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Dersom nokon av representantane over ikkje kan møta, må dei sjølve be vararepresentant om å stilla.  

 
Sak 1 – godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Sak 2 – godkjenning av referatet  frå rådsmøtet 16. mai 2012 

Referatet vart sendt ut til rådsmedlemane med e-post 25. mai 2012. 
 
Sak 3 – orienteringssaker 

A. Nye rådsmedlemar frå gruppe B og D 
B. orientering om stillingsutlysingar ved instituttet 
C. framlegg til fakultetsbudsjett  for 2013 (sjå vedlegg 1) 
D. rekneskapsrapportar for IF pr september 2012 
E. Spørsmålet om integrering av nasjonale prøvar i engelsk i Institutt for framandspråk 

 
Sak 4 – Høyring om ny bachelorgrad ved fakultetet 

Sjå vedlegget. 
 
Framlegg til vedtak: Rådet sluttar seg til konklusjonane i det vedlagde notatet frå instituttleiar og 

undervisningskoordinator. 

 
 

Sak 5 – Ymse 

 
 
 
 
 
 

Leiv Egil Breivik, 
instituttleiar     Arve Kjell Uthaug, 
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Orientering om framlegget til fakultetsbudsjett for 2013 
 

Arbeidet med neste års budsjett går gjennom fleire steg. Før sommaren melder institutta inn 
ønske og prioriteringar, m.a. stillingsprioriteringar. I september drøftar fakultetsstyret eit 
framlegget til budsjett for neste år, som etter møtet vert sendt vidare til 
universitetsdirektøren. Samstundes reviderer fakultetsstyret den femårige 
bemanningsplanen for faste vitskaplege stillingar. Stillingar som skal inn i neste års budsjett, 
kan lysast ut så snart den justerte bemanningsplanen er vedteken. Det endelege budsjettet 
for neste år, inkludert driftsbudsjetta til institutta, vert så vedteke seinare på hausten.  
Bemanningsplanen for 2013-2017 skulle vore vedteken på fakultetsstyret i september, men 
vart utsett til oktobermøtet. Dermed kan vi heller ikkje lysa ut stillingar før etter dette møtet. 
Budsjettframlegget for fakultetet vart derimot vedteke. Nedanfor blir det kort lista opp 
nokre punkt frå det vedtekne budsjettframlegget. Dette er først og fremst punkt som er 
særleg relevante for IF. Dei som ønskjer å lesa gjennom heile budsjettframlegget, finn det på 
http://www.uib.no/hf/om-fakultetet/fakultetsstyret/sakslister-og-protokollar-fraa-2012 (sak 
45/12). 
 
1. Hovudsakene for fakultetet i 2013 

Det kan vera interessant å sjå kva fakultetsleiinga sjølv listar opp som hovudsaker i neste 
budsjettår: 
«I 2013 vil fakultetet arbeide med følgende hovedsaker: 
• Evaluere instituttsammenslåingen fra 2007 
• Styring og ledelse; valg av nytt dekanat 
• Gjennomgå bruken av midlertidighet 
• Emeritipolitikk 
• Gjennomføre tiltak fra administrativ bemanningsplan herunder styrking av 
forskningsadministrasjon 
• Videreføre og reorganisere middelalderforskningen etter avslutning av SFF 
• Opplæring for forskningsledere sammen med SV og JUS 
• Oppfølging av ny organisering av forskerutdanning – opplæringsdelen 
• Gjennomgå strukturen i bachelorgraden 
• Oppbygging av bachelorprogram i øst-asiatiske studier (kinesisk og japansk) 
• Oppfølging av ny rammeplan for lektorutdanningen 
• Videreutvikling av forholdet til omverdenen: Alumniarbeid og samarbeid med 
Karrieresenteret og HSU om arbeidslivsrelevans og bedre kontakt med 
Arbeidslivet» 

 

2. Fordelinga mellom løn og andre utgifter 

Fakultetet har lenge hatt som mål å redusera den delen av budsjettet som går til løn, og 
dermed sikra eit større økonomisk handlingsrom. Dette har ein langt på veg greidd. 
Lønsdelen i perioden 2007-2010 låg på rundt 86 prosent av den frie grunnløyvinga til 
fakultet. I 2013 er den same prosenten på 82 prosent. Målsetjinga er at utgiftene til løn skal 
utgjera rundt 80 prosent. 
 
