
 

 

Til:  Instituttstyret       D-sak 2/2014 

 Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

Fra: Instituttleder  

Møtedato:  03.04.2014 

Sakstype:  Diskusjonssak 

Notat: 26.03.2014 

Saksbehandler:  ZS 

Oppfølgingsplaner: retning og prosess 
 
I følge fakultetsstyrets endelige vedtak i Prosess faglige prioriteringer (29.11.13) skal 

instituttene lage oppfølgingsplaner.  Fakultetsstyret har besluttet at basismodulen for faglige 

prioriteringer (publisering, prosjektakkvisisjon, forskerutdanning, deltakelse og samarbeid) samt 

studiekvalitet (søkning, gjennomføring, mobilitet, forskningsnærhet, internasjonalisering og 

relevans) vil være parameterne både for å identifisere miljøenes styrker og svakheter og for å 

sette utviklingsmål.  

 

Instituttenes oppfølgingsplaner skal bygge på tre hovedprinsipper, som omfatter både studier og 

forskning:  

 

• Kvalitet. De sterkeste miljøene skal identifiseres og støttes, slik at kvalitet bygges på 

kvalitet  

• Konsentrasjon og spissing. Forskningsaktivitetene og studietilbudet skal konsentreres 

for å skape gode, robuste og økonomisk bærekraftige miljøer og studietilbud  

• Samarbeid og utviklingspotensial. Samarbeid skal utvikles, for nyskapning og økt 

konkurranseevne i kampen om eksterne prosjektmidler  

 

Oppfølgingsplanene må identifisere miljøenes potensial, vise hvilke mål som settes og hvilke 

virkemidler som skal bidra til å nå målene.  

 

Instituttet må også vise hvordan de vil skjerme/prioritere de fagene som vedtas prioritert av 

fakultetet. At et fagområde er vedtatt som prioritert av fakultetsstyret og tilføres øremerkede 

midler, skal ikke bety en nedprioritering av samme fag i instituttets basisbevilgning.  

 

Oppfølgingsplanene skal vedtas av instituttets styre og behandles av Fakultetsstyret i løpet av 

høsten 2014.  

 

Fagmiljøene ved IFIKK har allerede høsten 2013 levert innspill både til stillingsplan og 

oppfølgingsplan. I IFIKKs budsjett ligger det midler til oppfølging av faglige prioriteringer og i 

forslag til stillingsplan ligger det stipendiatstillinger som skal deles ut i forbindelse med 

oppfølgingsplanene.   

http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2013/protokoller/131129-protokoll.xml
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Instituttledelsens forslag er at lederteamet og fagmiljøene arbeider frem en plan i løpet av våren. 

Endelig vedtak av oppfølgingsplan er satt opp på møtet 22. mai.   

 

Det styret nå bes om å diskutere og ta stilling til er om de ønsker å legge noen føringer på det 

videre arbeidet. F.eks.: 

 Ønsker man å stille noen krav til selve planen utover de som er gitt av fakultetsstyret?  

 Hvordan tenker man seg fordeling av midler og stipendiatstillinger – prosess og 

retningslinjer? 

 



 

 

Til:  Instituttstyret       V-sak 2-2014 

 Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

Fra: Instituttleder  

Møtedato:  03.04.2014 

Sakstype:  Vedtakssak 

Notat: 26.03.2014 

Saksbehandler:  KMH 

Hvor vil IFIKK? Utkast til ny stillingsplan 
 
I styrets siste møte i 2013 ble det orientert om status og føringer i forbindelse med arbeidet med ny 

stillingsplan og oppfølgingsplan etter fakultetsstyrets vedtak om faglige prioriteringer (se saken her). I 

tiden som har gått har vi sammen med fagmiljøene arbeidet videre med å konkretisere et utkast til 

stillingsplan. Arbeidet har foregått ved dialog med fagmiljøene, og et større seminar i Roma for 

emnerådet i exphil og programrådet i filosofi, noe som har resultert i en anbefaling.  Resultatet av 

dialogene og seminaret har så blitt sydd sammen av lederteamet.  

 

I sitt møte den 27. februar diskuterte styret utkastet til stillingsplan. Styret var generelt positive til den 

foreslåtte planen. Det ble imidlertid etterlyst at selve dokumentet klargjør hvordan noen fagområder 

prioriteres, og andre ikke. I tillegg anbefalte styret at avsnittet om filosofi også tar inn argumentasjon 

som styrker de forskningsmessige aspektene. Disse endringene samt en liten spissing av prioriteringen er 

lagt inn i det nye forslaget.  

 

I dette møtet skal planen vedtas. I tillegg til de allerede foreliggende sakspapirer i tidligere runder er siste 

versjon av instituttets langtidsbudsjett med informasjon om det økonomiske grunnlaget for planen lagt 

ved som del av beslutningsgrunnlaget.  

 

Forslag til vedtak: 

Instituttstyret vedtar stillingsplanen for IFIKK 2014-2018. 

 

 

Sakspapirer: 

Utkast til stillingsplan for IFIKK 2014-2018 

Langtidsbudsjett for IFIKK 2014-2018 med kommentarer 

 

http://www.hf.uio.no/ifikk/om/organisasjon/styret/moter/2013/2013_12_12/d-sak-1-saksframlegg-hvor-vil-ifikk.pdf
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Stillingsplan for IFIKK 2014-18 

Endelig versjon til vedtak i styrets møte 03.04.2014 

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) har i dag 112,8 årsverk over eget 

grunnbudsjett. Disse fordeler seg på følgende kategorier: 18,8 årsverk administrativt tilsatte og 94 

årsverk i vitenskapelige stillinger (Kilde: Database for høgre utdanning). De vitenskapelig ansatte er 

fordelt på fire fagmiljøer og et senter, Centre for the Study of Mind in Nature (SFF). Filosofimiljøet er 

det største med 31 fast ansatte. Deretter følger kunsthistorie med 10, idehistorie med åtte og klassiske 

språk med seks. På studiesiden har instituttet en årsenhet (kunsthistorie), tre bachelorprogrammer 

(antikk kultur og klassiske språk, filosofi og idehistorie og kunsthistorie) og fire masterprogrammer 

(antikk kultur og klassiske språk, filosofi, idehistorie og kunsthistorie). I tillegg har instituttet ansvar 

for Examen Philosophicum for hele UiO.  

 

Oppfølging av forrige stillingsplan og status for ansettelser  

IFIKKs forrige stillingsplan gikk ut 2013. Vi har i perioden 2009 til 2013 ansatt 14 fast vitenskapelig 

ansatte (hvorav fem tiltrer i 2014). I tillegg har vi tre stillinger i prosess. Tilsettingene har langt på vei 

vært i tråd med forrige runde faglige prioriteringer da ni av tilsettingene har skjedd i filosofi og 

klassiske språk.  

I sin tilbakemelding på vår forrige stillingsplan oppfordret HF oss til å utrede situasjonen ved Exphil 

når det gjelder kapasitet og kostnader. Dette har blitt gjort i flere omganger i perioden, og vi står nå 

overfor en større omlegging av studietilbudet som et resultat av dette.  

 

Handlingsrom fremover  

IFIKK vil i den kommende perioden få en noe svekket økonomisk situasjon. Basisbevilgningen 

reduseres ved overgang til ny budsjettmodell, noe som i særlig grad skyldes nedgang i 

studiepoengsproduksjon. Et relativt stort akkumulert overskudd ved starten av perioden forventes 

gradvis å reduseres de neste årene slik at vi i 2018 antas å gå i balanse. Gitt disse premissene er det 

allikevel rom for å tilsette i 11 nye fast vitenskapelige stillinger i den perioden stillingsplanen omfatter.  

Da tilsettinger erfaringsmessig vil ta noe tid, og det er relativt store overskudd i begynnelsen av 

perioden, er det også rom for noen midlertidige stillinger. Fram til 2018 forventer vi minst 11 

avganger. Anslaget bygger på at samtlige sitter i sine stillinger til de fyller 70. Erfaringsmessig vil en 

del gå av ved fylte 67, noe som øker anslaget opp til 16.  

 

Overordnet strategi og kriterier  

UiOs hovedambisjon er «å utvikle et internasjonalt toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, 

formidling og innovasjon skal virke sammen på sitt beste» (UiO 2020). I tråd med dette har IFIKK 

som mål «å tilby og levere landets beste undervisning, forskning og formidling på sine fagområder» 

(IFIKK 2020). Innenfor filosofi tar vi mål av oss å bli det sterkeste undervisnings- og 

forskningsmiljøet i Skandinavia, og også på andre felt innen våre øvrige fag er vi allerede ledende i et 

skandinavisk perspektiv, f.eks. innen papyrologi, design- og barndomshistorie. Universitetets viktigste 

ressurs er menneskene som jobber her. Stillingsplaner og utlysningstekster er følgelig de kanskje 

viktigste strategiske redskapene instituttene har for å oppnå sine mål.  
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I tråd med den siterte formuleringen fra UiO 2020 er en hovedutfordring å få kjerneoppgavene til å 

«virke sammen på sitt beste». Denne stillingsplanens viktigste gjennomgående grep for å få til det er 

prioritering av forskningsbasert undervisning og følgelig ansettelser i førstestillinger.  

