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Det spørres (ref. 2019/1058-TOVST) om der er umiddelbare behov for justeringer i
gjennomføringen av emnet. Svaret er nei. Mer utførlig om detaljer i bestillingen følger
nedenfor.

- studenttall
Totalt 11 studenter fullførte kurset vår 2019 ved å levere eksamensessay (FIL233 ni
kandidater, FIL333 to kandidater). Kurset har ligget på 10-15 kandidater pr semester de siste
fem årene, så dette er et normalt og godt resultat, kanskje særlig med tanke på at emnet
(Aristoteles’ politiske filosofi) var mindre velkjent enn tidligere temaer.

- behov for endringer i emnebeskrivelsene
De to følgende betraktningene angår ikke bare FIL233/FIL333, men mer generelt.
For FoF-kursene med essayform på eksamen generelt gjelder at det kunne være en fordel om
det var mulig å f eks legge til som arbeidskrav at studenten leverer et tidligere, helt kort utkast
i tillegg til det lengre, mer fullverdige utkastet som leveres til formell veiledning. Et slikt
tillegg kunne gjøre det enklere å hjelpe flere av studentene til å finne en retning for sine
undersøkelser og sitt essay tidligere, noe som for mange ville være en fordel.
En detalj: Flere av instituttets 300-kurs er omtalt som «forskingsemne», riktignok
tilsynelatende stort sett bare i lenker til sider som ikke lenger eksisterer. Trolig vil en generell
opprydning med overgang til termen «masteremne» for alle 300-kurs være en fordel.

- det faglige nivået på studentene
Sensur er pt ikke fullført (sensur 17. juni), så denne vurderingen er basert på inntrykk fra
studentenes diskusjoner/spørsmål, utkast og veiledning. Mitt inntrykk er at studentene som
følger kurset, stort sett er svært interesserte. Denne interessen går også opp ytterligere straks
den enkelte klarer å identifisere sitt individuelle essayspørsmål/problemstilling.

- er det noe som ikke fungerer tilfredsstillende (og hvordan kan dette ev. kan fikses)
En tilbakevendende frustrasjon for flere kurs er romendringer. Dette er alltid et problem når
det skjer, kanskje særlig når endringene skjer på kort varsel, i hvilket tilfelle det i praksis kan
bety tapt undervisningstid fordi studenter ankommer sent eller må hentes fra det opprinnelig

oppsatte rommet. Strengere policy på ymse ønsker om å ta over for en dag eller en uke et rom
som for semesteret er reservert for et gitt kurs, ville være en fordel.

- andre forhold av betydning for kvaliteten på emnet
Flere studenter som enten tok eller endte opp med ikke å ta FIL233/FIL333 i år har spurt om
kurset skulle holdes i Athen igjen denne våren, som våren 2018. Gjennomføringen i Athen var
svært godt likt og ord om dette opplegget har tydeligvis holdt seg blant studentene. Det er
derfor flott at instituttet har forpliktet seg til et nytt FIL233/FIL333-kurs i Athen 2020, både
fordi dette gir flere studenter fra andre fag og fordi ekskursjonene og oppholdet gir en ekstra
dimensjon til studentenes forståelse av tenkningens rammer og motivasjon (så som
rettssystem og demokrati).

