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Universitetet i Bergen 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) 
 
 

 

Referat fra møte i utvalg for undervisning og internasjonalisering (UUI)  
 
Tid: 24.10.2016, kl. 13.15-15.00 
Sted: rom 435, HF-bygget 
 
Tilstede: Pär Sandin (undervisningsleder), Anders Kristian Strand, Rolf Beev, Øivin 
Andersen, Ivar Utne, Christine Hamm, Knut Ove Arntzen, Matti Wiik, Per Olav 
Folgerø, Else Berit Molde, Aleksander Morland (sekretær), Eleni Kontodima 
(studentrepresentant), Målfrid Bårdsnes (studentrepresentant).  
 
Kopi: Siri Fredrikson, Johan Myking, studieadministrasjonen, studentrepresentanter i 
instituttrådet.  
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UUI-sak 31/16: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader. 
 

UUI-sak 32/16: Orienteringssaker 

 
 

O-sak 1: Referat fra UUI-møte 29. 08.16 

Vedlegg: Referat fra møte i Utvalg for undervisning og internasjonalisering 
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29.08.16 

Referat fra møtet 29. august ble godkjent uten merknader. 
 

O-sak 2: Studiebarometeret 

Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse om opplevd 
studiekvalitet, initiert Kunnskapsdepartementet, utført av NOKUT. 
Undersøkelsen er sendt ut til studenter i 2. og 5. studieår med svarfrist 8. 
november. Resultatene fra årets undersøkelse publiseres i februar 2017. Se 
informasjon om årets undersøkelse på 
http://www.nokut.no/studiebarometeret/login, og resultater av tidligere 
undersøkelser på http://www.studiebarometeret.no/no/ 
 

UUI ble orientert om Studiebarometeret, og det ble anbefalt at undervisere minner 
studentene om undersøkelsen og oppfordrer dem til å svare.  
 

O-sak 3: Orientering om eksamensrutiner 

Orientering om rutiner for bruk av videokonferanse ved eksamen og om krav til 
bruk av ekstern sensor. Det er laget en egen nettside for studenter med 
informasjon om rutiner for eksamen ved LLE: 
http://www.uib.no/lle/100958/informasjon-om-eksamener-ved-lle  
 

Studieleder minner om at det i henhold til UIBs studieforskrift skal være to sensorer 
ved muntlig vurdering, der én skal være ekstern, og at eksamenssted for kandidaten 
er ved UIB, med mindre noe annet er omsøkt og innvilget.  
 
Det ble kommentert fra flere at det har vært problemer med gjennomføring av 
muntlig eksamen med ekstern sensor ved hjelp av videokonferanse. Studentene bør 
gjøres oppmerksom på at videokonferanse kan bli brukt. Det vil gjennomføres en 
spørreundersøkelse blant studenter, ansatte og eksterne om erfaring med bruk av 
videokonferanse, men det understrekes at det er denne løsningen det må satses på. 
 
Det ble påpekt at MittUIB og Insepra bør integreres.  
 
 

O-sak 4: Studiekvalitetsseminar 14. desember 

Viserektor for utdanning har invitert faglig ledelse ved institutter og studieprogram til 
seminar om studiekvalitet 14. desember (invitasjon sendt ut 12. oktober). Fakultetet 
ønsker at de som vil delta både melder seg på via lenke i invitasjon og sender melding 
til studieleder.  
 

UUI tar saken til orientering. 
 

http://www.nokut.no/studiebarometeret/login
http://www.studiebarometeret.no/no/
http://www.uib.no/lle/100958/informasjon-om-eksamener-ved-lle
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O-sak 5: Emneevaluering 

Vi minner om gjennomføring av emneevaluering. Evalueringen kan gjøres ved 
hjelp av Survey Xact, og kan tilpasses etter behov.  
 

UUI tar saken til orientering. 
 

O-sak 6: Studentrepresentanter i programstyrene 

Det er for tiden ikke alle fagutvalgene ved instituttet som er aktive, og det er 
derfor ikke alle programutvalgene som har studentrepresentanter. 
Instituttutvalget jobber nå for å rekruttere studenter til fagutvalgene, men det 
oppfordres til at også faglærere er aktive i dette arbeidet. Programutvalgene er 
formelt sett ikke vedtaksdyktige uten studentrepresentanter.  
 

UUI tar saken til orientering. 
 

DISKUSJONSSAKER: 

 

UUI-sak 33/16: Bruk av øremerkede midler 

Orientering om tildeling og bruk av øremerkede omstillingsmidler. 
 

I fordelingen av øremerkede omstillingsmidler for 2016 ble det holdt av midler til et 
felles arrangement knyttet til HF2018 og til et felles arbeid for oversetting av 
emneplaner, til sammen 75.000. Det kom ikke frem forslag til bruk eller omfordeling 
av midlene, og de går derfor tilbake til fakultetet til eventuell ny fordeling i 2017.   
 
 

UUI-sak 34/16: Orientering om status for HF2018 

Orientering om status for prosjektet HF2018. Se også informasjon på 
prosjektnettsidene http://www.uib.no/hf/2018 
 

Instituttleder orienterer om status for HF2018. Instituttleder har deltatt i 
styringsgruppen siden 13. mai. Forslag til ny studieprogramportefølje, med grunnlag 
i styringsgruppens arbeid, har blitt sendt enhetene på høring. Det foreligger også en 
fra prosjektgruppen. Begge dokumentene er sendt ut til fagmiljøene. Frist for 
høringssvar er 24. november. Dette anses som en sak for instituttrådet, og 
behandles i møtet 22. november. Intern frist for høringssvar blir settes til 14. 
november. 
 
Instituttleder ønsker svar på høringen fra hvert fagmiljø. Norskkursene kan, hvis de 
ønsker, levere eget svar. Studentene leverer svar gjennom HSU.  
 

http://www.uib.no/hf/2018
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UUI-sak 36/16: Eventuelt 

 

 UUI etterlyser en evaluering av Litteraturkiosken. Det har vært problemer 
med at kompendiene ikke produseres i tide.  

 UUI etterlyser systematisk og strategisk internasjonaliseringsarbeid ved 
instituttet.  

 
 
 
31.10.2016 
 
Pär Sandin 
undervisningsleder 

Aleksander Morland 
studieleder 

 


