Årsberetning for IFIKK 2015

Leder ved Mathilde Skoie, insituttleder
IFIKK er et institutt med fire forsknings- og undervisningsmiljøer: filosofi og Examen Philosophicum (Exphil),
idéhistorie, 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 som vanlig vært høy aktivitet på instituttet hele året med mange publikasjoner, konferanser og
seminarer. IFIKKs ansatte har også gitt mange viktige bidrag til samfunnet utenfor.
I 2015 har instituttet fortsatt å hevde seg meget godt på forskningssiden. Dag Haug ble tildelt
forskningsopphold på Centre of Advanced Studies. I tildelingsrunden fra NFR gjorde vi det meget bra også i
år og vi er svært stolte av at vi stakk av med et Toppforsk-prosjekt. Vi er også stolte av at vi gjennom
idehistorie er med i en av UiOs tverrfakultære satsinger, UiO:Norden. Antall publikasjoner holder seg stabilt
– selv etter toppåret i fjor – men ny regnemåte gjør at det finansieringsmessig nok blir mindre gunstig. Vi
har fortsatt dårlige tall på undervisningssiden, men samlet sett er det en liten oppgang i antall studiepoeng
per programstudent. Vi har også i år gjennomført mange tiltak for å søke å bedre denne situasjonen – i år
har vi bl.a. revidert vår Exfac og innført både MA-stipender for å knytte våre studenter tettere til vår
forskningsaktivitet og en pris for fremragende MA-oppgave.

Innledning – strategi og resultater 2015
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 disse hovedmålene er videre organisert i fem kategorier:

• IFIKK som institutt
• undervisning
• forskning
• formidling
• 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.
Instituttstyret har vedtatt at IFIKK ikke skal ha noen egen årsplan, men følger årsplaner for HF og UiO. I
tillegg blinker styret hvert år ut tre områder som «store saker». I 2015 var sakene:

• Lokal oppfølging av Unpacking the Nordic Model
• Styrke MA
• Støtte til EU- og NFR-søknader
UiO s tverrfaklultære satsingsområde Unpacking the Nordic Model ble i 2015 omdøpt til UiO: Norden i
analogi med UiO:Energi og UiO: Life Science. IFIKK var involvert i tre søknader om å få bli forskergruppe i
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første runde under denne paraplyen og er veldig glad for at en av disse lyktes; Offentlighet og ytringsfrihet i
Norden, 1815-1900 (IOR) hvor Thor Inge Rørvik er med fra idehistorie hos oss.
På masternivå innførte vi en ny ordning med MA-stipender. Målet var å knytte studenter tettere opp mot
de ansattes forskning. Vi lyste derfor ut stipender som våre forskere kunne søke på for å lyse ut blant
aktuelle studenter. Studentene får da et stipend på 30 000 kr (25 000 med en gang og 5000 ved
innlevering). I utgangspunktet hadde vi tenkt 10 stipender, men det kom så mange gode søknader at vi
innvilget 13 stykker. Mesteparten av disse ble lyst ut i høstsemesteret og tildelt studenter på bakgrunn av
godkjent prosjektbeskrivelse (EKUL har prosjektbeskrivelse i vårsemesteret og disse blir følgelig utlyst vår
2016).
I tillegg hadde vi for første gang utdeling av Georg Morgenstiernes pris for fremragende masteroppgave.
Prisen går til studenter som får A på sin masteroppgave og har levert på normert tid. Prisen skal vise at det
går an å gjøre utmerket arbeid på normert tid og styrke våre studenters posisjon i deres videre karriere. I
2014 var det fire masterkandidater ved instituttet som fylte de nevnte kriteriene, tre ved
masterprogrammet for filosofi og én ved masterprogrammet for antikk kultur og klassiske språk,
studieretning for latin. Disse fikk tildelt sine priser i oppstartsuken til inspirasjon for de nye studentene.
IFIKK har satset satt inn store ressurser på å kvalitetssikre og tilrettelegge i søknadsprosessene – særlig i
forhold til EU. Vi hadde ikke suksess med våre EU-søknader i 2015, men innbakt i Toppforskprosjektet i
filosofi ligger det allerede en forpliktelse til å søke EU i løpet av perioden.

