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MØTEREFERAT – INSTITUTTRÅD  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 

 
 
 
 

Saker 
 
I Godkjenning av innkalling og sakliste  
 
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. To saker ble meldt som eventuelt-sak.  
  
Rådet drøftet ellers rådets arbeidsform. Det ble enighet om å bekjentgjøre sakspapirene, i 
tillegg til møtereferatene, på hjemmesidene til FoF (på samme vis som fakultetet). 
 
II Orienteringssaker 
 

• Referat fra fakultetsstyremøter (juni-møtet og 03.09): Kolflaath orienterte fra de to 
siste møtene i fakultetsstyret: Sykefraværsrapport der FoF kommer bra ut, 
dosentopprykk m/diskusjon om kriteriene, professor II-tilsetting av Biletzki, 
studentopptak, overføring av masterplasser til lektorprogrammet, regnskapsrapport 
som bebuder noe svakere tall enn ventet, PPE-prosessen der det er lagt inn forslag 
om 10 studieplasser i budsjettforslaget, «Honours degree»-saken, opprykk for Gro 
Rørstadbotn, full stilling for Vibeke Tellmann). 
 

• Referat fra sist møte i fagstudieutvalget: Melve orienterte om emneevalueringsplanen 
for de neste to semestrene, jf. ellers egen sak om undervisningsplan for neste 
semester. 
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• Referat fra møte i Utvalg for Examen philosophicum: Tellmann orienterte fra sist 
møte: Prosessen ved MN-fakultetet, prosjekt, ensensorordningen og FUND-søknad. I 
tilknytning til referatet ble mangelen på emneansvarlig ved MN-fakultetet 
problematisert av Pål Antonsen.  

 
• Orientering om møte i UiB sitt Utdanningsutvalg 5. september. Instituttleder refererte 

fra møtet, der «prinsippdiskusjon» av Examen philosophicum var blant hovedsakene. 
Utvalget vedtok å sette ned to arbeidsgrupper for nærmere utredning av temaet. I 
møtet ble det tydeliggjort at rektoratet ikke har noe ønske om å instruere fakultetene 
om Exphil sitt innhold og organisering. 
 

• «Godt forberedt» - prosjektbeskrivelse for utviklingsprosjekt ved Examen 
philosophicum. Tellmann orienterte om utviklingen av «digitale arbeidspakker» for 
filosofidelen av pensum, og prosjektet blir således et naturlig supplement til DIKU-
prosjektet «Argumentasjon som ferdighet…» 

 
• Stillingsutlysninger ved Examen philosophicum: Instituttleder orienterte om at 

dekanatet hadde overprøvd (deler av) teksten som instituttrådet hadde vedtatt, bl. a 
formuleringene knyttet til kvalifikasjonskravene. 
 

• NOKUT – Evaluering av arbeidslivsrelevans i disiplinfag. FoF skal sammen med 11 
andre disiplinutdanninger i Norge evalueres med sikte på «arbeidslivsrelevans» 
 

• Årsmelding for 2018: Medlemmene ble oppfordret om å komme med tilbakemeldinger 
før sluttversjonen publiseres. 

 
 
III Vedtakssaker 
 
2019-11 Forlengelse av prøveordning med en-sensorordning ved Examen  
              Philosophicum. 
 
Instituttleder orienterte om bakgrunnen for saken, og presiserte at det er en eventuell 
videreføring av selve prøveordningen som er gjenstand for diskusjon  
 
I diskusjonen ble det fra flere reist prinsipielle motforestillinger mot ensensorordning i den 
varianten hvor man sensurerer sine egne studenters besvarelser, hovedsakelig fordi den 
(muligens) bryter anonymitetskravet i regelverket.  
 
Det var også noe diskusjon rundt internveiledningenes rolle, og disses forhold til selve 
sensorveiledningene.  
 
Flertallet samlet seg om en noe justert vedtakstekst.   
 