Prosess faglige prioriteringer ved HF (heretter HFs faglige prioriteringer) som ble avsluttet høsten 

2014 er en del av strategien for å nå UiOs mål. De viktigste kriteriene som ble brukt i denne prosessen 

var  

 Høy publisering (også internasjonalt)  

 Prosjekter med høy eksternfinansiering  

 Forskerutdanning og langvarig forskningssamarbeid  

  

For ytterligere beskrivelse av disse vises til prosessens akter.  

I tillegg er fakultetet i en omstillingsprosess der viktige nøkkelord er å oppnå faglig konsentrasjon og 

robusthet. Dette er en prosess mange av våre fag er inne i gjennom kombinasjonen av 

forskningsmessig satsning på sterke områder og omlegging til en mindre personavhengig 

emneportefølje (særlig på BA-nivå).  

Både kriteriene for og resultatene fra HFs faglige prioriteringer og fakultetets omstillingsarbeid må 

ligge til grunn også for IFIKKs prioriteringer. Men hovedkriteriene for de faglige prioriteringene 

forholdt seg hovedsakelig til forskning. Vi må derfor i vår begrunnelse av stillinger supplere disse 

kriteriene med hensyn til  

  Undervisningskvalitet  

IFIKK skal også være en ledende undervisningsinstitusjon, men vi sliter med frafall. Dette har 

konsekvenser både for faglig rekruttering, for vårt omdømme og økonomisk. Instituttet har for tiden en 

nedadgående studiepoengproduksjon. Selv om vi innhenter relativt sett mye ekstern finansiering ligger 

vår hovedfinansiering i studiepoeng. Derfor må en stillingsplan for IFIKK ta hensyn til hvor vi har 

studiemessige forpliktelser (f.eks. Exphil) og muligheter (de større undervisningsfagene). Dette kan til 

en viss grad gjøres gjennom utlysningstekster som krever bred undervisningskompetanse (se nedenfor), 

men må også være en faktor i vurderingen av hvilke stillinger som lyses ut. F.eks. er det viktig å ta i 

betraktning at en konsekvens av å være et forskningsmessig sterkt miljø ofte er at forskere blir frikjøpt 

slik at man får mange midlertidige ansettelser.  

 Samfunnsrelevans og formidling  

IFIKKs fag er viktige leverandører av «klassisk dannelse» og fundamentale kritiske, etiske og 

historiske perspektiver. Våre ansatte opptrer som eksperter og deltar i offentlige komiteer. Samtidig 

gir flere av fagene undervisningskompetanse i videregående skole (i fagene «Historie og filosofi», 

«Religions- og etikkfag» og «Antikkens kultur»). Man har fra IFIKKs rekker rekruttert mange 

kandidater til museumssektoren og sentrale posisjoner i norsk offentlighet. Formidling står helt 

sentralt her og er viktig for begrunnelsen av vår eksistens overfor samfunnet for øvrig.  

 Dynamikk  

Til slutt er det viktig at vår stillingsplan også inneholder et dynamisk element i forhold til HFs faglige 

prioriteringer. Bl.a. som et resultat av det tydelige fokuset på kriteriene i prosessen har det allerede 

skjedd flere positive endringer på IFIKK siden måletidspunktet. Videre finnes det mange gode 

undermiljøer ved instituttet som, dersom enheten i faglige prioriteringer (fagnivået som ble vurdert) 

hadde vært annerledes, kunne nådd opp.  

Fakultetsstyret har ønsket at alle miljøer skal lage oppfølgingsplaner og prosessen med IFIKKs 

oppfølgingsplan går nesten parallelt med stillingsplanen og vi har også lagt inn en direkte kobling (se 

punktet om midlertidige satsinger).  



3 

 

Utlysningstekster  

Det er utlysningstekstene som angir den faglige innretningen på de enkelte stillinger og som alle de 

forskjellige leddene i ansettelsesprosessen tar utgangspunkt i. Det er derfor essensielt at 

utlysningstekstene reflekterer våre strategier. Mens kvalifikasjoner og kompetansekrav følger 

fakultetets standardmaler (der f.eks. formidlingsaspektet allerede er ivaretatt), er det vi som definerer 

fagområde og evt. ytterligere fagspesifikke krav. Ettersom utlysningstekster etter fakultetets 

presisering i høst fremover kun vil komme som orienteringssaker til styret, er det viktig at styret 

knesetter noen prinsipper her, samt at stillingenes faglige innretning beskrives tydelig nok.  

Som hovedprinsipp for å balansere ønsket om toppforskning med våre undervisningsbehov vil alle 

våre utlysningstekster kreve at søkerne har undervisningskompetanse («area of competence») i ett eller 

flere felt innenfor vår undervisningsportefølje i tillegg til sitt fagfelt («area of specialisation»).  

Mens det i noen tilfeller er ønskelig å definere mer spissede fagfelt i utlysningen, vil vi i andre tilfeller 

bruke mer åpne utlysninger for å sikre oss et større søkergrunnlag. Sistnevnte er også en strategi som 

anbefales for å få flere kvinnelige søkere – et behov vi ser særlig på filosofi og idehistorie. For at de 

mer åpne utlysningene skal ha potensial for å utnytte våre forskningsmessige styrker vil vi legge inn 

en passus om at fortrinn kan gis til søkere som knytter an til sterke forskningsområder.  

 

Forslag til stillinger med begrunnelser  

På bakgrunn av de ovennevnte strategiske vurderingene ønsker IFIKK i denne planen å 

stillingsmessig styrke filosofi og klassiske språk i forhold til dagens situasjon. Kunsthistorie 

beholder status quo, mens idehistorie reduseres noe. Her følger begrunnelse og fordeling: 

 

Filosofi og exphil  

 
Filosofi er i dag et faglig prioritert område og miljøet tar mål av seg å bli Skandinavias beste 

filosofimiljø. Dette målet kan nås ved å bygge på allerede eksisterende forskningsstyrker og å fortsette 

å rekruttere gode forskere og undervisere. I den nærmeste fremtid kommer alle avganger (7) på Exphil. 

IFIKK har de siste år hatt en politikk der man har ansatt i førstestillinger utlyst relativt bredt med 

undervisning både på filosofi og Exphil. En fortsettelse av dette vil gi filosofi en unik sjanse til å nå 

sine mål samtidig som man styrker den forskningsbaserte undervisningen ved UiOs største emne.  

 

Det forutsettes imidlertid noen strukturelle endringer på Exphil for at dette skal være bærekraftig. En 

arbeidsgruppe har utredet forskjellige muligheter som 

ikke skal gå utover den totale studiekvaliteten og legger til grunn det beste i seminarmodellen.  

 

• Ut fra en behovsanalyse og betraktningene ovenfor ønsker IFIKK å utlyse 4 nye 

førstestillinger i perioden forutsatt at arbeidet med strukturelle endringer settes i verk. 

 

I tråd med eksisterende politikk ønsker vi åpne utlysninger med fortrinn for søkere med en 

forskningsprofil som knytter an til allerede sterke forskningsfelt ved filosofimiljøet ved IFIKK slik at 

vi kan fortsette å rekruttere i toppsjiktet internasjonalt. Våre undervisningsbehov skal dekkes ved å 

kreve at søkerne har undervisningskompetanse på ett eller flere felt hvor vi har sterke 

undervisningsbehov. Dette kan dreie seg om vitenskapsfilosofi, tidlig moderne filosofi, 1800-tallets 

filosofi, politisk filosofi, og feminisme (også for å tiltrekke seg kvinnelige søkere). Søkerens faglige 

bredde og fagkompetanse med relevans for Exphil-undervisning teller positivt. Gitt at vi skal fylle et 

undervisningsbehov som oppstår også ved Exphil, hvor storparten av undervisningen foregår på norsk, 

er det spesielt viktig at det ordinære språkkravet følges opp i utlysning og 

søknadsbehandling. 
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Idehistorie  

Som forsknings- og undervisningsfag er idéhistorie på IFIKK enestående i Norge. Faget har et godt 

studentgrunnlag og har rekruttert mange kandidater til sentrale posisjoner i norsk offentlighet (særlig i 

media og forlag). Idehistorie er en viktig leverandør av både «klassisk dannelse» og kritiske historiske 

perspektiver, samtidig som det gir undervisningskompetanse i videregående skole (i fagene «Historie 

og filosofi» og «Religions- og etikkfag»). Studentpotensialet vil kunne utnyttes ytterligere i det nye 

tverrfaglige masterprogrammet i Europeisk kultur der faget utgjør en kjerne. Idehistorie har sterk 

offentlig profil og en unik posisjon innenfor humaniora når det gjelder samfunnsrelevans, gjennom 

aktiv formidling og samfunnskontakt.  