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.
IFIKK fortsetter å fornye seg (se avsnittet om personale s. 10). Vi har både som et resultat av Prosess
faglige prioriteringer og våre mange prosjekter kunnet lyse ut og tilsette mange i stipendiat- og
postdoktorstillinger. Disse er meget viktige i instituttets akademiske liv. Stipendiatene er i de første to
årene plassert i felleskontorer hvilket gjør at det kan bli god kontakt på tvers av fag.
I år har vi ikke minst styrket vårt internasjonale kontaktnett gjennom tilsetting av ikke mindre enn fem
professor 2’ere. Av disse er fire filosofer og en gresist. Disse kommer fra Uppsala til MIT og skal bidra til
instituttets forskning og undervisning på forskjellige måter.
Instituttet har fortsatt tradisjonen med tiltredelsesforelesninger slik at vi kan bli kjent med våre nye faste
vitenskapelig ansattes faglighet. Disse forelesningene har også i 2015 vært meget godt besøkt. Det er
spesielt gledelig å se at folk fra alle faggrupper møter opp. Møte opp gjør våre ansatte også på våre
kjøkkensamlinger der vi presenterer nye publikasjoner og ansatte og vårt julebord der instituttets ad hockor synger julen inn i Villa Eckbos tradisjonsrike lokaler. For å bygge opp om de faglige fellesarenaene og
gjøre mer stas på våre PhD- kandidater begynte IFIKK i høst forsøk med åpne mottagelser umiddelbart etter
disputas. Disse begynner nå å finne sin form.

Undervisning
Mål: IFIKK skal gi landets beste undervisning innenfor våre fagområder og oppnå internasjonal
anerkjennelse for kvalitet i programmene.
Søkertall
Årsenheten for kunsthistorie hadde uvanlig mange kvalifiserte førsteprioritetssøkere i 2015. Den
nystartede årsenheten i idéhistorie hadde sitt første opptak, med et betydelig antall kvalifiserte
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førsteprioritetssøkere. Bachelorprogrammet for idéhistorie hadde som forventet en nedgang i antallet
kvalifiserte førsteprioritetssøkere, sett i lys av opprettelsen av årsenheten, men det var like mange som
møtte til studiet som året før. Filosofi fortsatte en stigende tendens både i antall kvalifiserte
førsteprioritetssøkere og antall fremmøtte. Bachelorprogrammet i kunsthistorie hadde en oppgang i antall
førsteprioritetssøkere og gjorde et hopp i antall fremmøtte. Antikkprogrammet hadde en liten økning i
forhold til 2014, men bortsett fra høy søkning i 2013 og 2011, har programmet hatt for få kvalifiserte
førsteprioritetssøkere til å fylle opptaksrammen den siste femårsperioden. Fra 2016 legges studietilbudet
om, med en årsenhet i antikkens kultur og et bachelorprogram i klassiske språk.
Ingen av masterprogrammene ved IFIKK fylte kvoten i 2015. Filosofi hadde en økning i kvalifiserte
førstegangssøkere og antall fremmøtte fra året før, men altså ikke nok til å fylle kvoten. EKUL hadde sitt
første opptak høsten 2015 og hadde totalt dobbelt så mange fremmøtte studenter som det gamle
masterprogrammet i idéhistorie hadde de siste to årene dette programmet tok opp studenter.
Programmet var imidlertid langt fra å fylle kvoten. På kunsthistorie sank antall kvalifiserte
førsteprioritetssøkere drastisk, det samme gjorde antallet fremmøtte.
Studiepoeng
IFIKK hadde i 2015 en liten oppgang (fra 31,5 til 31,65) i studiepoeng-produksjonen per programstudent,
selv om tallet fremdeles er for lavt. Det er også betydelige variasjoner mellom programmene. Årsenheten
og masterprogrammet for kunsthistorie har hatt stor oppgang i studiepoengproduksjon. Det samme har
masterprogrammet i klassiske språk, men det lave antallet studenter på dette programmet gjør at det her
kan være store variasjoner fra år til år. Masterprogrammene for filosofi og idéhistorie har hatt litt nedgang
sammenlignet med de gode resultatene i 2014. Bachelorprogrammet for filosofi og idéhistorie samt
bachelorprogrammet for kunsthistorie står på stedet hvil.
Internasjonalisering
Tallene viser litt økning i antall utreisende IFIKK-studenter fra 2014 til 2015, og litt tilbakegang i antall
innreisende på IFIKK-avtaler. Innreisende studenter på IFIKK-avtaler var 2014: 26. For 2015 er 22 (fra
Bremen, Heidelberg, Konstanz, Milano, Mannheim, Turun, Hradci Králové, Basel og Karlsruher). Utreisende
UiO-studenter på IFIKK-avtaler var for 2014: 6 og for 2015: 10. Utreisende IFIKK-studenter på egne og
andres avtaler i 2014: 21, for 2015: 22 (Cardiff, Maryland, Goldsmith, Western Ontario, Rutgers, Hradci
Králové, Caen, Heidelberg, Humbolt; Sorbonne, Aarhus, København, Renne, Brighton). IFIKK hadde et stort
oppsving i antall utreisende studenter fra 2013 (6) til 2014 (21), og dette nivået holder seg oppe i 2015,
med en ytterligere (liten) økning. Dette er ikke å si at vi er fornøyd med antall utreisende studenter, og
kommer til å fortsette arbeidet med å øke mobiliteten. Instituttets tiltak er, og har vært, rettet mot økt
mobilitet blant våre studenter.
Studiekvalitet
IFIKK har i 2015 hatt en rekke tiltak for å forbedre bachelor- og mastergrader. Instituttet har tilstrebet
bedre oppfølging av studenter gjennom personlig veiledning og mentorordninger. En forbedret Exfac har
blitt introdusert, som bidrar til økt skrivetrening for studentene. Instituttet har også fortsatt arbeidet med
internasjonalisering ved å etablere flere fagspissede utvekslingsavtaler. Likevel har instituttet store
utfordringer. Den største utfordringen er studiepoengsproduksjonen, som falt kraftig i 2013 og som fortsatt
er forholdsvis lav. Instituttet har også problemer med å fylle opp sine kvoter for MA-programmer. Fortsatt
opplever mange av IFIKKs studenter utdannelsen som lite yrkesrelevant, særlig filosofene. Til tross for
økende inn- og utreisetall er det fortsatt beskjeden grad av studentmobilitet.
I det kommende år vil vi derfor fortsette med de målsetningene vi satte oss i fjor, samtidig som vi utvikler
nye strategier for å nå dem:
4







