Referat fra programrådsmøte idéhistorie 20.11.2017
Til stede: Espen Schaanning, Thor Inge Rørvik, Håkon Evju, Unn Falkeid, Eirik Finne,
Christine Amadou, Emil Nicklas Johnson, Thomas Brodal, Eero Kalevi, Mari Hertzenberg
(programkonsulent og referent).
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
Innkalling og referat ble godkjent.
Orienteringssaker
a)
IFIKKs økonomi er fortsatt dårlig. Vi ligger an til å gå 70 millioner i underskudd i
2020. Fakultetet har innkalt til et møte, hvor IFIKK er bedt om å legge fram forslag
til tiltak som kan bedre situasjonen.
b)
Faglige prioriteringer 3: Espen har siden forrige møte blitt bedt om å ta stilling til
hvorvidt vi vil være med på satsningene til IAKH og IMK innenfor FP3 ved å
finansiere en halv stilling hos dem. Ettersom det er usikkert om disse i det hele tatt
når opp i FP3, og vi i tillegg ville ha måttet endre stillingsplanen, takket Espen
foreløpig nei til dette.
c)
Beate har sendt ut en spørreundersøkelse til alle nye studenter for å kartlegge deres
bakgrunn, motivasjon m.m. Espen gjennomgikk relevante funn fra denne
undersøkelsen.
d)
Det er flytting på gang på IFIKK. Idéhistorikerne, inkludert stipendiatene, flytter
etter planen til 6. etasje.
e)
Vi får en ny stipendiatstilling innenfor barndom/oppvekst. Stillingen lyses antakelig
ut rett over jul.
f)
Innenfor UiO:Nordens prosjekt Living the Nordic Model har vi ikke fått noen
stillinger til idéhistorie, men Reidar Aasgaard leder gruppen for oppvekst/barndom.
Vedtakssak: idéhistorie som eget BA-program?
Fakultetet har tidligere har sagt nei til å skille ut idéhistorie som et eget program, men er trolig
mer åpne for dette nå i IFIKKs pressede økonomiske situasjon. Vi diskuterte fordeler og
ulemper både med å være et eget program og med å fortsette å være en del av BAprogrammet i filosofi og idéhistorie. Vi vedtok at vi søker om å bli et eget program. I
forbindelse med en eventuell etablering av et eget BA-program i idéhistorie, vil vi satse sterkt
på promotering, særlig blant videregående-elever.
Diskusjonssak: Tiltak for førsteårsstudentene i vårsemesteret
Arrangementet vi hadde i høst (en kveld med matservering og universitetshistoriske
foredrag/kåserier) var vellykket. Det var bra oppmøte både fra studenter og lærere.
Representanten fra fagutvalget påpekte at også andre- og tredjeårsstudentene kan mangle
kullfølelse/tilhørighet. Dermed ble vi enige om to arrangementer til våren: en hyttetur for alle
idéhistorie-studentene og et arrangement tilsvarende det vi arrangerte i høst, kun for
førsteårsstudentene.

