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REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE. 13.februar 

Til stede: Kamil Øzerk, Leif Lahn, Hansjörg Hohr,Ivar Bråten, Britt Ulstrup Engelsen, Thor Arnfinn Kleven, 

Christian W. Beck, Anders Mørch, Sabina Feingold, Kristian Lunde  

Meldt forfall: Stein Erik Ulvund, Arne Lervåg, Peter Massen, Sanam Bhatti 

Referent: Yngvild Dahl 

SAK 1/14 INNKALLING OG DAGSORDEN ble godkjent 

SAK 2/14 REFERAT FRA FORRIGE MØTE ble godkjent 

 SAK 3/14 ORIENTERINGSSAKER 

 Undervisningstilbud innen arbeidslivspedagogikk og tilliggende emner: En 

bekymringsmelding. Brev fra Falk-gruppen ble lagt fram og diskutert. 

Fakultetssaker 

SAK F-4/14 Endring av emnebeskrivelser for PED4510, PED4520, PED4540 og PED4550. 

Vedtak: Programrådet vedtok de foreslåtte endringene i emnebeskrivelsene for PED4510, PED4520,  

PED4540 og PED4550. 

  
SAK F-5/14 Endring av emnebeskrivelse for HEM4100  

Vedtak: Programrådet vedtok de foreslåtte endringene i emnebeskrivelsene for HEM4100 

SAK F-6/14 Endring av emnebeskrivelsen for PED2200   

Vedtak: Programrådet vedtok de foreslåtte endringene i emnebeskrivelsene for PED2200. Emneansvarlig  

blir bedt om å omarbeide beskrivelsene av læringsutbytte i tråd med Kvalitifikasjonsrammeverket.   

Studieledelsen får fullmakt til å fastsette undervisningssemester og  oppstarts semester for ny plan. 

SAK F-7/14 Saken ble trukket 

SAK F-8/14 Endring av emnebeskrivelse for EDU4110 

Vedtak: Programrådet vedtok de foreslåtte endringene i emnebeskrivelsene for EDU4110  

SAK F-9/14  EDU4100 og EDU4150 oppdateringer i henhold til Kvalifikasjonsrammeverket 
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Vedtak: Programrådet vedtok de foreslåtte endringene i emnebeskrivelsene for EDU4100 og EDU4150.  

Studieadministrasjonen blir bedt om å se på formuleringene om språkkrav med tanke på å forenkle teksten. 

SAK F-10/14 Endring av emnebeskrivelse PED4391: innleveringsfrist i høstsemesteret for 

masteroppgaven 

Vedtak: Programrådet vedtok de foreslåtte endringene i emnebeskrivelsene for PED4391 

SAK F- 11/14 Endring av emnebeskrivelsen for PED4400 

 

Vedtak: Programrådet vedtok de foreslåtte endringene i emnebeskrivelsene PED4400 med en endring som 

kom fram i møtet. Ordet «essay» byttes ut med «fagtekst». 

 

Instituttsaker  

SAK I-12/14 Sensorveiledning masteroppgaver, master i pedagogikk 

Programrådet ønsker ikke å vedta en omfattende «sensorveiledning». Beskrivelsene i forslaget som var  

rettet mot sensurering og karaktersetting er ikke gode og vil ikke fungere som støtte for sensurarbeidet. I  

diskusjonen ble det tatt opp at det er behov for avklaring om forholdet mellom 30 og 60-studiepoengs- 

oppgaver, alternativt at omfanget av masteroppgaven på de ulike studieretningene vurderes å samkjøres. 

 

Vedtak:  

1. Informasjon til sensorer skal dekke følgende punkter: 

 Det er den innleverte oppgaveteksten som skal være grunnlag for sensur. 

 Veileder skal ikke delta i den delen av sensurmøtet der sensorene fastsetter karakteren 

 På allmenn studieretning kan karakteren justeres opp eller ned ett nivå på bakgrunn av muntlig del 

av eksamen(i tråd med emnebeskrivelsen) 

 Innholdet i emnebeskrivelsene og andre veiledninger som studentene får tilgang til i sitt 

oppgavearbeid 

 

2. Programrådsleder oppnevner komité som ser på om det er mulig å klargjøre vurderingskriterier for 

oppgaver av ulikt omfang. 

 

SAK I-13/14 Prinsipper for individuell tilrettelegging av studie og hjemmeeksamen 

Vedtak: Programrådet ønsker at studieadministrasjonen i samråd med den emneansvarlige på bakgrunn av  

søknad fra student skal  finne fram til relevante tilretteleggingstiltak for det enkelte emnet. Tilrettelegging  

kan innebære at utformingen av de obligatoriske aktivitetene/eksamen kan endres for den enkelte søker. 

 

 


