Programrådsmøte idéhistorie 28.11.2016
Til stede: Espen Schaanning, Tor Inge Rørvik, Håkon Evju, Anne Helness, Unn Falkeid,
Ellen Krefting, Sarah Hervé, Eirik Finne, Reidar Aasgaard, Endre Ugelstad Aas, Endre
Simonsen og Aslak Tvedt
Ikke tilstede: Christine Amadou, Thomas Krogh
1. Orienteringssaker
a) Ny stipendiatstilling til idéhistorie om ungdom vil bli utlyst
b) Nytt instituttstyre: Ellen blir representant. Reidar blir 1. vara og Anne 3. vara
c) Midler til konferanser m.m. fortsatt tilgjengelige.
d) HFs og ifikks økonomi blir redusert grunnet kutt i grunnbevilgning og lav
studiepoengsproduksjon. Reduksjonen rammer i særlig grad filosofi, siden det ser
ut til at HF vil ansette lektorstillinger på ex.phil. og dermed opprettholde skillet
mellom ex.phil.-lærere og filosofi-lærere..
e) Undervisningsseminar 8. desember. Christine vil dele erfaringer fra Exfac, og
Anne fra ‘akademiske ferdigheter’
2. Saker
a) På bachelorprogrammet er språkfag spesielt anbefalt. Dette er litt problematisk
ettersom det er få BA-studenter som tar språkfag, det kreves forkunnskaper for å
komme inn på flere av språkfagene og språk ikke nødvendigvis er det beste å
kombinere idéhistorie med på BA (20 av de 40 studiepoengene omfatter
grammatikk og fonetikk). Det må utarbeides en annen tekst for de 40-gruppene vi
ønsker å anbefale, med tanke på hva slags kompetanse studenten ønsker å sitte
igjen med. Språkfag er nødvendig for å kunne henvise til kilder i en
masteroppgave, mens andre fag, som f.eks. historie kan være vel så relevant. På
nettsiden ‘oppbygging og gjennomføring’ vil 40-gruppebolken bli endret fra
«språkfag» til «støttefag».
b) Emnet IDE3090 – bacheloroppgave. Dette emnet vil også bli tilgjengelig for de
som ikke er programstudenter, men de må søke om plass. Nettsiden vil bli endret
til å inkludere dette.
Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp fra og med Høst 2015.
Det vil fra vår 2017 være to obligatoriske oppgaver: En til lærer på det valgte
2000-emnet, og en til veileder på IDE3090. Dette opplyses det om til studentene.
c) Fakultetet har sendt forespørsel om praksisemne kan være aktuelt. Det utgår
grunnet emnesammensetningen.
3. Fagutvalget informerer:
a) Fagutvalget ønsker å organisere veiledning av studenter, der fag og pensum blir
gjennomgått. Det er i orden, men det blir fagutvalgets ansvar. Det vil ikke bli
tildelt midler til dette, men de involverte vil få en attest for arbeidet de har gjort.
b) Fagkritisk dag ønskes. Fagutvalget vil jobbe med organisering av dette.
c) Alle er invitert til julebord 9. desember. Unn vil holde et innlegg på arrangementet.
4. Reidar informerer fra nasjonalt fagråd for filosofi og idéhistorie:
Frafall er et felles problem. Det er liten gjennomstrømning på studiet.
Nivåinndeling av publikasjoner, saken må diskuteres videre.

5. Masterkommisjon opprettet til student. Unn blir intern sensor, Kristin Aavitsland på
menighetsfakultet blir spurt om å være ekstern sensor.

