
 

Referat fra møte 28.2.2011 
 

Tid: mandag 28.2.2011, kl. 13.15 – 15.30 

Sted: møterom 300, 3. et. Niels Henrik Abels hus 

 

Tilstede: Marianne Engelstad, Jostein Fjeld Eriksen, Hilde Sandvik, Finn Erhard 

Johannessen, Anne Kjersti Jacobsen, Magne Olav Rønningen, Katrine Randin, Kristian Juel, 

Tor Egil Førland, Tine Kristensen.  

 

a) Innkallingen og sakslisten ble godkjent etter noen endringer i sakslisten.   

b) Referatet fra møtet 13.9.2010 ble godkjent.  

 

 

Orienteringssaker 
 

 1   Gjennomgang av tallene for opptaket på masterprogrammet våren 2011 

Programkonsulenten gikk igjennom søkertallene for høstens masteropptak. Se for 

øvrig kommentar under vedtakssaker, sak 1/11. 

 

2  Nye medlemmer i programrådet 
Programkonsulenten informerte om nye medlemmer i programrådet. Marianne 

Engelstad overtar som fast studentrepresentant etter Jostein F. Eriksen, som blir ny 

vara. Det må utpekes en ny fast representant for Einar Lie som har sluttet i 

programrådet, og en ny ekstern representant. 

 

3. Undervisningsplan for høsten 2011 (vedlegg nr. 21) 

Programleder gikk igjennom planene for undervisningen høsten 2011.  

På BA utgår HIS2335 da læreren har forskningsfri. HIS1310 skal heretter kun gå 

på høstsemesteret. HIS2376 utgår. Det er lite undervisningstilbud innen tidlig 

moderne tid i Europa, og det er derfor ønskelig å tilby HIS2153 om det kan 

oppdrives en lærer. Det stilles spørsmål om hvorvidt emnet UIO2011 som Forum 

for universitetshistorie ønsker å tilby, vil rekke å bli ferdigutviklet før 

høstsemesteret.
1
 HIS4420 War and the Peace Prize

2
 vil kun bli tilbudt på 

masternivå, og da på engelsk. Det ble bemerket at undervisningskoordinator har 

ansvar for mange emner på MA, men på grunn av særegenheter ved disse emnene 

betyr dette i praksis at han kun har ansvar for eksamensoppgaver og 

emneevaluering.  

 

4. Emneevalueringene våren 2011 

Programleder gikk igjennom alle emneevalueringene som var kommet inn til dags 

dato. Det var kun kommentarer til to av dem, HIS2172 og HIS2335. Disse må 

bearbeides for å sikre anonymitet, det er også noe utydelig hvordan studentenes 

besvarelser kommer til uttrykk i disse to evalueringene. Faren for at evalueringen 

av HIS4090, masteroppgaven, kan bli påvirket av forholdet mellom student og 

veileder ble også bemerket.  

 

                                                 
1
 Etter møtet kom det fram at dette emnet likevel ikke vil bli laget. 

2
 Dette emnet vil få koden HIS4421, siden HIS4420 er opptatt av et nedlagt emne. 

http://www.hf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/kvalitetssystem/emner/


5. Studentene har ordet 

Studentene ønsket å gjenta presentasjonsteknikkurset som historieprogrammet 

gjennomførte i 2010 sammen med ARKO. I tillegg ønsker de et 

intervjuteknikkurs og foreslo at disse to kunne inkorporeres i HIS4020. 

Representasjonsteknikkurset var et svært ressurskrevende todagerskurs som ble 

gjennomført med innleide lærere og økonomisk støtte fra fakultetet, og det er 

vanskelig å skulle innarbeide dette i HIS4020 i samme form. Programrådet tar 

innspillet med seg videre.  

Studentene ønsket også å uttrykke skepsis til papirevaluering da det er vanskelig å 

få  respons fra studentene på de utleverte skjemaene, de ønsker en utvidet bruk av 

fokusgrupper i stede. Programleder informerte om vanskelighetene med å få 

gjennomført evaluering generelt, og studentene påpekte at manglende evaluering 

er et stort problem.  

Studentene ønsket også å få vite mer om hvor midlene til IAKH sitt prosjekt 

”Norgeshistorien på nett” kommer fra, både i forhold til forprosjektet og videre 

finansiering. Programleder informerte om finansene.  

 

6. Eventuelt  
Studieleder informerte om et møte 2. mars mellom HF og studenter, 

undervisningskoordinatorer og studieledere ved IAKH for å drøfte studiekvalitet, 

årsplan og eventuelt andre aktuelle saker. Studentene ble oppfordret til å delta.  

