
 

Referat fra programrådsmøte 12.9.2011 
 

Tid: mandag 12.9.2011, kl. 13.15 – 15.30 

Sted: Håndbiblioteket 3. et. Niels Henrik Abels hus 

 

Tilstede: Jostein Fjeld Eriksen, Tor Egil Førland, Kristian Juel, Ragnar Holst Larsen, Katrine 

Randin, Magne O. Rønningen, Hilde Sandvik, Hilde Henriksen Waage, Magnus Ødegaarden.  

 

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

b) Referatet fra møtet 28.2.2011 ble godkjent.  

 

 

Orienteringssaker 
 

1) Periodiske emneevalueringer fra forrige semester. 

Programleder gikk gjennom alle emneevalueringene som var kommet inn til 

dags dato. Det ble diskutert i hvilken form rapportene skal legges ut på nett, og 

det var enighet om at rapportene ikke skal inneholde kommentarer som vil 

være støtende for lærere som omtales. Det var også enighet om at studentenes 

evalueringer må tas på alvor, og at det er ledelsens oppgave å følge dette opp i 

forhold til emneansvarlig og andre lærere. I gjennomgang av 

emneevalueringene påpekte også programlederen den store variasjonen i 

frafall og avlagt eksamen i de forskjellige emnene, og at for mange studenter 

faller fra underveis. Dette gjaldt særlig HIS2417.  

 

Det var også kommentarer til evalueringen av HIS4090. Programlederen 

påpekte at andelen tilbakemeldinger fra studentene på dette emnet var for lav 

og det ble diskutert tiltak for å endre dette. Det ble foreslått at studentene 

skulle levere evalueringsskjema som en del av oppgaveinnleveringen, og at 

evalueringsskjema enten ble sendt i posten i god tid før innlevering eller rett 

etter at oppgaven er sendt til trykking.  

 

2)  Søkertall til bachelor, årsenhet og masterprogrammet i historie høsten 2011.  
Programleder gikk først gjennom søkertallene for masteropptaket. 

Søkertallene var på linje med tidligere høstopptak, og det uvanlige lave 

søkertallet for våren 2011 må inntil videre ses som et avvik. Programleder tok 

også opp forslaget fra studieadministrasjonen om å innføre venteliste på 

masteropptaket i historie. Dette for å sørge for at kvalifiserte søkere blir tilbudt 

plass når andre søkere takker nei eller ikke svarer på tilbudet om plass. Det var 

enighet om at dette var en god løsning for at historie skal få fylt opp kvoten på 

90 masterstudenter (inkl lektorprogramstudenter som skriver masteropgave i 

historie) i året. På bachelor og årsenheten ble det tatt opp henholdsvis 10 og 13 

flere studenter enn kvotene på 157 og 50, noe som programlederen sa seg 

fornøyd med.  

 

3) Oppmeldte til emnene for høsten 2011. 

Programleder registrerte at alle historieemnene var fulle, unntatt heisemnene 

på masternivå. Studieleder kommenterte kort at tallene nok var litt høyere, 

ettersom FS ikke tar med slettede eksamensmeldinger. Programleder savnet en 



kolonne i oppmeldingsskjemaet der en kunne se hvor mange studenter som 

møter til undervisning, slik at en lettere kan se hvor i semesteret studentene 

faller fra. Etter en liten diskusjon ble det enighet om at det enten kan tas 

opprop eller sendes rundt oppmøteskjema på seminarene, og at dette kan 

gjøres de tre første undervisningsgangene. Det ble også diskutert om 

mulighetene for å bruke obligatorisk oppmøte. Programlederen informerte om 

at dette i tilfellet måtte begrunnes pedagogisk. Det var enighet om at det skulle 

sendes ut melding til faglærerne om eventuelle ønsker om endringer i emnene 

innen en gitt frist.   

 

4)  Studentene har ordet. 

Studentene hadde ingen saker til orientering, ettersom det nye fagutvalget ikke 

var konstituert.  

 

Diskusjonssaker 

 

3/11  Semesterstart 

Studieleder ga en kort orientering om semesterstarten høsten 2011. Nytt av 

året var velkomstmøtet for alle historiestudentene etterfulgt av et faddermøte 

som ble arrangert i samarbeid mellom Fadderordningen og instituttet. 

