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Leder ved Camilla Serck-Hanssen, insitutttleder 
IFIKK er et institutt med fire forsknings- og undervisningsmiljøer: filosofi og Examen 

Philosophicum (Exphil), idehistorie, kunsthistorie og klassiske språk (gresk og latin). I tillegg har 

vi et senter for fremragende forskning, Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN).  

Det har vært høy aktivitet på instituttet hele året med mange publikasjoner, konferanser og 

seminarer. IFIKKs ansatte har også gitt mange viktige bidrag til samfunnet utenfor.  

Det mest gledelige er kanskje at den økonomiske situasjonen har snudd seg for oss. Vårt 

langtidsbudsjett ser nå veldig positivt ut. Det er i hovedsak tre grunner til denne utviklingen:  vi 

får igjen for de kuttene vi satte inn i fjor, vi nyter godt av at HF har fått øket sine bevilgninger og 

sist, men ikke minst, i 2012 har IFIKK fått enda flere eksternt finansierte prosjekter.  Romsligere 

budsjetter betyr at vi vil kunne ansette flere i årene som kommer. Når vi også ser at mange av 

dem som søker på stilling hos oss kommer fra et internasjonalt toppsjikt, er dette svært hyggelig. 

Det lover godt for fremtiden. 

Men det er også rom for forbedring. Vi har ikke så gode resultater på studiesiden som vi kunne 

ønsket oss. Her er det til dels dårlig gjennomføring og mye frafall, også på MA. Dette er noe vi må 

gripe mer tak i i årene som kommer.  

 

Innledning – strategi og resultater 2012 
Instituttstyret har vedtatt at IFIKK ikke skal ha noen egen årsplan, men følger årsplaner for HF 

og UiO. IFIKK har i sitt strategidokument IFIKK 2020 formulert  instituttets overordnede mål i 

følgende to kulepunkter: 

• å videreutvikle og styrke en forsknings- og undervisningskultur av høy kvalitet som 

ivaretar ansatte og studenter  

• å skape handlingsrom for å kunne drive god forskning og undervisning.  

 

Strategien for å oppnå dise hovedmålene er videre organisert i fem kategorier: 

 

- IFIKK som institutt 

- undervisning 

- forskning 

- formidling  

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/strategi/�
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- ressurser 

 

For hvert av disse områdene er det formulert en målsetning, og en rekke tiltak og 

intensjonserklæringer som skal lede til oppnåelse av målene. Denne årsrapporten søker å 

redegjøre for hvordan IFIKK har lykkes i å oppnå sine mest sentrale mål, og å identifisere 

områder som vil kreve satsing i det kommende året. 

 

IFIKK som institutt 

Mål: IFIKK skal være et velfungerende institutt med god balanse mellom disiplinære behov og 

utnyttelse av faglig slektskap mellom instituttets faggrupper både forskningsmessig og 

pedagogisk.  

 

I 2012 har vi hatt flere nyansettelser både av faste og midlertidige vitenskapelig ansatte. I flere 

av faggruppene får man svært sterke søkere og mange av dem kommer med eksterne prosjekter. 

Det styrker økonomien betraktelig, men like viktig er hva dette sier oss om det høye 

forskningsnivået på dem som nå ansettes. I 2012 har også det faglige slektskapet mellom 

filosofi- og idéhistorie blitt mer tydelig. IFIKK fikk nemlig penger fra NFR til å starte opp en 

forskerskole innenfor filosofi- og idéhistorie og det er en gledelig satsing. Vi ser også at flere av 

våre stipendiater nå befinner seg, og dét i beste velgående, i skjæringspunktet mellom filosofi, 

idéhistorie og klassisk. I 2012 ble det vedtatt å lage en felles exfac for IFIKK, også dette viser 

hvordan fagene nå trekker sammen.  

Av andre samarbeidsprosjekter er det viktig å nevne at kunsthistorie  har fått formalisert sitt 

forskningssamarbeid med Munchmuseet og Nasjonalmuseet. Til slutt, idéhistorie arbeider nå 

sammen med to andre HF-institutter (ILOS og IKOS) med henblikk på å lage et nytt 

masterprogram i europeisk kultur. Et slikt faglig fellesskap på HF utover IFIKKs indre krets, er 

en veldig interessant idé som vi håper kan la seg realisere. 