Faget er i ferd med å gjennomgå en spissing og internasjonalisering. Idéhistorie fokuserer på 

forskningssatsninger innen antikken og middelalderens idehistorie, europeisk kunnskapshistorie og 

tekstkultur, samt norsk og nordisk intellektuell historie i en internasjonal kontekst, i tråd med både 

IFIKKs, HFs og UiOs strategier og satsninger. Rekruttering av postdoktorer og stipendiater til 

prosjektet «Spede stemmer fra fortiden» har allerede bidratt vesentlig til en internasjonalisering av 

miljøet og styrket den internasjonale dimensjonen i den allerede kvantitativt høye publiseringen. Faget 

har i perioden tre avganger.  

 IFIKK ønsker på bakgrunn av dette å lyse ut 2 førstestillinger. To brede utlysninger med 

tilknytning til forskningssatsningene samt hensynet til det nye EKUL-programmet: én med 

særlig fordypning i europeisk kunnskapshistorie og tekstkultur og én med særlig fordypning 

innenfor norsk og nordisk idéhistorie.  

Kunsthistorie  

Kunsthistorie ved UiO er det største kunsthistoriemiljøet i Norge. Det er et fag under stor forandring 

og faglig utvikling. Særlig arbeides det mot en forsknings- og undervisningsmessig spissing innenfor 

områdene modernitet og modernisme. Dette område inngår også i en strategisk satsning på Munch, og 

den nye tverrfakultære satsingen omkring ’the nordic model’. Kunsthistories forskningssatsning 

inkluderer også arkitektur og designhistorie - begge områder med stipendiater. Innenfor designhistorie 

har vi akkurat mottatt støtte fra NFR til et treårig forskningsprosjekt («Yngre forskertalenter»). 

Kunsthistorie har også opparbeidet en solid faglig kompetanse innenfor området nye medier. Innenfor 

dette feltet er det utviklet et tett tverrfaglig og internasjonalt samarbeid, bl.a. med utgangspunkt i en 

NFR-bevilgning.  

Kunsthistorie har en av de største studentmasser ved IFIKK. Faget har hatt tre avganger i forrige 

periode og forventer én avgang i kommende periode, samtidig som det kun ble allokert én ny stilling i 

forrige stillingsplan.  

 

 Med utgangspunkt i en konsolidering og styrking av kunsthistories strategiske 

satsningsområder ønsker IFIKK å utlyse tre stillinger innenfor henholdsvis modernitet og 

visualitet (hvor forskere innen nordisk modernisme vil bli gitt forrang), arkitektur og nye 

medier.  

  

Klassiske språk 

Gresk og latin er et faglig prioritert felt ved instituttet. Fagene har en sterk publikasjonsprofil og 

mange eksterne prosjekter og stipendiater. Faget har ingen ordinære avganger, men gitt den høye 

aktiviteten på prosjektfronten er bruken av vikarer i dag faretruende høy. Ingen ting tilsier at de to 

nyansettelsene ikke kommer til å bidra til denne trenden. For at faget skal bli mer robust og at 
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studentene skal få et forskningsbasert tilbud som reflekterer at dette er et faglig prioritert fag må det 

minst en fast tilsetting til. 

 

• IFIKK ønsker å lyse ut en førstestilling i latin perioden. Utlysningen vil være åpen, men 

fortrinn kan gis til kandidater som har sterke meritter innen seksjonens eksisterende 

forskningsstyrker. 

 

Stillinger på tvers  

Antikken er et sterkt felt ved instituttet både innen de prioriterte fagene filosofi og klassiske språk, 

men også på idehistorie. Videre har vi en nyansettelse på gang i den klassiske tradisjon ved 

kunsthistorie som ytterligere vil styrke dette miljøet. Vi er i en unik posisjon til å styrke dette feltet. 

Samtidig har både klassiske språk og idehistorie meldt inn ytterligere behov enn det som er dekket i 

forslagene ovenfor.  

 

 IFIKK ønsker derfor å lyse ut en delt førstestilling mellom idehistorie og klassiske språk innen 

antikken og den antikke tradisjon. Vedkommende må ha undervisningskompetanse i enten 

gresk eller latin og kunne styrke undervisningskvaliteten innen relevante 

undervisningsområder ved klassisk og idehistorie. Særlig relevante undervisningsområder vil 

være antikkens kultur- og idehistorie, antikkresepsjon og retorikk.  

 

Midlertidige satsinger  

Instituttet har for tiden et visst midlertidig handlingsrom (jf. Avsnittet «Handlingsrom» ovenfor). Dette 

ønsker vi å benytte strategisk. I forbindelse med faglige prioriteringer (virkemiddelpakker til 

prioriterte områder) får vi en del professor II-stillinger, postdoktorer samt noen stipendiater. Over 

instituttets budsjett ønsker vi dels å knytte stipendiatstillinger til instituttets oppfølgingsplan for HFs 

faglige prioriteringer, og dels å styrke vår Munch-satsning.  

Dette gir følgende resultat:  

 

 Fire Strategiske stipendiatstillinger som fordeles gjennom instituttets oppfølgingsplan til HFs 

faglige prioriteringer og ut fra kriteriene i denne prosessen.  

 Èn toårig prosjektansatt i kunsthistorie på Munch i 50 %  

 

 

  

Prioritert liste  

Listen nedenfor er laget på bakgrunn av strategiske vurderinger, handlingsrommet i vårt 

langtidsbudsjett og behov. For eksempel er det viktig å lyse ut stillinger på filosofi mens vi enda kan 

nyte godt av aktiviteten på CSMN samtidig som de nyansatte vil kunne være med på å søke andre 

eksterne prosjektmidler i forlengelsen av senteret. Klassiske fag er styrket i perioden da vi ønsker å 

utnytte den faglig prioriterte situasjonen. Kunsthistorie er satt høyt på listen da de hadde flere 
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avganger i forrige periode uten å få noen tilførsel av stillinger. Idehistoriestillingen i Europeisk 

kunnskapshistorie og tekstkultur er satt tidlig for å styrke fakultetets omstillingsprosjekt EKUL.  

Når det gjelder utlysning av filosofistillingene har vi vurdert at man får et større strategisk 

handlingsrom dersom man utlyser stillingene samlet. Da vil det være lettere å ta hensyn til både 

kjønnsbalanse og språkkompetanse. For å gi oss en fleksibilitet ut fra søkermassen og de strategiske 

vurderingene, ønsker vi i utlysningsteksten å utlyse «inntil fire stillinger» slik at vi kan velge ny 

utlysning hvis situasjonen tilsier det.  

Vi har ikke gruppert stillingene ut fra årstall da disse veldig raskt kan bli misvisende og vi ikke ønsker 

å gi mulige kandidater falske forhåpninger. De første seks stillingene ønsker vi imidlertid å lyse ut så 

raskt som mulig, dvs. våren 2014.  

 

1. Kunsthistorie: Modernitet og visualitet  

2. Idehistorie: Europeisk kunnskapshistorie og tekstkultur  

3.-6. Filosofi (lyses ut som «inntil fire»)  

7. Klassisk: Latin 

8. Idehistorie: norsk og nordisk idéhistorie  

9. Kunsthistorie: Nye medier  

10. Antikkens kultur og tradisjon: delt stilling idehistorie/klassisk  

11. Kunsthistorie: Arkitektur  

 

De midlertidige satsingene må komme tidlig i perioden, både på grunn av vårt handlingsrom, men 

også gitt at de følger perioden for HFs faglige prioriteringer og instituttets strategiske satsing på 

Munch. Fordelingen av stipendiatstillingene vil skje i forbindelse med oppfølgingsplanen til instituttet 

som skal godkjennes av fakultetsstyret høsten 2014. Utlysning vil skje umiddelbart etter dette.  

