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I Godkjenning av innkalling og sakliste 
 

Det var ingen kommentarer til hverken innkalling eller saksliste, men vedtakssak 2021-19 ble 

flyttet frem på saklisten og ble behandlet før orienteringssakene. 

 

 

II Orienteringssaker 
 

• Referat fra sist møte i fakultetsstyre (2. og 7. september): Hans Marius Hansteen 

representerer nå gruppe A i Fakultetsstyret og han orienterte fra møte den 2. og 7. 

september. 2. september var et hastemøte da man skulle vedta opprettelsen av MA i 

kinesisk. På møtet 7. september var regnskap og budsjett hovedsakene. 

• Referat fra sist møte i Undervisningsutvalget (se referat herfra i innkallingen). 

Spørsmål fra instituttrepresentantene dreide seg blant annet om rektoratets foreslåtte 

innføring av moduler i Digital grunnkompetanse, og hvordan dette vil forholde seg til 

exphil og exfac. 

• Førebuing til mogleg nedlegging av BAHF-RET – bachelorprogram i retorikk 

Nedleggingsprosessen er nå kommet i gang. Siste opptak av studenter ser ut til å bli 

høst 22, hvilket medfører at kurset vil holde på en god stund til. 

• Utlysning – Sentre for fremragende undervisning 

• Forslag til endringer i Universitets- og høyskoleloven – høringsforslag fra SA 

Det ble kommentert at det er mye arbeid knyttet til tilrettelegging i studentsaker. 
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• Tilbakemelding fra HF vedrørende innstegsstillinger: Dette gjelder for det meste 

Trond Mohns økonomiske støtte til forskningsstillinger. Her har det vært noe uenighet 

om hvordan disse skal behandles. 

 

 
III Vedtakssaker 
 

 

2021-18  Møteplan for instituttrådsperioden 2021/22 
 

Vedtak: 

 

Instituttrådet vedtok foreløpig møteplan for perioden 2021/22. 

 

 

2021-19 Instituttrådet: Mandat, ansvar, arbeidsformer 

 

Diskusjonen viste at det er bred enighet om disse endringene i arbeidsformen til IR: 
 
1) Innkalling eller lenke til innkalling blir sendt ut til instituttets ansatte. 
2) Ønske om ren vedtaksprotokoll i stedet for referat. 
3) Undervisingsoppsettet bare som orienteringssak (eventuelle endringer i  
     emnerotasjonsplanen bør derimot behandles som vedtakssak). 
4) Mer orientering om instituttledelsen sitt syn på pågåande viktige saker, slik som f.eks.  
    innføring av tosensor-ordning. 
 

 

2021-20  Undervisningsplan for vårsemesteret 2022 

 

Vedtak: 

 

Instituttrådet vedtok foreløpig undervisningsplan for vårsemesteret 2022. 

 

 

2021-21  Rekneskapsrapport etter 2. tertial 

 

Vedtak 

 

Instituttrådet tar regnskapsrapport etter 2. tertial til orientering 

 

 