3. Forskarutdanninga 

Frå òg med 2012 er det ein kraftig auke i driftsmidlane instituttet får overført for kvar 
stipendiat: frå 96.000 tidlegare til 150.000 no for ein samla stipendperiode. Den delen av 
dette som stipendiaten sjølv rår over, dvs dei individuelle driftsmidlane, er likevel den same 



som før: 72.000 kroner for samla stipendiatperiode. Fakultetet strekar i denne samanhengen 
under: «Utgifter til datautstyr, forskerskoler, forskerutdanningskurs, reiser og 
utenlandsopphold for stipendiater må fra 2013 dekkes utelukkende av grunnenhetene selv. 
Forskerutdanningsmidlene til instituttene vil være årlige bevilgninger som ikke overføres fra 
ett år til et annet.» Vidare heiter det om forskarskulane:  «Grunnenhetene skal fra 2013 
dekke utgifter til forskerskoler over sitt eget driftsbudsjett.» Dermed har instituttet god bruk 
for den ekstra løyvinga som følgjer med stipendiatane.  
 
4. Administrativ bemanningsplan 

Budsjettframlegget viser til den administrative bemanningsplanen som er under arbeid ved 
fakultetet, dvs ein plan for kor mange administrativt tilsette det bør vera ved dei ulike 
avdelingane på fakultetet. Det er laga ei skisse, og den administrative bemanningsplanen 
skal leggjast fram for fakultetsstyret i oktobermøtet.  
 
5. Bygningar 

Fakultetet ønskjer å halda fram med å bruka Villaveien 1a òg etter at Senter for 
mellomalderstudiar er avvikla, men ein ønskjer ikkje lenger å leiga Joachim Frieles gate 1 
(der ein del av pensjonistane frå IF pr i dag har kontor). 
 
6. Tiltak «utanfor ramma» 

I tillegg til dei utgiftene som blir dekka av det ordinære budsjettet ved fakultetet, vert det 
kvart år søkt UiB sentralt om støtte til nye tiltak «utanfor ramma». For 2013 søkjer fakutetet 
om ti slike tiltak, og dei følgjande er direkte relevante for IF: 

- 10 ekstra stipendiatstillingar, inkludert japansk og kinesisk (prioritet nr. 5) 

- Utviding av kinesiskfaget med ti nye studieplassar, i tillegg til dei ti faget allereie har 
fått (prioritet nr. 7) 

 
 

Arve Kjell Uthaug, 
20. september 2012 
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Høringssak: BA-graden ved Det humanistiske fakultet - Svar fra IF 

 

Vi viser til brev datert 30. mai 2012, hvor fakultetet ber om innspill og kommentarer til 
strukturen på BA-graden og forslag til nye modeller. 
 
Fakultetets brev og forslag til omorganisering ble sendt ut til fagmiljøene i midten av august. 
Forslaget har blitt behandlet i alle fagmiljø på programstyre/lærermøter, i tillegg var 
forslaget også sak på UUI-møtet 5. september og et av temaene på instituttetseminaret den 
12. september. På bakgrunn av innspill fra de enkelte fagmiljøene og diskusjoner i møter, ble 
det utarbeidet et utkast til høringssvar fra instituttet. Dette svaret ble behandlet og vedtatt 
på instituttrådet den 26. september. 
 
Institutt for fremmedspråk er i utgangspunktet positiv til dekanatets forslag til 
omorganisering av BA-graden. Det nye forslaget er langt bedre og gjennomtenkt enn det 
som ble presentert tidlig i vår. Dekanatets forslag løser flere av de utfordringene som 
språkfagene har, blant annet muligheten til å få inn fagstudium i førstesemester og 
progresjon i graden. Men det er også problemer knyttet til forslaget, spesielt for de 
studieprogrammene som samarbeider med andre fagmiljø. 
 