 

Undervisning 

Mål: IFIKK skal gi landets beste undervisning innenfor våre fagområder og oppnå internasjonal 

anerkjennelse for kvalitet i programmene.  

Søkertall  
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De fleste bachelorprogrammene på IFIKK har god søkning og får fylt opp kvotene sine med 

kvalifiserte førstevalgssøkere. Unntaket er Antikkprogrammet, som hadde færre kvalifiserte 

førstsevalgssøkere enn plasser. Idehistorie har flere kvalifiserte førsteprioritetssøkere, men har 

ikke så gode søkertall som bachelorstudiene i filosofi og kunsthistorie. Årsenheten i 

kunsthistorie er spesielt populær. 

 

Flere av masterprogrammene på IFIKK har lave søkertall sett i forhold til rammene. Dette 

gjelder både masterstudiene i filosofi og idehistorie, men også antikkprogrammet. Kunsthistorie 

har gode søkertall også på masternivå. 

 

Studiepoeng 

I fjorårets rapport våget vi oss på en påstand om at vi var på vei til å snu en negativ trend når det 

gjelder studiepoengsproduksjon ved IFIKK. Tallene fra 2012 viser at dette var en sannhet med 

modifikasjoner. Den positive utviklingen fortsetter, med nød og neppe, totalt sett idet 

produksjonen samlet øker med drøyt 1000 studiepoeng. Kamuflert i dette ligger imidlertid en 

nedgang for de aller fleste høsten 2012 sammenlignet med året før. Vårsemesteret 2012 går alle 

fagene opp på bachelor, men ned på master. Det eneste som fortsatt med en viss optimisme kan 

betraktes som en trend, er at Exphil fortsetter å gå opp. Selv om økningen fra 2011 til 2012 ikke 

er like stor som fra 2010 til 2011.  

 

Internasjonalisering 

I UiOs internasjonaliseringsår har IFIKK inngått to nye utvekslingsavtaler med Milano og Basel, 

og flere avtaler er under arbeid. I den forbindelse har det vært kontaktbesøk til Uppsala, Basel 

og St. Petersburg. Vi har opprettet et nytt engelskspråklig masterprogram i filosofi, og vi har i 

større grad integrert delstudier i utlandet i programmene våre. Informasjon om delstudier i 

utlandet er blitt en integrert del av mottaksuken. Vi har også gjort en innsats for å forbedre våre 

engelske nettsider, spesielt sider rettet mot studenter. 

For å inspirere studentene til å ta deler av utdanningen sin i utlandet informerte IFIKK i 2012 

om eksisterende utvekslingsavtaler ved begynnelsen av høstsemesteret. Studenter som selv 

hadde vært på utveksling, deltok på arrangementet og fortalte om sine erfaringer. Det lave 

antallet studenter som reiser til utlandet for å studere har vært et problem for IFIKK i flere år, og 

instituttet vil arbeide målrettet med denne problemstillingen også i 2013, blant annet gjennom 

økt profilering av utvalgte utvekslingsavtaler. 
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Instituttledelsen har i 2012 diskutert hvordan evalueringer av emner kan brukes bedre i 

arbeidet med å øke studiekvaliteten og vil fra 2013 sette i gang et prøveprosjekt med 

obligatorisk skriftlige midtveisevalueringer på alle emner. Skriftlige evalueringer vil gjøre det 

enklere å få informasjon om studentenes opplevelse av undervisningen. 

Studiefeltet er for øvrig bredt behandlet i studiekvalitetsrapporten som ble vedtatt av styret 11. 

april 2013. 

 

Forskning 

Mål: IFIKK skal ha forskningsmiljøer som generelt nyter høy anseelse nasjonalt og 

internasjonalt. Dette betyr at vi skal ha minst én forsker, forskergruppe eller et prosjekt med i 

toppsjiktet ved UiO (Senter for fremragende forskning, Senter for grunnforskning (CAS), 

forskningspriser etc.) og øke antallet av forskere og prosjekter som kvalifiserer for interne og 

eksterne midler.  