 

 



Simulering av langtidsbudsjett

Nåværende buddy pr. 10.03.2014 IFIKK basis eksl CSMN

2014 2015 2016 2017 2018

Overført fra i fjor -10 646 478 -14 907 374 -12 532 740 -12 546 201 -11 164 646

Inntekter -83 640 866 -83 489 071 -84 158 878 -83 164 844 -85 159 412

Personalkostnader 71 935 491 79 921 172 78 302 884 78 603 866 78 892 469

Driftskostnader 7 444 479 5 942 533 5 842 533 5 942 533 5 942 533

Driftsresultat( isolert resultat) -4 260 896 2 374 634 -13 461 1 381 555 -324 411

Akkumulert resultat -14 907 374 -12 532 740 -12 546 201 -11 164 646 -11 489 057

Buddy med simuleringer pr. 10.03.2014 IFIKK basis eksl CSMN

2014 2015 2016 2017 2018

Overført fra i fjor -10 646 478 -14 781 554 -11 616 024 -9 385 802 -4 638 543

Inntekter -83 640 866 -79 489 071 -80 158 878 -79 164 844 -81 159 412

Personalkostnader 72 061 311 76 712 067 76 546 568 77 969 570 79 175 895

Driftskostnader 7 444 479 5 942 533 5 842 533 5 942 533 5 942 533

Driftsresultat( isolert resultat) -4 135 076 3 165 529 2 230 223 4 747 259 3 959 015

Akkumulert resultat -14 781 554 -11 616 024 -9 385 802 -4 638 543 -679 528

Følgende simuleringer er gjort i tabellen ovenfor:

Eksternfinansierte prosjekt Ingen endring

Inntekter fra EU-prosjekt Ingen endring

Publikasjonspoeng Ingen endring

Endring i rammen   2015: -4000000  2016: -4000000  2017: -4000000  2018: -4000000

Studiepoengsproduksjon Ingen endring

Driftskostnader Ingen endring

Nye stillinger Førsteamanuensis:    2015: -8  2016: -6  2017: -4  2018: -1

Stipendiater:    2015: 4  2016: 4  2017: 4  2018: 2

Post.doc:    2015: 0,5  2016: 0,5
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Kostnader (oppdatert) Akkumulert resultat nåværende buddy Akkumulert resultat oppdatert buddy
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I scenariet under er følgende forutsetninger lagt til grunn: Bevilgningen til IFIKK basis reduseres med 
fire millioner årlig fra og med 2015. Dette er en følge av justering av budsjettmodellen.  Det er lagt 
inn 11 ny førstestillinger i perioden. Tiltredelsestidspunktene er fordelt utover i perioden med fire 
tiltredelser høsten 2015, to i 2016 og to i 2017, og tre i 2018. Det er i tillegg lagt inn fire treårige 
stipendiatstillinger samt en 50 % stilling som forsker i to år fra og med 2015.  Det er også tatt høyde 
for kjente avganger i perioden. 
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Studiekvalitetsrapporten 2013 
 
Rapporten omhandler studiekvaliteten ved emner og studieprogrammer tilknyttet Institutt for filosofi, 

idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK). Rapporten er basert på administrativ statistikk, 

evalueringer av emner, tilsynssensorrapporter og innspill fra programmene og faglederne. Den er laget 

etter fakultetets mal.   

 

Formålet med rapporten er å gi et bilde av studiekvaliteten ved IFIKK som helhet i 2013. Rapporten er 

utarbeidet av undervisningsleder og behandlet av instituttets lederteam. I følge HFs retningslinjer skal 

studiekvalitetsrapporten sendes til fakultetet etter styrebehandling.  

 

Forslag til vedtak: 

Instituttstyret vedtar studiekvalitetsrapporten 2013 



IFIKKs studiekvalitetsrapport for 2013

Instituttet tilbyr følgende studieprogrammer: årsenhet, bachelor- og masterprogram i 
kunsthistorie, bachelorprogram i filosofi og idéhistorie, masterprogrammer i henholdsvis 
filosofi og idéhistorie samt bachelor- og masterprogram i antikk kultur og klassiske språk. 
Emneporteføljen utgjøres av rundt 300 emner innenfor disse fagene.

IFIKK har også ansvaret for Universitetet i Oslos største emne, Examen philosophicum. Selv 
om malen for denne rapporten først og fremst etterspør opplysninger om 
studieprogrammer, vil vi også etter beste evne flette inn opplysninger om Examen 
philosophicum der det er mulig og relevant.

Rapporten er basert på administrativ statistikk, evalueringer av emner, rapporter fra 
tilsynssensorer og innspill fra programmene og faglederne.

0 Hvilken behandling får rapporten i instituttets organer?

Rapporten er behandlet i IFIKKs styre den 27. mars. Det vil bli orientert om rapporten i 
samtlige program- og emneråd i løpet av våren 2014.

1 Instituttledelsens strategiske vurderinger

IFIKK opplever fortsatt god tilstrømning til våre studieprogrammer, både på bachelor- og 
masternivå (og ikke minst til årsenheten i kunsthistorie). Vi er altså i en god posisjon til å 
gjøre en bedre jobb med de områdene som berøres i denne rapporten: studiekvalitet, 
praksis, internasjonalisering og læringsmiljø. Tilbakemeldinger fra studentene viser også at 
de trives på IFIKK.

Allikevel står instituttet overfor mange utfordringer. Studiepoengproduksjonen i 2013 viser 
en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. Instituttet har kommet for kort i 
arbeidet med å integrere praksis i studieløpene og i å gjøre studiene mer relevante for 
arbeidslivet. Altfor få benytter seg av tilbud om studier i utlandet enten via instituttets 
egne avtaler med internasjonale samarbeidspartnere eller via UiOs avtaler.

Samtidig var 2013 året da to av fagmiljøene på IFIKK kom godt ut av prosessen rundt 
Faglige prioriteringer, og dette vil forhåpentlig gjøre arbeidet med utfordingene vi har nevnt 
ovenfor lettere. Idéhistorie deltok i 2013 sammen med IKOS i arbeidet med å utvikle et 
masterstudium i europeisk kultur (EKUL). Dette prosjektet gir rom for å videreutvikle fagets 
særtrekk samtidig som det vender seg mot nye studentgrupper og inkorporerer nye 
forskningsfelt (særlig Digital Humanties). Kunsthistorie markerte seg i 2013 gjennom 
Munch-jubileet som medførte et tettere samarbeid med museumssektoren og var også 
involvert i samarbeid rundt et nytt masterstudium (arbeidstittel: "Masterprogram for 
museologi og kulturarvstudier").

Vi er stolte av våre aktive studentmiljøer og tror at disse også er en viktig ressurs i arbeidet 
med de utfordringene vi har.



Kommentarer til tallene1

Tabell 1: ramme/ førsteprioritetssøkere til IFIKKs programmer, bachelor og årsenhet2

Program 2013 2012 2011 2010 2009

HF1-KUN 35/133 25/129 25/131 25/155 25/141

HFB-ANT 25/57 25/24 25/43 25/35 25/41

HFB-FIDE 110/205 110/222 115/187 115/208 115/225

HFB-KUN 75/123 75/114 75/122 75/119 75/138

Vi opplever stadig god søkning til årsenheten i kunsthistorie og til BA-programmene. 
Antikkprogrammet hadde et betydig bedre år enn i 2012. For øvrig er hovedbildet stabilt.

Tabell 2: ramme/ førsteprioritetssøkere til IFIKKs masterprogrammer3

Program 2013 2012 2011 2010 2009

HFM2-ANT 5/5 5/7 5/4 5/5 5/3

HFM2-FIL 30/92 30/39 30/48 35/51 35/52

HFM2-IDE 25/19 25/25 25/31 30/23 -

HFM2-KUN 36/44 36/63 36/54 36/39 36/37

Søkning til MA-programmet i idéhistorie var dårligere enn tidligere. Som en følge av dette 
har instituttet bedt om å få rammen redusert til 15 plasser. Filosofi hadde en kraftig økning 
i antall søkere: dette skyldes særlig tilbudet om engelsk master. For kunsthistorie var 2013 
et middels år etter to gode i 2012 og 2011. Antikkprogrammet hadde også et 
gjennomsnittlig år etter spesielt gode søkertall i 2012.

Tabell 3: Studiepoengsproduksjon (SP) per heltidsekvivalent4

Program 2013 2012 2011

Stud SP per stud Stud SP per stud Stud SP per stud

HFB-ANT 55 28,3 47 36,7 56 36,0

HFM2-ANT 10 30,0 9 46,7 4 37,5

HFB-FIDE 184,5 38,8 186 41 186 40,3

1 Forklaring av kodene for studieprogrammer: B = bachelor (treårig), M = master, 1 = ettårig, 2 = toårig, KUN = kunsthistorie, 
ANT = Antikkens kultur og klassiske språk, FIDE = Filosofi og idéhistorie, IDE = idéhistorie, FIL = filosofi.
2  http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/opptak/ (13.02.2014).

3  http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/opptak/ (13.02.2014).

4 Tall fra Dbh (studiepoeng per student) og bokkula (antall studenter).

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/opptak/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/opptak/


HFM2-FIL 72,5 30,8 80 31,5 85,5 37,0

HFM2-IDE 36 22,2 39,5 30,1 33,5 23,9

HF1-KUN 25,5 35,3 22,5 37,3 26 37,3

HFB-KUN 129 33,9 136 36,4 143 37,5

HFM2-KUN 66,5 34,9 67 38,4 67,5 29,2

Kommentarer til studiepoengsproduksjon:

Tallene fra 2013 viser en kraftig nedgang i antallet studiepoeng som ble produsert av IFIKKs 
programstudenter. Nedgang er særlig slående på masterprogrammet i idéhistorie, men 
også BA- og MA-programmene i Antikk kultur og klassiske språk viser sterk nedgang. BA-
programmet i filosofi og idéhistorie har best studiepoengsproduksjon av alle 
studieprogrammene på IFIKK (men også her ser vi en viss nedgang). Det er alvorlig at 
nedgangen også er tydelig på årsenheten i kunsthistorie, der opptakskravene er høyest. 
Masterprogrammet i filosofi viser liten nedgang, men har til gjengjeld et dårligere 
utgangspunkt enn masterprogrammet i kunsthistorie. Her ser vi også en klar nedgang, men 
programmet ligger allikevel høyest av masterprogrammene.

