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Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
Instituttrådet 

 
  
  

Tidspunkt: Torsdag 8. oktober kl. 09.15 – 11.30 
Sted:          Sydnesplassen 12/13, seminarrom 1. etasje 
Til stede:    Steinar Bøyum, Eivind Kolflaath, Vibeke Tellmann, Alois Pichler, Sorin Bangu (vara), Rune J. Falch  
                   (vara), Ståle Melve, Leon Commandeur, Erlend Moe (vara), Anders Ivesdal, Haakon Benn Schrøder 
Forfall:        Kevin Cahill, Mette Hansen, Natalie Timland.   
  
 
 
Referat fra instituttrådsmøte 08.10.20 
 
I Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Det ble meldt en tilleggssak (godkjenning av nye instituttrådsrepresentanter). Denne ble 
behandlet først (formelt av det avtroppende instituttråd), men arkiveres med saksnummer 
2020-16. 
 
 
II Orienteringssaker 
 

• Midlertidige tiltak for å styrke søknadsprosessen om prosjektmidler: 
Universitetsledelsen åpner opp for mer og enklere bruk av midlertidig arbeidskraft. 

• Programevaluering ved HF2020 – prosess og tidsplan: Retorikkprogrammet skal 
evalueres i tiden som kommer. 

• Studenters personvern ved digital undervisning og videonotat (notat fra SA): Forsøk 
på presisering av sommerens notat knyttet til studentpersonvern i digitale 
undervisningssituasjoner. Eivind Kolflaath kommenterte at det ikke er presisert at det 
kan kreves at studenter deltar med kamera og mikrofon, som forutsatt ved Det 
juridiske fakultet.    

• Referat fra sist møte i fakultetsstyret: Kolflaath redegjorde for aktuelle saker fra sist 
møte: Opptakstall, regnskapsrapport (balanse i totaløkonomien er prognosen nå), 
budsjettinnspill der PPE er blant satsingene, ansettelser ved FoF. 

Referanse Dato 
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• Referat fra sist møte i Undervisningsutvalget: Undervisningsplan, innsparingspakke 
revisjon av årsstudier, studentstatistikk. 

• Referat fra sist møte i Utvalg for Examen philosophicum: Vibeke Tellmann redegjorde 
fra sist møte, der høstens undervisning hadde blitt evaluert. Det ble uttrykt tilfredshet 
med de digitale læringspakkene. 

• Høringssak: Veien til «Gullstandard»: Det ble kort redegjort for rapport og tiltaksplan 
gjeldende bedre inkludering av studenter med særskilte behov. 

• Orientering om rapport fra arbeidsgruppe om Examen philosophicum: Instituttleder 
redegjorde for bakgrunn, rapportens hovedkonklusjoner og sannsynlig videre forløp 
for prosessen. 

 
 
III Vedtakssaker 
 
2020-11 Innsparinger ved filosofistudiene – tiltakspakke 
 
Instituttleder presenterte og begrunnet behovet for en trepunktsplan for å få til innsparinger i 
timeressursene ved filosofistudiene: 1) Fra 12 til 10 forelesninger på emner med 10 st.p., 2) 
Bortfall av individuell veiledning av semesteroppgaver på de fleste emnene, 3) Emner på 
200-nivå kan ikke ha både seminar og forelesninger. 
 
Instituttrådet stilte seg i hovedsak bak forslagene, men det ble noe diskusjon om 
innretningen på punkt 2: Noen ønsket å kompensere veiledningen med grunnlag i de faktiske 
studenttall og at hevdet at en standardkompensasjon på 8 timer pr. kurs i mange tilfeller 
kunne slå urimelig ut. 
 
I tillegg bebudet instituttleder at det fra 2021 vil bli en justering i satsen for 
seminarundervisning (fra 3,5 til 2,5).  
 
Vedtak:  
 
Det innføres følgende tiltak for å redusere ressursbruken ved bachelorprogrammet i filosofi 
 

1) Man går fra 12 til 10 seminarer/forelesninger på emnene med 10 studiepoeng 
2) Ressurser brukt til veiledning reduseres vesentlig på alle emner som i dag har 

individuell veiledning, med unntak av FIL251/FIL252 (bacheloroppgaven) og 
FIL343/344. 

3) Det skal ikke være både forelesninger og seminar på ett og samme emne på 200-
nivå. 

  
Endringene innføres så snart det er praktisk og administrativt mulig. 
 
 
2020-12 Undervisningsplan for vårsemesteret 2020 
 
Plan for kommende semesters undervisning ble presentert. Det ble presisert at det 
sannsynligvis blir flere Exphil-kurs på psykologi enn det som er tatt høyde for i planen.   
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Vedtak: 
 
Instituttrådet slutter seg til foreslått undervisningsplan for vårsemesteret 2021. 
 
 
2020-13 Overordna prinsipp for forskningsgrupper ved FoF 
 
Instituttleder presenterte bakgrunnen for saken og understreket prinsippenes overordnede og 
generelle natur. 
 
I diskusjonen ble noen av kriteriene problematisert (f. eks. kravet om minst 4 medlemmer), 
men rådet stilte seg i all hovedsak positiv til de foreslåtte hovedprinsippene, men ønsket å 
presisere at forskningsgruppeleder samt minst 2 av melemmene må være tilsatt ved FoF. 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet vedtar dei overordna prinsippa for forskningsgrupper ved FoF. Leiar og minst 2 
av medlemmene må være ansatt ved FoF.  
 
 
2020-14 Årsstudium i filosofi – justering av studieplan 
 
Behovet for en liten justering i studieplanen ble begrunnet. Endringen innebærer å bytte ut 
kurset i nyere filosofihistorie i første semester med FIL128 Innføring i etikk, noe de aktuelle 
studentene på dette studiet vil ha vesentlig bedre forutsetninger for. 
 
Vedtak: 
 
Instituttrådet stiller seg bak vedtaket i UFF og bytter ut FIL121 med FIL128 i studieplanen til 
ÅRHF-FILO 
 
 
2020-15 Regnskapsrapport etter 2. tertial 2020 
 
Regnskapsrapport etter 31.08 ble lagt fram, i format nært opp til det som etter hvert blir 
standard rapportformat på hele UIB. 
 
Rekordstore BOA-inntekter, vesentlig større enn det så ut til i januar (og dermed det 
opprinnelige budsjettet) gjør sannsynligvis at instituttøkonomien kommer på fote igjen 
allerede i 2020, etter to nokså krevende år. 
 
For Examen philosophicum er bildet annerledes. Inntektstbortfallet knyttet til 
studieplanomleggingen ved MN-fakultetet bidrar til en svært anstrengt økonomi, forsterket av 
ekstraordinært høye studenttall ved HF og SV - og i noen grad ugunstige pandemi-effekter.  
 
Det forventes et akkumulert underskudd i Exphil-økonomien på ca. 1,5 mill. ved inngangen til 
2021. 
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Vedtak: 
 
Instituttrådet tar regnskapsrapport etter 2. tertial 2020 til orientering 
 
 
 
 
 Steinar Thunestvedt 
 administrasjonssjef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