Statistikken som legges fram i dekanatets forslag viser at det er få som tar språkfag som fag 
2 i BA-graden og som fullfører årsstudium i fremmedspråk. Dette tyder på at det er 
strukturelle problemer med dagens anbefalte studieløp for BA-studenter. De fleste 
fagmiljøene (utenom engelsk) har i tillegg ønske om å få innført fagstudium i førstesemester 
etter modell av russisk og SPIK. Innføringskurset i russisk har vært en stor suksess, og 
resultatet har vært at de fleste som begynte på kurset har fortsatt med spesialiseringen i 
russisk. I februar 2012 søkte derfor fire fag (fransk, italiensk, spansk og tysk) om å få 
opprette innføringsemne som erstatning for akademisk skriving. I tillegg viser statistikken at 
interessen for språkfagene generelt har vært synkende de siste årene, det er derfor viktig for 
IF å arbeide for å styrke språkfagene både gjennom målrettet rekruttering og et studietilbud 
av høy kvalitet. Det er derfor viktig å fjerne eventuelle strukturelle barrierer slik at vi legger 
studiene best mulig til rette for alle typer studenter. 
 
 
Det er tre viktige utfordringer i dagens BA-grad: 1) å få rom for fagemne i første semester, 2) 
progresjon i graden (å kunne begynne på fag 2 i «rett semester») og 3) høststart for 
årsstudiene. Dekanatets forslag til modell løser alle disse problemene. Alle fagmiljøene er i 
utgangspunktet positive til forslaget, men ser også utfordringer knyttet til modellene. 
 
Arabisk: Fagmiljøet på arabisk ønsker en omlegging av spesialiseringen i arabisk slik at 
spesialiseringen strekkes ut over alle tre årene i BA-graden ved at studentene tar ett emne i arabisk 
hvert semester og ett emne som frie studiepoeng (fortrinnsvis innenfor anbefalte fagområder som 
midtøstenkunnskap og lingvistikk). Dette kan gjøres innenfor foreslåtte modell.  
 
Ettersom spesialiseringen nødvendigvis legger opp til mye grunnleggende språkundervisning og -
trening, er det en fordel å strekke språkopplæringen ut over en lengst mulig periode. Det er også en 
fordel at bacheloroppgaven legges til slutten av studiet slik at studentene kan bruke sine erfaringer 



og kunnskaper fra spesialiseringsfag, frie studiepoeng og eventuell utveksling. Dette vil gi studentene 
en bedre innlæring av et vanskelig fremmedspråk samtidig som det gir studentene verdifull kunnskap 
om samfunnsforhold og kulturkunnskap om regionen. 
 
Engelsk: Engelskfaget er positivt til omlegging og vil med mindre endringer kunne justere 
nåværende emner til ny modell (blant annet ved å bytte undervisningssemester for ENG101 
og ENG106), men peker også på at mange av utfordringen med dagens struktur kan løses 
ved å innføre 200-nivå hvert semester, og ved å gå over til 10-poengs emner på 100- og 200-
nivå.  
 
Fransk: Franskfaget er positivt til omleggingen. Det er viktig at studentene får kontakt med 
faget så tidlig som mulig, men det er uheldig at det går på bekostning av innføringsemner 
som akademisk skriving. I en eventuell ny modell vil det ligge mer ansvar på fagene å ta inn i 
språkemnene en del av det som undervises i førstesemesteret. Det er også enighet om at 
modell 3 i det nye forslaget er best tilpasset franskfagets behov. 
 
Japansk: Slik graden er lagt opp fra og med høsten 2012, er det ikke mulig å innføre et 
språkemne allerede i første semester, pga. det påbegynte undervisningssamarbeidet med 
NHH. Ved NHH begynner man undervisningen på laveste språknivå om våren, og det er 
ingenting som tyder på at de vil endre på denne praksisen fremover. Å sy sammen et 
undervisningsopplegg med NHH er allerede nå en utfordring, og å omrokere på 
begynneremner i tillegg vil gjøre det umulig å fortsette samarbeidet. 
 
Imidlertid finnes det en annen mulighet som en bør ha i bakhodet når det gjelder å innføre 
fagstudium i førstesemester. UiB skal få på plass et BA-program i kinesisk så snart som mulig. 
Siden programmet ikke er laget ennå, vil det være mulig å opprette et felles Øst-Asia-emne i 
løpet av første semester som kan inngå i graden til både japansk- og kinesiskstudenter. 
Emnet vil kunne dreie seg om en innføring i den Øst-asiatiske regionen/sivilisasjonen (Japan, 
Kina og Korea), med fokus på historie, verdigrunnlag og moderne samfunn. Det vil være en 
styrke for japanskstudenter å få innblikk i den regionen Japan tilhører, og tilsvarende for 
kinesiskstudenter, og det vil være en god inngangsport til videre studier. Oppbyggingen for 
japansk og kinesisk kan dermed se ut slik som i Modell 4. 
 

