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





Fakultetstyrerepresentant Kolflaath orienterte om utvalgte saker fra sist og
kommende fakultetsstyremøte: Tallet på postdoktorhjemler i budsjettforslag for 2015,
som nå går fra 1 til 1-2, høringsuttalelse om program for humaniora, høstens
studentopptak
Evaluering av Examen facultatum ved Det humanistiske fakultet oppretting av
arbeidsgruppe. Det ble redegjort for arbeidsgruppen, der FoF vil være representert
gjennom vår emneansvarlige på Exphil (Hansteen).
Prøveprosjekt om digital vurdering. FoF vil delta i prøveprosjektet med 2 grupper, en
på Tekst og kultur samt skoleeksamen ved Exphil på HF, MO-fakultetet og
Psykologisk fakultet.
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UU-sak 23/14: Exphil ved UiB. Det ble redegjort for prosessen bak denne saken, som
skriver seg fra Fuglesang-utvalget som i fjor vurderte UiB sitt Examen philosophicumtilbud.
Oppfølging av administrativ bemanningsplan: Handlingsplaner. Det ble redegjort med
fakultetets prosess knyttet til oppfølgingsarbeidet med den administrative
handlingsplanen, som bl. a. gir seg utslag i det nå utlyses en forskningsrådgiver ved
fakultetet (som også skal tjene vårt institutt).

III Vedtakssaker
2014-31 Undervisningstilbudet for vårsemesteret 2015
Sak om undervisningstilbudet i vårsemesteret ble presentert. Etter saksframstillingen ble
skrevet, har det blitt en endring knyttet til kurset i Fenomenologi og eksistensialisme. Her vil
Konrad Rokstad dele ansvaret for kurset med Anne Granberg.
Ellers ble behovet for å avholde noen av kursene på engelsk tematisert. Det er her flere
opplagte kandidater som kan meldes inn.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til foreslått undervisningstilbud for vårsemesteret 2015.

2014-32 Høringssak: Revidering av stipendiathjemler – evaluering
Sak om den forestående evalueringen og etter hvert justeringen av fordelingen på fakultetets
65 stipendiathjemler ble drøftet. Instituttleder argumenterte for at FoF sin andel må økes
vesentlig fra dagens 5.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til den foreslåtte høringsuttalelsen fra instituttleder.

2014-33 Justering av studieplanen for bachelorstudiet i filosofi (oppfølging av sak
2014-21)
Instituttleder presenterte tankene bak forslaget om justert studieplan grundig, og forslaget ble
inngående diskutert. Det var særlig forslaget sine tanker om et revidert opplegg for
filosofihistorien som ble drøftet. Noen av innvendingene og kommentarene som ble reist
nevnes:


Studentrepresentanten argumenterte for at dagens studenter har behov for en
grunnleggende filosofihistorisk innføring, trass i at de lærer noe på Examen
philosophicum
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Endringen vil medføre større administrative omkostninger enn i dag
Utviklingen av et introduksjonskurs i filosofi ved
fagstudiet må ta i betraktning innholdet i ex.phil. ved HF-varianten.
Dagens opplegg er sterkt påvirket av de aktuelle faglæreres interessefokus, og et
revidert studieopplegg bør ha en mer fasttømret og strukturert emneplan der
studentene sikres en solid innføring i de aller mest sentrale filosofene fra
filosofihistorien (Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant).
Det nye opplegget kan ha den utilsiktede konsekvens at studentenes «kullfølelse»
påvirkes negativt.

Vedtak:
Instituttrådet tar diskusjonsnotatet til orientering.

2014-34 Supplerende valg til valgkomité
Det er behov for supplering av instituttets valgkomité etter Erik Brown sin avgang og Hein
Berdinesen sin sorti som stipendiat. Hallvard Fossheim og David Vogt har begge sagt seg
villig til å gjøre en innsats i komitéen, mens Eirik Kobbeltveit foreslås som
studentrepresentant inntil videre.
Vedtak:
Instituttrådet slutter seg til forslaget om nye medlemmer i valgkomiteen. Valgkomiteen vil da
se slik ut:
Gruppe A: Vibeke Tellmann, Hallvard Fossheim
Gruppe B: David Vogt
Gruppe C: Steinar Thunestvedt
Gruppe D: Eirik Kobbeltveit.