Pål Antonsen fremmet alternativt forslag, han ønsket ikke å fortsette med en prøveordning 
som innbefattet en variant med sensur av egne studenter. 
 
Flertallet sin justerte vedtaksformulering ble vedtatt mot Pål Antonsen sin stemme. 
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Vedtak: 
 
Prøveprosjektet med ensensorordning på Examen philosophicum videreføres ved alle 
fakultetsvarianter i høstsemesteret 2019 og vårsemesteret 2020.  
 
Prøveprosjektet følger i hovedsak de samme rammene som prosjektet hadde i vårsemesteret 
2019. Det vil si at en andel av det samlede antallet studentbesvarelser vurderes av egen 
seminarleder og en annen del vurderes av en annen intern sensor. I tillegg vil det utarbeides 
rutiner for intern kontrollesning og ekstern vurdering, i tråd med gjeldende lover og 
forskrifter. 
 
Det forutsettes at undervisningslagene utarbeider internveiledningsdokumenter til de enkelte 
seminaroppgavene, til bruk som støtte for seminarlederne i veiledningen av studentene 
underveis i semesteret. Sensorveiledningene bør bygge på internveiledningen. 
  
Faglig koordinator og Utvalget for examen philosophicum får ansvaret for implementeringen 
og gjennomføringen av prosjektet, samt evalueringen av det. Prøveordningen skal evalueres 
internt og av ekstern tilsynssensor i første del av vårsemesteret 2020 slik at Instituttrådet kan 
ta stilling til om ordningen skal gjøres permanent fra og med høstsemesteret 2020.  
 
 
2019-12 Regnskapsrapport etter 2. tertial (august) 
 
Regnskapsrapport pr. 31.08 ble lagt fram og hovedpunktene referert. Det ble understreket at 
økonomimodellen ved fakultetet er under omarbeidelse, og et nytt rapporteringsregime – en 
fellesløsning for alle instituttrådene ved fakultetet - ventes å være på plass i nær framtid  
 
Vedtak:  
 
Instituttrådet tar regnskapsrapport etter 2. tertial til orientering. 
 
 
2019-13 Undervisning for vårsemesteret 2020 
 
Plan for undervisningen i vårsemesteret ble lagt fram  
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet slutter seg til foreslått plan for undervisning i vårsemesteret 2019 
 
 
2019-14 Møteplan for instituttrådet 2019-20 
 
Møteplan ble presentert. Det var noe diskusjon om passende tidspunkt for det siste møtet i 
år, som ble flyttet til 5. desember kl. 12.15. 
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Vedtak: 
 
Møteplan for instituttrådet i 2019/20 blir som følger: 12. september, 24. oktober, 5. 
desember, 6. februar, 26. mars, 28. mai. Møtet i desember avholdes kl. 12.15, ellers kl. 
09.15. 
 
Eventuelt-sak: Emneansvarlige ved filosofistudiene 
 
Eivind Kolflaath stilte spørsmål ved (den manglende) ordningen med emneansvarlige ved 
fagstudiene, aktualisert bl.a. ved innføringen av systemet «Leganto» - der vitenskapelig 
ansatte har blitt oppfordret til å kurse seg. 
 
Ved FoF er det Undervisningsutvalget v/ Skilleås som ivaretar emneansvaret for samtlige 
filosofi-emner.  
 
Kolflaath ønsket at det ble fremmet en egen sak om ivaretakelsen av emneansvaret. 
 
Rådet drøftet saken. Intet vedtak ble gjort i denne omgang 
 
 
Eventuelt-sak: Gruppeveiledning på filosofistudiene 
 
Pål Antonsen ønsket muligheter for gruppeveiledning på fagstudiene, noe de stadig økende 
studenttallene aktualiserer.  
 
Rådet drøftet saken. Intet vedtak ble gjort i denne omgang. 
 
 
 
 
   