Den nye runden med faglige prioriteringer som gjennomføres på HF i 2013 viser med all 

tydelighet nødvendigheten av å tenke langsiktig om forskningssamarbeid og internasjonal 

orientering, og å legge opp til strategier som i enda høyere grad bygger opp og styrker 

faggruppene  som forskningsmiljøer. 

Flere initiativ i den retningen er allerede tatt og har gitt uttelling. I 2012 startet fire 

forskningsprosjekter med ekstern og/eller intern finansiering ved IFIKK. Prosjektet Reflective 

Minds er tilknyttet CSMN og finansieres av Norges Forskningsråd. Prosjektet ledes formelt av 

Eline Busck Gundersen, men drives i samarbeid av de fire seniorforskerne som har sin 

finansiering i prosjektet.  

Som konsekvens av det såkalte ”Fellesløftet” fikk IFIKK tildelt tre UiO-finansierte 

forskningsprosjekt:  

Prosjektet Tiny Voices from the Past: New Perspectives on Childhood in Early Europe ledes av 

professor Reidar Aasgaard, med to Ph.d.-stipendiater (våren 2013 tilsettes også en post.doc.-

stipendat).  

Prosjektet Strengthening Research Capacity in the Papyrus Collection of the Oslo University 

Library ledes av 1. amanuensis Anastasia Maravela, og har foløpig én Ph.d.-stipendiat. Våren 

2013 er ytterligere et Ph.d.-stipend under tilsetting, og et under utlysning på dette prosjektet.  
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Prosjektet Personal Autonomy, Addiction and Mental Disorder er tilknyttet CSMN og ledes av 

professor Edmund Henden. Prosjektet omfatter to seniorforskere i tillegg til Henden selv, samt 

en Ph.d.-stipendiat. 

 

Publisering  

Antall artikler overgikk 80, og 101 publikasjonspoeng ble tildelt IFIKK-ansatte i 2012. 

 

Doktorgradsutdanningen: undervisningsprosjekt 

Faggruppene for idéhistorie og filosofi samarbeider i perioden 2012–2015 om et 

utdanningstilbud i prosjektform på Ph.d.-nivå; History of Philosophy and History of Ideas 600 BC–

1800 AD: Research training med finansiering fra Norges Forskningsråd og UiO. Hensikten med 

prosjektet er å høyne nivået på undervisningskomponenten i Ph.d.-programmet for kandidater 

med prosjekt innenfor eldre filosofi og idéhistorie. Aktiviteter så langt er en workshop i januar 

2013 med deltakelse av ca. 25 Ph.d.-kandidater fra UiO og andre norske og nordiske universitet. 

Doktorgradsutdanningen – disputaser 

En viktig del av forskningsaktiviteten ved IFIKK er prosjektene til våre stipendiater. 2012 var rik 

på disputaser, og det ble holdt syv av dem ved instituttet. 

• Heine Alexander Holmen ”Ethics and the Nature of Action” (13.01.2012) 

• Tina Rigby Hanssen ”Strategies of Silence and Background Noise in Artists’ Film and Video” 

(03.02.2012) 

• Atle Sperre Hermansen ”Process Ontology of the Ionian Presocratics” ( 02.03.2012) 

• Gry Wester ”When are health inequalities unfair?” ( 15.06.2012) 

• Toni Kannisto ”From Thinking to Being - Kant's Modal Critique of Metaphysics”, 

(22.06.2012) 

• Mari Johanne Bordal Hertzenberg ”Third person reference in the Itinerarum Egeriae: With 

a particular view to demonstratives, null pronouns and bare NPs” (26.10.2012) 

• Johannes Waage Løvhaug ”Minervas Kvartalsskrift og det prepolitiske: Et tidsskrift og 

endringer i norsk offentlig kultur 1957-72” (08.11.2012) 

 

Instituttet har ellers i 2012 hatt høy faglig aktivitet, og 2012 viser at antall publikasjoner ligger 

på et høyt nivå. Følgende tiltak ble gjennomført i 2012: 
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• Det ble avsatt såkornmidler til tverrfaglige / tverrfakultære pilotprosjekter i utlysningen 

av forsknings- og undervisningsmidler i 2012. IFIKK vil fortsette med denne ordningen 

• Ved vurdering av søknader om forsknings- og undervisningsmidler legges det vekt til 

aktiviteter som fører til publisering 

• Frikjøpsordninger til ansatte som skal søke midler i store forskningsprogrammer (i 

hovedsak ERC og EU-finansiering) 

• Utarbeidelse av nye rutiner knyttet til PhD programmet ved instituttet.  

