
Referat frå møte i UUI  

Tid: måndag 26. mars, kl 13.15-15:00 

Sted: rom 435, HF-bygget 

 

Til stades: Hilde G. Corneliussen, Sigrun Eilertsen (gikk under o-sak 5), Torodd Kinn, Pär 

Sandin, Rolf Beev, Fredrik Longva, Arnt Robert Leganger, Knut Ove  Arntzen, Bente Kiilerich, 

Christine Hamm, Svanhild Berge (kom under o-sak 6). 

Meldt forfall: Erling Aadland, Thea Lerfald. 

 

Saksliste 

UUI-sak 14/12: Godkjenning av innkalling og saksliste.   

  Godkjendt. 

UUI-sak 15/12: Godkjenning av referat fra møtet 13.02. 2012.  

  Godkjendt. 

UUI-sak 16/12: Orienteringssaker 

1. Oppdatering av innkalling fra forrige møte ligger nå på nettet. 

2. Alumnus-rapport for digital kultur 2011. Ny søknad fra Digital kultur er sendt inn for 

2012. Instituttet og fagmiljøene bør oppfordre MA-studenter som avslutter graden 

til å melde seg inn.  

3. Programsensorrapporter digital kultur. Denne saken ble omgjort til vedtakssak UUI-

sak 20/12. Saken ble deretter utsatt til senere møte i forbindelse med 

demonstrasjon av videokonferanseutstyr, jamfør orienteringssak 9. 

4. Programsensorordningen. Undervisningsledelsen jobber med å få på plass 

programsensor på alle program i løpet av våren 2012. Regler for bruk av ekstern 

sensor ble etterspurt og blir sendt ut på ny.  

5. Evalueringsseminar 16. april. Arntzen og Beev meldte forfall til seminaret. Alle 

fagmiljø bør være representert og det er ønskelig å sende vara. 

6. Informasjon om KVIK. På UUI-møte 24. 10. 2011 kom det opp spørsmål om ansvar 

for KVIK-emner for fag ved LLE etter mandatsendring ved Senter for kvinne- og 

kjønnsstudier (SKOK). SKOK fortsetter å koordinere BA-programmet i kjønnsstudier 

og å samkjøre emnene i programmet. Programstyret vil ha dialog med fagmiljøene 

som eier det enkelte emne. Fagkoordinator på fagene som har ansvar for emnene, 

fortsetter å koordinere driften av sine emner som før. Fagkoordinatoransvaret ligger 

fortsatt i fagmiljøet.  

7. Hjemmeeksamener håndteres fra våren 2012 via Mi side. Orienteringsmøte for 

hjemmeeksamen. Man kan fortsatt innkalle til møte med studentene etter at 

eksamensoppgaven er utdelt. Det protokollføres likevel herved at studentene ikke 

har krav på et slikt orienteringsmøte.  

Studentene stilte spørsmål ved ordningen om at de må levere besvarelser i papir i 

tillegg til elektronisk. Det ble informert om at denne ordningen vil gjennomføres 



også våren 2012, men at den trolig må avvikles deretter da UiB ikke har dekning for 

å kreve at studentene leverer papirutskrifter av sine digitale besvarelser. Når 

instituttet ikke lenger får inn papirversjoner fra studentene, betyr dette at enten må 

sensorene lese besvarelsene på skjerm, skrive ut selv, eller så må instituttet sørge 

for utskrift av eksamensbesvarelsene før de formidles til sensorene. Det siste vil i en 

del tilfeller forsinke utsendelsen av oppgaver og øke den administrative 

arbeidsmengden ved eksamen. Det første vil føre overføre arbeidet med printing til 

sensorene, eller kreve at sensorene går over til å lese besvarelser på skjerm. 

Studieadministrasjonen vil vurdere på ulike løsninger og komme tilbake med 

informasjon.  

8. Ephorus innføres ifølge vedtak i Studiestyret ved HF fra våren 2012. Fakultetet vil 

innkalle til informasjonsmøte i forkant av iverksettelse. 

