
Dear international colleagues

The first months of the new year are always filled 
with activities of reporting and accounting for the 
passed year and making this year’s budget and work-
plans. However, to our international guests these 
activities are more or less invisible, but nevertheless 
important. The department is at present in a process 
of reorganising our PhD training programs as well 
as taking a number of new initiatives for recruiting 
and attracting students, locally, nationally and at 
an international level. I trust that you have all been 
able to conduct your work in a productive manner. 
Your greatest achievement these last months surely 
is, however, to have endured and survived one of the 
wettest and darkest winters for decades. Remember-
ing the famous song ”If you can make it here, you’ll 
make it everywhere” I wish you all some relaxing 
days off duty in sunshine and dry weather condi-
tions!
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Det første kvartalet av 2015 er snart til ende. Den mørke 
årstida er ein periode prega av oppstart og overgangar: op-
pgjer for 2014 gjennom forskings- og utdanningsmelding-
ar og rekneskap over instituttøkonomien; overgang til 2015 
gjennom budsjettvedtak som legg rammene for aktiviteten 
i det nye arbeidsåret. 
 
Det er alt halde tre møte i instituttrådet i 2015, og både re-
kneskap og budsjett er vel og vakkert i hamn. Rådet har òg 
gjort vedtak i ei omdiskutert sak, systemet for utdeling av 
driftsmidlar til dei fast tilsette. Vi kan slå fast at det uvanleg 
store instituttrådet som LLE held seg med, greidde å ro i 
land eit vedtak i ryddige former i ei vanskeleg sak. Dette er 
med på å gje instituttrådet legitimitet.

Instituttleiinga trur at dei tilsette og studentane ved LLE 
jamt over kjem til å oppleva 2015 som eit rimeleg bra 
arbeidsår, økonomisk sett. Det kan vera greitt å ha dette i 
minnet når signala elles tyder på trongare tider. Inntektene 
for fakultetet har vist ein fallande tendens dei siste åra, dels 
som eit resultat av sviktande studentrekruttering og høgt 
fråfall, dels som ei følgje av strategiske omprioriteringar frå 
sentralt hald. 

Eg er derfor glad for særleg å kunna rosa undervisning-
sleiinga og studieadministrasjonen ved LLE for mange 
gode initiativ i vinter. Tiltak som ”Open dag”, utarbeiding 
av kvalitetshevande tiltak og planar om oppgradering av 
EVU-porteføljen vår er viktige for rekrutteringa både på 
kort og lengre sikt. Mange vitskapleg tilsette er òg med 
i dette arbeidet. Eit årvisst tiltak i første kvartal er Fag-
leg-pedagogisk dag, der LLE som alltid gjer seg sterkt 
gjeldande. 

Ei av dei viktigaste sakene i resten av dette semesteret er å 
restrukturera forskarutdanninga. Det gjer vi i samarbeid 
med granneinstituttet IF, og målet er at alle stipendiatar 
ved dei to institutta skal ha eit opplegg rundt avhandling-
sarbeidet som er rettferdig og mest mogeleg likeverdig på 
tvers av fag. Her òg har det vore gjort eit grundig førear-
beid av ein eigen komité.

Endringar i den sentrale strategien ved UiB vil forplanta 
seg nedover til instituttnivået gjennom auka krav til pros-
jektinnhenting og resultatkrav når det gjeld publisering. Eg 
vil seinare i vår komma tilbake både til instituttrådet og til 
dei tilsette med ei orientering om vår eigen lokale strategi-
prosess, som kjem til å prega haustsemesteret. 

Det har vore ein mørk og våt vinter her i området vårt, 
men no går det mot lysare tider, og påskeferien står for 
døra. Eg ønskjer alle tilsette og studentar velkomne tilbake 
med friske krefter og overskot for resten av semesteret!
 



Tuesday 17 February a group of internation-
al students was gathered at Ad Fontes, the 
student pub at the Faculty of Humanities.

Students from Lithuania, Germany, Japan, 
Hong Kong, UK, Italy, Demark, Poland and 
Norway attended the event. Traditional fish 
soup from Bergen was served and we had much 
fun with a quiz about Bergen and Norway.

The Department will arrange a new 
meeting in the end of April and we 
hope to see even more students there.

International students at LLE
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Årets Åpen dag ved LLE gikk av stabelen tors-
dag 5. mars. Åpen dag er dagen hvor elever 
fra videregående skoler får en liten smak-
sprøve på universitetet. De møter fagfolk, ser 
campus og får en følelse av hvordan det er å 
være UiB-student. 

Vi hadde lagt opp program hvor elevene fikk 
med seg faglige smakebiter av det som skjer 
ved instituttet. I tillegg til spennende foredrag 
på digital kultur, nordisk og teatervitenskap, 
var det mange ulike arrangementer rundt 
omkring på universitetet.

