tvingende forhold gjør det nødvendig 

5) Emner som ikke er obligatorisk i fagstudiene eller som vi ikke er forpliktet til å 
gjennomføre via andre studieprogrammer, gjennomgås snarlig med sikte på 
justeringer i emneplanene (f. eks. Moderne politisk teori og Antikkens filosofi). 

 
 


