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Orienteringssaker:
 PR-SP 12/15 Saker godkjent av STUV/dekanen siden forrige møte

Vedtak
Programrådet tar orienteringen til etterretning.

 PR-SP 13/15 Orientering om TP – Timeplanleggingssystem ved UiO
Tilbakemeldingene så langt har vært for generelle og lite spesifikke. Faglig 
studieleder ønsker konkrete tilbakemeldinger, om hvordan arbeidet med TP kan 
forbedres. 
Vedtak
Programrådet tar orienteringen til etterretning. 

Drøftingssaker:
 PR-SP 14/15 Instituttets arbeid med ny timeuttelling

Vedtak
Fagteamene forbereder innspill på prioriteringer, av andre temaer eller emner der 

det er behov for større timeuttelling, i tillegg til uttelling på veiledning av 

masteroppgave, slik at dette kan innføres når bemanningssituasjonen tillater det. 

Fagteamene vurderer alternativer for mulige innsparingstiltak fortløpende.

 PR-SP 15/15 Opptak – Vurdering av ekstern utdanning
Vedtak
Studieadministrasjonen gjennomgår fakultetets skjema, og foreslår nye felles 
kriterier for innpassing av ekstern utdanning på ISP. Utkastet sendes tilbake til 
programråd, som reviderer og evt. anbefaler forslaget.

 PR-SP 16/15 Uttelling på veiledning av masteroppgaver
Vedtak
Programrådet anbefaler en gradvis opptrapping av timeuttellingen på veiledning 
av masteroppgaver, når den økonomiske situasjonen ved instituttet tillater dette. 
Et første mål kan være en økning fra 10 til 12 timer per mastergradsstudent.



2

 PR-SP 17/15 Kvalitetssikringssystemet - ISP 
Vedtak
Faglig studieleder sjekker ressurser, og får mandat til å sette i gang tiltak for å 
imøtekomme de identifiserte utfordringene i kvalitetssikringssystemet. Saken tas 
opp på nytt i Programråd, når forslagene er konkretisert.

Eventuelt
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