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Status for den økonomiske og faglige situasjonen ved IFIKK og exphil 
HF er bedt om å redegjøre for den økonomiske situasjonen ved Institutt for filosofi, ide- og 
kunsthistorie og klassiske språk, og særskilt hvilken betydning økonomiske endringer har for exphil. 
Med utgangspunkt i de anbefalingene som fremkommer i rapporten fra arbeidsgruppen som 
vurderte den økonomiske situasjonen ved instituttet, er fakultetet bedt om å redegjøre for hvilke 
tiltak som er planlagt og hvilke som er implementert.  
 
Den økonomiske situasjonen ved instituttet 
Langtidsprognosen ved instituttet har forbedret seg mye siden inngangen til 2019. Lagtidsprognosen 
har gått fra i T1 2019 å vise et akkumulert merforbruk på 73.9 MNOK til i T2 2020 å være redusert til 
27,6 MNOK i langtidsperioden. Lønns- og driftskostnader har blitt redusert, samtidig som inntekten 
har økt. Exphils bortfall av inntekter knyttet til innføring av kandidatelementet kompenseres nå årlig 
med 1,1 millioner fra HF.  IFIKK har også fått to ERC-prosjekter, men brorparten av RBO-inntekten 
disse vil generere ligger utenfor perioden for langtidsprognosen.   

Oppfølgingen av rapporten fra arbeidsgruppen er i gang. Instituttstyret har allerede i september hatt 
en innledende diskusjon om hvordan oppfølgingen skal foregå. Ledergruppa ved instituttet gis av 
instituttstyret oppdrag å legge et løp for videre arbeid med dimensjonering/stillingsplan og diskutere 
både fagspesifikke og helhetlige innsparingstiltak. I oktober forventer styret å konkretisere 
oppfølgingen ytterligere. Det er tidlig å snakke om gjennomførte og planlagte tiltak som følge av 
rapportens anbefalinger. Både fordi rapporten er relativt fersk, og fordi instituttet får ny ledergruppe 
ved nyttår. Den nye ledergruppa bør ha eierskap til de helhetlige tiltakene som kreves. 

Exphils faglige situasjon og utvikling 
Exphil forbereder en reform for emnet som innføres våren 2021. Både undervisningsopplegg, form 
og innhold vil da være annerledes enn slik det har vært de siste to tiårene. Emnet vil ha en ny 
lærebok som forsøker tydeligere å motivere stoffet og dets relevans for alle som studerer ved 
universitetet, ordnet rundt spørsmål om hva det vil si å vite, hva som finnes, og hva vi bør gjøre. Det 
nye exphil-pensumet vil gi studentene øvelse i kritisk tenkning og argumenterende skriving. 

I-sak 1 - side 46 av 49



2 
 

Det er i ulike omganger tatt grep for å drive exphil mer effektivt. Den siste større endringen skjedde i 
2017. Da ble forholdet mellom forelesninger og seminarer justert. IFIKK gjennomførte en 
emnevaluering i forbindelse med omleggingen i 2017, men det er ikke foretatt emneevaluering 
siden. Bakgrunnen for endringen i 2017 var både å øke den pedagogiske kvaliteten og gjøre 
ressursbruken mer i tråd med fakultetets normer for undervisning. Endringsforslaget ble vedtatt av 
rektor, se orienteringssak 8 til universitetsstyret 7. februar 2017. Denne endringen gjenspeiler seg i 
antall timer brukt per studiepoeng på exphil. Se vedlagte eksamenstall. Eksamenstallene viser for 
øvrig at færre stryker og at snittkarakteren blant de som tar seminarvarianten har økt de siste to 
semestrene. Omleggingen har med andre ord styrket den faglige kvaliteten. 

Det er ikke gjennomført periodisk emneevaluering høsten 2020 som opprinnelig planlagt. 
Bakgrunnen for dette er den krevende situasjonen knyttet til korona-pandemien og planlegging av 
innføring av ny reform i emnet våren 2021. Det vil være naturlig at emneevalueringen gjennomføres 
når den nye reformen har fått virke noe tid, dvs høsten 2021. 

