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Dato: 14. november 2019 

REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE FOR BACHELORPROGRAMMET PÅ 

INSTITUTT FOR MEDIER OG KOMMINIKASJON 

MØTEDATO: 12.november 2019 
Sted: IMK møterom 418 
Tid: Kl. 12.15-14.00 
 
Til stede:  
Maria Utheim, Kjetil Rødje, Steffen Tomt, Liv Hausken, Bjørnar Hjulstad 

Meldt frafall:  
Gunnar Liestøl, Venus Kardar 
 
 

SAKSLISTE: 
i. Godkjenning av innkallingen. 
ii. Godkjenning av dagsorden. 

 

 

Orienteringsaker  

O-sak 1 Høst 2019 Gjennomføring på det nye bachelorprogrammet 

 

Studieleder Bjørnar Hjulstad orienterte om status for kullet som begynte 

denne høsten på bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon. Hvor 

mange følger nå kullet, hvor mange har blitt trukket, hvor mange har sluttet 

osv.  

 

Det ble i tillegg vist resultater fra en midtveisevaluering for første semester 

av det nye bachelorprogrammet hvor spørsmål om trivsel, og nytte av ulike 

undervisningstiltak sto i fokus. 

 

Innspill:  

- Hensikten er at vi skal «fotfølge» studentene litt nærmere i det nye 

bachelorprogrammet (oppstart høst 2019). De skal tilbys veiledning 

dersom de gir uttrykk for at de ønsker å slutte, skal kontaktes dersom de 

ikke møter til eksamen mm.  
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Diskusjonsaker 

 

D-sak 1 Høst 2019 Likestillings- og mangfoldsrapporten 

 

Undervisningsleder Maria Utheim orienterte om Handlingsplan for 

likestilling og mangfold ved HF 2020-23 (vedtatt i fakultetsstyret 25. okt. 

2019). Programrådet diskuterte hvordan IMK kan jobbe med denne i 

utdanningen i bachelorprogrammet og årsenheten. Oppfølging av 

handlingsplanen må diskuteres videre i lærermøte og programrådsmøter 

utover våren 2020. 

 

Innspill:  

- Vi ønsker å ha et blikk på mangfold og likestilling med hensyn til 

pensum, læringskrav og underviserne studentene møter. Men ikke 

prosenter, oppgitte tallfestede mål eller lignende – det kan bli 

kontraproduktivt.  

- HFs ønske om å ‘speile samfunnet’ oppfattes som vanskelig å jobbe med. 

Foreløpig åpent hvordan vi skal forstå dette og jobbe videre med det i 

rekrutteringsarbeidet til studiene. Må identifisere hvilke parametere vil 

vi i så fall fokusere på. Største skjevhet går kanskje på 

minoritetsbakgrunn?  

- IMK vil forsøke å identifisere flaskehalser, altså om noe institusjonelt er 

til hinder for mangfold og likestilling, og dersom slikt blir identifisert, 

jobbe aktivt for å fjerne dem. 

- IMK fortsetter å ha med oss perspektivene rundt mangfold og likestilling 

i blikket på pensum, læringsmål etc. I de fleste emner er det mulig å bake 

inn disse perspektivene. 

 

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  

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 besluttet å nedlegge sine respektive emner.  
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En emnetråd må ha minimum tre emner for å kunne kalles en emnetråd. Ved 

nedleggelse av de to andre ARB-emnene er altså dette ikke lenger emnetråd. 

 

Undervisningsleder informerte om historikken til ARB-tråden og om en 

tentativ plan for hvor de to emnene kan ligge i studieporteføljen i fremtiden. 

 

Programrådet ser at det kan være bruk for emnene ARB1401 og ARB1402 i 

fremtiden som en del av studieporteføljen, og mener at emnene bør få en 

MEVIT-kode.  

 

VEDTAK:  

Programrådet vedtar at emnene ARB1401 og ARB1402 gis nye 

passende 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 tas på 6. semester i bachelorprogrammet.  

 

VEDTAK:  

Programrådet vedtar at emnet MEVIT3800 – 

Medievitenskapelige profesjonsferdigheter skal inngå som et 

femte fordypningsemne i den nye 80-gruppen på 

bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon. Det vedtas 

også at: 

- Studentene skal informeres godt og nøye om at det forventes 

at dette emnet tas på 6. semester, ikke på 2. eller 4. semester. 

- Studentene skal informeres godt og nøye om at instituttet 

anbefaler dem å ta 90 studiepoeng i 80 gruppen på 

bekostning av 10 studiepoeng frie emner og at, om de skulle 

velge å følge vår anbefaling, vil 80 gruppen bestå av 90 

studiepoeng mens gruppen «frie emner» bestå av 30 

studiepoeng.  

- Studentene skal informeres godt og nøye om at de kan velge å 

ta et fritt emne i stedet for MEVIT3800 – Medievitenskapelige 

profesjonsferdigheter dersom de ikke ønsker å følge 

instituttets anbefaling. 

- Studentene skal informeres godt og nøye om at de på sitt 2. 

og 4. semester forventes å velge blant de fire resterende 
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fordypningsemnene (MEVIT2111, MEVIT2112, MEVIT2113 og 

MEVIT2114) 

  

Eventuelt  

 

 

Maria Utheim        

Undervisningsleder       

 


