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UUI-sak 37/16: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Det ble bemerket feil i beskrivelsen av sak 40/16 i innkalling. Teksten ble rettet. Det 
kom også spørsmål om det ikke burde være med begrunnelse av studie- og 
emneplanendringer, som tas inn i innkalling. Det er viktig at endringene begrunnes.  
 

UUI-sak 38/16: Orienteringssaker 
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O-sak 1: Referat fra UUI-møte 24. 10.16 

Referatet ble godkjent uten merknader. 
 

VEDTAKSSAKER: 

 

UUI-sak 39/16: Endringer i emneplan for BAHF-KUN 

Det var enighet om at praksis i saker om studie- og emneplanendringer har at det gis 
en muntlig begrunnelse for forslaget ved fagrepresentant eller studiekonsulent. 
Dette må være et minimumskrav for å kunne ta en avgjørelse i en sak.  
 
Ingen av de som deltok på møtet kunne redegjøre for begrunnelsen for den 
foreslåtte emneplanendringen. Saken ble derfor utsatt.  
 
 

UUI-sak 40/16: Endringer i emneplan for BAHF-DIKULT 

Det kom spørsmål om hvordan omfanget av «et individuelt kodet nettsted», som del 
av foreslått endring av vurderingsform, vurderes. Fagkoordinator kommenterer at 
det ikke er nødvendig med en omfangsvurdering så fremt det vises nødvendige 
ferdigheter fastsatt i emnebeskrivelsen.  
 
UUI vedtar de foreslåtte emneplanendringene.  
 
 

UUI-sak 41/16: Møtedatoer for UUI våren 2017 

 

UUI vedtar følgende møtedatoer for våren 2017, med mulighet for å sette opp 
tilleggsmøter i forbindelse med HF2018:  
 
6. februar 
13. mars 
24. april 
22. mai 

 

 

DISKUSJONSSAKER: 

 

UUI-sak 42/16: Eventuelt 

 

 Innkallinger og referater på nettet må oppdateres. Sekretær for UUI sørger for at 
dette følges opp.  
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 Bruk av videokonferanse under eksamen: det trengs et støtteapparat for 
eksterne sensorer. Hvordan håndterer vi dette? Vi har ikke gode svar på dette.  

 Ansvar for rekvisita i undervisningsrom: ofte mangler det tusjer og kritt, og det 
oppleves også mangler med lerret og prosjektorer i undervisningsrommene. Det 
er vanskelig å vite hvem som har ansvaret. Studieleder følger opp.  

 Det skal utarbeides sensorveiledninger til alle eksamener. Det er uklart hvilke 
krav som stilles til en sensurveiledning, men dette vil instituttet komme tilbake til 
i vårsemesteret.  

 
 
 
24.11.2016 
 
Pär Sandin 
undervisningsleder 

Aleksander Morland 
studieleder 

 