Det er naturlig å kommentere studiepoengsproduksjonen på Exphil her selv om Exphil er et 
enkelt emne med studenter fra hele Universitetet i Oslo. I 2013 ble det produsert til 
sammen 27800 studiepoeng på Exphil. Dette er en viss nedgang fra det gode året 2012 og 
også litt i underkant av produksjonen fra 2011. Dbh-tallene for selvstudiumsvarianten viser 
imidlertid en solid økning som fortsetter den gode trenden fra 2011 og 2012.

Som en generell kommentar kan vi si at det er bekymringsverdig at alle tendensen til 
nedgang viser seg på alle studieprogrammene våre og på alle nivåer. Dette antyder at 
nedgangen kan skyldes svakheter ved måten vi legger opp og driver studietilbudet på. At 
denne nedgangen kommer samtidig med at søkningen til studiene på IFIKK stort sett er 
stabilt god, er et sterkt signal som instituttet vil ta meget alvorlig.

2 Tiltak for 2014 og videre med mål og tidshorisont

Forslag til tiltak i 2014:

1) Internasjonalisering: IFIKK vil fortsette arbeidet med å utvikle en mer spisset 
avtaleportefølje med utgangspunkt i lærerinteresser og kontakter, som kan stimulere til økt 
mobilitet på alle nivåer fra BA-MA-PhD og undervisning. Det bør derfor også være et mål å 
jobbe for å knytte studentmobiliteten tettere sammen med pågående forskningsaktivitet. 
Studentmobiliteten på IFIKK er fortsatt svært lav. I løpet av året bør det arbeides videre 
med flere konkrete tiltak for å løfte fram utvekslingopphold som en naturlig og forventet 
integrert del av studieløpet.

2) Evaluering: IFIKK vil fortsette arbeidet med å utvikle rutiner for å bruke informasjonen fra 
evalueringer på ulike nivåer til å styrke kvaliteten på studiene instituttet tilbyr.

3) Frafall: IFIKK vil arbeide for å skaffe bedre informasjon om årsakene til frafall fra studiene 
instituttet tilbyr og sette inn målrettede tiltak der denne informasjonen tilsier at instituttet 
har størst mulighet til å forbedre situasjonen. Mulige tiltak vil være tettere oppfølging av 



studentene, mer varierte undervisnings- og vurderingsformer samt skrivetrening. Instituttet 
har allerede søkt fakultetet om midler til pilotprosjekter for å hindre frall innenfor disse 
områdene, og disse vil følges opp og evalueres.

I tillegg til disse tre tiltaksområdene vil IFIKK i 2014 fortsette arbeidet med planleggingen 
av det nye masterprogrammet for idéhistorikere, EKUL (med oppstart høsten 2015). 
Planene for dette masterprogrammet inneholder konkrete virkemidler for større søkning, 
bedre gjennomføring, internasjonalisering og arbeidsrelevans og vil kunne styrke arbeidet 
med de øvrige tiltakene for hele instituttet.

3 Hvordan er det gått med tiltakene i 2012-rapporten?

2012-rapporten stilte opp følgende områder der tiltak skulle settes inn:

• Internasjonalisering: satse målrettet på å markedsføre utvalgte utreiseavtaler (i løpet 
av 2013)

• Praksis: se på mulighetene for å lage et felles praksisemne for instituttet (2013–2014)

• Evaluering: utvikle rutiner for å bruke informasjonen fra evalueringer på ulike nivåer 
for å styrke studiekvaliteten (i løpet av 2013)

Til tross for positive signaler på noen områder, må vi allikevel konkludere med at vi er 
kommet for kort. Hva praksiselementet i studietilbudet angår, har aktiviteten vært for liten 
(se punkt 5 nedenfor). På internasjonaliseringsområdet har vi hatt stor aktivitet 
sammenlignet med tidligere år, men resultatene kan allikevel ikke sies å stå i forhold til 
innsatsen (se punkt 6 nedenfor). En innstramming av rutinene rundt periodiske 
emneevalueringer har gitt positive resultater, og innføringen av skriftlige 
midtveisevalueringer på alle emner har gått greit. Et bedre informasjonsgrunnlag er en 
forutsetning for å kunne utnytte denne informasjonen bedre. Vi håper at tiltakene knyttet til 
evaluering vil gi en langsiktig effekt, men har ikke kommet langt nok med å utarbeide 
bedre rutiner i 2013.

4 Studiekvalitet

IFIKKs masterprogrammer ble i 2013 evaluert av NOKUT. Evalueringen ga anledning til en 
grundig gjennomgang av oppbygning og læringsmål for alle MA-programmene på 
instituttet. Humanistisk fakultets egen prosess for Faglige prioriteringer, som gikk gjennom 
store deler av fjoråret, inneholdt også en vurdering av studiekvaliteten hos de miljøene som 
kunne bli faglig prioriterte. I tillegg fullførte instituttet implementeringen av 
kvalifikasjonsrammeverket, del 2. Disse tre store prosessene har til sammen bidratt til å 
sette et sterkt søkelys på kvaliteten i studietilbudene våre.

I løpet av 2013 har IFIKK aktivt fulgt opp ulike utfordringer knyttet til studiekvalitet. Vi har 
særlig brukt kreftene på følgende områder:

• skrivetrening og akademisk tekstforståelse i starten av BA-studiene
• varierte undervisningsformer



• sammenheng i studieopplegget på MA
• nye undervisningsformer

Skrivetrening
IFIKK har i 2013 arbeidet målrettet med å bedre studentenes skriveferdigheter. Dette 
arbeidet har særlig rettet seg mot Exfac. Strykprosenten på EXFAC03-KUN har gått fra 40 % 
i 2012 til 14% i 2013, men snittet har til gjengjeld gått fra C til D, og tilbakemeldingen er at 
det fortsatt må arbeides med forståelsen av koblingen mellom det felles-humaniora delen 
og den fagspesifikke delen, samt tekstforståelse og akademisk skrivetrening. 
Strykprosenten på EXFAC03-FIL er også betydelig lavere enn tidligere og den positive 
trenden fra 2012 (12% stryk) har fortsatt i 2013 (7% stryk).

Tiltak for å bedre skriveferdighetene har også blitt satt inn på innføringsemnet på 
kunsthistorie (KUN1000). Arbeidet med skrivetrening har gitt positive resultater, og vi 
ønsker å fortsette med dette i året som kommer. Skrivetreningen følges opp på høyere 
nivåer med innføring av bacheloroppgave også på kunsthistorie (KUN3090) fra våren 2014.

Filosofi vedtok også å opprette et eget 20 poengs bacheloroppgaveemne i filosofi (FIL3090), 
noe studentene lenge har etterlyst. Emnet blir tilbudt for første gang nå våren 2014 og vil 
gi studentene økt grad av skrivetrening samt muligheten til å fordype seg ytterligere i 
områder de interesserer seg spesielt for.

Exphil fortsetter med en totimers forelesning om oppgaveløsning, og økt gjennomføring 
tyder på at dette har gitt resultater.

Varierte undervisningsformer
Som en følge av implementeringen av kvalifikasjonsrammeverket, del 2, har IFIKK arbeidet 
med å tilby studentene mer varierte undervisningsformer. Alle studieprogrammene på 
instituttet gir nå sine studenter erfaring med samarbeid og arbeid i grupper.

Filosofi har styrket innslaget av gruppeundervisning på innføringsemnet i logikk (9 
dobbelttimer i tillegg til 14 dobbelttimer forelesning).

Omfanget av gruppeundervisning på emnet FIL1003 – Innføring i etikk ble også styrket i 
2013. Dette henger sammen med at muntlige gruppefremlegg blir innført som en 
obligatorisk aktivitet på emnet fra våren 2014. Slik vil studentene alt på innføringsnivå 
møte et variert opplegg med alt fra skriftlige obligatoriske innleveringer av varierende 
lengde til muntlige fremlegg.

Det har vært satset på gruppeundervisning med stort hell også på idéhistorie: antallet 
avlagte studiepoeng på emnene på 1000-nivå har steget merkbart (IDE1101/1102/1103). 
Gruppeundervisningen på disse emnene inkluderer både skriftlige og muntlige øvelser.

Oppbygning av MA-studiene
Sammenheng og god struktur i oppbygningen av masterstudiene har også vært et prioritert 
felt i 2013. Dette var også et område som stod sentralt i NOKUTs tilsyn med MA-studiene på 
IFIKK.