 

Prosjekter  

Vår senter for fremragende forskning, Center for the Study of Mind in Nature, begynte sin andre 

femårsperiode i 2012, noe som alle er meget fornøyde med. IFIKKs eksternfinansiert 

prosjektportefølje fortsatt å vokse i 2012, og vi fikk en stor andel av FRIHUM tildelinger i 2012. I 

tillegg, fra 2012 huser IFIKK et stort ERC Starting Grant prosjekt ”Plurals, Predicates, and 

Paradox: Towards a Type-Free Account” ledet av professor i filosofi Øystein Linnebo. IFIKK er 

dessuten partner i et stort europeisk samarbeidsprosjekt om rusavhengighet finansiert av EUs 7. 

rammeprogram. 

 

Olav Gjelsvik, direktør, om CSMN 2012: 

-  2012 var på mange måter et overgangsår for CSMN, en overgang fra CSMN I til CSMN II som 

begynte å ta form utover høsten 2012.  Da begynte de nyansatte å komme, den ene etter den 

andre, og ved nyttårsskiftet var alle på plass i Oslo. Postdokene sprer seg utover en rekke land, 

Finland, England, Tyskland, USA, Canada og Chile, med doktorgrader fra Australian National 

University, Toronto, UCLA, Columbia, Chicago, og Oxford. Ei veldig sterk rekke. Og så kommer 

utmerkede PhD-kandidater også, fra St Andrews, München og Trier/Oxford. Dette er skikkelig 

internasjonalt! En utfordring er å skape et velfungerende samfunn ut av dette, men det er vi 

allerede nå på god vei til. Hele gruppa har hatt oppstartseminar på Lysebu, der vi sammen har 

gjort oss kjent med hverandres prosjekter og planlagt årene foran oss. De kommende åra ser 

spennende ut. 

Det er også andre store endringer på gangen vår: Øystein Linnebo har flyttet inn med sitt 

prosjekt, og Gerhard Øverland med sitt. Det skaper liv og rørte og stimulerende interaksjon. 
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Når det gjelder det rent akademiske, har ting gått sin gang og det er en lang rekke publikasjoner, 

foredrag og andre bidrag også i år. Et høydepunkt er Herman Cappelens bok Philosophy without 

Intuitions. Vi har hatt stor suksess med foredrag for et større publikum enn det filosofiske, 

høydepunkter ved Susan Careys foredrag i serien Oslo Lecture on Mind in Nature, og John 

Broomes foredrag om klimaetikk. 

Vi ser fram til gode interaksjoner med det øvrige institutt og særlig med filosofene ved IFIKK i 

åra som kommer. 

 

Eksternt finansierte prosjekter ved IFIKK i 2012 – se vedlegg 

I tillegg til eksternt finansierte prosjekter har IFIKK en rekke forskningsprosjekter blant de fast 

ansatte. Ett av disse er Munch and Modernity, et samarbeidsprosjekt med Munchmuseet og 

Nasjonalmuseet. Her ble det i november 2012 signert formell samarbeidsavtale mellom 

Universitetet i Oslo (ved rektor) og Munchmuseet og Nasjonalmuseet.  

For mer informasjon om alle IFIKKs forskningsprosjekter, se våre nettsider om forskning.  

 

Søknader  

IFIKK har satt inn store ressurser på å kvalitetssikre og tilrettelegge i søknadsprosessene. I 2012 

søkte våre ansatte ikke bare tradisjonelt FRIHUM program, men mange andre bl. a. ELSA, ISP og 

SAMKUL. I tillegg har det blitt større interesse for europeiske midler, og våre forskere prøvde 

seg på ERC Starting Grants. 

