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Universitetet i Bergen 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Referat fra møte  

Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI)  
 

Tid: 8.2.2016, kl. 13.15-15.00 

Stad: rom 435, HF-bygget 
 

Til: Hilde G. Corneliussen (undervisningsleder), Aleksander Morland, Christine 

Hamm, Thorsteinn Indridason, Sigrun Eilertsen, Keld Hyldig, Anders Kristian Strand, 

Øivin Andersen, Pär Sandin, Rolf Beev, Ragnhild Lie Andersen, Per Olav Folgerø, 

Ingerid Dale, Eleni Kontodima, Ane Gulnes.  

 

Kopi: Siri Fredrikson, Johan Myking, studieadministrasjonen, studentrepresentanter i 

instituttrådet.  

 

 

 

UUI-sak 1/16: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer.  

 

 

UUI-sak 2/16: Orienteringssaker 

 

 

O-sak 1: Referat fra UUI-møte 30.11.2015 
 

Undervisningsleder minner om frist 10. april for innmelding av planlagte endringer i 

studie- og emneplaner som skal gjelde fra våren 2017. Studieleder sender ut 

påminnelse om frister for innmelding og vedtak av endringer i studie- og emneplaner.  

 

 

O-sak 2: Åpen dag 9. mars 

 

 

O-sak 3: Erasmus+ praksismobilitet 

 

Ordningen for praksismobilitet for både studenter og ansatte er en lite utnyttet ordning 
ved UIB, og det er nå utarbeidet en håndbok for ordningen. Se egen informasjon.  
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VEDTAKSSAKER: 
 

UUI-sak 3/16: Utdanningsmelding fra LLE for 2015 

 

Vedlagt er utkast til utdanningsmelding fra LLE for 2015. Frist for innsending til 

fakultetet er 15. februar.  

 

Forslag til vedtak: 

UUI vedtar vedlagte utdanningsmelding for 2015.  

 

 

Til punkt 4 om evalueringer: LLE har lagt inn flere evalueringsrapporter for 2015 i 

Kvalitetsbasen etter at utkast til utdanningsmelding ble ferdigstilt. Meldingen blir 

oppdatert før den oversendes til fakultetet. Det kom ellers ingen forslag til endringer 

av teksten i utkastet.  

UUI vedtar den vedlagte utdanningsmeldingen for LLE for 2015 med justering av 

antall rapporter.  

Det kom spørsmål om hvem som er ansvarlig for å innhente rapporter fra 

programsensorene. Ansvaret for dette ligger hos programstyret/programstyreleder, 

som inngår avtale med programsensor. Det ble kommentert at programstyrene må få 

kopi av avtalene for å kunne vite hva som står der.  

 

UUI-sak 4/16: Endring av emneplaner for norskkursene 

 

Vedlegg: Emneplaner for NOR-U01, NOR-U1, NOR-U1/2, NOR-U2, NOR-U2/3, 

NOR-U3, NOR-U4 og NOR-UNN 

 

 

Forslag til vedtak: 

UUI vedtar endringene i emneplanene til NOR-U01, NOR-U1, NOR-U1/2, NOR-U2, 

NOR-U2/3, NOR-U3, NOR-U4 og NOR-UNN, gjeldende fra høsten 2016. 

 

 

UUI vedtar de vedlagte emneplanene.  

 

Vær oppmerksom på at varigheten til obligatoriske arbeidskrav normalt er 3 semester 

(inkludert undervisningssemesteret), men dette må likevel spesifiseres i emneplanene 

for å kunne håndheves.  
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UUI-sak 5/16: Endring av emneplan for EXFAC00SK 

 

Vedlegg 1: Redegjørelse fra FOF 

Vedlegg 2: Emneplan for EXFAC00SK 

 

 

Forslag til vedtak: 

UUI vedtar endringer i emneplanen til EXFAC00SK 

 

 

Det ble kommentert at emneplanene må føres over i ny emneplansmal. Videre ble det 

bemerket at formuleringen under punktet om obligatoriske undervisningsaktivitet 

«…øvingsoppgaver som til saman har omfang og innhald om lag som ved en 

eksamen.» bør revideres til å tydeliggjøre hvilket omfang som menes.  

 

UUI vedtar de vedlagte emneplanene med de merknadene som kom frem i møtet.  

 

 

UUI-sak 6/16: Endring av emneplaner for BAHF-DIKULT 

 

Gjelder endringer i emneplanene for DIKULT105, 106 og 205, samt redaksjonelle 

endringer (ikke vedlagt).  

 

Vedlegg 1: Referat fra programstyret for digital kultur 

Vedlegg 2: Emneplan for DIKULT105 med endringer 

Vedlegg 3: Emneplan for DIKULT106 med endringer 

Vedlegg 4: Emneplan for DIKULT205 med endringer 

 

Forslag til vedtak: 

UUI vedtar endringene i studieplanen til BAHF-DIKULT 

 

 

Bakgrunnen for endringene var blant annet å gå bort fra vurderingsformen med flere 

eksamener gjennom semesteret, og i stedet benytte obligatoriske oppgaver med én 

avsluttende eksamen. Hensikten er å unngå at studenter kan stryke i emnet tidlig i 

semesteret.  

 

Til DIKULT205 ble det kommentert at obligatoriske arbeidskrav bør formuleres som 

«studentene skal gjennomføre…» eller lignende. Det ble videre kommentert til 

vurderingsformen at det bør tydeliggjøres hva som menes med «omfattende».  