På grunn av korona-pandemien utviklet IFIKK et heldigitalt undervisningsopplegg for høsten 2020. 
Det ble laget en felles digital Canvas-plattform for alle seminargrupper og deres lærere over 
sommeren. Der får studentene synkron digital seminarundervisning. Fellesforelesningene er 
tilgjengelige som opptak av tidligere semestres forelesninger. Fra våren 2021 lages det nye 
forelesninger basert på nytt pensum. Disse vil strømmes. Exphil får god støtte fra skrivesenteret på 
UB og LINK. Digitaliseringen ifbm Korona er stort sett godt mottatt av studentene og de digitale 
seminargruppene har vist seg å være svært populære. 

Både HF og IFIKK har forpliktet seg til å skjerme exphil fra kutt, mens man samtidig sikrer at det er 
tilstrekkelige ressurser til programfagene på instituttet. Underviserne på exphil er faglig tilknyttet 
enten filosofi eller idéhistorie. De var hverken i 2016 eller 2020 skilt ut som egen gruppe i ARK-
undersøkelsen. Men gjennomgående er situasjonen i fagmiljøet preget av stort arbeidspress. Med 
kjente avganger og frikjøp vil ressurssituasjonen bli kritisk fra høsten 2021 – noe rapporten fra 
Arbeidsgruppe IFIKK også slår fast. 

I tråd med rapportens anbefalinger går derfor IFIKK og HF inn for at det allerede nå kunngjøres to 
lektorstillinger som skal undervise på exphil. Det vil innebære at instituttstyret opphever sin 
stillingsstopp. Virkningen i langtidsperioden av lønnskostnader til disse to stillingene vil tilsvare 8,5 
millioner. Dette medfører at det vil ta lenger tid før IFIKK når en akkumulert balanse, men på 
bakgrunn av at langtidsprognosen har forbedret seg med 46 millioner siden inngangen av 2019, at 
IFIKK har god inntjening og at det ligger en vesentlig RBO-inntekt utenfor perioden for 
langtidsprognosen, vurderer HF dette som forsvarlig.  

 

Vedlegg 
• Eksamenstall for exphil H2016-V2020 
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Eksamensstatistikk for Exphil høst 2016 til vår 2020, inkludert engelsk variant

Seminarvariant
Oppmeldt Møtt Bestått Stryk Stryk % av antall møtt Snittkarakter

H 2016 1 500 1 459 1 402 57 3,9 C
V 2017 1 214 1 186 1 138 48 4,0 C
H 2017 1 456 1 420 1 356 64 4,5 B
V 2018 1 185 1 128 1 073 49 4,3 C
H 2018 1 506 1 472 1 423 45 3,0 C
V 2019 1 172 1 119 1 084 31 2,7 C
H 2019 1 505 1 471 1 435 34 2,3 B
V 2020* 1 181 1 135 1 117 15 1,3 B

Selvstudiumsvariant
Oppmeldt Møtt Bestått Stryk Stryk % av antall møtt Snittkarakter

H 2016 624 327 195 127 38,8 C
V 2017 574 310 210 92 29,6 C
H 2017 707 387 267 112 28,9 C
V 2018 782 450 304 122 27,1 C
H 2018 814 434 327 102 23,5 C
V 2019 736 398 225 163 40,9 C
H 2019 756 400 298 96 24,0 C
V 2020* 762 503 405 75 14,9 C

Ressursbruk, samme periode

H 2016 11144 15 970 0,70
V 2017 9980 13 480 0,74
H 2017 8057 16 230 0,50
V 2018 6887 13 770 0,50
H 2018 7828 17 500 0,45
V 2019 6732 13 090 0,51
H 2019 7671 17 330 0,44
V 2020* 5839 15 220 0,38

StudiepoengTimer brukt på Exphil Timer brukt pr studiepoeng

* For våren 2020 tas det forbehold om at ikke alle tall er ferdig registrert. Dette gjelder både 
eksamensresultater (pga klagebehandling) og timebruk i arbeidspliktregnskapet.
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