En arbeidsgruppe på kunsthistorie skal gjennomgå masterløpet og se særlig på de 
obligatoriske emnene og på masterveiledningen. Tilsynssensor på idéhistorie har bemerket 
behovet for klarere progresjon mellom emner på ulike nivåer (1000, 2000, 4000). 



Planleggingen av det nye masterstudiet EKUL (i samarbeid med IKOS) har i stor grad tatt 
hensyn til mange av disse bekymringene.

For filosofi, viste vurderingen av studiekvaliteten på MA-studiene i forbindelse med Faglige 
prioriteringer nedslående tall for flere av de nyeste masterkullene. Programrådet for filosofi 
har derfor gått inn for følgende tiltak som kan bedre gjennomføringen blir innført fra 2014:

• at masterstudentene får veiledning i å formulere et godt prosjekt for masteroppgaven 
i første semester ved personlig kontakt med en vitenskapelig ansatt 

• mulighet til å skrive masteroppgave i oppgitt tema eller tema utarbeidet i samråd 
med foreløpig veileder. Dette kan bidra til å bygge en bro mellom studentene og 
forskningsmiljøet.

• et obligatorisk fremleggingsseminar over to hele dager i tredje semester, hvor man 
legger frem et kapittel av masteroppgaven som en del av masteroppgaveemnet. 

Digital undervisning
Digitalisering av undervisningen på Exphil har vært vellykket: podkastene av exphil-
forlesninger har hatt rundt 20000 besøk i 2013. Exphil har også et ambisiøst prosjekt for 
selvstudium på nettet: Flexphil. Arbeidet med utviklingen av dette 100% nettbaserte kurset 
har pågått i store deler av 2013 og er i rute.

Podkasting av forelesninger er normen på alle innføringsemnene på filosofi, også på det 
nye logikkemnet FIL1006. Også på idéhistorie podkastes forelesningene på 
innføringsemnene på 1000-nivå (IDE1101/1102/1103).

Kunsthistorie har tatt i bruk blogg som del av undervisningen: bloggen "Designkultur: Ti 
ting" supplerer emnet KUN2201/4201.

Eksamen og sensur
Exphil har, i tråd med forskriftene, fra og med høsten 2013 ikke tilbudt utsatt eksamen. 
Dette kan ha virket positivt, i og med at oppmøteprosenten i høst steg med ca 5% i forhold 
til oppmøtet i vårsemesteret. Tiltaket er arbeidsbesparende administrativt i forbindelse 
med arrangementet av skoleeksamen. Det er også fire eksamensoppgaver færre å 
utarbeide pr. semester.

Tilsynssensor på klassiske språk har uttrykt bekymring rundt innføringsemnene i gresk 
(GRE1102) og latin (LAT1100). Strykprosenten er høy, og resultatene viser en  tendens til 
polarisering (enten veldig gode eller veldig dårlige). Tilsynssensor etterlyser 
sensurveiledning og fagspesifikke karakterbeskrivelser for disse to emnene slik at det blir 
klarere for studentene hvordan de skal jobbe med emnet for å lykkes bedre.

Idéhistorie har arbeidet målrettet med å variere vurderingsformene på både BA- og MA-nivå 
slik at studentene får erfaring med semesteroppgaver, hjemmeeksamen og skoleeksamen i 
løpet av studiene.

5 Arbeidslivsrelevans 

5.1 Praksis og samarbeid med eksterne oppdragsgivere

I følge fakultetets årsplan skal fakultetet 



• ...jobbe for at flere studenter velger praksis i løpet av studietiden, og at flere skriver 
en masteroppgave i samarbeid med eksterne oppdragsgivere.

IFIKK har ikke kommet særlig langt på dette området, men vi ser noen positive tendenser 
(se punkt 5.3.2 under om kunsthistories planer). Idéhistorie har hatt praksisemnet 
IDE4900. Vi ønsker å bygge videre på positive erfaringer fra de forsøkene som har blitt gjort 
og vil også prøve å knytte praksis til internasjonalisering (se punkt 6 under).

Programrådet for filosofi har diskutert mulighet for å innføre et praksisemne i filosofi, men 
har funnet det vanskelig å se hvordan et slikt emne vil fungere, og derfor ikke gått inn for 
opprettelse av dette.

Når det gjelder samarbeid med eksterne oppdragsgivere, informeres alle nye studenter på 
MA-programmet i filosofi om Vitenskapsbutikken og oppfordres til å lete der etter relevante 
prosjekter (på informasjonsmøte for nye studenter og via e-post).  Likevel har ingen 
masteroppgave i filosofi hittil blitt skrevet på et prosjekt formidlet av Vitenskapsbutikken. 
Grunnen til dette er trolig at det ikke har vært noen prosjekter i Vitenskapsbutikken hvor 
filosofistudenter har blitt etterpurt, og at ingen av prosjektene så  langt har hatt en klar 
filosofisk vinkling. Vi oppfatter imidlertid Vitenskapbutikken som en god mulighet til å 
knytte kontakter med arbeidslivet før avslutning av studiet og til å vise nytten av IFIKKs fag 
utenfor akademia, og instituttet vil derfor fortsatt oppfordre studentene til å lete etter 
prosjekter der.  

5.2 IFIKKs aktiviteter i Innovasjonsåret 2013

IFIKKs mest innovative prosjekt i 2013 var arbeidet med Flexphil. Dette er et et 100% 
nettbasert kurs beregnet først og fremst for selvstudium. Utviklingen av kurset har pågått i 
hele 2013 og er i rute (de siste videoene blir spilt inn i mars 2014). I tillegg til 
undervisningsvideoer der fagstoffet diskuteres i dialogform inngår repetisjonsquizer og 
tematester i det digitale studieopplegget. Nettplattformen Canvas gir statistisk informasjon 
om hvilke quizer og tematester som ikke fungerer og som må korrigeres.

Arbeidet i 2013 har særlig dreidd seg om utviklingen av dette innovative 
undervisningstilbudet. En pilot er i gang, og opplegget vil bli allment tilgjengelig fra høsten 
2014.

5.3.1 Programmer/studieretninger med nye (i forhold til 2012-rapporten) 
muligheter for praksis som integrert del av graden

Praksisemnet på idéhistorie (IDE4900) ble opprettet i 2013, men har fått studenter først 
våren 2014. Den aktuelle studenten har praksisopphold og skriver semesteroppgave ved 
Filmarkivet på Nasjonalbiblioteket, og er foreløpig svært fornøyd. Vi antar at praksisemnet 
vil tiltrekke seg flere studenter hvis erfaringene blir gode.

5.3.2 Planlagte opprettelser av praksisemner 

Kunsthistorie planlegger et praksisemne (20 studiepoeng) på masternivå. Emnet skal være 
knyttet til kunstformidling/kunstforvaltning/kunstpedagogikk (kurator). Studentene velger 
en av retningene. Arbeidet med å opprette avtaler med institusjoner vil foregå i 2014, med 
oppstart i 2015.



6 Internasjonalisering

6.1 Kommentarer til tallene for internasjonalisering

IFIKK har fortsatt store utfordringer knyttet til internasjonalisering, og særlig 
studentmobiliteten. Vi merker en økende nysgjerrighet og interesse for studier i utlandet, 
men dette har ikke ført til at flere studenter faktisk benytter seg av tilbudet om 
utenlandsopphold. 

Vi forsøkte en rekke tiltak for å vekke større interesse for internasjonalisering i 2013:
• bedre nettsider (mer programspesifikk informasjon på "Studier i utlandet"-sidene og 

mer utfyllende informasjon på avtalesidene)
• presentasjoner ved faglærere
• informasjonsmøter med internasjonale samarbeidspartnere
• arbeidslivsseminar med internasjonal vinkling for kunst- og kulturstudenter (over 70 

påmeldte)
• informasjon om valg av 40-grupper og integrering av utenlandsopphold

IFIKKs mobilitetstall svinger kraftig, og fra 2012 til 2013 var det igjen nedgang (fra 21 til 15 
studenter ifølge DBH), og tallene våre var de nest dårligste på HF. Av disse 15 var det kun 
fire utreisende studenter på IFIKKs egne utvekslingsavtaler, det vil si én mer enn i fjor. 

6.2 Instituttets strategiske overveielser i arbeidet med gjennomgang av 
avtaleporteføljen

Det nye Erasmus+-programmet åpner opp for tettere og mer aktiv kobling av undervisning 
og forskning. Det åpner også for samarbeid på tvers av sektorer og avtalepartnere = en 
videreføring av den tidligere programperioden: 

• Hvordan eksponeres studentene for god internasjonal forskning på sitt felt? 
• Hvor ønsker lærere å etablere (tettere) kontakter? 

Utvekslingsavtaler bør generelt være:
• Mer av det du får hjemme (videreføring av egen emneportefølje)
• Bedre enn det du får hjemme 

Nedgangen i 2013 skyldes færre innreisende studenter. Det kan være en naturlig svingning, 
men allikevel viktig å merke seg. De fleste innreisende studentene kommer fra Tyskland. I 
arbeidet for å øke mobiliteten vil vi derfor prioritere oppfølging av tyske 
partneruniversiteter, og vi planlegger en kontaktreise til Heidelberg, Mannheim og 
Frankfurt. 

