i to undergrupper som kalles eksaminatoria. Den undervisningen som blir gitt her tar sikte på å formidle
et minimum av problemorientert holdning hos stuNorske og amerikanske aviser liar, med ein st0rre dentene ved å gå litt i dybden omkring de emnene
artikkel i «Los Angeles Times» som kjelde, skrive som hovedforeleseren allerede har b e r ~ r tog ved å
om Bergensstudenten Erik Synstad, som skal over- etablere problemutdypende dialoger mellom laerer og
vintre på Sydpolen for å d r i ~ egeofysiske målingar. student. Det siste er det viktigste, men også langt
beherske eksaminatorieformen
Han skal arbeide i eit forskarteam på 20 personar det vanskeligste.
krever
betydelig
faglig
innsikt kombinert med mennefr5 12 forskjellige nasjonar. Det var 300 s ~ k j a r a rtil
skelig
åpenhet.
Logikkundervisningen
trenger spesialjobben. Skulle nokon lia lyst til å f ~ l g j eSynstads ekbehandling.
For
bare
i
forbindelse
med oppgavesempel kan vi opplyse at leiaren for prosjektet er på
leit etter etterfdgjarar, som skal starte trening for l ~ s n i n ger det mulig 5 undervise faglig forsvarlig
overvintring i mars. Han tar gjerne mot s ~ k n a d e r i denne disiplinen. Det stoff som her formidles synes
frå menn mellom 20 og 30, «who have even dispo- å Laere mest fremmed for de nye studentene. Da en
sitions and have a bit of explorer's blood in themn.. laerer umulig kan overkomme å rette 200 besvarelser
Dertil bar s~kjaranekunne tåle kulde og ha litt vit- ukentlig, har instituttet l ~ s tdenne vanskeligheten
ved å dele logikkgruppen i tyve undergrupper (kolskapleg og elektronisk bakgrunn.
lokvier) med maksimum ti deltakere i hver som komKopi av artikkelen i rcdaksjonen.
mer sammen to timer hver uke for å lose en arbeidsoppgave i fellesskap. Besvarelsene leveres så til hovedforeleseren som retter dem f0r neste ukes forelesning
Krise i examen philosophicum
hvor de i forste time blir gjennomgått og siden utleI . Undervisningen til examen j~hilosophicunz.
vert til gruppene til gjennomsyn.
Så meget om den faglige differensiering og iinderI en årrekke har Filosofisk institutt kjempet en
til examen philosophicum. Instituttet
flerfrontskamp for å vinne bukt med de problemene ~~isningsformene
som undervisningsbyrdene i forbiiidelse med exa- utfordres allikevel grundig også av andre aspekter
meii philosophicum påforer instituttet. For det f ~ r s t e ved examen philosophicum. For de offisielle prognohar det lenge vaert innlysende at denne eksamens sene for universitetets totale studenttilgang overskriherettigelse i h0y grad var avhengig av at instituttet des i betydelig grad hvert eneste år. Fnlgen er en
kunne finne frem til undervisningsformer som gjorde permanent krisetilstand hvert hostsemester når ca.
undervisningen meningsfull og levende for studen- 3 4 av den «uventet» store studentmassen innfinner
tene. Det tradisjonelle opplegget med ii~yaktigsam- seg for å ta sin examen philosophicum.
me pensum for alle universitetssokende studenter
For det tredje har det ennå ikke lykkes instituttet å
hadde overlevet seg selv. En fornyelse var påkrevet. formidle til de ansvarlige organer en tilstrekkelig
Instituttet i m ~ t e k o mdette kravet ved å utvikle nye sterk erkjennelse av Filosofisk institutts reelle starrelarbeidsformer og differensiere undervisningstilbudet sesorden. Hare til examen philosophicum arbeider inslik at både filosofi og logikk så langt det var mulig stituttet med et aiitall studenter som kunne kvalifisere
ble tilpasset det studium soni senere ville stå sentralt det til et fakultet for seg selv. I 1969 har f.eks. instifor den enkelte. De nye arbeiclsformene tvang seg frern tuttet ansvaret for undervisningen av ca. 1850 studels som et resultat av den akutte mangel på faglig denter. Her er filialundervisningen inkludert.
kvalifiserte laererkrelter soni oppstod da studenttilDe nevnte forhold har tvunget instituttet til forstr~rnningenakte i et langt st0rre tempo enn forut- holdsvis detaljert å analysere undervisningsbehovet
sett; dels var de et ledd i forscakct på å fornye selve til examen philosophicum for den kommende firedet universitetsforberedende studiet.
årsperioden og det behov for faglig kvalifiserte laererI store trekk har instituttets undervisningsopplegg krefter som denne undcrvisniilgen forer ined seg.
for examen philosophicum den falgende struktur. Fakultetssekretaer Skreden har i denne anledning
Det totale antal1 undervisningskrevende studenter vennligst bistått oss med en prognose over studentdeles opp i hovedgrupper som ikke må inneholde tilgangen i de naermeste år for Universitetet i Bergen.
mer enn 200. Gruppetilh~righetbestemmes av det Prognosen bygger på aiitall oppmeldte studenter til
senere fagstudiet. Således går medisinerne for seg, examen philosophicuin. For året 1969 viser den 1320
psykologer og samfunnsvitere for seg, osv. Hver hoved- studenter totalt. Som nevnt har instituttet pr. idagruppe tildeles en hovedforeleser i hver av de tre di- oversikt over ca. 1850 kursanmeldte, ellei 111 a \ i 1
siplinene (filosofi, logikk og psykologi). Når det gjel- det f~lgeridevi1 kalle uilderci~nln,o~k,fir~~c!r
~ t i t c l c i i r1~
der filosofi og psykologi inndeles hovedgruppen videre totalt for 1969. Da det c1 farinqsriie~~ii.
L~!I:('
-1