 
Russisk: For russisk vil det være en del utfordringer knyttet til en eventuell innføring av en ny 
BA- modell, men vi ser også positive sider ved det nye opplegget. For oss er det spesielt 
viktig at følgende faktorer blir ivaretatt ved en innføring av ny BA-struktur: 
 
1) RUS100 opprettholdes. Bonusen vi mister ved at RUS100 ikke lenger vil være en integrert 
del av førstesemesterstudiet oppveies av at emnet utvides fra 10 til 15 stp. At 
innføringsemnet i språk og kommunikasjon reduseres fra 10 til 5 stp. i første semester, vil 
derimot være negativt for våre studenter, siden solide kunnskaper i generell grammatikk og 
språkvitenskap er en forutsetning for å kunne følge både det intensive RUS100-kurset og 



videre studier i russisk.     
 
2) Spesialiseringen i russisk skal fortsatt utgjøre 100 stp. (+ til sammen 20 stp. 
innføringsemner i 1. og 3. semester). I innlæringen av et så komplisert språk som russisk er 
fordelene ved å strekke tilegningsprosessen ut over 4 semestre uvurderlig. Fra vårt 
synspunkt er det svært viktig at spesialiseringen i russisk beholder sine 100 stp., også i en 
eventuell ny BA-modell. Å avgi 10 stp. til et fag 2 på 100-nivå (jf. høringsforslaget s. 5: “Fag 2 
i modellen er i realiteten frie studiepoeng”) eller åpne opp for at man kun tar ett 
spesialiseringsemne på 200-nivå (jf. s. 7: “Men ein kan også opna opp for at ein student tek 
15-poengvarianten av språk 3 og då ikkje treng å ta 200-emne i fag 1, berre 
bacheloroppgåva”) er ikke mulig for russisk uten at spesialiseringen blir betraktelig svekket. I 
vårt tilfelle må slike “frie studiepoeng” forbli en obligatorisk del av spesialiseringen i russisk.   

 
Modell 3 (s. 7) i høringsforslaget fremstår dermed som mest hensiktsmessig for russiskfaget, 
men i stedet for å overføre 5 stp. fra et språklig emne til ex.fac. i 3. semester ønsker vi å ta 
disse 5 stp. fra et kultur-/litteraturemne. For det første skriver russiskstudentene 
bacheloroppgave i et kultur-/litteraturemne, slik at det blir mest naturlig å knytte ex.fac.-
emnet, som vel skal fungere som et forberedende kurs til bacheloroppgaven, opp mot denne 
siden av faget. For det andre skriver de bacheloroppgaven på norsk, noe som gjør det desto 
viktigere å opprettholde et fullverdig tilbud i språk i 4. semester (og enda viktigere om vi 
måtte avgi et språklig 15-stp.-emne til et fag 2 dette semesteret).  

  
Relatert til nåværende emnekoder, innebærer dette at RUS100 utvides fra 10 til 15 stp., 
RUS111, RUS112, RUS113 og RUS211 beholder sine 15 stp., RUS114 reduseres fra 15 til 10 
stp. og bacheloroppgaven fortsatt blir skrevet innenfor emnet RUS252 (15 stp.). Vi ønsker 
også å beholde ordningen med at hovedtyngden av undervisningen i 4. semester går ved UiB, 
mens resten er lagt til Universitetssenteret i St. Petersburg. Vi vil imidlertid vurdere om 
Russlandsoppholdet bør legges til første del av semesteret (i stedet for siste, som nå) og 
bacheloroppgaven til siste del for at studentene skal kunne dra veksler på de kunnskapene 
de tilegner seg i St. Petersburg i arbeidet med bacheloroppgaven. 
 
