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Referat til Programrådsmøte tirsdag 27. oktober 2015   

Tid og sted: kl. 14.15 – 16.00 rom 487 HE
Tilstede: Øistein Anmarkrud (leder), Grethe Johanne Strøm Aase, Thea Nygaard Grimstvedt, 
Peer Møller Sørensen, Sven Nilsen, Melanie Kirmess, Berit Johnsen, Sigurd Hasle (referent)

Referat fra 3. juni 2015 ble godkjent på sirkulasjon 2. oktober 2015
Sakslisten til møtet ble godkjent uten innvendinger. Det kom 3 eventueltsaker

Orienteringssaker:
 PR-SP 18/15 Saker godkjent av STUV/dekanen siden forrige møte (2015/4557-

3)

Vedtak
Programrådet tar orienteringen til etterretning.

Drøftingssaker:
 PR-SP 19/15 Hjemmeeksamen i mastergradsfordypningene – form og omfang 

(2015/4580-3)

 Vedtak
Programrådet drøftet form og innhold til hjemmeeksamen og ønsker at oppgavene på alle 
fordypninger er mest mulig like og at en skal kunne velge 1 av 2 oppgaver i essayformat. 
Omfang: 4000  ord.    

 PR-SP 20/15 Krav til praksisrapport – Fordypninger (2015/4580-4)

Vedtak
Programrådet ønsker å endre kriteriene til praksisrapport for fordypninger ved at
 1) Det skal stilles krav til anonymisering av elev/pasientdata i disse rapportene
2) Rapportene skal være individuelle, de skal ikke lenger kunne skrives sammen av to eller 
flere studenter 
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 PR-SP 21/15 Regelverk og bruk av Problembasert læring (PBL) på ISP 
(2015/4580-5)

Vedtak
Programrådet ønsker at tolkning og praktisering av reglene generelt endres, slik at all 
fravær på PBL må begrunnes. Alt fravær utover 20 % må dokumenteres med legeattest. 
Saken følges opp på senere møter.

 PR-SP 22/15 Sensorveiledninger og sensorskolering (2015/4580-6)

Vedtak
Programrådet jobber videre med sensorskolering og å systematisere sensorveiledning.

Det er en Protokolltilførsel til PR-SP 22/15 : 

Jeg opplyser programrådet om at jeg har bedt instituttet om å oppheve alle vedtak om 
karakterer ved klagesensur på SPED1010 sommeren 2015. En av grunnene er klagesensors 
mail datert 19.10.2015. 

Ivar Morken

 PR-SP 23/15 Prosedyrer for artikkelbaserte masteroppgaver (2015/4580-7)

Vedtak
Programrådet vedtar  prosedyrer for artikkelbasert masteroppgave. Innføres fra høst  
2016 og vil bli evaluert etter ett år. 

Eventuelt:
Sak fra studentrepresentant: Informasjon om semesteroppgave SPED3000

Sak fra studentrepresentant: Ønske om at informasjon om praksisted kommer 
til studentene tidligere enn i dag

Sak fra studentrepresentant: Automatisk begrunnelse for karakter 

Med hilsen

Øistein Anmarkrud
faglig studieleder Sigurd Hasle

seniorkonsulent
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