å forsøke å gjenreise den totale studiepoengproduksjonen på IFIKKs emner ved å fortsette å
arbeide med emneporteføljene og følge opp studentene
å fortsette tiltak mot stadig høye frafallstall og for gjennomføring på normert tid, gjennom tettere
oppfølging av studenter på alle nivåer og ved å stimulere faglærere til å øke sin pedagogiske
interesse og kompetanse
å få flere kvalifiserte søkere til våre masterprogrammer, ved å gjennomføre tiltak for høyere
studiekvalitet både på BA- og MA-nivå, og ved å markedsføre programmene bedre
å fortsette arbeidet med å integrere praksis i studieløpene og høyne kompetansebevisstheten blant
studentene særlig på våre masterstudieprogrammer med tanke på deres muligheter på
arbeidsmarkedet
å fortsette arbeidet for å øke den internasjonale studentmobiliteten, gjennom arbeid med
skreddersydde utvekslingsavtaler og informasjonsarbeid som kan endre holdningen til utveksling
blant studentene

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.
IFIKK har to fag som er faglig prioriterte og for å ytterligere styrke de enkelte faggrupper og
forskningsmiljøer har IFIKK fortsatt den langsiktige og strategiske forskningsplanleggingen. I den forbindelse
har IFIKK med gode resultater satt i verk en rekke tiltak som skal fremme og kvalitetssikre
forskningssøknader og internasjonal publisering.
Vi opplever stor anerkjennelse av vår forskning ikke bare i tildeling av midler og i publikasjonsstatistikkene.
I 2015 økte filosofi på universitetsrankingen QS og ble årets klatrer ved UiO. Vår antikkfilosof, Eyjólfur
Emilsson, mottok Vitenskapsakademiets Fylkesakerpris.
Publisering
Antall publikasjoner ved IFIKK har ikke endret seg fra 2014 til 2015: våre ansatte har produsert 104
publikasjoner i begge år. I 2016 ble det introdusert en ny publiseringsindikator utviklet ved Universitetet i
Aarhus som belønner sampublisering, spesielt med utenlandske medforfattere. Selv om antall
publiseringspoeng har gått noe ned ved IFIKK i 2015 (14%), viste det seg at ny indikator har bidratt til flere
poeng for instituttet sammenlignet med gammelt utregningssystem. Til sammen fikk instituttet 143,8
poeng og var dermed best på HF. 32,6% av poengene kommer fra publikasjoner på nivå 2.
Doktorgradsutdanningen
En viktig del av forskningsaktiviteten ved IFIKK er prosjektene til våre stipendiater. Hvert fagmiljø ved IFIKK
har sitt eget PhD-seminar ledet av fagets lokale PhD-ansvarlige. Disse finner sted med jevne mellomrom og
gir PhD-studenter anledning til å legge frem sine arbeider og få kommentarer på disse, både fra faste
vitenskapelige ansatte og medstudenter. Videre arrangeres et betydelig antall (16 i 2015) PhD-kurs rettet
mot PhD-studenter både fra IFIKK og utenfra. Disse gir studiepoeng som kan inngå i graden.
I forbindelse med mottak av nye PhD-kandidater har administrasjonen gjennomgått sine rutiner for å sikre
et bedre mottak av nyankomne. (Rutinene nå innbefatter velkomstbrev med viktig info sendt ca 2 uker før
start, et mål om at brukernavn er på plass ved oppstart, møte med phd-koordinator første arbeidsdag, med
gjennomgang av opplæringskomponenten, praktisk info m.m., hilserunde.)
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IFIKK inngikk også i 2015 en avtale om fellesgrad (joint degree) på PhD-nivå med St. Andrews i Skottland.
Avtalen er nå operativ og har foreløpig en kandidat.
Faggruppene for idéhistorie og filosofi samarbeider i perioden 2012–2015 om et utdanningstilbud i
prosjektform på PhD-nivå: History of Philosophy and History of Ideas 600 BC–1800 AD: Research training.