I 2012 støttet IFIKK 22 søknader (ti prosjektsøknader, ni postdoktor-søknader og tre 

konferanser) til NFRs FRIHUM utlysning; 6 søknader til SAMKUL og 2 søknader til ERC 

programmer. 

Alle søknader om arrangementsstøtte i FRIHUM-programmet  ble innvilget, og et 

forskerprosjekt fikk tilsagn om støtte. I tillegg fikk vi to nye postdoktorer finansiert av FRIHUM. 

Instituttets forskningsadministrasjon har i 2012 jobbet videre med å forbedre og optimalisere 

søknadsprosessen. Interne frister og oppfølging fra prosjektøkonomisiden sikrer at 

søknadsprosessen er effektiv og søknadene er sendt inn i god tid.  

 

Formidling 

Mål: Øke utenverdenens - allmennhetens og myndighetenes - kunnskap om IFIKKs forskning og 
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øvrige faglige virksomhet.  

 

Vi har mange viktige formidlere på IFIKK. Også i 2012 har de gitt vektige bidrag til allmennheten 

i form av bøker, kronikker, foredrag og opptreden i fjernsyns- og radioprogrammer. Flere av 

våre ansatte har også, i kraft av sin kompetanse, viktige samfunnsverv. I det hele tatt, det går 

ikke én dag uten at vi, gjennom nyhetsovervåkningstjenesten Opoint, får varsler om IFIKKere i 

mediene. Et utvalg av disse sakene lenker vil til aktuelle saker på våre interne nettsider. 

Vi har i 2012 også vedtatt å satse ytterligere på at våre forskningsresultater når mer ut. Vi 

ønsker for eksempel å bli mer synlige på Forskning.no. I den nye lederteamsmodellen vår som 

skal innføres fra 2013, vil institutts nestleder ha særlig ansvar for dette området.   

 

Noen av formidlingsaktivitetene på IFIKK i 2012: 

Åpen dag – smakebitforelesninger 

Alle våre fag var representert på Åpen dag 8, mars hvor følgende IFIKKere holdt 

smakebitforelesninger: Lene Liepe og Brigitte Stolpmann (kunsthistorie), Dag Haug, Eirik Welo 

og Anastasia Maravela (latin og gresk), Christine Amadou og Trond Berg Eriksen (idehistorie) og 

Tove Pettersen og Torstein Tollefsen (filosofi) 

 

Konferanser 

Tre større konferanser ble avholdt på IFIKK i 2012: 

Exploring Ancient Languages through Corpora 

Simone de Beauvoir: Philosophy, Litterature and the Humanities 

New Visions: Munch and Modern Media 

 

Seminarer 

Hele syv faste seminarrekker var aktive ved IFIKK i 2012, og til sammen ble nærmere hundre 

seminarer avholdt i året som gikk. 

 

Større gjesteforelesninger 

Eitremforelesningen 2012 ble gitt av Professor René Nünlist fra Kölns universitet. 

 

Bokutgivelser 

Med dette mener vi trykksaker der IFIKK-ansatte er enten forfatter, medforfatter, redaktør, 
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medredaktør eller oversetter. Vi tar av kapasitetshensyn ikke med trykksaker der IFIKK-ansatte 

kun bidrar med enkeltartikler. I alt ble fjorten bøker utgitt av instituttets ansatte presentert på 

våre nettsider i 2012. 

 

Ressurser: Organisasjon, økonomi og personale 

Mål: IFIKK skal være et undervisnings- og forskningsmiljø som får frem det beste hos sine 

ansatte og studenter i tråd med instituttets målsettinger.  

 

IFIKKs lederteam har fortsatt sitt arbeide i 2012, og erfaringene med fagledere i lederteamet er 

gode. I høstsemesteret gikk instituttleder ut i permisjon, og Camilla Serck-Hanssen trådte  inn 

som hennes vikar.  I løpet av 2012 snudde den økonomiske situasjonen fra å være dyster, til å bli 

vesentlig forbedret både på kort og lang sikt. Dette førte til stor aktivitet med tanke på å 

kunngjøre faste vitenskapelige stillinger, skaffe vikarer i påvente av faste tilsettinger, samt å 

rekruttere til kunngjorte stillinger i flere eksternfinansierte prosjekter.  I løpet av året har 

nyansettelser ført til at vi har flere midlertidig ansatte enn fast ansatte. I administrasjonen har vi 

hatt en avgang, samtidig som en fast ansatt var i permisjon store deler av året.  