Farste nordmann som overvintrar
på Sydpolen?

a

i

l

betydelig misforhold mellom prognose og realitet i
instituttets disfavar, har vi gjort en beregning over
antallet undervisningskrevende studenter i den kommende fire-årsperioden ved å bruke Skredens tall

Ar

Oppmeldte ex. phil.,
total pr. år

samtidig som vi legger til de ca. 300 som prognosen
for 1969 kom til kort med. Dette tillegget holdes konstant for de falgende år. Det er snarere for lite enn for
meget. Vi har da fått frem de falgende tall:
ant

Totalt ant. undervisningskr. stud. pr. år

ningskr. stud. pr. å r
ved filial
--

Tallet 900 for hasten 1969 er altså ikke en prognostisk fiksjon, men en undervisningsrealitet for instituttet. Da omtrent hele den ikke-antesiperte studentnkningen fordeler seg på de tre gruppene samfunnsvitere, jus og filologer mens medisinere og realister er stabile fra år til annet, ville dette for vårt
differensierte opplegg fore til at vi måtte opprette to
grupper for samfunnsvitere såvel som for filologer.
Men da hele Vestlandet er bunnskrapt for faglig kvalifiserte lzrere, har instituttet ikke kunnet makte å
felge opp studenteksplosjonen i undervisningsopplegget. Man må i innevzrende semester nnye seg med

H . 1967
Antal1 hovedgrupper :

4

3

5

S'1sammen

Lmerbehoaet for examen philosophicum 1970- 1974.
På grunnlag av vår prognose for antal1 undervisningskrevende studenter kan man forutsi falgende
behov for hoaedgrufiper i undervisningen til examen
philosophicum :
PRBGNOSE

H. 1970

H. 1969

H. 1968

'

'Totalt ant. undervisningskr. stud. pr. år
ved Univ. i Bergen
V.
H.

en nadlasning hvor samfunnsvitere og filologer går
sammen i en gruppe og fnlgelig får den samme undervisning. Dette er, håper vi, et midlertidig tilbakeskritt relativt til det vi i de senere å r har kunnet tilby
studentene av undervisning til examen philosophicuin

