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PROTOKOLL FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE 
 
Sted: rom 435, HF-bygget  
Dato/tid: 13. september 2010 kl 14.15. Møtet sluttet 16.10 
 
Til stede 
Gruppe A: Per Buvik (leder), Torodd Kinn, Gjert Vestrheim, Victoria Rosén, Sigrun Eilertsen 
Gruppe B: Ennå ikke valgt  
Gruppe C: Ranveig Lote 
Gruppe D: Arnt Robert Leganger, Trude Kristin Mjelde, Fride Wangsmo 
Solveig Steinnes, sekretær 
 
Til referat, innkalling og dagsorden 
− Presentasjon av ny instituttleder. Presentasjon av IR.  
− Godkjenning av innkalling. Noen av studentene hadde ikke fått innkalling pga sen 

oppnevning. De fikk sakene utdelt i møtet, men hadde da ikke hatt tid til forberedelse.  
− Referat godkjent.  
 
Orienteringssaker 

a) Endringer i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling – 
opprykk til professor. Ingen kommentarer 

b) Forskningsterminer 2011. Ingen kommentarer 
c) Stillinger og personal høsten 2010. Nye, endringer, engasjement. Ingen kommentarer 
d) Rapport fra semesterstart ved LLE høsten 2010. En del spørsmål omkring 

overbooking/inntak ved LLE, særlig knyttet til erfaringsbasert master 
e) Evaluering av instituttsammenslåingen ved Det humanistiske fakultet.  

IR diskuterte fremgangsmåten for tilbakemeldinger.  Fagkoordinatorene bør komme 
med noen korte tilbakemeldinger til IR i forkant av møtet. Ikke mer enn en A4-side. 
Instittuttrådet tar disse tilbakemeldingene med til møtet med evalueringskomiteen. 

 
 
Sak 14/10 Middelalderforskningens fremtid etter 2012. Høringsuttalelse 
 
Orientering ved Per Buvik, og Gjert Vestrheim. Etter diskusjonen ble det enighet om at 
konklusjonen i høringsuttalelsen bør være 
 

1. Fakultetet må sikre at middelalderforskningen blir videreført ved fakultetet. 
2. Middelalderforskningen bør, så lenge særskilt finansiering ikke foreligger, ikke 

organiseres ved et eget senter, men integreres i fakultetets ordinære drift, og 
gjennom bruk av eksisterende eller nydannede forskergrupper.   

 
Vedtak 
LLE sender foreslåtte høringsuttalelser med konklusjonen overfor til fakultetet.   
 
 



Sak 15/10 Bruk av videokonferanse ved muntlige eksamener LLE høsten 2010  
 
Saken ble utsatt etter diskusjon. For å ta en avgjørelse ønsker man å få bedre utredet om 
praktisk gjennomføring, kostnader, faglige begrunnelser og også erfaringer fra IF. 
  
 
Eventuelt 
Ingen ting under eventuelt.  
 
 
Merknadsfrist: torsdag 30/9/10. Dersom det ikke er kommet merknader innen fristen regnes 
protokollen som godkjent.  
 
 
Solveig 26/9/10 
 
31/9/10 Ingen merknader kommet inn 
 