 

Styret 

Instituttstyret holdt ni møter i 2012 og behandlet 36 vedtakssaker. 

 

Valg av nytt styre 2013 – 2016 

Nytt styre ble valgt for perioden 2013 – 2016. Stemmeopptelling ble holdt på Karen Hauglands 

kontor fredag 23. november 2012 kl 14.00. Tilstede var valgstyret: Ragnhild Martine Bø (MVA), 

Olav Gjelsvik (FVA) møtte for Ina Blom, Ellen Evju Jahr (TA), Hedda Susanne Molland (STUD) og 

Karen Haugland (administrativ leder) 

Valgoppslutning: FVA: 52.5%,  MVA: 42%, TA: 73.7%, Studenter: 1,74%. Det var ingen 

forkastede stemmer. 

Følgende representanter ble valgt: 

FVA - faste representanter: Øystein Linnebo, Bente Larsen, Espen Schaanning 

FVA – vara: Reidar Aasgaard - 1. vara, Jan-Erik Ebbestad Hansen - 2. vara, Thomas Krogh - 3. 

vara 
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MVA - fast representant: Trude Talette Rørvik Simonsen 

MVA – vara: Ingrid Lossius Falkum - 1. vara, Lars Fredrik Janby - 2. vara 

TA - fast representant: Karen Skadsheim Sikkeland 

TA – vara: Pia Søndergaard - 1. vara, Erlend Bronken - 2. vara 

Studentene - faste representanter: Sofus Andreas Vikeså Kjeka, Henriette Sofie Tønnessen 

Studentene – vara: Håkon Sjøvold - 1. vara, Daniel Josdal - 2. vara 

 

Lederteam 

Lederteamet har bestått av instituttleder, administrativ leder, studieleder og fagledere og denne 

modellen videreføres med noe endret fordeling av ansvarsområder mellom faglederne.  

 

Økonomi 

Ved årets slutt var virksomheten ved IFIKK preget av høy aktivitet i forbindelse med tilsetting i  

flere kunngjorte faste vitenskapelige stillinger. Omstillingsmidler og styrket basis har muliggjort 

tilsettinger av vikarer i påvente av fast tiltredelse fra og med januar 2013. På slutten av året fikk 

vi tildelt ytterligere eksternt finansierte prosjekter fra NFR og opprettholder dermed trenden 

med relativt høyt innslag av EFP.  

I 2012 har IFIKKs økonomiske situasjon bedret seg betraktelig, både som resultat av vedtatt 

tiltaksplan, bedre kontroll med undervisningsressurser samt omstillingsmidler og bedret 

basisbevilgning. I et langtidsperspektiv er den økonomiske situasjonen bedret, men det er 

fremdeles grunn til å følge utviklingen nøye og ha budsjettdisiplin. Omstillingsmidler er 

kortsiktige midler, og dersom vi ikke klarer å bruke dem etter hensikten vil inntektene falle om 

få år. 

Hovedinstituttet hadde et overskudd i 2012 på 6,5 mill. mot opprinnelig budsjettert 4,1 mill. 

Dette skyldes hovedsakelig  større bevilgning enn budsjettert (for eksempel over 2 mill. mer til 

stipendiater og postdoc og en del ekstrabevilgningeri løpet at året). Til drift (inkludert reiser, 

seminarer etc) ble det brukt en snau mill. mindre enn budsjettert. IFIKK hadde flere avganger 

blant sitt personale, men nyansettelser ble noe utsatt pga omstillinger internt og tidligere 

usikkerhet om instituttets økonomiske bæreevne hvis det store volumet av prosjekter skulle 

avta om noen år.  