Prosjektet, som er finansiert av NFR, er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og
Universitetet i Tromsø. I oktober 2015 holdte gruppen en avsluttende PhD konferense i Bergen.
Vi hadde 9 disputaser i 2015:
• Jonas Jervell Indregard: Kant’s Doctrine of Self-Affection
• Angelika Müth: Indefiniteness, Animacy and Object Marking: A Quantitative Study Based on the Classical
Armenian Gospel Translation
• Andreas Brekke Carlsson: Ignorance and Control. Essays on Moral Blameworthiness
• Nicholas Hughes: Essays on the Nature and Roles of Knowledge
• Maria Husabø Oen: The Visions of St. Birgitta: A Study of the Making and Reception of Images in the later
Middle Ages
• Lars Fredrik Janby: Augustine's De Musica: A Study of Book VI in the Context of his Encyclopedic Project
and Beyond
• Anna Daria Drożdżowicz: Investigating utterance meaning – Essays in the epistemology of Language
• Signe Marie Endresen: Serial Experiments. Close-Readings of Edvard Munch’s Det grønne værelset (1907)
• Joanne Vera Stolk: Case variation in Greek papyri. Retracing dative case syncretism in the language of the
Greek documentary papyri and ostraca from Egypt (300 BCE – 800 CE)
At våre kandidater holder en høy standard viser bl.a. det faktum at Hedda Hassel Mørch i 2015 fikk Kongens
gullmedalje for sin avhandling om panpsykisme forsvart i 2014.
Prosjekter
IFIKK har de siste årene skaffet seg en ledende posisjon blant HFs institutter når det gjelder å skaffe
eksterne forskningsmidler. Dette er svært gledelig for hele instituttet og ikke bare de heldige
enkeltforskerne og forskergruppene.
Følgende prosjekter fra NFRs tildelingsrunde 2014 startet opp: Knut Olav Skarsaune, A Defence of Objective
Values (postdok), Hedda Hassel Mørch, Consciousness, Panpsychism and Integrated Information
(mobilitetsstipend), og to unge forskertalenter: Ingrid Falkum, Acquiring Figurative Meanings og Sebastian
Watzl, Thought and Sense. On the Interface between Perception and Cognition. I tillegg begynte Camilla
Serck-Hanssen som leder for en forskningsgruppe på CAS hvor også Øystein Linnebo deltar.
I NFRs tildelingsrunde i 2015 fikk IFIKK ett toppforskprosjekt, Herman Cappelens ConceptLab, og et
mobilitetsstipend, Christian Bulls Hermes Trismegistus in the Anthology of John of Stobi. Dag Haug fikk
tildelt en CAS-gruppe for året 2017/2018 i samarbeid med professor Stephan Oepen ved Institutt for
informatikk.
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Til sammen hadde IFIKK 17 aktive eksternfinansierte prosjekter i 2015. Prosjektene tilfører instituttet et
såkalt nettobidrag, i den forstand at de genererer et tilskudd til bevilgningen IFIKK hvert år får gjennom sitt
ordinære budsjett. Enkelt sagt bidrar prosjektene våre til en reell budsjettmessig økning som kommer oss
alle til gode. Liste over IFIKKs eksternt finansierte prosjekter samt prosjekter av strategisk betydning til
instituttet følger som vedlegg.
Søknader
IFIKK har satt inn store ressurser på å kvalitetssikre og tilrettelegge i søknadsprosessene. Et av tiltakene er å
forbedre kommunikasjon mellom forskningsrådgiver ved IFIKK og prosjektøkonomi-seksjonen ved HF. Ved å
sette opp felles søknadsrutiner og frister og følge søkere tettere opp har vi betydelig effektivisert
søknadsprosessene.
IFIKK sendte i 2015 inn 2 EU-søknader (ERC Starting Grant). Ingen av disse nådde opp, men det var likevel
en nyttig erfaring. I tillegg sendte instituttet 8 søknader til FRIHUMSAM, og 2 av dem fikk tildeling. Det ble
også levert en søknad om SFF fra filosofimiljøet, som har gått videre til runde 2 av evalueringen.