Neste programrådsmøte 18. april ble avlyst og vi kommer tilbake med ny 

møtedato i mai, eventuelt i begynnelsen av kommende semester.  

Studiekonsulenten informerte om HIS1300MET der det ikke vil være mulig å 

klage før etter skriftlig eksamen og endelig karakter er gitt.  

 

 

 

Diskusjonssaker 
 

1/11 Ny tilsynssensor 
Hallvard Tjelmeland trekker seg som tilsynssensor for program for historie og 

professor Narve Fulsås fra Universitetet i Tromsø og førsteamanuensis Pål T. 

Sandvik ved NTNU ble foreslått som potensielle nye kandidater. Det ble 

bestemt å spørre Sandvik først.
3
 

 

2/11 Samarbeid med PECOS 

Programleder informerte at Institutt for statsvitenskap ønsker at PECOS blir 

videreført etter modell 1, som et tverrfaglig program med fordypninger i 

statsvitenskap og historie, og med en 30-poengs masteroppgave. Emnene i 

historievarianten skal i tilfelle administreres av IAKH, men masteroppgaven 

og veiledningsseminaremnene vil få PECOS-kode. HIS4421 vil være 

obligatorisk for alle studenter på programmet uavhengig av variant. Det ble 

innvendt at slik modellen er beskrevet kan det tolkes slik at historievarianten 

på sikt kan tilbys på engelsk, noe som ikke er forutsatt. Det blir også stilt 

spørsmål ved stort ressursbruk for et lavt antall studenter og det blir foreslått å 

lage en kvoteordning for historiestudenter for å øke antall studenter på denne 

varianten, eventuelt å gå inn for en mindre ressurskrevende modell 2. Modell 2 

                                                 
3
 Pål Sandvik har sagt ja til å være ny tilsynssensor. 



innebærer i praksis nedleggelse av PECOS, og  programleder informerte om 

UiO sitt grunnlag for å ønske opprettholdelse av programmet. Det vil heller 

ikke være mulig å lage egen kvote for historievarianten, likevel kan det være 

verdifullt å opprettholde PECOS som en rekrutteringsbase for 

masterprogrammet i historie. Samarbeidet med SV om PECOS-programmet 

skal taes opp på instituttstyremøte 16. mars.
4
  

 

 Vedtakssaker 

 

1/11 Kvalitetsrapporten 2010 

  Kvalitetsrapporten for 2010 ble framlagt programrådet for vedtak.  

Programleder informerte om en kraftid nedgang i søkertallene på master i 

historie, om dette ikke bedrer seg til neste opptak er det grunn til bekymring. 

Det ble foreslått å undersøke hva tidligere studenter på HIS3090 gjør nå for å 

finne en forklaring på de lave tallene. Flere forslag til forklaring og løsning ble 

lagt fram.  

Videre ble karakterbruken diskutert; tilsynssensor ønsker dikotom karakter på 

leseemnene og bemerker at det er en tendens til å dra opp karakterene etter 

muntlig eksaminasjon på HIS4090.  

Det er vanskelig å få underveisevalueringer på alle emnene vi tilbyr. Det ble 

bestemt at evalueringene skal inn i detaljert timeplan og foreslått at studentene 

også kan følge med på om de blir gjennomført. Heisemner er spesielt 

vanskelig å få evaluert, og det ble foreslått å dele ut og hente inn 

papirskjemaer i samme undervisningsøkt. Det er også ønskelig å sette sammen 

en gruppe som kan se på best practice innen emneevaluering.  

Det vil satses mer intensivt på internasjonalisering i 2012 da dette er det nye 

internasjonaliseringsåret.  

Det vil bli bemerket i rapporten at det er foreslått møte med UV om samarbeid 

innen lektorprogrammet uten at dette er fulgt opp fra UV sin side.  

Det ble foreslått at ARKO- studentene kan få tilbud om å bli med på HIS4040 

slik at de får tilbud om skrivekurs. 

Rapporten ble godkjent med tilføyelser som nevnt ovenfor, og videresendes 

fakultetet. 

 

 

  

 

 

8.3.2011  Tor Egil Førland   Tine S. Kristensen 

   programleder    programkonsulent 

 

                                                 
4
 Instituttstyret vedtok enstemmig følgende: ”Styret gir sin tilslutning til den modellen for videreføring av 

PECOS som Institutt for statsvitenskap har gått inn for, og vil tilby et studieløp i historie innenfor PECOS.” 


