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Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 

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

 

Tid:  05.02.2018, kl. 13:15-15:00 

Sted:  rom 435, HF-bygget 

Tilstede: Matti Wiik (undervisningsleder), Erik Bjerck-Hagen (for Arild Linneberg), Rolf Beev, Øivin Andersen, Torodd Kinn, 

Eirik Vassenden, Knut Ove Arntzen, Aidan Conti, Sigrun Åsebø, Else Berit Molde, Aleksander Morland (sekretær), Oda Marie 

Villanger (studentrepresentant), Hanna Nakken, (studentrepresentant), Astrid Runshaug (studentrepresentant).  

Forfall: Arild Linneberg 

 

UUI-sak 1/18: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader. 

 

UUI-sak 2/18: Orienteringssaker 
 

O-sak 1: Referat fra forrige møte i UUI 
 

O-sak 2: Oversikt over endringer av studie- og emneplaner 
Undervisningsleder orienterte kort om planlagte endringer av studie- og emneplaner. På bachelor- og 

masterprogrammet i norrøn filologi er mindre er det snakk om mindre justeringer.  

Saken ble tatt til orientering. 

 

O-sak 3: Status for revisjonsarbeid 
Studieleder orienterer om status for arbeidet med revisjon av studie- og emneplaner. 

Utdanningsutvalget har vedtatt at alle studie- og emneplaner skal revideres. Fristen ble satt til våren 

2017, men på grunn av HF2018 fikk fakultetet frist til våren 2018. Revisjonen må altså ferdigstilles i 

inneværende semester. Arbeidet består i å sørge for at studie- og emneplaner er oppdaterte i 

henhold til gjeldende maler, men også å vurdere læringsutbyttebeskrivelser opp mot 

undervisningsformer, vurderingsformer og obligatoriske arbeidskrav. Studieleder og 

undervisningsleder følger opp.  

Saken ble tatt til orientering. 
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O-sak 4: Utdanningsmelding for 2017 
Universitetsdirektøren har sendt ut brev til fakultetene om forskningsmelding, 

forskerutdanningsmelding og utdanningsmelding. Utdanningsmeldingen skal behandles i UUI. 

Følgende punkter skal omtales i den samlede utdanningsmeldingen fra fakultetet:  

 Utdanningskvalitet: Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak og vurdering av behov for 

nye, inkludert oppfølging av resultater fra Studiebarometeret og Underviserundersøkelsen. 

Orientering om gjennomførte programevalueringer i 2017 og status for revisjonsarbeidet i 

studieprogrammene. Vi ber også om informasjon om arbeid med økt gjennomstrømming og 

reduksjon av frafall i studieprogrammene.  

 Portefølje og dimensjonering: Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud og opptak. 

 Tilrettelegging for praksis i studiene.  

 Oppfølging av handlingsplaner: Status for oppfølging av Handlingsplan for etter- og 

videreutdanning 2015-2017 og prioriterte tiltak for 2018 som oppfølging av Handlingsplan for 

utdanningskvalitet. 

Saken skal diskuteres i fakultetsstyret 6. februar, og fakultetet vil komme med nærmere bestilling 

etter møtet.  

Saken ble tatt til orientering. 

 

O-sak 5: Nytt etter- og videreutdanningsemne: HERMOD 
Michael Hertzberg orienterte kort om nytt etter- og videreutdanningstilbud, Hermod: 

Kommunikasjon av forsking, kultur og forvaltning, som bygger på Praktisk informasjonsarbeid.  

Saken ble tatt til orientering.  

 

O-sak 6: Studiedata 
Studiedata som ble lagt frem for Instituttrådet 1. februar ble også lagt frem for UUI.  

Saken ble tatt til orientering. 

 

O-sak 7: Orientering om møter i Utdanningsutvalget og Studiestyret 
Undervisningsleder orienterte kort om aktuelle saker fra Utdanningsutvalget og Studiestyret:  

 Endrede veiledende satser for programsensorhonorar og mal for programsensorrapport  

 Meritteringsordning for undervisning 

 Status for masteropptak og opptak til enkeltemner 

Saken ble tatt til orientering. 
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Diskusjonssaker 

UUI-sak 3/18: Vurdering i undervisningsfritt semester 
Notat om vurdering i undervisningsfritt semester (midtsemestereksamen) ble lagt frem for UUI for 

diskusjon. Studieleder orienterte.  

