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

• Fakultetsstyresaker: Kolflaath orienterte fra sist fakultetsstyremøte: Endringer i 
valgreglement (gjeninnføring av normalregler m.h.t. kjønnsrepresentasjon), komiteer 
for professoropprykk (Sampson og Knappik), meritteringsordning for undervisning, 
regnskapsrapport for 2017 (balanse om man ser isolert på 2017) 
 

• Referat fra sist møte i UFF: Studentene benyttet anledningen til å beklage den 
vedtatte reduksjonen i bacheloroppgavens omfang. Instituttleder forsvarte endringen i 
lys av frafallsproblematikk. Viktigheten av at studentrepresentanter møter i de 
organer de har representasjon ble understreket 

 
• Referat fra møte i Utvalg for Examen philosophicum 

 
• Nytt medlem i instituttets valgstyre: Sindre Søderstrøm er oppnevnt som gruppe B-

medlem i instituttets valgstyre. 

 Referanse 
 2018/2925 

Referatdato 
09.03.18 

Møtedato 
08.03.18 

Det humanistiske fakultet 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
Instituttrådet 

 

 Innkalt av 
 Reidar Lie 

Referent 
Steinar Thunestvedt 

Deltakere:  Reidar Lie, Vibeke Tellmann, Eivind Kolflaath (fra 09.09) Alois Pichler, Mette Hansen (fra 09.07), 
Rune Falch, Ståle Melve, Pål Kvarberg, Axel Fjeld, Bendik Bjørnestad 
Forfall:      Kevin Cahill, Pål Antonsen, Tina Firing 
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• Forskningssatsing 208 – verktøykasse FoF: Det ble kort orientert om tildelinger fra 

fakultetet: Forlengelse av bistilling for Biletzki og 150 000 i prosjektetableringsstøtte 
(Bangu/Cahill, Fossheim, Pichler) 
 

• Strategisk utdanningssatsing ved HF i 2018 – orientering til instituttene: Det ble 
orientert kort om dette, søknadsfrist for høstsemesteret er 15. april. Vi har fått 10 000 
til studentassistanse ved ExPhil i vårsemesteret 
 

• Evaluering av retningslinjer for bedømmelse mv. av stipendsøkere: Fakultetet har 
bedt om redegjørelse for instituttene sine erfaringer med prosedyren 
 

• Oppfølging av HUMEVAL: Det ble gjort rede for status og videre prosess når det 
gjelder midlene fakultetet har mottatt i kjølvannet av HUMEVAL. To av våre 
forskergrupper (Wittgenstein/tekstteknologi og etikk/politisk filosofi) vil få tildelt midler 
her. 

 
 
III Vedtakssaker 
 
2018-05 Utdanningsmelding for 2017 
 
Det ble kort redegjort for innholdet i Utdanningsmelding for 2017. Noen unøyaktigheter og 
mangler knyttet til Examen facultatum ble påpekt, bl. a. det faktum at det bare er «Akademisk 
skriving» av de tre Examen facultatum-emnene som blir omtalt.   
 
Vedtak:  
 
Instituttrådet slutter seg til Utdanningsmelding for 2017. De påpekte manglene og 
unøyaktighetene blir rettet opp før oversendelse. 
 
 
2018-06 Forskningsmelding og forskerutdanningsmelding for 2017 
 
Det ble kort redegjort for innholdet i forskningsmelding og forskerutdanningsmelding. 
Eivind Kolflaath påpekte at innholdet i meldingene var svært tynt, så tynt at det endatil kan 
oppfattes «demonstrativt» for mottakerne.  
 
Instituttleder bekreftet at de er tynne, med viten og vilje, men tilbydde seg å utarbeide mer 
fyldestgjørende meldinger om instituttrådet ønsket dette. Instituttrådet ønsket dette, og nye 
meldinger utarbeides snarlig.  
 
Vedtak:  
 
Instituttrådet ber om at det utarbeides mer fyldestgjørende forskningsmelding og 
forskerutdanningsmelding. Reviderte meldinger blir sent på sirkulasjon og instituttleder får 
fullmakt til å oversende endelige versjoner basert på medlemmenes eventuelle innspill.    
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2018-07 Utlysninger ved Examen philosophicum 
 
Det ble redegjort for behovet om å endre teksten i utlysningen, tidligere behandlet i 
instituttrådets januarmøte. 
 
Det ble foreslått en del mindre språklige endringer i utlysningsteksten, som innarbeides i den 
endelige versjonen.   
 
Vedtak:  
 
Instituttrådet slutter seg til den foreslåtte utlysningsteksten, og to stillinger som 
«Universitetslektor» ved Examen philosophicum utlyses snarlig og med søknadsfrist 7. april. 
 
 
2018-08 Undervisningstilbudet ved filosofi- og retorikkstudiene høst 2018 
 
Utdanningsutvalget har behandlet og kommet med forslag til undervistilbudet ved 
fagstudiene for høsten 2018. Instituttleder slutter seg til forslaget. 
 
Det ble pekt på en feil i oppsettet; Helge Pettersen er oppført med undervisning i både 
Kontinentalfilosofi og et åpent emne. Tanke var at han tar seg av undervisningen i 
Kontinentalfilosofi i høstsemesteret (det tilbys ikke åpne emner i høstsemesteret). 
 
Videre ble unøyaktigheter i kommentarer knyttet til engelskkursene og omfanget av 
seminarundervisning påpekt (Ståle Melve).  
 
Rettsfilosofi skal tilbys på engelsk. 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet slutter seg til forslag om undervisningstilbud for 2018 
 
 
2018-09 Oppretting av nye didaktikkemner. DIDAHUM1 og DIDAHUM2 
 
Bakgrunnen for behovet for nye didaktikkemner ble gjort rede for. 
 
Vedtak:  
 
FoF tar på seg administrasjonen av emnene DIDAHUM1 og DIDAHUM2. Instituttrådet slutter 
seg til forslagene til emneplaner for DIDAHUM1 og DIDAHUM2 