CSMN ved Olav Gjelsvik, direktør
Dette året har vært et år med forvarsel om tider som skal komme, både ved at fremragende midlertidige
ansatte har forlatt oss eller skal forlate oss for videre karriere i andre land, og ved at man i det
kjernevirksomheten nærmer seg ser at nye prosjekter har kommet til og blomstrer.
Året begynte med en internasjonal CSMN workshop organisert av Herman Cappelen rundt tema
Conceptual Engineering, det sluttet ved at han, sammen med Camilla Serck-Hanssen og Øystein Linnebo
fikk tildelt er Toppforsk prosjekt fra NFR. Den samme gruppen har også søkt om et nytte SFF. Denne
tildelingen, og hva den lover for fortsatt virksomhet rundt CSMN-relaterte temaer, er en viktig milepæl og
et høydepunkt i seg selv.
Et annet høydepunkt var årets Oslo Lecture on Mind in Nature, gitt av Peter Railton. Forelesningen gav et
fullt utbygd visjon nettopp av hvordan man kunne se ’Mind in Nature’, med full integrasjon av filosofiske
perspektiver og perspektiver fra psykologi, nevrovitenskap og biologi. Railton har samarbeidet med oss og
vært en del av CSMN helt fra begynnelsen, han er en av verdens fremste filosofer, og hans arbeid rundt
dette tema er drevet fram i interaksjon med CSMN. Det gjorde stor lykke.
Det er kommet en rekke nye publikasjoner siste år. Det er svært hyggelig å kunne nevne noen av de unge
kvinnene; Rachel Sterken har tre publikasjoner i viktige tidsskrifter, Alexandra Cuoto har to, Alejandra
Mancilla har to, Ingrid Falkum har to, Paula Rubio-Fernandez har ganske mange. De unge kvinnene ved
CSMN arbeider godt, og det betyr av vi har gjort noe rett i denne dimensjonen av vårt virke. Dette er et
tredje høydepunkt. (Detaljene framgår av den øvrige årsrapporten).
Det er mange andre eksempler på godt arbeid, ikke minst fra de noe yngre forskerne, som Caj Strandberg
og Sebastian Watzl. Også veteranene publiserer jevnt og trutt i sine respektive felt.
Antall doktorgrader er to, disse gradene har fått en meget sterkt positiv vurdering av sine respektive
doktorgradskomiteer.
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Formidling
Mål: Øke utenverdenens - allmennhetens og myndighetenes - kunnskap om IFIKKs forskning og øvrige
faglige virksomhet.
IFIKK har mange viktige formidlere og samfunnsdebattanter som bruker sin faglighet. Også i 2015 har disse
gitt vektige bidrag til allmenheten i form av bøker, kronikker, foredrag, anmeldelser og opptreden i
fjernsyns- og radioprogrammer. Mange av disse bidragene blir fanget opp av universitetets
medieovervåkningstjeneste og kan leses på våre «For ansatte»-sider under overskriften «IFIKK i mediene»
som nå stort sett har erstattet vår fysiske oppslagstavle. IFIKK opprettholder også sin Facebook-side, som
ble lansert høsten 2013 og som bl.a. annonserer arrangementer, utlyste stillinger og videreformidler
forsknings- og studienyheter. Den har nå nesten 750 følgere.
IFIKKs formidlingsvirksomhet er i stor grad ad hoc og lite institusjonalisert, men instituttet har for eksempel
flere ansatte med faste spalter. Arne Johan Vetlesen er en av tirsdagskommentatorene i Klassekampen,
Øivind Storm Bjerke er fast kunstanmelder samme sted og Ole Martin Moen er med i P2-programmet
Verdibørsens filosofpanel som består av tre filosofer som ukentlig stilles overfor et aktuelt problem.
Litteraturhuset er en yndet arena for UiO og også IFIKK. Våre kunsthistorikere Ina Blom og Øyvind Storm
Bjerke bidro til Litteraturhusets serie om kulturhistoriske epoker i vårsemesteret og Ingvild Torsen foreleste
på Salongens symposium om Nietzsche. Stappfulle hus over hele linjen.
I tillegg til CSMNs annual lecture har vi en prestisjefylt forelesningsserie på klassisk, Eitremforelesningen.
Denne holdes med jevne mellomrom og i år var turen kommet til professor Glenn Most fra Chicago/Pisa.
Han holdt en godt besøkt forelesning om gresk tragedie og kombinerte dette med møter om ERC og faglig
seminar.
Den nye store Latinordboken som latinistene Vibeke Roggen, Egil Kraggerud og Bjørg Tosterud står bak ble
behørig feiret hos Cappelen Damm som aldri hadde hatt så stor oppslutning om en lansering av en ordbok
noen sinne. En annen tykk bok fra IFIKK var Espen Schaannings bok om speiderbevegelsen som også førte
til debatt.
Også når det gjelder samarbeid med eksterne aktører har vi oftest mest uformelt samarbeid å vise til. I år
inngikk vi imidlertid en formell samarbeidsavtale med Oslo katedralskole innen latin. Den innebærer på den
ene siden samarbeid om arrangementer og på den andre siden om praksis for UiOs studenter. Videre fikk vi
som et manifest eksempel på vårt samarbeid med Munch-museet og Nasjonalmuseet en eksternfinansiert
PhD-stipendiat fra Munchmuseet.