Spansk og latinamerikastudium: Spanskmiljøet mener forslaget har flere positive sider. 
Blant annet kan det være en stor fordel å plassere Akademisk skriving i 3. semester av 
graden, dvs. nærmere bacheloroppgaven, slik at man kan trekke veksler på det man lærte i 
emnet, når man skriver BA-oppgaven. Én innvending mot Akademisk skriving i 3. semester er 
likevel at det blir skrevet oppgave i tidlegere semestre også. En løsning kan være å innføre 
små skrivekurs/-veiledninger i fagene som har hjemmeeksamen som vurderingsform. 
Fagmiljøet vil også vurdere å opprette emne på 10 stp. i 3. semester, enten som en del av 
SPLA105, eller for eksempel et emne i Brasil-kunnskap. I tillegg mener fagmiljøet at modellen 
krever ekstra ressurser fra fakultet eller institutt for å kunne gjennomføres. 
 
SPIK: For bachelorprogrammet Språk og interkulturell kommunikasjon (SPIK) vil en 
omorganisering av BA-graden by på en del komplikasjoner. SPIK er et tverrfaglig og 
tverrinstitusjonelt program som dekker mange emner. Det er et samarbeid mellom UiB og 
NHH, og studentene tar emner ved begge institusjonene. SPIK-graden følger dessuten et 
nokså fastlagt løp med lite rom for fleksibilitet med hensyn til rekkefølgen på emnene (bl.a. 
må alle ta 200-emner i 4. semester).  
 
SPIK kombinerer språkstudier med studier i interkulturell kommunikasjon, og det er viktig at 
studentene møter begge fagområdene tidlig. Vi har derfor nylig opprettet et 
førstesemesteremne på 10 stp. i interkulturell kommunikasjon (SPIK100) som må videreføres 



i en eventuell ny BA-modell. Den beste måten dette kan gjøres på, er at SPIK100 reduseres til 
5 stp. og erstatter det ene ex.fac.-emnet. 
 
SPIK-styret ser i utgangspunktet positivt på at fremmedspråket kommer inn allerede i første 
semester, og mange av SPIK-studentene vil ha stor nytte av de planlagte innføringsemnene i 
fransk, italiensk, spansk og tysk. SPIK-studentene tar imidlertid også 15 stp. i fremmedspråk 
ved NHH, og disse emnene (med unntak av engelsk) går kun i høstsemesteret. For at alle 
studentene skal ha mulighet til å ta NHH-emnene må disse legges til 3. semester. Det vil si at 
SPIK-studentene ikke får tatt de siste 5 poengene i ex.fac. 
SPIK-graden kan altså innpasses i den foreslåtte BA-modellen under forutsetning av at den 
ene ex.fac.-delen erstattes av SPIK100 og den andre utgår. Vi mener det bør være 
uproblematisk å gjøre et unntak her for SPIK-studentene, for å sikre et faglig forsvarlig 
studieløp. 
 
Tabellen under viser hvordan SPIK-graden vil se ut med de tilpasninger som programstyret 
foreslår. 

1H Ex.phil. SPIK100 100-emne (språk 1) 
2V SPIK101 100-emne (språk 2) 
3H SPIK250 Språkemne NHH 
4V Utenlandsopphold 

200-emne + valgemne 
5H SPIK102 TOLKHF 
6V NOSP250/PRAKTINF TRANSHF 

 
Tysk: Tyskfaget har konkludert med at den foreslåtte omleggingen ikke vil by på problemer for det ordinære 
tyskstudiet. Vi stiller oss positive til mer fleksibilitet i forhold til når man kan starte opp med andre 
fremmedspråk og har tro på at det kan gi flere studenter til tysk og IF. Imidlertid ser vi at det kan det bli 
problematisk å innføre ny BA-grad i en periode hvor også en ny lærerutdanning skal implementeres. Her vet vi 
ennå ikke nøyaktig hvilke endringer det blir, men siden det her dreier seg om nye nasjonale forskrifter, vil 
konsekvensen etter høringen muligens måtte bli at omleggingen av BA-graden må utsettes. I så fall er det viktig 
for tyskseksjonen at det likevel åpnes opp for at det planlagte innføringskurset i tysk, TYS100, kan tilbys 
allerede fra høsten 2013. 