I

UTGANGSSTATUS

I
i

6

H. 1971
6 ( 7

H. 1972 H. 1973 H. 1974
8
9
9
9

Hasten 1967 var antallet hovedgrupper 3, hasten undervisningsassistenter (hovedfagsstudenter). Fore1968 var det 4, i hast er det 5 og skulle ha vzrt 6. lesningsserien i filosofihistorie krever derfor ialt 6
På to år foreligger altså en reell nkning på 1000/ó. timer ( 2t. forelesninger
2 ganger 2 eksaminatorieAllerede i 1972 må vi vzre forberedt på at kategorien timer) som må pålegges lzrere med minst lektorjus/samfunnsvitere må fordeles på tre hovedgrupper; kompetanse. Logikkserien krever 2 t. forelesninger
det samme gjelder filologene. Senest i 1973 vi1 sann- samt ukentlig retting av tyve besvarelser fra kolloksynligvis også realistgruppen måtte deles. Dermed viene. Rettingen er tidravende og krever betydelig
vi1 summen av grupper i 1973 komme opp i ni (9). fagliglpedagogisk innsikt. Filosofisk institutt foreslår
Behovet for lzrere til å dekke undervisningen til derfor at den settes lik to (2) forelesningstimer, noe
examen philosophicum kan nå beregnes på grunnlag som selvfc~lgeligmå vurderes og eventuelt godtas av
av prognosen over antallet hovedgrupper. Hver Kollegiet. Vårt forslag baserer seg utelukkende på
hovedgruppe krever nemlig ialt 10 forelesningstimer faglig grunnlag.)
og 112 hjelpelzrerstilling. (Denne utregningen haseHvis man under disse forutsetningene regner med
res på fnlgende antakelser: For hver hovedgruppe at en lektorstilling har 10 timer ukentlig undervisskal det gis en forelesningsserie i filosofiliistorie, en ningsplikt, krever hver hovedgruppe i examen philoforelesningsserie i logikk, to eksaminatorieserier og sophicum-undervisningen é n lektorstilling. Fra ct
20 kollokvieserier. Hver kollokvieserie krever en hjel- faglig synspunkt er det lite anskelig å pålegge en
pelzrerstilling i et semester
112 hjelpelzrerstilling. lektor mer enn 6 examen philosophicum-undervisEksaminatorieundervisningen er som nevnt faglig ningstimer i uken. Uten kontinuerlig og aktivt
meget krevende og hnr normalt ikke overlates til delta i den regulzre forsknings- og undervisnings-

+

-

akti\*itetvi1 ikkc lzrerne kunne holde det hoye faglige
nivå som hittil liar vaert tilstrebt og som har vist seg
å gi usedvanlig gode resultater. Dessuten krever det
diiferensierte opplegget en uvanlig stor forberedelsesiiiiisats siden de fleste forelesningeiie holdes uteii stotte
i egnete lzreboker. Ser vi bort fra hjelpelzrerinnsatsen i logikk, krever de 5 opprettete hovedgrupper i
iilnevzrende semester 50 forelesiiingstimer under de
gitte forutsetniiiger. Filosofisk institutt har alltid
fulgt det prinsipp at alle dets ansatte skal delta i undervisningen til examen philosophicum. Iiistituttets
to Iiovedstillinger, en professor og en dosent, vi1 da
kunne bidra maksimalt med fire forelesniiigstinier
hver. Da står det 42 timer til rest. Med 6 timer på
hver utgjor dette 7 lektorstillinger. Iiistituttet har for
tiden bare 4. Dette gir en manko på 3 lektorstillinger.
Tar vi i betraktning at den femte a\- hostens grupper
bare er en n~dlosningsom etter \-Art differensierte
opplegg skulle Ila vzrt to, blir instituttets akutte nodsituasjon klar. Det mangler faktisk 4 mellomstillinger
for å kunne gjeniiomforc undervisiiingen til examen
philosophicum på en tilfredsstillende måte. I tillegg
til undervisningsforplil<telsene kommcr det forhold
at administrasjonen av examen philosophicum liar
utviklet seg til en heldagsjobb. I denne anledning er
det ikke til å unngå at iiistituttet foler et sterkt behov
for en amanuensisstilling som det admiiiistrative arbeid nied examen pliilosophicum kan henfnres under.
Ser vi fremovrr i den kommende fire-årsperiode,
viser \rår prognose over nodvendige gruppeutvidelser
at vi i 197 1 vi1 trenge enda et lektorat; i 1972 to nye
lektorater og nok et i 1973 for å kuilne gi en faglig tilfredsstillende undervisning av den studentmasse som
da vi1 foreligge.
For 5 klare brasene i iniicvzrende semester har
instituttet sett seg iiodsaget til å legge ned eii betraktelig del alr den ordinzre instituttvirksornhet.
Således Illir det o\erliodet ikke gitt undervisning i
logikk
et fagområde som alcne er omtreiit like
stort soiii filosofieii selv. Mangelen på logikkunder\.isning på grunnfagsplaiict har den meget uheldige
folge for undervisriiiigen til examen philosophicum
på lengre sikt at sideii det ikke lenger utdannes folk
med logikk som fag, vi1 instituttet om et år eller så
stå utcn kvalifiserte undervisningsassistenter i logikk.
Og da trucr hele opplegget til examen philosophicuni med å bryte sammen.
Direkte forankrct i undervisningsbyrdene til examen philosophicum ser altså instituttets samlete
laererbcho\r slik ut :
1970 1 logikk-lektorat (foro\,rig allcrede inkludert
i budsjettet for 1970).
4 lektorater i filosofi jtidligere ikke a i i f ~ r ti
rioe hudsjett).
-

