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Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 

Referat fra møte i Utvalg for utdanning og internasjonalisering (UUI) 

 

Tid:  02.10.2017, kl. 13:15-15:00 

Sted:  rom 435, HF-bygget 

Tilstede: Matti Wiik (undervisningsleder), Arild Linneberg, Rolf Beev, Øivin Andersen, Ivar Utne, 

Christine Hamm, Knut Ove Arntzen, Aidan Conti, Sigrun Åsebø, Else Berit Molde, Randi Kleppe (for 

Oda Villanger), Mina Landøy, Astrid Runshaug, Aleksander Morland (sekretær).  

 

UUI-sak 21/17: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  

 

UUI-sak 22/17: Orienteringssaker 
 

O-sak 1: Referat fra forrige møte i UUI 
Referat fra møtet  

 

O-sak 2: Emner med egenbetaling 
Undervisningsleder orienterte om nye retningslinjer fra departementet om emner med egenbetaling. 

Det er fortsatt mulig å ha aktiviteter med egenbetaling, men aktiviteten som krever betaling kan ikke 

være en obligatorisk del av emnet, og emnet kan ikke være obligatorisk i studieprogrammet.  

Saken ble tatt til orientering. 

 

O-sak 3: HF2018 
Undervisningsleder og studieleder orienterte om status for HF2018.  

Saken ble tatt til orientering. 

 

Diskusjonssaker 

UUI-sak 23/17: Studieplanarbeid 
Interne frister for å ferdigbehandle endringer av studieplaner i programstyrene ble satt til 15. august 

for endringer som skal tre i kraft fra vårsemesteret og 15. februar for høstsemesteret. Studiestyret 

skal onsdag 4. oktober diskutere oppfølging av fakultetsstyrets vedtak om å begrense anledningen til 
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å endre studieplaner til én gang per år. I sakspapirene foreslår fakultetet 1. desember som årlig frist 

for innmelding av studieplaner. Endringene vil tre i kraft påfølgende høstsemester.  

Det anses som problematisk at det vil ta lang tid å gjøre om på studieplaner som blir påvirket av 

endringer i bemanning. Det påvirker også instituttets evne til omstilling og til å møte behov fra 

universitetet og fra samfunnet. UUI ønsker at det om mulig kan skilles mellom strukturelle endringer 

som krever mer arbeid, og mindre justeringer som kanskje kan foretas to ganger i året.  

Saken ble diskutert. 

 

UUI-sak 25/17: Klagesensur 
UUI diskuterte mulige tiltak for å sikre at ulike sensurkommisjoner vurderer besvarelser ut fra samme 

kriterier.  

Det ble orientert om departementets forslag om en tredje vurdering ved stor ulikhet mellom sensur 

og klagesensur. Forslaget er ikke tydelig med hensyn til hva slags vurdering som kan gjøres, og hva 

slags dokumentasjon som vil ligge til grunn for en slik vurdering.  

Saken ble diskutert 

 

UUI-sak 26/17: Eventuelt 
 

 Det er mange problemer knyttet til bruk av videokonferanse ved muntlig eksamen. UUI 

foreslår at det legges frem en sak for Instituttrådet om midler til reise for eksterne sensorer. 

Studieleder følger opp.  

 

 Melding om mangler ved gjennomføring av undervisning og eksamen. Undervisningsrom 

mangler utstyr (tavler, pekestokker, kritt, tusjer, prosjektorer/blending), vansker med 

forskyvninger i timeplansystem, problemer med visning av eksamenssted for ansatte på 

nettsidene, og vansker med registrering av kontaktinformasjon til faglærere som går til 

eksamenslokalet. Det er i tillegg ønske om at instituttet vurderer nytten av 

midtsemestereksamen siden få eller ingen møter, og enkelte møter uten å ha fulgt 

undervisning. Studieleder følger opp. 

 

 

5.10.17 

Matti Wiik        Aleksander Morland 

leder/undervisningsleder      sekretær/studieleder 