Vi har stort sett  igangsatt alle planlagte aktiviteter, med unntak av å tilsette vikar i en av seks 

kunngjorte faste stillinger.  Vi skal vedta ny stillingsplan i 2013, og denne må selvsagt sees opp 
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mot langtidsbudsjettet.  Da vi stadig når målene vi har satt oss når det gjelder EFV er dette heller 

ikke per i dag et område som krever spesielt fokus.  Vi bør imidlertid ikke forvente at IFIKK skal 

kunne beholde en så stor andel EFV over tid. Studiepoengsproduksjonen er den største 

inntektskilden vår, og videre arbeide med tilpasning av undervisningsressurser og tilbud  vil 

fortsatt være et område vi vil arbeide med. 

 

 

Nye stillinger 

I alt ble 26 nye kolleger tilsatt ved IFIKK og CSMN i 2012. To ble tilsatt i faste stillinger og de 

resterende i rekrutteringsstillinger. I samtlige fagområder overstiger kvinneandelen av nye 

ansatte 40%. 

 

Vedlegg: 

1. Organisasjon: Styret, lederteam, programledere, verneombud 

2. Oversikt over forskningsprosjekter 
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Organisasjon: Styret, lederteam, programledere, verneombud 

 

Styrets sammensetning i 2012: 

Instituttleder Mathilde Skoie  Vara og stedfortreder Eyjólfur Emilsson 

Fast vit. Dag Haug   Vara Jan-Erik Ebbestad Hansen 

Fast vit. Camilla Serck-Hanssen Vara Øivind Storm Bjercke 

Fast vit. Lena Liepe   Vara Thomas Krogh 

Midl. vit. Anders Strand   Vara Jonas Jervell Indregard  

Adm. Caroline Hansen   Vara Erlend Bronken 

Ekstern Bodil Stenseth  Vara Arnhild Skre 

Studenter:    Vara studenter: 

Victoria Szepesy   Eivind Lønaas  

Øystein Sjøtveit   Sofus Vikeså Kjeka 

     Håkon Sjøvold 

Sekretær for styret er administrativ leder Karen M. Haugland 

 

Instituttets ledelse 

Lederteam  

Instituttleder Mathilde Skoie (Camilla Serck-Hanssen vikar fra 01.07.2012) 

Instituttleder fungerte i denne perioden også som undervisiningsleder og forskningsleder. 

Administrativ leder Karen M. Haugland  

Studieleder Astrid Lied  

Eyjólfur Emilsson (fagleder filosofi), Bjørn Ramberg H12 

Aksel Øijord (fagleder exphil) 

Reidar Aasgaard (fagleder idehistorie) 

Lena Liepe (fagleder kunsthistorie) 

Eirik Welo (fagleder klassiske språk) 

 

Programrådenes medlemmer i 2012 

Programråd for kunsthistorie:  

 



14 

 

Det er ett felles programråd for årsenheten samt bachelor- og masterprogrammene i 

kunsthistorie. 

 

Programrådsleder var Lena Liepe.  

 

Vitenskapelig tilsatte  

Kjetil Fallan     Vara Bente Larsen 

Espen Johnsen    Vara Ina Blom  

Erik Mørstad     Vara Øivind Storm Bjerke  

Anny Fremmerlid    Vara Brigitte Stolpmann  

 

Ekstern representant: 

Mai Britt Guleng, Nasjonalmuseet  

Studentrepresentanter: 

Inger Ragnhild Aas    Vara Margrethe Gauksheim 

Hedda Grevle Ottesen    Vara Benedicte Strugstad 

 

Studentrepresentanter: 

MA – Johnny Amundsrud, vara Tina Cecilie Jensen  

BA – Anniken Forsberg, vara Simen K. Nielsen 

 

Teknisk-administrativ representanter:  

Studiekonsulent Pia Søndergaard, vara studie- og programkonsulent Karen Sikkeland.  

Sekretær: Programkonsulent Cecilie Boholm  

 
 

Programråd for idéhistorie i 2012:  

Idéhistorie har et program- og linjeråd som er ansvarlig for masterprogrammet i idéhistorie og 

studieretning idéhistorie på bachelorprogrammet i filosofi og idéhistorie. 

Programrådsleder var Reidar Aasgaard.  

