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UUI-sak 1/17: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Ingen merknader 

 

UUI-sak 2/17: Orienteringssaker 
 

O-sak 1: Referat fra forrige møte i UUI 
Til sak 42/16 om manglende utstyr i undervisningsrom – pekestokk var en av de manglene som ble 

nevnt i møtet, og bør tas med i referatet. Referatet oppdateres.  

 

O-sak 2: Nytt system for timeplanlegging 
Det skal være mulig å ta hensyn til ulike behov, som for eksempel undervisnings uten praksis, 

kollisjoner mellom forelesninger, fravær etc. Videre skal det bli instituttet og ikke fakultetet som gjør 

justeringer av timeplanleggingen.  

Rolf Beev melder om at en del justeringer ikke lar seg gjøre i det nye systemet, ut fra erfaringer med 

testing. Det oppleves som komplisert og kronglete. Brukerveiledninger kan ses hos UiO.  

 

O-sak 3: Revisjon og oppretting av nye studieprogram 
Kort orientering om den kommende revisjonen av studieprogram og emner, og hvordan dette 

arbeidet ses i sammenheng med det pågående arbeidet med HF2018.  

Det ble kommentert at arbeidet med dette vil være omfattende, men at det ikke er lagt opp til 

mulighet for å dekke inn arbeidstiden i fagmiljøene.  

 

Vedtakssaker 

UUI-sak 3/17: Emneplanendringer BAHF-KUN 
Fagkoordinator ga en kort begrunnelse for den foreslåtte endringen. Det ble kommentert at punktet 

«mål og innhold», nærmere bestemt formuleringen om geografisk avgrensning, bør omformuleres.  

UUI vedtar den foreslåtte studieplanendringen.  

 

Diskusjonssaker 

UUI-sak 4/17: Meldinger for 2016 
Kommentarene fra UUI tas med i det videre arbeidet med utdanningsmeldingen. 
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UUI-sak 5/17: Behandling av programsensorrapporter i UUI 
UUI hadde ingen umiddelbare kommentarer til forslag om at programsensorrapportene legges frem 

for utvalget til orientering. Det ble minnet om at utdanningsmeldinger, emne- og 

programevalueringer er åpent tilgjengelige i Kvalitetsbasen.  

 

UUI-sak 6/17: Eventuelt 
 

 Grunnet forsinket arbeid med studieplaner vil det komme to studieplansaker til vedtak på 

sirkulasjon. Det samme gjelder utdanningsmeldingen for LLE.  

 Studieleder minner om manglende studentrepresentanter, både i UUI og i programstyrer. 

Instituttutvalget jobber for å få nye representanter inn, men det henstilles også til faglærere 

å invitere nye aktuelle kandidater.  

 

Sirkulasjonsvedtak 

UUI-sak 7/17: Studieplanendringer MAHF-KUN 
UUI vedtar den foreslåtte studieplanendringen (vedtatt på sirkulasjon 14. februar). 

 

UUI-sak 8/17: Emneplanendringer Fjernord 
UUI vedtar den foreslåtte emneplanendringen (vedtatt på sirkulasjon 14. februar). 

 

UUI-sak 9/17: Utdanningsmelding fra LLE for 2016 
UUI vedtar forslag til utdanningsmelding for fra LLE 2016 (vedtatt på sirkulasjon 17. februar). 

 

 