Studieleder orienterte om at velkomstmøtet og faddermøtet neste år vil bli 

knyttet tettere sammen. Fadderne vil hente fadderbarna på velkomstmøtet for å 

sikre at flest mulig får tildelt en fadder. Studieleder foreslo også å se på 

muligheten for å arrangere et felles arrangement for alle programstudentene på 

historie, blant annet som et tiltak for å motarbeide frafall blant studentene. 

Arrangementet er tenkt som et faglig-sosialt arrangement der instituttet tar 

hovedansvaret for koordineringen og planleggingen, men at dette gjøres i 

samarbeid med Fagutvalget. Forslaget vurderes videre. 

 

4/11  Forslag til undervisningsplan våren 2012. 

Programleder informerte om at undervisningsplanen ikke er endelig i forhold 

til undervisere. Det var ingen kommentarer til undervisningsplanen utover 

dette. 

 

5/11  Masteropptak: krav til 80-gruppen i historie.  

Programleder gikk gjennom dagens krav til en 80-gruppe i historie for opptak 

til masterprogrammet. Det er krav om 20 studiepoeng i eldre og nyere historie, 

men studenter har mulighet til å oppfylle dette kravet med 10 studiepoeng som 

realhistorisk leseemne i mastergraden. Det eksisterer en unntaksbestemmelse 

fra 5 år tilbake om at studenter med bachelorgrad i samtidshistorie fra 

Høgskolen i Lillehammer bare trenger 10 studiepoeng i eldre historie og at 

disse kan tas i mastergraden. Dette unntaket var verken nåværende ledelse 

eller administrasjon klar over, og dette medførte at tre søkere fikk avslag på 

feil grunnlag ved opptaket høsten 2011. Det ble diskutert om forutsetningene 

for Høgskolen i Lillehammer skulle endres eller om det skulle gjøres om til et 

unntak for alle med en bachelorgrad i samtidshistorie. Det var enighet om at en 

generell unntaksregel for bachelorgrader i samtidshistorie ville være den beste 

løsningen. Programleder understreket at han var mest komfortabel med denne 

løsningen og at vi må gjøre oppmerksom på unntaket på våre nettsider.  

 



Forslag til tekst på nettside: Søkere som har en bachelorgrad i 

samtidshistorie og som ikke har hatt muligheten til å ta emner i eldre historie i 

graden, kan få tilbud om plass på masterprogrammet i historie betinget at de 

tar 10 studiepoeng i eldre historie som realhistorisk leseemne i mastergraden.  

 

 

6/11  Endringsforslag mastergrad, formidlingsemne på master. 

Programleder orienterte om det foreslåtte nye formidlingsemnet i 

mastergraden og de endringsforslag som var skissert i vedlegget til saken. Det 

ble diskutert hvor store endringer det skulle foretas i første omgang. Det ble 

ytret motforestillinger rundt forslaget om å erstatte HIS4110, ettersom 

HIS4110 for mange studenter klargjør oppgavetema og de lange linjene i deres 

interesseområder. Eksamensformen i HIS4110 ble også diskutert, og det ble 

påpekt at karaktersnittet på prøveforelesningene er langt høyere enn blant de 

som velger skriftlig eksamen. Programleder tok til ordet for å endre 

prøveforelesningen som eksamensform, og at behovet for denne 

eksamensformen på HIS4110 ville bli mindre aktuell med innføringen av 

formidlingsemnet HIS4050. Etter en diskusjon av de foreslåtte endringene, 

konkluderte programleder med at han ville gå videre med en emnebeskrivelse 

til HIS4050 og legge det frem på et lærermøte. Det vil bli et prøveopplegg for 

våren 2012. Emneansvarlig for HIS4010 vil bli bedt om å vurdere endringer 

sett i lys av at HIS4020 utgår høsten 2012. Eksamensformen på HIS4110 vil 

bli tatt opp til vurdering. Større endringer av mastergraden vil på kort sikt bli 

satt på vent.         

 

 

 

 

 

 

  

 

 

26.9.2011  Tor Egil Førland   Ragnar Holst Larsen 

   programleder    programkonsulent 

 