Vitenskapelige medlemmer:  

Alle ansatte på idéhistorie, inkludert stipendiater 



15 

 

Teknisk-administrativt medlem: studiekonsulent Monica Bothner frem til og med 9. april 2012, 

deretter  Karen Sikkeland 

Studentrepresentanter: 

Martin Fjeld  

Vilde Pettersen  

Marie Skyberg Borgen  

Sekretær: programkonsulent Hanne K. Lindemann 

 

Programråd for filosofi i 2012:  

Filosofi har et program- og linjeråd som er ansvarlig for masterprogrammet i filosofi og 

studieretning filosofi på bachelorprogrammet i filosofi og idéhistorie. 

Programrådsleder i våren 2012 var Eyjólfur Emilsson. Høsten 2012 var det Bjørn Ramberg 

Vitenskapelige medlemmer:  

Olav Asheim 

Christel Fricke 

Carsten Hansen 

Camilla Serck-Hanssen 

Torstein Tollefsen 

 

Varaer for de vitenskapelig tilsatte: 

Kjell Eyvind Johansen 

Øyvind Rabbås 

Teknisk-administrativ representant: Caroline Hansen 

Studentrepresentanter: 

Daniel Gitlesen (V12) 

Øystein Sjøtveit (V12) 

Daniel Aam (H12) 

Thomas Midttun Tobiassen (H12) 

Sekretær: Hanne Lindemann 
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Emneråd for Exphil  

Exphil har et eget emneråd opprettet av instituttleder ved IFIKK i januar 2012. Emnerådets 

leder er Aksel Øijord. 

Vitenskapelig ansatte: 

Jens Saugstad og Einar Bøhn (vara: Ragnar Myklebust) 

Representant fra gjennomføringsstipendiatene: ubesatt 

Teknisk-administrativ representant: Mette Vidnes 

Studentrepresentant: Øystein Hveding 

Studentrepresentant med møte-, tale- og forslagsrett: Inga Eidsvåg 

 

Programråd for antikkprogrammene:  

Det er ett felles programråd for bachelor- og masterprogrammene i antikk kultur og klassiske 

språk. 

Programrådsleder  i 2012 var Eirik Welo.  

Vitenskapelig medlemmer: 

Jens Braarvig 

Lena Liepe  

Torstein Tollefsen  

Knut Ødegaard  

 

Teknisk-administrativ representant: Magne Rønningen 

Studentrepresentanter: 

Eivind Lønaas  

Roger Bakke (V12)  

Mads Ivar Knutsen (H12) 

Sekretær: Karen Skadsheim Sikkeland 

 

Verneombud i 2012: Kjetil Fallan  
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Oversikt over aktive forskningsprosjekter 2012: 

Addiction, Choice & Responsible Agency  

Agency, Perception and Representation  

Agency and Values  

Animal Agency  

Archive in Motion (AiM)  

Barndom i antikken og tidlig kristendom  

Caput Mundi  

Collingwoods teori om spørsmål og svar i humanistisk forskning  

Context and Communication  

DAMOS: Database over mykensk ved Universitetet i Oslo  

Det Filosofiske Grunnlag for Systembiologi  

Distributive and political justice: How can we meet the challenges of global justice?  

Dåp hos Augustin  

Et nyklassisistisk nettverk i europeisk arkitekturhistorie  

Faust-litteraturens historie på 1500-tallet  

Filosofi- og idéhistorie 600 f.Kr. - 1800 e.Kr.  

Heilskapleg erfaring  

Horats (A New Horace)  

Kampen mellom norske kulturradikalere og verdikonservative på 1900-tallet  

Linguistic Competence  

Linstow: et livsverk i Europas periferi  

Mature Action and its Defects  

Metarepresentation  

Metonymi i kontekst og kommunikasjon  

Middelalderens bilder: Fortolkning og forståelse  

Munch og modernitet  

Norsk arkitektur og design 1950-1970  

Oslo Happiness Project  

Personal Autonomy, Addiction and Mental Disorder  

Plurals, Predicates, and Paradox: Towards a Type-Free Account  

Reduksjon og kausalitet i lys av biologi   

Social and Moral Norms in Intentional Action  

Spiritualisme og nyreligiøsitet i nyere norsk kulturhistorie  
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Strengthening Research Capacity in the Papyrus Collection of the Oslo University Library (2012-

2015)  

The Third Place  

Thomas' barndomsevangelium 
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