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.
Den stillingsplanen som ble vedtatt i 2014 er fulgt opp i 2015 ved at vi har kunngjort flere faste stillinger. De
fem første stillingene har vært til bedømmelse i 2015, og flere av disse tiltrer i 2016. Midlene som ble tildelt
de faglig prioriterte miljøene, det vil si filosofi og klassiske språk, har vært brukt til å rekruttere stipendiater
og postdocer, samt kalle professor II-ere.
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Styret
Det ble avholdt åtte instituttstyremøter i 2015.
Lederteam
Deler av lederteamet ble endret fra høsten 2015 i og med at Ellen Krefting, Øystein Linnebo og Aksel Øijord
trådte ut av sine verv. Inn kom Thomas Krogh, Franco Trivigno og Reidar Maliks. Thomas var fagleder for
idehistorie høsten 2015, Franco er fagleder for filosofi, og phd-leder, og Reidar er fagleder for exphil og
instituttets undervisningsleder. Lederteamet for øvrig har bestått av instituttleder, administrativ leder,
studieleder og fagledere for de øvrige fagene. I 2015 har også forskningsrådgiver Zhanna Saidenova deltatt
på lederteamets møter og bistått lederteamet i deres arbeid. Lederteamet har hatt ukentlige møter og en
samling i løpet av året.
Økonomi
Den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2015 viste at det akkumulerte overskuddet fremdeles øker.
Langtidsbudsjettet viser imidlertid at vi går med et visst overskudd i de nærmeste årene, men at det
isolerte resultatet per år er negativt, noe som gir en reduksjon i overskuddet over tid. Tendensen med
tilslag på eksterne prosjekter har holdt seg, og flere større prosjekter har startet opp i 2015. Dette gjør sitt
til at vi opprettholder et relativt stort årlig nettobidrag fra prosjektene. Forskergruppen ConceptLab sendte
i 2015 inn en søknad om tildeling av SFF-status, og har gått videre til finalen. Dersom søknaden innvilges vil
vi opprettholde omtrent samme nettobidragseffekt som den vi har hatt fra CSMN i de siste årene.
Personale
I 2015 tiltrådte 25 personer i stillinger ved IFIKK inkludert CSMN. Av disse er to fast ansatte, en
vitenskapelige og en administrativ (se vedlegg). De resterende fordeler seg på vikarer i
førsteamanuensisstillinger (to) og universitetslektorater (fire), tre professor II, én forsker, to
mobilitetsstipendiater, to postdoktorer, fem stipendiater, i tillegg til en vitenskapelige assistent i en mindre
stillingsbrøker. Det er tilsatt fire midlertidige i administrasjonen. Det var fire vitenskapelig ansatte som gikk
av med pensjon i 2015.