 
Integrert lærerutdanning: Sett fra lærerutdanningens synspunkt kommer forslaget på et 
meget vanskelig tidspunkt. Fra høsten 2013 gjelder Ny nasjonal rammeplan for 
lærerutdanning, og denne er styrende både for PPU-studiet og Integrert lektorutdanning. Ut 
fra høringsutkastet til ny rammeplan fra departementet, vet vi at den vil føre til store 
endringer i dagens modell for det integrerte løpet.  
 
I Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning av 31.08.2012 vil følgende krav 
vanskeliggjøre en omlegging av BA-graden på dette tidspunkt: 

• I fordypning i fag I eller fag II skal det i 3. studieår inngå en fordypningsoppgave. 

• For institusjoner som integrerer fagdidaktikk i fag I eller fag II (som UiB) må antallet 

stp. i fagene økes tilsvarende (fag I: minst 160 stp., fag II: minst 60 stp.). 

• Studiet skal inneholde både examen philosophicum og examen pedagogicum. Det 

førstnevnte studiet skal inngå som en del av studiepoengene for fag I, det siste som 

en del av profesjonsfaget (pedagogikk). 

• Praksis er fastsatt til minst 100 dager i løpet av studiet, og studentene skal ut i praksis 

i minst fire av fem studieår. 

• Utdanningsinstitusjonene skal legge til rette for internasjonal mobilitet. 



• Krav om mastergrad for opptak til PPU-studiet. 

 
Lærerutdanningen har en økende søknadsmasse. Av de som ble tatt opp på Integrert 
lektorutdanning i 2011, er det 33 studenter i engelsk og en på tysk. I 2012 er det tatt opp 51 
studenter med fremmedspråk som fag I på dette programmet, og mesteparten av disse vil 
velge engelsk. Med en så stor andel av studentene våre på lektorutdanningen, vil en 
omorganisering av BA-graden måtte ses i sammenheng med den nye 
lærerutdanningsmodellen som skal gjelde for opptak høsten 2013. 
Slik vi ser det, er hovedproblemet at studenter i noen fag, deriblant engelsk, ikke kan ta 200-
nivå om høsten. Det betyr at f.eks. studenter på det integrerte løpet ikke kan ta førstefaget 
sitt sammenhengende. Dette kan eventuelt løses ved at de begynner på fag II. For andre 
studenter som f.eks. tar historie først, kan problemet løses ved at man dupliserer 
undervisning slik at studenter kan ta fremmedspråk (eller nordisk) på 200-nivå både høst og 
vår. Dette vil kreve ressurser, men antakelig ikke mye mer enn en total omlegging av BA-
programmet.    
 
Konklusjon: Fagmiljøene ved IF er i utgangspunktet positive til dekanatets forslag til 
omorganisering av BA-graden. Forslaget løser flere av de utfordringene som språkfagene har, 
blant annet muligheten til å få inn fagstudium i første semester og å få en bedre progresjon i 
graden. Men det er også problemer knyttet til forslaget, spesielt for de studieprogrammene 
som samarbeider med andre fagmiljø. 
• IF er positiv til at kravet til førstesemesterstudier reduseres fra 30 til 20 stp., men det er 

knyttet mye usikkerhet til hva de nye ex.fac.-emnene skal inneholde og hvordan 
studentene kan bli godt nok utrustet for videre studier. 

• IF er svært positiv til at det blir rom for fagstudium i første semester og vil på det 
sterkeste be om at søknadene om opprettelse av innføringsemner for fransk, italiensk, 
spansk og tysk blir behandlet med tanke på oppstart høsten 2013 selv om en eventuell 
omlegging av BA-graden blir utsatt til etter dette tidspunktet. 

• IF er positiv til dekanatets modell for å løse utfordringer knyttet til progresjon i graden og 
oppstart for årsstudiene, men vil peke på at disse utfordringene også kan løses ved: 

a) dublering av språk-/lingvistikkemnene på 100-nivå høst og vår 
b) dublering av 200-nivå høst og vår 
c) overgang til 10-poengsemner 

• Omlegging av BA-graden er vanskelig for den integrerte lektorutdanningen, SPIK og 
japansk. Spesielt gjelder dette lektorutdanningen og utfordringer knyttet til den nye 
rammeplanen. Vi ber derfor om at en eventuell omlegging av BA-graden behandles 
sammen med eventuelle omlegginger av lektorutdanningen. 
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