9. Videokonferanse. UUI-medlemmene fikk en demonstrasjon av 

videokonferanseutstyr på HF-bygget. Utstyret eies av IF og LLE og er tilgjengelig for 

LLE til bruk både ved eksamensavvikling (muntlig eksamen, sensurmøter), møter og 

eventuelle andre formål.  

 

Diskusjonssak: 

UUI-sak 17/12: Retningslinjer og mandat for programstyrer for disiplinbaserte program. 

UUI hadde følgende tilbakemeldinger til instituttleder i saken om rammer for mandat og 

sammensetning av programstyrer for disiplinbaserte program: 

- Det ble etterspurt nærmere avklaring av hvem fra et fagmiljø som skal møte. Skal for 

eksempel ansatte som er i permisjon møte i programstyret? 

- Kompetanseforhold mellom UUI og programstyrene må avklares. 

Undervisningsleder bemerket at dette er ivaretatt i selve mandatet for 

programstyrene. Det er fortsatt UUI som godkjenner studieplaner på instituttnivå, 

og programstyrene har ansvar for å utarbeide og klargjøre studieplaner samt sørge 

for at godkjenning i UUI finner sted i henhold til frister for studieplansaker.  

- For nordisk sin programportefølje må det avklares hvilke program programstyret har 

ansvar for, da fagmiljøet har flere program (ett BA, to MA, Erfaringsbasert MA, 

lektorutdanning). Tilbakemeldingen fra representantene på nordisk er at fagmiljøet 

er innstilt på ett programstyre.  

- Antall møter i året ble diskutert. Noen mente det var en fordel med få møter, andre 

mente det må være minst fire møter i året. Programstyret skal ivareta 

studieplanendringer, evaluering, planlegging, m.m. Programstyremøter vil hjelpe på 

kontakten mellom fagutvalgene og faglig ledelse/fagmiljøene. Sikrer etablering av en 

god og inkluderende struktur. Mandatet slår fast at programstyret «skal ha jamlege 

møte som oppfølging av det ansvaret det har for programmet».  

- Det ble uttrykt en generell tilfredshet med de størrelsene på programstyret som er 

foreslått av instituttleder.  

- Programstyrene bør oppnevnes for en periode på tre år – parallelt med oppnevning 

av fagkoordinator, ett for studenter.  



 

UUI-sak 18/12: Undervisning i Strategiplan for LLE 

Utdrag om undervisning i strategiplanen for LLE ble lagt frem sammen med merknader fra 

Allmøtet 12. mars. Strategiplanen skal videre til behandling i IR.  

Det ble uttrykt ønske om at eventuelle prioriteringer i forhold til undervisning blir overlatt til 

de nye programstyrene, ikke til LLEs felles strategiplan.  

I forbindelse med denne saken ba klassisk om tilbakemelding på innsendt forespørsel om å 

få endret informasjon om programmene sine på HF sine sider med Utdanningsinformasjon. 

 

UUI-sak 19/12: Engelsk som undervisningsspråk 

Det kom spørsmål om hvorvidt det er mulig å undervise på engelsk på emner. Svaret er at 

dette er fullt mulig, så lenge det fastsettes i emneplanen hva som er undervisningsspråket. 

Undervisningsspråk fastsettes i emneplanene for det enkelte emnet. Det er også mulig med 

en ordning der man normalt underviser på norsk, men samtidig forplikter seg til å undervise 

på engelsk dersom det melder seg utenlandske studenter til et emne. Da kan man bruke en 

formulering av typen: «Undervisningsspråket er norsk, men engelsk dersom det er 

utenlandske studenter på emnet.» Digital kultur og lingvistiske fag har erfaring med dette.  

 

UUI-sak 20/12: Programsensorrapporter digital kultur. 

Saken ble utsatt på grunn av for lite tid, i forbindelse med demonstrasjon av 

videokonferanseutstyr, jamfør orienteringssak 9. 

 

 

12. april 2012 

 

Hilde G. Corneliussen 

undervisningsleder 

Ranveig Lote 

studieleder 

 

 

Merknadsfrist: 19. april. Det kom ingen merknader til referatet.  


