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Innkalling til programrådsmøte 4. desember 2018 

Velkommen til programrådsmøte tirsdag 4. desember kl. 14.15-16.00 på Instituttstyrerommet 407 i 

Niels Henrik Abels hus. Vi serverer klementiner og pepperkaker! 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og sakspapirer 

Referat fra programrådsmøtet 20. september er godkjent og publisert1 

2. Orienteringssaker 

a) Endring av godkjenning av valgfrie emner i 80-gruppen i samfunnsfag 

b) Evaluering av fredagspraksis i PROF1015 høsten 2018 

c) Seminar med universitetsskolene 

 

Beslutningssaker 

3. Forslag om nytt studieløp i studieretning realfag: Biologi- matematikk 

Vedlegg 1: Forslag fra MN om nytt studieløp i studieretning realfag 

 

Diskusjonssaker 

4. Ulike fagtradisjoner i Lektorprogrammet – bestilling fra STYLE 

Styringsgruppen for Lektorprogrammet ved UiO (STYLE) drøftet på møtet 7.6.2018 

forholdet mellom ulike fagtradisjoner i Lektorprogrammet og de utfordringene som 

oppstår når lektorstudenter beveger seg mellom disse fagtradisjonene. Det gjelder 

eksempelvis utfordringer knyttet til ulike normer for kunnskapsdanning (slik som 

metodebruk og forklaringstyper) og til ulike normer for akademisk framstilling. 

                                                           
1 https://www.uv.uio.no/ils/om/organisasjon/programrad/lep/referat-fra-programradsmote-20.9.18.pdf 
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Styringsgruppen mener det er behov for å følge opp dette og vil be Programrådet for 

 Lektorprogrammet om å ta initiativ til en kartlegging av utfordringer i ulike deler av 

 studieprogrammet og forslag til mulige tiltak. 

Innleggene og diskusjonen i STYLE som ligger til grunn for denne bestillingen beskrives i 

referatet fra STYLE-møtet: https://www.uv.uio.no/om/organisasjon/rad-

utvalg/Styringsgruppa%20for%20lektorprogrammet/moteplanreferater-2018/referat-fra-

mote-i-style-070618.pdf 

 Diskusjonen innledes med kommentarer fra Øyvind Wiborg (SV) og Markus Opheim (LPU). 

 

5. Eventuelt 

 

 

 

Med hilsen 

 

Kirsti Engelien 

Faglig leder 

Lektorprogrammet 

Marie Stanghov Thorstensen 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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