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REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE. Onsdag 17.04.2013 

Til stede: Thor Arnfinn Kleven, Hansjörg Hohr, Britt Ulstrup Engelsen, Christian Beck, Lene Buchert 

Kamil Øzerk, Mia Aurmo Haugen, Mabror M. Kapur 

Meldt forfall: Stein Erik Ulvund, Leif Lahn, Peter Maassen, Arne Lervåg/ Ivar Bråten 

Referent: Yngvild Dahl 

 

SAK 9/13 INNKALLING OG DAGSORDEN- ble godkjent 

SAK 10/13 REFERAT FRA FORRIGE MØTE- ble godkjent 

SAK 11/13 Det ble gitt kort orientering om sakskart. Det skilles i fremtiden mellom Fakultetssaker (F) 

og Instituttsaker (I) 

Fakultetssaker 

SAK F-12/13 Revisjon av emnebeskrivelsen for PED4391 

Vedtak: Programrådet vedtar de foreslåtte endringene i emnebeskrivelsen for emne PED4391. 

I tillegg ber programrådet om at det utarbeides en sensorveiledning for sensur av masteroppgaveemner 

som blant annet presiserer hvordan studenten skal informeres om karakteren på masteroppgaven. 

 

SAK F- 13 /13 Revisjon av emnebeskrivelse for UTVIT1100 

Vedtak: Programrådet vedtar endring i emnebeskrivelsen med de endringene som kom fram i møtet. (se  

tekste under) 

Programrådsleder får fullmakt til å gjøre evt. justeringer i formuleringene på bakgrunn av dialog med ISP. 

 

Ny tekst: 

«Avsluttende eksamen er en 6-timers skriftlig individuell prøve hvor studentene skal besvare en oppgave  

innenfor hvert av de tre områdene i emnet: «Læring og utvikling», «opplæring, undervisning og danning»  

og «sosialisering og oppdragelse.» Det gis to oppgaver å velge mellom innenfor hvert område. 

 

Instituttsaker  

 

SAK I-14/13 Litteraturendringer for høstsemesteret 2014 

Det ble vedtatt litteraturendringer for følgende emner:  



 2 

 

UTVEXFAC10 

PED2120 

PED2460 

PED3001(3000)- justert i forhold til foreslått liste 

PED4100 

PED4321 

PED4400 

PED4440 

PED4470 

EDU4100 

EDU4110 

EDU4150 

HEM4210 (unit 2) 

HEM4100 (unit2) 

 

SAK I- 15/13 Innledende diskusjon om emneporteføljen i bachelorprogrammet 

Programrådet tok utgangspunkt i saksnotatet. Følgende punkter ble berørt 

- progresjon i studiet og mulighet til fordypning gjennom hele løpet 

- anbefalte studieløp ut i fra faglige temaområder  

- valgfrihet 

- muligheter for å se på emner som faglig står nært og som det derfor er mulig å slå sammen for å 

unngå gjentakelse og overlapping i undervisningen 

- kompetanse som studiet gir/ikke gir og måten den blir formidlet på. Er bachelor en selvstendig 

utdanning eller først og fremst en del av et femårig løp? 

- konsekvenser for undervisningsopplegg som vil følge av færre emner som har flere studenter på 

hvert emne 

 

Det ble ikke fattet noe vedtak i saken da hensikten var å innlede til en diskusjon som må følges opp  

videre at instituttledelsen i relevante fora. 

 

  

 

 


