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Det kom ikke merknader til innkallingen.

Ordinære saker
OVERSIKT OVER FULLMAKTSAKER
Det kom ikke merknader til fullmaktsakene.
SAK FS-1/2015 REFERAT OG MELDINGER (Arkivref. 2015/261)
Det kom ikke merknader til referat og meldinger.

SAK FS-2/2015 BEHANDLING AV RAPPORT OM SPRÅKFAGENES STILLING (Arkivref.
2012/5956)
Forslag til vedtak:
1. Fakultetsstyret anbefaler en sammenslåing av Institutt for kultur og litteratur (IKL) og
Institutt for språkvitenskap (IS).
2. Dekanen gis fullmakt til å utrede/utarbeide konkret forslag til ny organisasjonsstruktur og
bemanningsplan for et sammenslått IS og IKL. I forslaget må det særskilt tas stilling til
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fremtidig tilhørighet for faggruppene i kunstvitenskap og medie- og dokumentasjonsvitenskap.
Forslaget legges fram for fakultetsstyret i løpet av vårsemesteret 2015.
3. Fakultetsstyret ber om at det i løpet 2015 legges frem forslag til:
 en endring av bachelorgradsprogrammet i språk- og litteratur der examen facultatum
erstattes med forprøven i fonetikk og språkvitenskap som obligatorisk del av
førstesemesterstudiene på programmet
 obligatoriske fellesemner på mastergradsnivå med tilhørende endringer i
studieplanene for de berørte programmene.
4. Fakultetsstyret ber om at det utarbeides forslag til nye emner rettet spesifikt mot
bachelorgradsprogrammet i språk og økonomi og den integrerte lektorutdanningen, og at det
øvrige emnetilbudet gjennomgås med sikte på bedre tilpassing til lektorutdanningen og etterog videreutdanning for lærere
5. Fakultetsstyret ber om at muligheten for innføring av tysk og fransk som
fag 1 / masterfag i lektorutdanningen gjennom SAK-samarbeid utredes.
Forslagets pkt 1,2,4 og 5 ble enstemmig vedtatt. Punkt 3 ble enstemmig vedtatt endret til:

Fakultetsstyret ber om at det i løpet 2015 legges frem forslag til en endring av
bachelorgradsprogrammet i språk- og litteratur der examen facultatum erstattes med
forprøven i fonetikk og språkvitenskap som obligatorisk del av førstesemesterstudiene på
programmet
Fakultetsstyret ber om at det i samme tidsrom utredes mulige fellesemner på mastergradsnivå
med tilhørende endringer i studieplanene for de berørte programmene.

SAK FS-3/2015 FORSLAG TIL ÅRSPLAN FOR 2015 (Arkivref. 2015/476)
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til det vedlagte forslaget til årsplan for 2015
Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende tilføyelser til den foreslåtte årsplanen:
-

Forbedringene i studiekatalogen på nett skal også synliggjøre forskningsaktiviteter på
instituttene.

-

HSL-fakultetet skal i 2015 utrede nye tiltak for å fremme økt publisering.

-

HSL-fakultetet skal i 2015 iverksette tiltak som viser frem forskningsaktiviteter der
studenter deltar.

-

Fakultetsledelsen og studentutvalget skal i fellesskap igangsette nye tiltak for å utvikle
faglig identitet og sosialt engasjement blant studenter.
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FS-4/2015 TILBAKEMELDING OM TILTAK ETTER EKSTERN EVALUERING AV
BACHELOR OG MASTERGRADSPROGRAM I RUSSLANDSSTUDIAR (Arkivref.
2012/4895)
Forslag til vedtak:
1. Styret vurderer gjennomførte og planlagte tiltak som gjennomtenkte og positive.
2. Fagmiljøet bes arbeide videre med utvikling av studieplanen slik det blir beskrevet for å
imøtekomme anbefalinger fra den eksterne evalueringskomitéen.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

EVENTUELT
Etter spørsmål fra Kjell Arne Røvik ga fakultetsledelsen en redegjørelse for den igangsatte
gjennomgangen av administrasjonen, og hva som gjøres for å sikre tilstrekkelige administrativ
støtte ved ISS.

Orienteringssaker
MUNTLIGE ORIENTERINGER FRA FAKULTETSLEDELSEN

Sonni Olsen
dekan

Jørgen Fossland
fakultetsdirektør
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