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Referat frå møte i UUI  

Tid: måndag 10. september, kl 13.15-15:00 

Sted: rom 435, HF-bygget 

Til stades: Hilde G. Corneliussen (undervisningsleder), Pär Sandin, Elisabeth Bjugn, Ivar Utne, 

Jørgen Sejersted, Øivin Andersen (gikk under sak 33), Keld Hyldig (gikk under sak 33), Erling 

Aadland (kom under sak 32), Kari Jegerstedt, Bente Kiilerich, Thea Lerfald, Arnt Robert Leganger, 

Elisabeth Dalby Pedersen.  

Meldt forfall: Rolf Beev 

 

Saksliste 

UUI-sak 29/12: Godkjenning av innkalling og saksliste.  

Heretter vil det bli presisert i innkallingen at representanter som ikke kan møte, selv må kontakte en 

vara/stedfortreder fra sitt fagmiljø. Dette er en presisering av gjeldende praksis.  

 

Sak 32 blir behandlet før sak 31, fordi representanten fra teatervitenskap hadde varslet at han måtte 

gå tidlig fra møtet.  

 

UUI-sak 30/12: Orienteringssaker 

1. Referat fra forrige møte.  

2. Nye fag- og programkoordinatorer høsten 2012. Det ble delt ut oversikt over fag- og 

programkoordinatorer høsten 2012 (vedlagt referatet). SULLE jobber med rekruttering av 

studentrepresentanter til UUI og IR.  

3. Studenttall høsten 2012. Nye studenter og vurderingsmeldinger. Relativt stabile tall for de 

fleste fag, men markant økning i studenttall på lingvistiske fag og digital kultur. Høye 

opptakstall på master i nordisk.  

4. Innlevering av eksamensbesvarelser kun elektronisk (Mi side) fra høsten 2012. Det kommer 

nærmere beskjed om hvilke praktiske konsekvenser dette vil få for fagmiljøene.  

5. Arbeidet med programsensorer. De fleste fag har nå foreslått programsensor. Fakultetet må 

oppnevne formelt og fagkoordinator må inngå kontrakt/programsensoravtale og 

vedlikeholde kontakt med programsensor.  

 

Vedtakssaker: 

UUI-sak 31/12: Studieplaner kunsthistorie 

Fagkoordinator redegjorde for den nye strukturen på 100- og 200-nivå.  

Det kom noe spørsmål og innspill til studieplanene som spilles tilbake til programstyret: 

Det kom spørsmål om det ikke bør føres opp noe under tilrådde forkunnskaper på 200-emnene. Bør 

man ikke informere om at 200-emnene bygger på 100-emnene i faget?  
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Det kom innspill fra studentrepresentantene om at eksamensplanleggingen må ta hensyn til at 

studentene har hjemmeeksamen på KUN201 og samtidig skriver BA-oppgave i et annet 200-emne. 

Det er viktig at hjemmeeksamen koordineres i forhold til innleveringsfristen på emnene med 

bacheloroppgave.  

Det kom merknad om at formuleringene under «undervisningsspråk» var lite samkjørte.  

Leganger la frem forslag om at NEU201 burde godkjennes i mastergraden i kunsthistorie og at dette 

burde nedfelles i studieplanen. Han tok også til orde for at emnet burde få en bacheloroppgave og at 

det burde tilbys som bacheloroppgaveemne på andre spesialiseringsfag. Forslaget er en sak for 

programstyret for kunsthistorie. Programstyret bør avklare om det skal studieplanfestet i 

masterstudieplanen at NEU201 kan gå inn som valgemne i mastergraden.  

Vedtak: UUI vedtar de foreslåtte studie- og emneplanene for kunsthistorie med virkning fra våren 

2013. Språkvask må foretas. 

 

UUI-sak 32/12: Studieplaner teatervitenskap 

Vedtak: UUI vedtar den foreslåtte omleggingen på teatervitenskap med virkning fra våren 2014. 

