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Periodisk evaluering av masterprogrammet for filosofi, 2009 Høst – 2013 Høst 

Evaluering ved eksternt panel 

Medlemmene av det eksterne panelet for den periodiske evalueringen av filosofistudiet våren 2014 har vært: 

 Raino Sverre Malnes, professor i statsvitenskap ved UiO 

 Jan Harald Alnes, førsteamanuensis i filosofi ved UiT 

 Norunn Heger, masterstudent i historie ved UiO 

Panelets sekretær har vært Hanne K. Lindemann, programkonsulent for filosofi. Panelet har hatt ett møte. 

Dette var mandag 3. juni kl. 12:15-14:10 og omfattet både bachelor- og masterstudiet for filosofi. Til grunn 

for evalueringen ligger programmets egenevaluering for samme periode, nettsidene for programmet, 

tilsynssensorrapporter for 2011-2012 og 2012-2013 og periodisk evaluering av det obligatoriske emnet på 

programmet FIL4080-Oppgaveseminar i filosofi. Når det gjelder masterstudiet har det eksterne panelet 

følgende å bemerke: 

 

Måloppnåelse 

Det eksterne panelet oppfatter masterstudiet i filosofi ved UiO i det store og det hele som velfungerende, slik 

at det oppfyller læringsmålene for programmet. 

 

Formulering av målene og strukturen, målenes og strukturens hensiktsmessighet 

Panelet oppfatter læringsmålene samlet sett som greie, men mener samtidig at enkelte av formuleringene 

kunne vært bedre.
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 Panelet foreslår for eksempel at:  

 «kan vurdere både primær- og sekundærlitteratur kritisk, samt analysere og bearbeide komplekse saksforhold 

med stor presisjon» endres til «kan vurdere både primær- og sekundærlitteratur kritisk, samt analysere og 

bearbeide komplekse saksforhold» 
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Når det gjelder strukturen på programmet ser panelet det som positivt at det mulig å velge mellom å skrive 

60 poengs masteroppgave og å ta to emner på 30 studiepoeng hver. Panelet synes også at det virker bra at 

masterstudentene må fordype seg i minst to av filosofiens hovedområder innenfor masterstudiet. Når det 

gjelder oppbygningen av studieløpet synes panelet at det er fornuftig å ha oppgaveseminaret i første 

semester, slik at masterstudentene kommer i gang med skrivningen av masteroppgaven allerede i andre 

semester. 

 

Er det fanget opp indikasjoner på særlig god eller sviktende kvalitet? 

Panelet er av den oppfatning at programmet for filosofi har en høy faglig standard. Når det gjelder 

oppgaveseminaret stusser imidlertid panelet over mye stoff studentene skal igjennom når det gjelder 

metodedelen av dette, samtidig som emneansvarlig høsten 2013 i sin evalueringsrapport oppgir at 

arbeidsbyrden for emnet var moderat til lav. Panelet får ikke dette til å stemme og stiller spørsmål ved 

hvorfor ikke programmet har et emne som fokuserer på prosjektbeskrivelsen og et metodeemne. I så fall bør 

pensumet for oppgaveseminaret være selvvalgt og relatert til masteroppgaven. Metodekurset kan utformes på 

ulike måter. Én mulighet er å sette ulike tilnærmingsmåter innen filosofien opp mot hverandre (slik emnet 

“Filosofiens natur” er utformer ved UiT Norges arktiske universitet). Panelet ser det som viktig at veileder 

for masteroppgaven tildeles i løpet av et par måneder etter oppstarten av masterstudiet, og stiller i denne 

forbindelse også spørsmål ved koblingen mellom å studere metode og å få tildelt veileder. Det frykter at 

koblingen unødig forsinker tildelingsprosessen.  

 

Hva det er viktig å fokusere på i fremtiden 

Når det gjelder fullføring til normer tid, ser panelet det som svært viktig at studentene får tilstrekkelig med 

skrivetrening. Panelet oppfatter derved programmets satsning på større variasjon når det gjelder 

vurderingsformer, herunder større bruk av semesteroppgave og mappeinnlevering som riktig. Panelet ser det 

for øvrig som viktig at man ser bachelor- og masterstudiet under ett, og ser betydningen av at skrivetrening 

og erfaring med muntlig fremlegg på bachelornivå for studier på masternivå. 

Når det gjelder gjennomføring mener panelet at utveksling kanskje ikke fremmer evnen til å gjennomføre til 

normert tid. Det vises ellers til hva som er sagt når det gjelder utvekslingsavtaler for filosofistudenter under 

evalueringen av bachelorstudiet. 

 

                                                                                                                                                                                                 
 «kan vurdere etiske problemstillinger ut fra forskjellige teorier om etikk og ha et kritisk blikk på samspillet 

mellom moralske intuisjoner og moralske prinsipper» endres til «kan vurdere etiske problemstillinger ut fra 

forskjellige teorier om etikk» 
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Sammenfattende begrunnelse for programmets videreføring 

Ut fra det som alt er sagt mener panelet at masterprogrammet i filosofi bør videreføres. Panelet oppfatter at 

masterprogrammet gir det man kan forvente av et masterstudium i filosofi internasjonalt. 

 

 

Raino Sverre Malnes  Jan Harald Alnes  Norunn Heger 

 

 

 

 

 

 

 


