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Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 

Referat møte i Utvalg for utdanning og internasjonalisering (UUI) 

 

Tid:  13.03.2017, kl. 13:15-15:00 

Sted:  rom 435, HF-bygget 

Til: Pär Sandin (undervisningsleder), Arild Linneberg, Øivin Andersen, Ivar Utne, Christine Hamm, 

Knut Ove Arntzen, Matti Wiik, Per Olav Folgerø, Else Berit Molde, Ida Ohr, Tiril Erdal, Aleksander 

Morland (sekretær).  

Forfall: Rolf Beev, Steven Michael Flett 

Kopi: Siri Fredrikson, Johan Myking, Instituttutvalget, studieadministrasjonen.  

 

 

UUI-sak 10/17: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Det ble bemerket enkelte feil i innkallingen og kluss med møterom. Innkalling og saksliste ble 

godkjent med disse merknadene.  

 

UUI-sak 11/17: Orienteringssaker 
 

 

O-sak 1: Referat fra forrige møte i UUI 
Ingen merknader. 

 

O-sak 1: Kvalitetsmeldingen 
Det ble orientert kort om enkelte momenter i meldingen, blant annet at det anbefales ordninger for 

merittering av undervisning. Det ble kommentert at meldingen legger mer vekt på forholdet mellom 

studieprogram og arbeidsliv enn tidligere.  

 

O-sak 2: HF2018 
Undervisningsleder orienterte kort om det pågående arbeidet med studieplaner og søknader om 

oppretting av studieprogram. Førsteutkast av søknader skal oversendes fakultetet innen 31. mars.  

Det kom spørsmål om avgrensing av prosessene med HF2018 og med revisjon av studie- og 

emneplaner.  
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Diskusjonssaker 

UUI-sak 12/17: Retningslinjer og mandat for programstyrer 
Det ble orientert om nye retningslinjer og mandat for programstyrene ved HF, vedtatt av 

Studiestyret. 

Den mest vesentlige endringen i de nye retningslinjene er at programstyrene overtar 

vedtaksmyndighet for studie- og emneplanendringer på instituttnivået, i stedet for UUI. Nye 

retningslinjer trer i kraft 16. mars. 

Det må opprettes nye programstyrer i forbindelse med HF2018. Forslag til medlemmer i 

programstyrene nomineres av fagmiljøene. Det kan være en fordel å begynne å tenke på hvordan 

programstyrestrukturen bør være.  

Det ble foreslått at antall timer som gis for programstyreverv kan revideres i forbindelse med 

omlegging av programstyrestrukturen. Retningslinjene åpner for å ta inn eksterne medlemmer i 

programstyrene, som kan åpne for spørsmål om godtgjørelse. Det ble bemerket at det i følge 

retningslinjene ikke må være eksterne medlemmer i programstyrene.  

 

UUI-sak 13/17: Studiebarometeret for 2016 og oppfølging 
Svarprosenten ved fakultetet var lav, selv om det ble gjort en ekstra innsats med å informere blant 

studenter om undersøkelsen. Kun noen få av programmene ved instituttet hadde nok respondenter 

til å gi resultater. Det er ikke hensiktsmessig å bruke resultatene på programnivå. Rapporten kan 

brukes til å se den generelle oppfatningen av studiekvalitet på fakultetet.  

Studentrepresentantene trekker frem at flinke studenter kan være overrepresentert blant 

respondentene, og at mange ikke nødvendigvis får med seg at det gjøres en undersøkelse fordi den 

drukner i annen informasjon. Det bør heller informeres tydeligere i undervisningen.   

 

UUI-sak 14/17: Sensorveiledninger 
Fra og med inneværende semester 2016/2017 er det krav om sensorveiledninger for all vurdering. 

Det er ikke entydige krav om hvordan veiledningen skal utformes, men det er anbefalt at det lages 

egne veiledning til hver eksamen.  

En veiledning vil være til særlig hjelp i forbindelse med klage og ny sensurering og overfor studenter 

som ber om begrunnelse. Behovene er ulike for ulike eksamensformer og ulike emner og nivå.  

Mange studenter ønsker mer konkret tilbakemelding på besvarelsene, utover hvilken karakter de er 

vurdert til. Det gis slike tilbakemeldinger i forbindelse med krav om begrunnelse, men det er en 

svært tidkrevende oppgave. Det må diskuteres hvordan dette arbeidet gir utslag i timeregnskapet.  

Det kan være hensiktsmessig med en mal for sensurveiledninger ved instituttet. Dette tas opp på 

nytt i UUI.  
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UUI-sak 15/17: Eventuelt 
 

Ingen saker.  


