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Referat fra programrådsmøte 19.09.2013 

Til stede: 

Kamil Øzerk, Leif Lahn, Jon Lauglo, Hansjörg Hohr, Anders Mørch, Christian Beck, Thor Arnfinn 

Kleven, Arne Lervåg, Britt Ulstrup Engelsen, Stein Erik Ulvund, Sabina Feingold, Sanam Bhatti, 

Kristian Lunde 

Forfall: Lene Buchert; Peter Maassen 

 

SAK 23 /13 INNKALLING OG DAGSORDEN ble godkjent 

SAK 24/13 REFERAT FRA FORRIGE MØTE: ingen kommentarer er kommet inn til merknadsfristen. 

Referatet godkjent. 

SAK 25/13 ORIENTERINGSSAK: Saken utgikk 

ORDINÆRE SAKER 

FAKULTETSSAKER 

SAK F-26/13 REVISJON AV EMNEBESKRIVELSE PED2750 

Vedtak: Programrådet vedtok de foreslåtte endringene i emnebeskrivelsen for PED2750. Programrådet ber  

om at emneansvarlig presiserer formuleringene i læringsutbyttebeskrivelsene i samråd med nivåkoordinator  

Britt Ulstrup Engelsen. 

SAK F- 27/13  REVISJON AV EMNEBESKRIVELSE PED1360 

Vedtak: Programrådet vedtok de foreslåtte endringene i emnebeskrivelsen for PED1360 

 

SAK F- 28/13 REVISJON AV EMNEBESKRIVELSE PED4331 

Vedtak: Programrådet vedtok de foreslåtte endringene i emnebeskrivelsen for PED4331. 

Ut i fra diskusjonen kom det fram at det er behov for bedre informasjon til forskergruppene om emnets  

formål og organisering. Administrasjonen bes om å sende ut slik informasjon hvert semester.  

 

SAK F. 29/13 REVISJON AV EMNEBESKRIVELSE PED3001 
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Vedtak: Programrådet vedtok de foreslåtte endringene i emnebeskrivelsen med en tilføyelse som kom fram  

i møtet. 

 

INSTITUTTSAKER 

SAK I-30/13 OPPRETTELSE AV ARBEIDSGRUPPE FOR GJENNOMGANG AV EMNETILBUDET I 

BACHELORPROGRAMMET  

Diskusjonen i programrådet støtter en gjennomgang av emneportefølgen, men ser ikke at det er et stort  

behov for sammenslåing eller nedleggelse av emner. En arbeidsgruppe skal diskutere og eventuelt legge  

fram forslag knyttet til følgende punkter: 

 hvordan oppnå bedret progresjon og mulighet for fordypning mellom emner i 80-gruppen 

 større krav til (den obligatoriske)pedagogikk-komponenten i studiet ved å bruke samme 

modell som PPR-studieveien (eller andre modeller) 

 hvordan man kan balansere mellom grunnleggende kunnskap i sentrale faglige emner som 

alle studenter som tar en bachelorgrad i pedagogikk bør ha og kravet om å avspeile 

instituttets forskning og masterprogrammer også i studiene/undervisning på bachelornivå 

 muligheten for å ha emner med flere studiepoeng (15-20-30?) 

 hvordan evt. endringer vil få betydning for undervisningsopplegg og organisering 

 hvordan evt. endringer kan bidra til at undervisningen på emnene ikke er et individuelt 

ansvar for enkeltpersoner 

 dimensjonering av emnetilbudet totalt hvert semester og hvilke emner som bør tilbys to 

ganger i året 

 hvordan eventuelle endringer skal /ikke skal påvirke opptakskrav til masterstudier 

 

 

EVENTUELT 

SAK I-31/13 Sensorveiledning for masteroppgave 

Programrådet diskuterte hvilke punkter som bør dekkes av en sensorveiledning. Rådet understreker at  

sensur av masteroppgave er en faglig vurdering av oppgaveteksten. Veiledningen skal ikke beskrive  

hvordan den faglige vurderingen skal gjennomføres. Faglige krav til oppgaven ligger i emnebeskrivelsen og  

veiledninger til studentene.  Man ønsker en veiledning som er kort og gir tydelige retningslinjer for hvordan  

samarbeidet mellom kommisjonen og veileder skal foregå. Det bør spesifiseres at veileder ikke skal være til  

stede i den endelige fastsettingen av karakteren. I tillegg skal det utarbeides veiledende  

informasjon om praktisk gjennomføring av sensoroppdraget.  

 

  

 

 


