
Notat om Filosofis tiltak i forhold til Instituttstyrets vedtak 
 
 
Exphil og Filosofi bør betraktes som en enhet når vi snakker om timebruk: det er stort sett 
tale om de samme undervisningsressurser og kutt på den ene siden påvirker umiddelbart 
tilgjengeligheten av undervisningstimer på den andre siden. Exphil står ifg rapporten for kutt 
på 21% og Filosofi 9%. Til sammen er det tale om over 15%. Det ble bekreftet av daværende 
Instituttleder at ex-filosofi hadde nådd målene for reduksjon allerede i 2018, og siden da har 
vi redusert timebruken ytterligere. Det store timeoverskuddet blant FVA på ex-filosofi er 
også bygget ned i perioden selv om det fremdeles er høyt.  
 
Da vi blir bedt om å forholde oss til kulepunktene i arbeidsgruppens rapport, noterer vi 
innledningsvis angående punkt 3 og 4 (prinsipper for fagdimensjonering og reduksjon av 
emnetilbudet) at Exphil og Filosofi, ifølge rapporten, har langt de høyeste inntektene per 
vitenskapelige årsverk per fag (i 2020 i MNOK: -1,39) og er det eneste faget ved IFIKK med 
færre ansatte enn det som er økonomisk bærekraftig.  
 
Ikke desto mindre fortsetter vi med konkrete tiltak for å redusere timebruken. Delvis er 
dette et resultat av at vi ikke har noe valg – siden tilgjengelige timer går ned (fordi ansatte 
slutter eller får frikjøp gjennom eksternfinansiert forskning) klarer vi ikke tilby undervisning i 
både filosofiprogrammene og Exphil uten å kutte timebruk:  
  

• Vi vurderer fortløpende hvilke emner som trekker flere studenter i 
undervisningsplanleggingen, og har sett oss nødt til å kutte eller utsette mindre 
populære emner pga tilgjengelige undervisningsressurser. 

• Vi forsøker å redusere uttellingen for retting/kommentering av obliger, for eksempel 
ved større bruk av hverandrevurdering og andre former for obligatoriske aktiviteter. 

• Vi vil se nærmere på mulige innsparinger knyttet til uttelling for veiledning, inkludert 
muligheten for å ha noen flere emner med sluttvurdering heller enn integrert 
vurdering. 

• Vi drar nytte av andre fags emnetilbud (som f.eks. IDE4016 på MA i Antikk Filosofi) og 
vi kommer til å bidra til IFIKKs innsats for å utvikle fellesemner. 

• Vi har introdusert flere heisemner. 
• Noen emner går sjeldnere ut fra overveielser om (f.eks.) emnetilbudet over et helt 

studieforløp.  
• Vi bruker i økende grad masterstudenter som assistenter på Exphil og 1000-kurs, 

hvor det er pedagogisk forsvarlig.  
• Vi har nedsatt en arbeidsgruppe som skal klargjøre prinsippene for å sikre et 

akseptabelt emnetilbud på filosofiprogrammet, gitt muligheten for ytterligere 
innstramninger.  
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