Fagvise tiltak 2013
På kunsthistorie fortsetter arbeidet med å etablere utvekslingsavtaler innenfor 
fagretningene, og instituttet har lyktes i å få i stand en utvekslingsavtale i designhistorie 
med universitetet i Brighton. 

På filosofi er ambisjonen en mer utviklet og strategisk opparbeidet avtaleportefølje som 
tydelig skal dekke fagretningene og land. Engelskspråklige land prioriteres i 2014. En avtale 
med Western Ontario er blitt signert. 



Tilbudet om engelskspråklig masterstudium i filosofi fra 2013 har allerede gitt økt søkning 
til programmet og bidrar positivt til økt internasjonalisering. Ved opptaket høsten 2013 var 
det 32 internasjonale førsteprioritetssøkere hvorav fem kvalifiserte. I tillegg var det 10 
føresteprioritetssøkere fra EU-land hvorav tre var kvalifiserte

Idehistorie har utpekt en egen faglig internasjonaliseringskontakt. Faget har også opprettet 
et praksisemne som kan tas i utlandet fra våren 2014.

Exphil utvider sitt engelskspråklige tilbud med minst én seminargruppe. Tilbudet går til alle 
studenter som skal ta Examen Philosophicum og som ønsker undervisning og veiledning på 
engelsk i forbindelse med seminaroppgaven som da også skrives på engelsk. Dette blir en 
trening og forberedelse i ”English for academics” for de av UiOs studenter som senere 
ønsker å reise utenlands i forbindelse med sine studier.

7 Læringsmiljø

Mottaksuke og tiltak for studenter i første semester
I mottaksuken fikk de nye bachelorstudentene på filosofi og idéhistorie 
smakebitsforelesninger og pizza. Fagutvalgene for filosofi, idéhistorie og kunsthistorie 
inviterte de nye bachelorstudentene på hyttetur. Rekrutteringen av faddere har vært 
vellykket: alle studentene på programmet har blitt spurt om å være fadder via epost. I 
tillegg stilte filosofistudenter opp som faddere for nye studenter på kunsthistorie.

Alle førstesemesterstudenter på BA-programmet i kunsthistorie ble invitert til et 
informasjonsmøte om valg av 40-grupper og utreise. Tidligere erfaring tilsier at studentene 
sliter med å forstå hva en 40-gruppe er, og at de må være tidlig ute med å planlegge for å 
ikke bli forsinket i studieløpet, både med hensyn til 40-gruppe og utreise. Møtet ble avholdt 
29. oktober av programkonsulent og internasjonaliseringskonsulent, med påfølgende 
individuell veiledning etter møtet. Erfaringene fra dette møtet var gode, og instituttet 
ønsker å gi dette tilbudet til førstesemesterstudentene også i fremtiden.

Læringsmiljøarbeidet generelt
Både filosofi og idéhistorie har aktive fagutvalg som bidrar med viktig læringsmiljøarbeid. 
Hver vår arrangeres en studietur for alle studenter på filosofi og idéhistorie. I 2013 gikk 
turen til Praha. Begge fagutvalgene lager ellers både faglige arrangementer og fester. 
Fagutvalget for filosofi arrangerer Sokratisk aften og hjelper til ved filosofisk 
fredagsseminar, mens fagutvalget for idéhistorie arrangerer Idéhistorisk lunsjseminar og 
Idéhistorisk påfyll. Alle fagutvalgene ved IFIKK arrangerer julebord i fellesskap med utdeling 
av studentenes pris til den beste foreleseren på de ulike fagene. 

Fagutvalget på kunsthistorie har et aktivt miljø med sosiale tiltak som quizkvelder og mer 
faglige tiltak som omvisninger. I 2013 laget masterstudenter/fagutvalget en egen 
undervisningshistorisk utstilling i Galleri Sverdrup, og det finnes et aktivt miljø som driver 
studenttidsskriftet Paragone. En viktig jobb for det aktive miljøet er å rekruttere nye 
studenter etter hvert som medlemmene blir ferdigutdannet og å hjelpe dem i dette 
arbeidet.

For tiltak på program- og emnenivå som skal bedre gjennomføringen viser vi til diskusjonen 
under punkt 4 (Studiekvalitet).



 

 

Til:  Instituttstyret       V-sak 4-2014 

 Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

Fra: Instituttleder  

Møtedato:  03.04.2014 

Sakstype:  Vedtakssak 

Notat: 27.03.2014 

Saksbehandler:  ZS 

Kallelse av professor II-stillinger i filosofi 
 
I perioden 2015 til og med 2018 har Det humanistiske fakultet allokert 80 millioner til de faglige 

prioriterte forskningsområdene som fordeles til miljøene som virkemiddelpakker. For å vekte 

tildelingen per fagområde har dekanatet tatt utgangspunkt i årsverk vitenskapelige stillinger i 

2012. IFIKK har fått midler til filosofi og klassiske språk.  

 

Disse midlene øremerkes til stipendiat-, postdoktor- og professor II-stillinger og evt. 

forskuttering av førstestillinger med tilhørende driftsmidler. Med unntak av evt. forskutterte 

stillinger inngår de derfor ikke i IFIKKs ordinære stillingsplan, men alle stillinger skal ellers 

behandles av instituttstyret og fakultetets tilsetningsutvalg på normalt vis.  

 

Filosofimiljøet har sammen med fakultetet kommet frem til en virkemiddelpakke for filosofi der 

det bl.a. inngår fire professor II stillinger. Det er disse styret nå bes om å behandle. Vedlagt 

følger fagmiljøets begrunnelse for kallelsene.  

 

Forslag til vedtak:  

Instituttstyret innstiller på å kalle professorene Carla Bagnoli, Berit Brogaard, Kristin Gjesdal, 

Agustin Rayo til professor II-stillinger i tråd med innstillingen fra faggruppen. 
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Innstilling fra faggruppen i filosofi 
 

Generelle bemerkninger 

Filosofigruppen ved IFIKK ønsker å kalle fire personer til fireårige professor II-stillinger 

(20%).  

 

Disse stillingene vil bli betalt med midlene som gruppen ble tildelt i forbindelse med 

prosessen Faglige Prioriteringer. I tildelingsbrevet av 14. januar står det:  

 

Professor II stillinger kan både brukes for å styrke undervisningen, men også for å 

knytte kontakter til andre forskningssterke miljøer samt å berede grunnen for 

eksempel til EU-søknader.  

 

Forskningsdekan Einar Lie opplyste på et møte om bruken av disse midlene at fakultetet 

åpner for å kalle passende personer til stillingene, under forutsetning av at dette er godt 

begrunnet i spesielle behov og at minst halvparten er kvinner. 

 

Bruk av professor II-stillinger har blitt grundig diskutert i fagmiljøet, bl.a. med en runde med 

nominasjoner av mulige kandidater og begrunnelse for hva disse vil kunne tilføre fagmiljøet. 

Disse nominasjonene er deretter vurdert etter kriteriene som er beskrevet ovenfor, og visse 

satsningsområder er identifisert, med tilhørende behov for forsterkning i form av professor II-

stillinger.  

 

Vi har anstrengt oss for å finne faglig sterke og velegnede kvinner, ikke minst fordi kvinner 

pr. idag er underrepresentert i fagmiljøet. Mangelen på kvinner er dessverre en internasjonal 

trend, så selv om det finnes meget dyktige kvinner er det stor rift om disse. Gitt våre spesielle 

behov er det derfor helt nødvendig med kallelser. Det er spesielt gledelig at hele tre av de fire 

vi ønsker å kalle er kvinner.  

 

Vi begynner med å beskrive behov og potensiale, i henhold til de nevnte kriteriene. Deretter 

følger en beskrivelse av filosofene vi ønsker å kalle, spesielt deres forskningsprestasjoner og 

egnethet til de aktuelle stillingene.  

 

Behov og potensiale 

Innen teoretisk filosofi ønsker vi å styrke forskningssterke miljøer i språk- og sinnsfilosofi 

(rundt CSMN) og innen metafysikk og filosofisk logikk (rundt Øystein Linnebo, samt Einar 

Bøhn og store deler av CSMN). Det blir de neste årene store undervisningsbehov innen disse 

feltene, ikke minst behov for veiledning på MA- og PhD-nivå. Det blir også svært viktig å 

sikre overgangen til tiden etter at CSMN er avsluttet. Sterke forskere innen disse feltene har 

dermed åpenbart behov for støtte til ”å berede grunne for EU-søknader” og andre større 

søknader om forskningsprosjekter. For eksempel, Sebastian Watzl er allerede i gang med 

utarbeiding av en prosjektsøknad hvor Berit Brogaard inngår, og Øystein Linnebo, som nylig 

har avsluttet et 4-årig ERC Starting Grant, planlegger over de neste par årene en søknad om 

et nytt stort ERC-prosjekt. På grunnlag av disse behovene, ønsker vi å kalle Berit Brogaard 

og Agustin Rayo.  

