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Til medlemmer av programrådet for bachelorprogrammet- og årsenheten 

Dato: 6. november 2019 

INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE PÅ INSTITUTT FOR MEDIER OG 

KOMMINIKASJON 

12.11.2019 
Sted: IMK møterom 418 
Tid: Kl. 12.15-14.00 
 
Innkalt: Maria Utheim, Kjetil Rødje, Steffen Tomt, Liv Hausken, Gunnar Liestøl, Bjørnar Hjulstad 
Venus Kardar (sekretær) 
 
 
SAKSLISTE: 
i. Godkjenning av innkallingen. 
ii. Godkjenning av dagsorden. 

 

 

Orienteringsaker  

O-sak 1 Høst 2019 

Gjennomføring på den nye bachelorprogrammet 

Studieleder Bjørnar Hjulstad orienterer om status for kullet som begynte 

denne høsten på bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon.  

 

Se vedlegg 1 

 

Diskusjonsaker 

 

D-sak 1 Høst 2019 Likestillings- og mangfoldsrapporten 

Undervisningsleder Maria Utheim orienterer om Likestillings- og 

mangfoldsrapporten og programrådet diskuterer hvordan IMK kan jobbe 

med denne i utdanningen. 

(se vedlegg 2) 

Vedtakssaker  

V-sak 1 Høst 2019 ARB-tråden 

IMK drifter to emner i en emnetråd som fikk prefikset ARB (arbeidslivets 

praksiser):  

ARB1401 – Design, kreativitet og innovasjon (sist undervist høsten 2018) og  
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ARB1402 – Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og 

økonomiforståelse (sist undervist våren 2019).  

 

Instituttene som drifter de to andre ARB emnene (ARB1403 og ARB1404); 

Institutt for kulturstudier og orientalske språk og Institutt for lingvistiske og 

nordiske studier har signalisert at de ikke lenger kommer til å drifte emnene 

i denne tråden.  

IMK ser at det kan være bruk for emnene ARB1401 og 1402 i fremtiden som 

en del av studieporteføljen, men mener at emnene bør få en MEVIT-kode.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK:  

Programrådet vedtar at emnene ARB1401 og ARB1402 gis nye 

koder med prefikset MEVIT.  

V-sak 2 Høst 2019 Emnet MEVIT3800- Medievitenskapelige profesjonsferdigheter 

må defineres som et 80-gruppe emne eller et 40-gruppeemne.  

Emnet skal aller helst tas på 6. semester i bachelorprogrammet. IMK skal 

melde emnet inn som et nytt emne, men det må først defineres hvilken 

gruppe det tilhører.  

Se vedlegg 3.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK:  

Programrådet vedtar at MEVIT3800 inngår som et femte 

fordypningsemne i 80-gruppen i det nye bachelorprogrammet.  

  

Eventuelt  

 

 

Maria Utheim        

Undervisningsleder       

 


