Referat fra programrådsmøtet i idehistorie 9.5.2016
Til stede: Espen Schaanning, Emil Johnsen, Ellen Krefting, Reidar Aasgaard, Thor Inge
Rørvik, Anne Helness, Thomas Krogh, Unn Falkeid, Aslak Tvedt.
Fra fakultetet: Sandra Janzsó
1. Semesterstart:
Sandra informerer om semesterstart, og fadderordning. Idéhistorielærerne ble enige om at det
ikke skal bli smakebitsforelesning, men «forsker grand prix», der alle deltar med et lite
innlegg hver. Dette trenger ikke være mer enn 10-15 minutter. Det vil bli på torsdag 18.8 kl
14:15-16:00. Tidsrammen kan endres. Skisse til oppstartsuka kommer senere.
2. Orienteringssaker:
– Tilsettingssak: Det vil bli en ny stilling i idehistorie 2017. Ny stillingsplan vil bli presentert
senere.
– Prosessen med å ansette ny instituttleder er i gang. Alle bes se seg om etter aktuelle søkere
– Masterstipender EKUL. Utlyses til våren og kan søkes av EKUL-studentene når de er i gang
med utvikling av prosjektskisser. Neste års utlysning vil bli innenfor våre definerte fagfelter,
slik de ble formulert i siste PhD-stilling.
– Det foreligger en rapport om organisasjons – og beslutningsstruktur (SAB). Se tidligere
utsendt mail. Bør leses av alle. Kom gjerne med innspill til ledelsen
– Kjøkkensamling 19. mai Disputaser: Hvis avhandlingene blir godkjent, vil Hilde Norrgrén
disputere 15. og 16. september, og Oana Maria Cojocaru 27. og 28. oktober.
3. ARK-undersøkelsen fikk høy svarprosent hos idehistorikerne, og gruppa vil bli tildelt
15.000. Vi bestemte oss for å gå ut og spise 18. august. Espen finner et utested..
4. Avslutning av barndomsprosjektet til Reidar. Det kom ulike innspill til dette, og Reidar
følger opp senere.
5. To års undervisningsoversikt. Se vedlegg utdelt på møtet. Det vil bli enkelte endringer,
ettersom Ellen og Reidar planlegger reduserte undervisningsstillinger i kommende semestre.
Ny plan legges fram senere. Det vil bli innkalt til et møte i juni der vi diskuterer
emnesammensetningen på ny, samt heisemner. Anne H vil da også legge fram revidert mal
for karaktersetting.
Eventuelt: Eksamenskommisjoner til Masterstudentene. Se vedlegg utdelt på møtet.