Studentrepresentantene er skeptiske til at adgangen til midtsemestereksamen begrenses. Det er 

svært uheldig dersom studenter må vente et år for å ta en eksamen om igjen, fordi man av ulike 

årsaker ikke besto første gang.  

Ett forslag er å innføre obligatoriske arbeidskrav på emner som ikke har det for å unngå at studenter 

som ikke har fulgt undervisning melder seg til midtsemestereksamen. Men det krever også ressurser 

å håndtere et slikt krav, særlig på store emner, og det kan medføre like stor bruk av ressurser.  

Det kan være nyttig å finne ut hvordan dette håndteres andre steder, blant annet der man har færre 

emner med flere studer per emne.  

Saken ble diskutert. UUI anbefaler at det vurderes stramme inn på tilgangen til 

midtsemestereksamen, og at adgang til slik vurdering vurderes etter behov.  

 

UUI-sak 4/18: Universitetsbiblioteket 
Erfaring tilser at det i mange tilfeller går urimelig lang tid fra ny litteratur blir bestilt til bøkene blir 

tilgjengelige for utlån ved Universitetsbiblioteket. Det åpnes for en diskusjon og erfaringsutveksling i 

UUI, og ut fra synspunktene fra fagmiljøene kan rutinene for innkjøp av faglitteratur følges opp 

overfor UB.  

Saken ble diskutert.  

 

UUI-sak 5/18: Krav til omfang på masteroppgaven 
Masteroppgaven skal normalt ha et omfang på 70-110 sider, ifølge de fleste emnebeskrivelsene på 

350-emner. Enkelte emnebeskrivelser er mer detaljert, andre mindre. Hvordan håndterer vi tilfeller 

der studenter leverer en oppgave der omfanget avviker fra det som er fastsatt? 

Mastergradsoppgaven i nordisk (NOLISP350) har følgende formulering om omfang. Kan dette være 

en aktuell standardtekst for å tydeliggjøre overfor studenter hva som forventes og kreves? 

«Masteroppgåva skal ha eit omfang på 70-110 sider. Vesentlege avvik frå dette er grunn til trekk i 

karakter. Instituttet reknar at ei normalside har om lag 2000 teikn eller 350 ord. Ulike vedlegg kan 

kome i tillegg til dette sidetalet. Slike vedlegg kan omfatte tabellar, korpusoversikter, avskrifter av 

primærkjelder og anna grunnlagsmateriale.» 

 

Det er nyttig å ha en felles praksis for håndtering av kravet til omfang av masteroppgaven, og det er 

viktig at sensurkommisjonene har gode instrukser for hvordan oppgaver som avviker kravene skal 
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vurderes. Men det er også viktig at det er det faglige innholdet som er avgjørende i vurderingen, selv 

om avvik må kunne medføre trekk i karakter.  

For NOLISP350 er det utarbeidet en sensorveiledning som gir nærmere informasjon om tolkningen av 

omfangskravet i emnebeskrivelsen.  

Studentene har også behov for tydelige retningslinjer, også før arbeidet begynner og underveis. Det 

ble påpekt at veileder også en viktig rolle i å gi studenten råd om dette. I tillegg ble det poengtert at 

antall tegn er et bedre mål på omfang enn antall sider.  

Saken ble diskutert. UUI anbefaler å ta formuleringen fra NOLISP350 med sensorveiledning til 

etterretning og vurdere å innføre samme eller tilnærmet samme formulering i egne emnebeskrivelser.  

 

UUI-sak 6/17: Eventuelt 
 Er det på tide med en evaluering av digitale kompendium? Det gjelder både bruk av 

Litteraturkiosken og hvilke konsekvenser det har hatt at man leser tekster på skjerm i stedet for 

på papir.  