Vedlegg:
1.
Organisasjon: Styret, lederteam, programledere, verneombud
2.
Oversikt over tilsettinger i 2015
3.
Oversikt over forskningsprosjekter
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Organisasjon: Styret, lederteam, programråd, verneombud
Styrets sammensetning i 2015
Instituttleder Mathilde Skoie

vara og nestleder Øystein Linnebo

Fast vitenskapelig ansatt Øystein Linnebo
Fast vitenskapelig ansatt Bente Larsen
Fast vitenskapelig ansatt Espen Schaanning

vara Reidar Aasgaard
vara Jan Erik Ebbestad Hansen
vara Thomas Krogh

Midlertidig vitenskapelig ansatt Trude Talette Simonsen

1. vara Lars Fredrik Janby
2. vara Ingrid Lossius Falkum

Administrativt ansatt Pia Søndergaard

1. vara Erlend Bronken

Ekstern representant Knut Astrup Bull

vara Ola Jacob Bull

Studentrepresentanter
Jostein Alfred Fossheim
Dag August Schmedling Dramer

1. vara Vincent Robert Hohler Jalland
2. vara Jonas Vårum Olafsen

Sekretær for styret er administrativ leder Karen M. Haugland

Instituttets ledelse i 2015
Instituttleder Mathilde Skoie
Fagleder filosofi, nestleder og PhD-leder Øystein Linnebo, fra høst Franco Trivigno
Fagleder klassisk og undervisningsleder Dag Haug
Fagleder kunsthistorie og forskningsleder Bente Larsen
Fagleder exphil og stedfortredende undervisningsleder Aksel Øijord, fra høst Reidar Maliks
Fagleder idéhistorie og stedfortredende forskningsleder Ellen Krefting, fra høst Thomas Krogh
Administrativ leder Karen M. Haugland
Studieleder og stedfortredende administrativ leder Astrid Lied

