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Saker: 

 

II Orienteringssaker 

 

 Fakultetsstyresakene 15. oktober 

Fakultetsstyrerepresentant Kolflaath informerte om de mest FoF-relevante sakene:  

- Opptakstall 2013 (noe nedgang fra 2012 for FoF, omtrent på samme nivå som 

2011 - ved bachelorstudiet) 

- Arealplan for fakultetet for de kommende årene (bl.a. forslag om flytting av 

infosenteret til Sydneshaugen skole, og oppgradering av Fastings Minde) 

- Revisjon av veiledning for professoropprykk (bl. a. en presisering av omfanget av 

de vitenskapelige arbeidene) 

 

 Referat møte i fagstudieutvalget 04.10.13 

 

 Referat fra sist møte i forskningsutvalget 30.09.13 

 

 Fordeling av emeritusplasser 

 Referanse 

 2013/11130 

Referatdato 

 11.10.13 

 Møtedato 

 10.10.13 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

 Instituttrådet 

 Innkalt av 

 Reidar Lie 

 Referent 

 Steinar Thunestvedt 

 Deltakere: Reidar Lie, Kevin Cahill, Paola De Cuzzani, Sorin Bangu (vara), Gunnar Karlsen, Eivind Kolflaath,   

 Deirdre Smith, Kirsten Bang, Eirik Kobbeltveit, Øyvind Munthe (student, observatør), Olav Tjensvoll (student,  

 observatør) 

 

Forfall: Carola von Villiez 

 

Ikke møtt: Shira Malberger, Viggo Glenjen 
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 Ny mal for Erasmusavtaler 

 

 Nasjonalt fagrådsmøte. Instituttleder orienterte fra årets fagrådsmøte i filosofi og 

idéhistorie. Hovedsaken var at dagens «tellekantsystem» nå er under vurdering, det 

ble, til dels av den grunn, ikke gjort endringer i publikasjonskanalene. 

 

 

III Vedtakssaker 

 

2013-21 Utlysning av ledig stilling som førsteamanuensis i filosofi 

 

Instituttleder la fram saken og presiserte særlig de foreslåtte kvalifikasjonskravene, basert på 

innspill fra Paola De Cuzzani/gruppen for europeisk filosofi. 

 

De Cuzzani la fram en uttalelse fra gruppen i møtet som foreslo at saken, gitt dens 

strategiske betydning, ble utsatt til en grundigere drøfting i fagmiljøet var gjennomført. 

 

På bakgrunn av dette drøftet instituttrådet forslaget til utlysningstekst, i særdeleshet 

avsnittene om kvalifikasjonskrav. 

 

Diskusjonen munnet ut i en nyetablert konsensus om et revidert forslag til kvalifikasjonskrav. 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet slutter seg i hovedsak til foreslått utlysningstekst, men ønsker at 

kvalifikasjonskravene skal spesifiseres som følger: 

 

    Søkjarar må ha generell forskningskompetanse i filosofi med norsk doktorgrad eller tilsvarande. Stillinga  

    skal fyllast av ein person som har kompetanse innanfor tysk idealisme (Kant/Hegel) og/eller eitt eller fleire  

    sentrale område innanfor posthegeliansk europeisk filosofi. 

 

   Vi søkjer fortrinnsvis etter ein person med kompetanse innanfor teoretisk filosofi. Det er eit krav at personen  

   som blir tilsett har arbeidd med spørsmål knytt til sentrale samtidige filosofiske debattar.  

 

 

Stillingen lyses ut ultimo oktober, med søknadsfrist 30. november 2013 

 

 

 

2013-22 Frafall ved bachelorstudiene i filosofi – kartlegging og tiltak 

 

Instituttleder presenterte sak om frafallsproblematikk mv., og presiserte at det er et 

gjennomgående problem på hele fakultetet og også ved andre universiteter. I rådets 

drøftinger ble det bl. a. foreslått en rekke mulige tiltak for å redusere frafallet.  
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Studentrepresentanten tok til orde for miljøskapende tiltak og pekte på at det i dag er en 

mangel på (fysisk og sosial) integrering og sosiale aktiviteter på bachelornivået. 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet tar notat om frafall ved bachelorstudiene til etterretning, og slutter seg til de der 

foreslåtte tiltak mot frafall av studenter. I tillegg ønskes følgende tiltak gjennomført vurdert: 

 (Gjen) innføring av treffetid for lærerne 

 Instituering av et «lunch-møte» el. l. med regelmessige mellomrom 

 

 

2013-23 Presentasjon av våre forskningsområder/forskningsgrupper 

 

Utkastene til beskrivelser for fire av de seks ulike forskningsområdene ble presentert. 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet slutter seg til de foreslåtte beskrivelsene av våre forskningsområder. 

Beskrivelsene legges til grunn for presentasjonen av forskningsgruppene på instituttets 

nettsider.  

 

2013-24 Undervisningstilbudet for vårsemesteret 2014 

 

 

Forslag til undervisningstilbud for vårsemesteret 2014 ble presentert og gjennomgått. 

Det ble presisert at Eivind Kolflaath får ansvaret for kursene LOG110 og LOG111 
alene. 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet slutter seg til foreslått undervisningstilbud for vårsemesteret 2014. 