Teatervitenskap hadde tatt utgangspunkt 
i Ibsen og teater. På Historisk museum fikk 
elevene høre om Ibsens «læreår» ved teateret 
i Bergen i 1850-årene og om Ibsens aktualitet 
i dag. Samtidig som de fikk omvising i teater-
utstillingen om Ibsens liv og virke i Bergen.

Åpen dag ved LLE

Høsten 2015 vil LLE invitere nye BA-studenter til 
studiestartgrupper (klassemottak) 10. - 11. august, 
inndelt etter studieprogrammet de begynner på. 

Studentene skal bli kjent med hverandre, med 
lærestedet og med sin nye studenttilværelse. Målet 
med studiestartgruppene er å legge til rette for at 
studentene får et sosialt nettverk fra første dag, 
og at dette skal styrke trivsel og motivasjonen 
for studiene. Studiestartgruppene vil bli ledet av 
studentmedarbeidere som kurses av instituttet på 
forhånd. 

Studentene skal også så langt som mulig plasseres 
sammen på undervisningsgruppene på Exphil og 
Exfac. Også dette for å styrke det sosiale og faglige 
nettverket på programmene.

Målet er at fagmiljøene vil merke mer aktive 
studenter, bedre gjennomføring og mindre frafall, 
både i første semester på de programmene som 
har introduksjonsemner, og i andre semester når 
de begynner på spesialiseringsfaget sitt. 

To nye doktorgrader

Siden sist nummer av LLE-Nytt er det ved insti-
tuttet vårt avlagt to nye doktorgrader i år. 

Anne Hege Simonsen, kunsthis-
torie: ”Tragediens bilder – et pro-
sessuelt perspektiv på nyhetsfoto-
grafier fra 22. juli”, veileder: Sigrid 
Lien.

Carla Parra Escartín, lingvistikk: 
“German Nominal Compounds 
and their Translations into Span-
ish: A Natural Language Process-
ing Approach”, veileder: Koenraad 
De Smedt

Sunniva P. Johansen er ny stipen-
diat ved instituttet.Hun skal jobbe 
med nordisk fagdidatikk og målet 
med prosjektet er å undersøkje ek-
samenssvar i norsk frå vidaregan-
de skule med utgangspunkt i at el-
evane ikkje lenger vert bedne om å 
skrive ein bestemt sjanger. 

Kort sagt tek vi oss av alt som 
er vakkert, har verdi, er av 
interesse eller nytte

 
No som vi har fått eit nyoppussa rom 435 og 
korridorane er så ryddige som dei aldri har 
vore, er tida inne for å tenkje gjennom dei 
bileta vi har hengande på veggene - det vere seg 
maleri, grafiske blad, fotografi, plakatar eller 
andre dekorative element. 

Noko heng allereie her og der, til dels av gam-
mal vane, anna er stuva bort på dei enkelte 
kontora.

Har du noko på ditt kontor eller i ditt nærom-
råde som du meiner bør vere til glede for fleire? 
Vi ønskjer å samle det vi har til ein kritisk 
gjennomgang, og har invitert nokre skjønsame 
menn og kvinner til å sjå på sakene. Ta kontakt 
med Asle Leidland, rom 433

Ny stipendiat

Økt fokus på studentenes første 
semester ved LLE

Nye medarbeidere
Jarko Tijssen er studieveileder for 
studenter som tar EVU–emner 
ved IF og LLE.

Han vikarierer for Lise Tønjum.

Ekaterina Korosova (Katja) er 
ansatt som kontormedarbeider i 
arbeidspraksis denne våren.



Kontaktinfo: Asle.Leidland@uib.no 

Universitetet i Bergen 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Kakelunsjer 2015 Instituttrådsmøter 2015

Nytt kjøkken på 435

“På 435 oppfyller vi dine kjøkkendrømmer.“
Endelig har vi fått vår egen kjøkkenkrok på LLE. 

Selv om dette ser ut som et hjemmebesøk hos 
Thomas og Anne Berit, er dette en kjøkkenkrok 
for oss alle. 

Nå kan du be med deg gjester til kaffe og kaker på 
435 og servere med skikkelige asjetter og kopper.

12.-13. mars arrangerte fagmiljøet i norsk som 
andrespråk møte i Nasjonalt fagråd for norsk som 
andrespråk. 

Til stede var 12 representanter fra universitet og 
høgskoler som har studiefaget norsk som andre-
språk og som tilbyr norskundervisning for inter-
nasjonale studenter. 

I tilknytning til fagrådsmøtet ble det også holdt 
et vurderingsseminar for alle som underviser i 
norsk som andrespråk både på studiefaget og på 
norskkursene. Her var det vurdering av eksamen-
er og sensurkriterier som var tema. 

Ingvild Nistov og Sigrun Eilertsen var 
ansvarlige for arrangementet.

Følgende fredager blir det kakelunsj
klokken 12.30 på rom 400:

27. mars
24. april
29. mai

Våren 2015 avholdes IR-møtene 
på følgende dager:

30. april
11. juni
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