
Vedtak: Programrådet gir sin tilslutning til komiteens notat og ber om at instituttledelsen utarbeider en 

detaljert framdriftsplan for gjennomføringen av arbeidet med å revidere instituttets emne- og 

programplaner. Programrådet gis en orientering om status innen utgangen av året.  

 

I forbindelse med pågående evaluering av Bachelorprogrammet vil Stein Erik Ulvund orientere  

evalueringskomiteen om instituttets arbeid med tilpasse emne- og programplaner til den nasjonal  

kvalifikasjonsrammeverket. 

 

Vedtak: Programrådet ber instituttledelsen om ikke å gå inn for at det skal stilles krav om obligatorisk 

begrunnelse for sensur.  

 

Samtidig og med bakgrunn i synspunkter fra studentrepresentantene vil programrådet understreke at en  

begrunnelse (muntlig eller skriftlig) skal ta utgangspunkt i den aktuelle besvarelsen og ikke de generelle  

beskrivelsene for bruk av karaktersystemet 



Vedtak: Programrådet ber programrådsleder om å nedsette en arbeidsgruppe for å utarbeide et forslag til 

vedtak på prinsipielle spørsmål knyttet til veiledning og sensur av masteroppgaver til neste 

programrådsmøte  

Programrådet tar evalueringene til orientering og ber om at presentasjonsformen på slik  

evalueringer forbedres.

 Møtets tema er seminar om 

programevaluering avbachelorprogrammet i 

pedagogikk. 

 Frist for innmelding av studieplanendringer 

som skal gjelde for våren ( planlagte endringer 

bør  meldes inn i forbindelse med at 

timeplanleggingen begynner) 

 Frist for litteraturendringer for våren 2012 

 Plan for oppfølging av bachelorevalueringen 

 

 Studiekvalitet- gjennomgang av evaluering for 

våren 2011 

 Plan for innføring av 

kvalifikasjonsrrammeverket for alle studier 

ved PFI 

 

 Frist for studieplanendringer som skal gjelder 

fra høsten 2012 

 Behandle eventuelle endringer i 

bachelorprogrammet som skal gjelde fra 

høsten 2012 

 Frist for litteraturendringer for høsten 2012 

 Status for kvalifikasjonsrammeverket 

 

Vedtak: Dersom det viser seg at det ikke var tilgjengelig informasjon om karakterform for emne PED4051 i 

forkant av frist for oppnevning til eksamen, vil eksamen som unntak evalueres ut fra kriteriet bestått/ ikke 

bestått  

 

Det er avklart at informasjon om emnet ikke har vært endret på nettsidene etter 4.januar. Fristen for 

oppmelding til eksamen var 1. februar. Forutsetningene i vedtaket er ikke oppfylt og det medfører at 

evalueringsform ikke blir endret. 




