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REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE. 5.juni  

Til stede: Thor Arnfinn Kleven, Britt Ulstrup Engelsen, Stein Erik Ulvund, Christian Beck, Anders 

Mørch, Fengshu Liu (vara), Sabina Feingold, Kristian Lunde, Kamil Øzerk. 

Ikke til stede: Hanjörg Hohr, Arne Lervåg, Leif Lahn, Lene Buchert, Peter Maassen, Sanam Bhatti. 

 

Referent: Yngvild Dahl 

 SAK  25/14 INNKALLING OG DAGSORDEN BLE GODKJENT 

SAK 26/14 REFERAT FRA FORRIGE MØTE BLE GODKJENT 

SAK I- 27/14 Diskusjonssak forslag til omlegging av masterstudiene IPED 

 Programrådsleder presenterte sitt forslag.  Instituttleder har oppnevnt arbeidsgruppe som 

skal arbeide med oppbygging av masterprogrammene høsten 2014. 

SAK I- 28/14 Møteplan for høsten 2014. 

 Følgende datoer ble fastsatt: 18.september, 16.oktober, 4.desember. Faste tema på 

møtene: 

18. september: Siste frist for endringer i emnebeskrivelser som skal gjelde for våren 2015. 

16.oktober: Frist for litteraturendringer for våren 2015 

4.desember: Frist for revisjon av emner for høsten 2015 som påvirker eksamensordning og 

timeplan. 

 

SAK I-29/14 Forslag til søknad om godkjenningsordning for emner fra bachelor i pedagogikk ved 

opptak til- og gjennomføring av – PPU. 

 

Vedtak:  Programrådet støtter oversendelse av forslaget om godkjenning av pedagogiske emner som 

relevante for UiOs lærerutdanning med de endringene som kom fram i møtet: 
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a) grunnlag for fritak for pedagogiske teori-komponenter i PPU (30 stp) for studenter som har tatt 
UTVIT1100 

b) minst 30 stp. godkjent som fagdidaktisk søknadsgrunnlag i samfunnsfag for studenter som har 
minst 30 studiepoeng i pedagogikk fra bachelorprogrammet ut over UTVIT1100 

 

 

SAK F-30/14 Vurdering av behovet for kontinuasjonseksamen  

Vedtak: Programrådet ber om at nivåkoordinatorene vurderer behovet for fast ordning med konte-

eksamen i samråd med studieadministrasjonen. Svar til fakultetet oversendes når slik 

vurdering er gjort. 

SAK 31/14 EVENTUELT  

1. Britt Ulstrup Engelsen takket for seg etter langvarig innsats som nivåkoordinator og 

programrådsmedlem. Programrådsleder takket for innsatsen. 

2. Kort orientering om notat til STUV fra faglig studieleder på ISP om artikkelbasert masteroppgave. 

3. Diskusjon om utvikling av bachelorgraden. Det er et ønske om at gjennomgang av studiene skal  

ha et helthetlig perspektiv der bachelorgraden også blir revidert. Programrådet gjorde følgende vedtak: 

IPED må umiddelbart sette i gang arbeidet med modernisering av bachelorgraden i pedagogikk for å gjøre 

denne mer yrkesrettet. Det må i bachelorgraden i pedagogikk gis muligheter til praksis og 

yrkesspesialisering. 

 