 

UUI vedtar de vedlagte emneplanene med de merknadene som kom frem i møtet.  
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DISKUSJONSSAKER 
 

UUI-sak 7/16: Om prosjektet HF2018 

 

Se også nettsiden for HF2018: http://www.uib.no/hf/2018 

 

 

Prosjektgruppen har nå hatt innledende møter med fagmiljøene. Svar på de 

spørsmålene som kom i forkant av møtene skal leveres innen 19. februar. Hva som 

skal være resultatet av prosjektet er helt åpent, og det er derfor opp til oss å være med 

å avgjøre hva som blir utfallet.  

 

Det ble kommentert at prosjektet er vagt formulert, og at det ikke nødvendigvis er 

brukt nok tid til å evaluere studieprogramporteføljen i forkant. Det ble også advart 

mot å gå tilbake til tverrfaglige studieprogrammene man gikk vekk fra for bare noen 

år siden, og at evalueringene fra programmene som ble nedlagt gang bør gjennomgås.  

 

Det ble presisert at det er et uttalt viktig prinsipp i prosjektet å ivareta den faglige 

bredder ved fakultetet.  

 

Fagmiljøene ble oppfordret til å sende tilbakemeldinger og spørsmål direkte til 

prosjektgruppen.  

 

 

UUI-sak 8/16: Ny fagkoordinatorperiode fra høsten 2016 

 

Undervisningsleder presiserer at ny fagkoordinatorperiode begynner i august, og at 

prosessen derfor må være ferdig før sommeren 2016. Ledergruppen har kontakt med 

fagmiljøene via fagkoordinatorene, og det er derfor en viktig rolle.  

 

Utnevningsprosessen ble diskutert.  

 

UUI tar notatet til etterretning. 
 

 

UUI-sak 9/16: Diskusjon om retningslinjer for emneevaluering 

 

I møte i UUI 1.6.2015 ble det diskutert endringer i de vedtatte retningslinjene for 

emneevaluering ved LLE. Det ble foreslått tre endringer: at studentene ved 

semesterstart får vite når og hvordan emnet blir evaluert, at evalueringsfrekvensen 

økes og at semesterhjulet flyttes  til begynnelsen av dokumentet. Endringene ble ikke 

vedtatt, men saken skulle tas opp på nytt til diskusjon i UUI.  

 

UIBs felles retningslinjer for evaluering av emner: 

http://www.uib.no/hf/2018
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(http://www.uib.no/studiekvalitet/78122/emneevaluering) 

 

Vedlegg: Retningslinjer for evaluering av studietilbud og undervisningstiltak ved 

LLE, vedtatt i UUI 27.5.13 

 
 
Retningslinjene for emneevaluering følges ikke like godt av alle. Ligger problemet i 

retningslinjene selv, eller i oppfølgingen? Forslag om å opprette en arbeidsgruppe for 

å vurdere retningslinjene ble avvist.  

 

På nordisk praktiseres det at alle emner som undervises også evalueres. Dette anses 

som enklere enn å følge et evalueringshjul der noen emner kan være uregelmessige 

osv. Det ble også kommentert at emneevalueringen generelt fungerer godt på 

instituttet. Det ble nevnt at det må tillates fleksibilitet og at man må stole på at 

faglærer kjenner når emner bør evalueres.  

 

Undervisningsledelsen lovet å sende ut påminnelse til fagkoordinator om 

emneevaluering ved semesterslutt. Påminnelse sendes ut i forbindelse med fristene for 

levering av rapporter til Kvalitetsbasen 15. august og 15. januar.  

 

Retningslinjene for emneevaluering som er vedtatt videreføres, og så tar vi opp igjen 

diskusjonen på et senere tidspunkt.  

 

 

UUI-sak 10/16: Eventuelt 

 

 Undervisningsleder minner om at det må være oppnevnt studentrepresentanter 

til å delta i programstyrene.  

 

 Bruk av videotårn til eksterne sensorer ble diskutert i IR, og ble anbefalt 

diskutert i UUI. Det må avklares tidlig hvis dette skal brukes i stor skala, og 

det må avklares om vi har nok teknisk utstyr til å gjennomføre det på alle 

eksamenene som kommer i slutten av semesteret. Det må også settes av tid til 

å kontrollere at utstyret fungerer, både hos oss og hos ekstern sensor. 

Ansvarlige personer ved instituttet må få nødvendig opplæring og det må lages 

gode løsninger for når ting ikke fungerer.  

 

 

 

UUI-sak 11/16: Endring i emneplaner for BAHF-KLA 

Vedlegg 1: Referat fra programstyret 21.8.15 

Vedlegg 2: Referat fra programstyret 22.9.15 

Vedlegg 3: Emneplaner for LAT202, LAT203, GRE202, GRE203, ANT202 og 

LAT107 

 

Oppsummering av endringer vedtatt i programstyret:  

 LAT203 og GRE203 skal gå på vårsemesteret i staden for på haustsemesteret. 

http://www.uib.no/studiekvalitet/78122/emneevaluering
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 LAT202 og GRE202 skal gå på haustsemesteret i staden for på vårsemesteret. 

 ANT202 skifter «Tilrådde forkunnskaper» frå «ANTV101 eller ALLV102» 

til «Ingen». 

 LAT107 skifter namn til «Middelalderlatin» 

 

Forslag til vedtak: 

UUI vedtar endringene i emneplanene til LAT202, LAT203, GRE202, GRE203, 

ANT202 og LAT107, gjeldende fra høsten 2016. 

 

UUI vedtar emneplanene. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2015 

 

Hilde G. Corneliussen 

undervisningsleder 

Aleksander Morland 

studieleder 

 