 

Vi ønsker også å styrke vår forskningsgruppen innen moralfilosofi. Også her er det behov for 

å styrke undervisningskapasiteten i forbindelse med omfattende frikjøp av Fricke, Strandberg 
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og Øverland, samt ikke minst å posisjonere seg for å søke nye store forskningsprosjekter med 

tanke på tiden etter CSMN. Her ønsker vi å kalle Carla Bagnoli, med forskningsstyrker innen 

konstruktivistiske og Kantianske tilnærminger til etikk, noe som vil være et verdifullt bidrag 

til eksisterende styrker innen dette (spesielt Fricke og Maliks, men også gruppen innen 

praktisk filosofi forøvrig).  

 

Til slutt ønsker vi å styrke forskningsgruppen innen estetikk, hermeneutikk og 

kontinentalfilosofi. Her finnes det et spesielt stort behov for undervisning og ikke minst 

veiledning, hvor spesielt Maliks og Vetlesen konstant blir overbelastet når det gjelder 

veiledning på MA- og PhD-nivå. Videre arbeider både Maliks og Ramberg med søknader om 

prosjektmidler. Maliks fikk innvilget NOK 100 000 til å utarbeide en søknad til ERC. Her 

ønsker vi å kalle Kristin Gjesdal, som vil kunne dekke disse behovene, og som allerede 

inngår i Maliks’ og Rambergs planer om prosjektsøknader.  

 

Anledningen til å ha bi-veileder blant de fire professor II’ene vi ønsker å kalle vil styrke 

rekrutteringen til vårt PhD-program og bidra sterkt til våre PhD-kandidaters jobbmuligheter, 

ikke minst internasjonalt.  

 

Beskrivelse av personene vi ønsker å kalle 

Carla Bagnoli is professor of philosophy at the University of Wisconsin (USA) and 

University of Modena (Italy). She is currently a Visiting Professor at the Université de Paris I 

Panthéon-Sorbonne (2014). Her education is from the University of Milan and Harvard, 

where she was a Special Student, Visiting Fellow and Graduate Fellow in “Program Ethics 

and the Professions” (1994-97).  

 

Bagnoli is one of the leading European philosophers in practical philosophy with a large 

number of influential publications in high-rated philosophical journals; for instance, she is 

listed with 55 publications in the widely used database philpapers.org. Recently, she has 

edited two volumes for Cambridge University Press, collecting papers by the most important 

philosophers in respective fields, which bear witness of her central role in international 

philosophical society. 

 

Her broad philosophical expertise — ranging from Kantian ethics to meta-ethics and 

philosophy of action — is highly relevant to the research of colleagues at IFIKK, especially 

Fricke, Maliks, and Strandberg. Her strong research interest in Kant will also provide a 

valuable addition to one of the Department’s existing areas of research strength (Fricke, 

Maliks, Saugstad, Serck-Hansen).   

 

Berit Brogaard is professor of philosophy at the University of Miami, and leads the Brogaard 

Lab for Multi-sensory Research at the Center for Neurodynamics at the University of 

Missouri (St. Louis). She holds degrees in philosophy and linguistics, as well as 

neuroscience. Brogaard one of the most highly regarded, most productive and broadest 

philosophers of her generation. She has published extensively in metaphysics, epistemology, 

philosophy of language, and philosophy of mind and psychology and is also well known for 

her empirical work in cognitive neuroscience. Her work occupies a unique and powerful 

position at the intersection of this diverse set of areas in philosophy and neighboring 

disciplines. Brogaard is a highly established member of the profession: she has been, among 

others, president of the Central States Philosophical Association and President of the 

Southern Society for Philosophy and Psychology. Brogaard is editor of the highly regarded 

journal Erkenntnis, and she sits on the editorial board of several other international journals 
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within philosophy, linguistics and mathematics. Brogaard has published more than 95 

articles, has edited more than 10 volumes or collections, and has published one book with 

Oxford University Press (and has three more in progress). She is Danish by origin, and has 

existing cooperations within Denmark. 

 

Brogaard would strengthen the faculty of philosophy within IFIKK in some of its central 

areas. These are especially those that currently fall within the Center of Mind in Nature 

(CSMN): philosophy of language, philosophy of mind and psychology, epistemology, 

metaphysics and work closely connected to linguistics and the natural sciences. Her hire 

would help build on existing strengths and help to provide a foundation for building on the 

impetus and international regard acquired through CSMN within IFIKK while the center of 

excellence ceases to exist in its current form. Brogaard’s work could be used for grant 

applications within several areas: Watzl and Anders Nes (Researcher at CSMN) are currently 

applying for a FRIPRO project at RCN that will concern the role of consciousness at the 

interface of perception and cognition. Since Brogaard’s expertise is directly relevant for that 

project she will be approached for collaboration. Further possibilities for future grant 

applications arise within Watzl’s areas, as well as those of Ramberg, Gjelsvik and Linnebo. 

All of these, as well current postdocs such as Jessica Pepp, have expressed interest in such 

future collaboration. Additionally, Brogaard would be very well placed to strengthen the PhD 

education within philosophy at IFIKK. Her hire could, for example, be used to provide PhD 

students with access to her expertise as a secondary supervisor. This is already relevant for 

some current PhD students like Anna Drożdżowicz. It is likely to be even more relevant in 

the future.  

 

Kristin Gjesdal (Associate Professor of Philosophy, Temple University) has established a fine 

reputation in contemporary Anglophone philosophy as a leading voice in the new generation 

of thinkers engaging with the European hermeneutic tradition. She has published extensively 

in recent years, in excellent venues. Her research projects and teaching portfolio would match 

the needs of Philosophy at IFIKK exceedingly well. Gjesdal can offer courses both in the 

history of philosophy (particularly 19th and 20th) and also on more systematic topics, in 

esthetics, theory of interpretation, and hermeneutics.  She has extensive expertise in 19th and 

20th Century Continental Philosphy and its historical roots, going back to Descartes, as well 

as in the philosophy of literature.  After years of teaching in the US, Gjesdal is a very 

experienced supervisor, and would strengthen our capacity in areas very much in demand 

among students at BA and MA levels, and where resources currently are exceedingly 

strained.    

 

Gjesdal’s strong publication record would significantly strenghten and complement several of 

our established and developing research foci; Kant; hermeneutics, philosophy of history; 

methodology and historiography of philosophy. Her expertise in philosophy of art and 

literature would also allow us to pursue untapped potential i interdisiplinary projects at the 

Faculty of Humanities here in Oslo, where mulitidisciplinary projects in esthetics have a 

strong tradition. Gjesdal has an extensive international network, particularly in the US and 

Germany. This means that she woud be a highly valuable participant in and contributor to 

project grant appliations to be developed in the coming period in the philosophy section at 

IFIKK.   

 

Gjesdal is personally strongly motivated to maintain a close relation to IFIKK.  She spends 

time in Norway anyway, and would be able to spend several weeks in the department every 
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year. She knows the philosophy program at UiO well, and would be able to step right into 

teaching duties and other work.   

 

Agustin Rayo (Professor of Philosophy, MIT) is one of the foremost philosophers of logic 

and language of his generation. He has made large and important contributions to plural and 

higher-order logic, a subfield on which he has had a transformative influence, starting already 

with his work in graduate school. He has also done a lot to put the puzzles surrounding the 

possibility of absolute generality on philosophers’ agenda, both by co-editing one of the most 

influential volumes in the philosophy of logic in recent decades, and through his own 

research and publications on the topic. Rayo has published more than 30 articles in leading 

philosophy journals, one of which has been collected in The Philosophers’ Annual, which 

seeks to represent the ten most important philosophy articles to have appeared world-wide in 

the relevant year. He has also published a recent (2013) monograph with Oxford University 

Press, which is at the intersection of philosophy of language and metaphysics, and is already 

attracting a lot attention.  

 

Rayo has a proven record of fruitful collaboration with Linnebo, having co-authored two 

papers forthcoming in the premier journal Mind. His expertise, research focus, and great 

enthusiasm for all things philosophical would make an immensely valuable contribution to 

Linnebo’s work on a new ERC grant application. Rayo has already visited IFIKK twice, most 

recently in June 2013, when he volunteered to give several seminars on his book. The 

seminars were well attended, also by local MA students.  

 

He would also be a valuable addition as a teacher and not least supervisor at MA and PhD 

level, where his enthusiasm and strong connections with the US philosophical community 

would be of great value. It is particularly noteworthy that Rayo since 2008 has been an 

extremely successful “placement officer” at his department (i.e. the academic responsible for 

helping their PhD students apply for and secure academic jobs). The opportunity to receive 

advice from someone with this expertise would be invaluable for those of our PhD students 

who are considering applying for jobs in North America.  
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