Verneombud i 2015
Kjetil Fallan og Pia Søndergaard

Programrådenes medlemmer i 2015
Emneråd for Exphil
Leder: Reidar Maliks
Vitenskapelig ansatte: Hege Cathrine Finholt, Jens Saugstad
Representant fra gjennomføringsstipendiatene:
Teknisk-administrativ representant: Gunnar Mangset
Studentrepresentant: Jonas Vårum Olafsen
Program- og linjeråd for filosofi
Programleder: Franco Trivigno
Vitenskapelig tilsatte: Herman Wright Cappelen, Christel Fricke, Carsten Hansen, Reidar Maliks, Caj
Strandberg, vara: Øyvind Rabbås, Bjørn Ramberg, Arne Johan Vetlesen
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Teknisk-administrativ representant: Caroline Hansen, vara: Aslak Staff Tvedt
Studentrepresentanter: Celina W. Dragseth, Jostein A. Fossheim, vara: Linnea Margrethe Sahlgaard, Jonas
Vårum Olafsen
Sekretær: Hanne Lindemann
Programråd for antikkprogrammene
Programleder: Dag Haug
Vitenskapelig ansatte: Monika Asztalos, Silvio Bär, Mari Hertzenberg, Anastasia Maravela, Mathilde Skoie,
Vibeke Roggen
Teknisk-administrativ representant: Pia Søndergaard, vara: Eirik Finne
Studentrepresentanter: Karen Hovind, Gina Green
Sekretær: Aslak Staff Tvedt
Program- og linjeråd for idéhistorie
Programleder: Espen Schaanning
Vitenskapelig ansatte: Anne Helness, Reidar Aasgaard, Thor Inge Rørvik, Jan-Erik Ebbestad Hansen, Thomas
Krogh, Ellen Krefting (midlertidig faglig tilsatte møter ved behov)
Teknisk-administrativ representant: Eirik Finne, vara: Hanne Lindemann
Studentrepresentanter: Ken Mikkelsen, Max Kippersund
Sekretær: Aslak Staff Tvedt
Programråd for kunsthistorie
Programleder: Bente Larsen
Vitenskapelig ansatte: Kjetil Fallan (vara Ina Blom), Espen Johnsen (vara Øivind Storm Bjerke), Lena Liepe
(vara Erik Mørstad), Brigitte Stolpmann (vara Anny Fremmerlid)
Ekstern representant: Mai Britt Guleng
Teknisk-administrativ representant: Pia Søndergaard, vara: Eirik Finne
Studentrepresentanter: Zeenat Amiri, Anna Botteghi
Sekretær: Linn Anette Thorsen
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Tilsettinger i 2015
Tilsetting i faste vitenskapelige stillinger
Førsteamanuensis Herman Wright Cappelen 1. august
Tilsetting i midlertidige vitenskapelige stillinger
Professor II Carla Bagnoli tiltrådte 1. januar
Professor II Berit Brogaard tiltrådte 1. januar
Professor II Agustín Rayo Fierro tiltrådte 1. januar
Førsteamanuensis Solveig Aasen tiltrådte 1. juli
Førsteamanuensis Christine Amadou tiltrådte 1. juli
Universitetslektor Rachel Sterken tiltrådte 1. januar
Universitetslektor Pål Rykkja Gilbert tiltrådte 1. august
Universitetslektor Knut Saanum tiltrådte 1. august
Universitetslektor Narve Strand tiltrådte 1. september
Forsker Andreas Brekke Carlsson tiltrådte 1. september
Mobilitetsstipendiat Knut Olav Skarsaune tiltrådte 1. august
Mobilitetsstipendiat Hedda Hassel Mørch tiltrådte 1. august
Postdoktor Peter Fritz tiltrådte 1. juli
Postdoktor Tor Ivar Østmo tiltrådte 1. juli
Stipendiat Carlos Hernándes Garces tiltrådte 1. februar
Stipendiat Ida Kamilla Lie tiltrådte 1. september
Stipendiat Kristoffer Jimmy Sundberg tiltrådte 1. september
Stipendiat Jeroen Rijnders tiltrådte 9. februar
Stipendiat Sara Kasin Vikesdal tiltrådte 1. desember
Vitenskapelig assistent Natalia Waights Hickman tiltrådte 1. desember
Tilsetting i administrative stillinger
Fast tilsatt:
Studiekonsulent Gunnar Mangset tiltrådte 1. august
Midlertidig tilsatt:
Seniorkonsulent Caroline Strutz Skei tiltrådte 15. desember
Førstekonsulent Linn Anette Thorsen tiltrådte 1. august
Førstekonsulent Aslak Staff Tvedt tiltrådte 1. august
Konsulent Jon Anstein Olsen tiltrådte 12. januar
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Oversikt over aktive eksternt finansierte forskningsprosjekter i 2015 og prosjekter med
strategisk betydning til instituttet






















Alice-Rap
A Defence of Objective Values
Barn og figurativt språk
Between cloister and papacy: The impact of bridal imagery on power relations in Western Europe,
1100-1400.
Causation and Reduction in Systems Biology
ConceptLab
Consciousness, Panpsychism and Integrated Information
DĀMOS: Database over mykensk ved Universitetet i Oslo
Filosofi- og idéhistorie 600 f.Kr. - 1800 e.Kr.
Innocently Benefiting from Injustice
Metaphysics of Possibility and the Possibility of Metaphysics in Transcendental Idealism
Metonymi i kontekst og kommunikasjon
Munch og modernitet
NanoRedux - Perspectives on Reduction in Nanomedicine
Personal Autonomy, Addiction and Mental Disorder
Spede stemmer fra fortiden: nye perspektiver på barndom i det tidlige Europa
Språklige og kognitive faktorer i effektiv referensiell kommunikasjon
Strengthening Research Capacity in the Papyrus Collection of the Oslo University Library (20122015)
Tilbake til den bærekraftige fremtiden: visjoner for bærekraftighet i designhistorien
The Reflective Mind
Thought and Sense
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