1 amaiiiiensisstilling (heller ikke anfort tidligere'l.
1971 1 lektorat i filosofi.
1972 2 lektorat i filosofi.
1973 1 lektorat i filosofi.
Tilsammeii 9 lektorat og en amanuensis i perioden
1970-1 974. Avdisse stillingene er én, logikk-lektoratet,
allerede inkludert i Det historisk-filosofiske fakultets
budsjett for 1970, og ytterligere 611 stilling kan beregnes å rammes irinenfor rammen av det ordinzre
fakultetsbudsjett, for perioden 1971 - 1974.
I denne katastrofepregete situasjon tillater derfor
Filosofisk institutt seg å foreslå at det opprettes et
eget budsjett for examen philosophicum. For 1970 må
det ekstraordinzrt be~qilges1 amanuensisstilliiig og 4
lektorater over dette budsjettet (6 hvis ikke logikklektoratet innvilges ordinzrt). For fire-årsperioden
197 1 - 1974 må det foreslåtte examen philosophicumbudsjettet kiinne romme ytterligere fire lektorater.
I disse bercgningene er det ikke tatt hensyn til instituttets o\,rige undervisiiing og virksomhet. Den
forveiltes dekket av det ordinzre budsjett som i kommendr fire-årsperiode i 57, rammen gir plass for en
liovedstilling og en mellomstilliiig; 8 7 , rammeii rommer nok en mellomstilling. Trekkes disse stillingene
inn i det anfortc regnestykket for examen pliilosophicum, kan instituttet regne med ca. ti (10) forelesiiingstimer som frigjores for examen philosophicum.
Det tilsl-arer ett lektorat (en hovedgruppe). Igjen
står det 8 lektorater og en amanuensisstilling som
instituttct må finne dekniiig for.
Omrcgnet i pcnger karl dette syncs å vzre cn urimelig stor in\-estering i examen philosophicum. I
den forbindelse er det verd å nevne at Institiittets innsats på denne undervisi~ingsfrontenfor det forste har
\rist seg å gi usedvanlig gode rcsultater, og for det
annet faktisk er eii usedvanlig rimelig form for akademisk undervisning også fra et okonomisk synspunkt.
Strykeprosenten er bare det halve av det den er i
Oslo. Gior man et overslag over deil samfunnsokononiiske gevinst det betyr, blir det uten videre klart at
in\-esteringer i examen philosopliicum er lonnsomme
Kjell S. Johannessen og Tore Nordenstam
investeringer.

Juridisk seksjon
Som det tidlegare har gått fram av dagspressa er det stor
tilstrnymiiig til det juridiske studium ved Cniversitctet i Bergen.
Cniversitetslektor Svrrre Tonnese~ikan opplyse at i fnlgje kartoteket ved Den juridiskr seksjon er det påmcldt 150 l. avdelingsstiidentar, 30 til 2. avdeling og 16 til 3. avdeling, tilsamman 196 studentar.
'i'onncsen understrekar a t desse tala gjeld studentar som har
vendt seg til seksjonen for å gå på kursforelesingar. Det kan
godt hende det er fleire som studerer jus. men som berre fnlgjer
dei opnc feirrlesingane.