 

UUI-sak 33/12: Emneplan på KVIK101 

Vedtak: UUI vedtar de foreslåtte endringene i emneplanen for KVIK101, under forutsetning av at 

fagmiljøet følger opp merknadene fra undervisningsledelsen før emneplanen iverksettes. Iverksettes 

våren 2013.  

 

UUI-sak 34/12: Emneplan på DASP307  

Merknader i møtet: undervisningsomfang og pensumomfang bør spesifiseres. 

Vedtak: UUI vedtar de foreslåtte endringene i emneplanen for DASP307, under forutsetning av at 

fagmiljøet følger opp merknadene fra undervisningsledelsen før emneplanen iverksettes.  Iverksettes 

våren 2013. 

 

UUI-sak 35/12: Retningslinjer for ekstern sensor 

Merknader i møtet:  

Pkt. 7 i retningslinjene sier at eksterne sensorer normalt skal ha faglig kompetanse på linje med egne 

ansatte (førstekompetanse). For norskkursene vil normalen ikke være førstekompetanse for egne 

ansatte. At det står slik i de overordnede retningslinjene er likevel ikke et problem, siden 

retningslinjen er tydelig på at det ønskelige er kompetanse på lik linje som egne ansatte. Det er altså 

rom nok i retningslinjen til at også norskkursene kan omfattes.  

 

Universitets- og høgskoleloven åpner for at det er mulig å bruke kun én sensor (da normalt intern) i 

eksamenskommisjonene. Dersom man skal bruke kun én sensor (intern), skal imidlertid 

programsensor få en oversikt over hvilke emner man bruker kun intern sensor på, og programsensor 

skal godkjenne denne ordningen. Ordningen skal rapporteres til/godkjennes av fakultetet.  
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Vedtak: UUI vedtar den foreslåtte Retningslinjer for oppnevning og bruk av eksterne sensorer ved 

LLE. Retningslinjene blir iverksatt fra høsten 2012.  

 

UUI-sak 36/12: Retningslinjer for emneevaluering 

Vedtak: UUI gjør vedtak om retningslinjer for emneevaluering i tråd med merknadene som kom frem 

i møtet.  

 

Diskusjonssaker 

UUI-sak 37/12: Høringssak om BA-strukturen 

Undervisningsleder innledet diskusjonen med å legge frem spørsmålene fra fakultetet; om redusert 

omfang av førstesemesteremner, et 10 studiepoengs fagemne i første semester, og spørsmål om 

hvordan strukturen på BA-graden best kan tilpasses i forhold til oppstart på fag 2.  

Det var ulike syn på om det vil være hensiktsmessig med fagemner i første semester eller ikke, og om 

det burde være 20 eller 30 stp førstesemesteremner i graden som sådan.  

Det er derimot utbredt skepsis mot å gjøre endringer i bachelorstrukturen som innebærer en 

blanding av 10 og 15 studiepoengsemner, eller å trekke 100-nivåstudiet ut over 3 semestre.  

For noen fagmiljø fins det ikke ressurser til å lage egne 10-studiepoengsemner slik en kombinert 15- 

og 10-studiepoengs struktur legger opp til.  

En eventuell omstrukturering av graden bør samkjøres med de varslede nye rammeplanene og 

nødvendige justeringer for lektorutdanningen.  

Det kom spørsmål om tidligste mulige iverksetting av en eventuell ny struktur. Første mulige 

innføringstidspunkt ville antageligvis være 2014, men fakultetet har foreløpig ikke antydet hva som 

er aktuelt tidspunkt for en eventuell oppstart.  

Undervisningsleder ba om at alle kommentarer ble sendt skriftlig til henne slik at de kan utgjøre 

grunnlag for instituttets høringsuttalelse.  

 

UUI-sak 38/12: ePhorus, oppsummering av erfaringer 

Instituttet bør kjøre samme praksis også inneværende semester, det vil si at eksamenskonsulentene 

sender ephorus-rapportene til de fagansvarlige.  

10. oktober 2012 

Hilde G. Corneliussen 

undervisningsleder  

Ranveig Lote 

studieleder 


