Utdanningsmelding fra Institutt for fremmedspråk for 2013

1. Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2012 og planer og
prioriteringer for 2014.
Rekruttering: IF har laget en presentasjonsvideo1 til bruk i rekrutteringssammenheng
og vi har fulgt opp intensjonene fra fjorårets rapport med tettere kontakt mellom IF og
elever og lærere på videregående skole. Til sammen har mer enn 500 elever besøkt IF i
løpet av 2013 og ca. 100 språklærere var invitert til en inspirasjonssamling høsten
2013.
Frafall: Vi arrangerte et instituttseminar høsten 2013 hvor fokus var på frafall. Vi har
utviklet innføringsemner på 10 studiepoeng for at studentene skal bli kjent med faget
allerede i første semester. Vi har videre planlagt faglige arrangementer på mandagen i
mottaksuken ved semesterstart høsten 2014 for bachelorstudenter og fredagen for
masterstudenter. Vi planlegger også en karrieredag for alle IF-studenter høsten 2014.
Internasjonalisering: Vi fortsetter med å jobbe mot målsetningen om at 50 % av
studentene skal på utveksling og vi har inngått noen nye utvekslingsavtaler. Vi har
avviklet et 5-studiepoengsskurs i tysk for utvekslingsstudenter fra andre
institutt/fakultet og vi har tatt initiativ overfor rektoratet om å satse på denne typen
kurs for utvekslingsstudenter med IF som faglig ansvarlig.

2. Utfordringer i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeidet 2013
Studiekvalitet: Vi har iverksatt konkrete tiltak (oppdeling av emner og innføring av
obligatoriske arbeidskrav) for fag med høy strykprosent.
Læringsmiljø/Fagutvalg: Vi har oppmuntret studentene til å få i stand aktive
fagutvalg, der disse har vært passive, og vi har hatt frokostmøter med
studentrepresentantene for å utveksle gode ideer til miljøskapende og inkluderende
faglig-sosiale tiltak for studentene. Vi har gjennom dette lykkes i å få flere av
fagutvalgene til å bli mer aktive og de har hatt flere arrangementer (quiz, filmkveld,
fredagsgrøt, m.m.)

3. Studieprogramevalueringer. Gjennomføring i 2013 og planer for 2014
Programsensorrapporter: Instituttet har mottatt programsensorrapporter fra Engelsk,
Fransk, Russisk og Spansk språk og latinamerikastudium. Disse har vært behandlet av
programstyrene og er blitt vedtatt i UUI.
Programevalueringer: Det er laget en plan for programevalueringer og i 2014 står
følgende program for tur: Engelsk, Italiensk og Spansk språk og latinamerikastudium.
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4. Aktiviteter i etter- og videreutdanning. Status i 2013 og planer for 2014.
Innenfor etter- og videreutdanning har vi følgende fag: Nettspansk, ENGMAU, tysk og
kinesisk. Vi har også fått innvilget midler fra Norgesuniversitetet for å videreutvikle
nettbaserte studier i tysk, Digitysk med tanke på oppstart senest høsten 2014.
5. Planer for oppretting/nedlegging av studieprogram og fordeling av studieplasser for
2014
Nedlegging av program: Bachelorprogrammet i språk og interkulturell kommunikasjon
tar ikke opp nye studenter høsten 2014 og siste kull vil gå ut våren 2016. Bakgrunnen
for nedleggelsen er at NHH valgte å trekke seg ut av samarbeidet og at
masterprogrammet TOMT enda ikke er blitt en realitet.
Studieplasser: De 30 studieplassene som SPIK hadde er blitt fordelt på andre program
som har gode søkertall.

