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REFERAT FRA  PROGRAMRÅDSMØTE. 3.4.2017  

Til stede: Tone Kvernbekk, Hansjörg Hohr, Kirsten Sivesind, Veslemøy Rydland, Anders Mørch, Peter 

Maassen, Harald Jarning (vara for Ulvund) Leah Aursand, Victoria Muri Henden, Ann Kristin Strøm. 

Ikke til stede: Kamil Øzerk, Lene Buchert, Stein Erik Ulvund, Joshua Lawrence. 

Referent: Yngvild Dahl 

SAK  8/17  INNKALLING OG DAGSORDEN ble godkjent 

SAK 9/17 REFERAT FRA FORRIGE MØTE ble godkjent 

 SAK 10/17 ORIENTERINGSSAK  

Internasjonalisering av studier- presentasjon fra arbeidsgruppe for  

internasjonalisering 

 

ORDINÆRE SAKER 

SAK  I-11/17 Litteraturendringer for høsten 2017 

Vedtak: Det ble vedtatt endringer i litteraturen for følgende emner: 

EDU4100 Introduction to Comparative and International Education 

EDU4110 National and International Policies and Planning on Education and Development 

HEM4100 Introductory Semester Course in Higher Education 

HEM4210 History and Primary Processes of Higher Education 

PED1001 Læring og undervisning  

PED2240 Organisasjon og ledelse 

PED2460 Demokrati- danning-globalt medborgerskap 

PED3001 Avsluttende fordypning i pedagogikk med bacheloroppgave 

PED4321 Pedagogisk teori 

PED4440 Læring, teknologi og arbeid 

PED4470 Utdanning, læreplaner og undervisning 

PED4540 Teknologistøttet læring: Prinsipper og verktøy 

UVEXFAC10 Examen Facultatum utdanningsvitenskapelig variant. 
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Følgende emner/forslag følges opp av undervisningsleder på bakgrunn av kommentarer som  

kom fram i møtet: 

PED2750 Læring og digital teknologi 

PED4040 Forskningsmetode og vitenskapsteori 

  

HEM4230 The Economic and international/Global Dimension of Higher Education ble ikke lagt 

fram, men følges opp av undervisningsleder når forslag foreligger. 

 

SAK F- 12/17  Endring av undervisningsspråk PED4010 

Vedtak: Programrådet vedtok følgende angående undervisningsspråk for emnet PED4010: 

Undervisningsspråk: Undervisningen kan være både på norsk og engelsk. Detaljer finnes i 

timeplanen. 

 

SAK I-13/17 Diskusjonssak: Trøsterunde på eksamen- skal vi gå bort fra ordningen? 

I forbindelse med at alle skriftlige eksamener gjennomføres i Silurveien har det blitt tatt opp  

spørsmål om tradisjonen med trøsterunde skal videreføres. Vi bør ha en felles praksis siden ulike  

eksamener gjennomføres i samme lokale. Det er ikke et pålegg om å ha trøsterunde. Mange  

fakulteter har ikke trøsterunde på sine eksamener.   

Programrådet anbefaler at trøsterunde som hovedregel ikke benyttes. På emner i innføringsåret på  

bachelor kan emneansvarlig vurdere om det er behov for trøsterunde og ta ansvar for å 

gjennomføre den. For øvrig kom følgende fram i diskusjonen: 

- Emneansvarlig skal alltid være tilgjengelig på eksamensdagen slik at 

eksamensadministrasjonen kan oppklare eventuelle uklarheter ved oppgaven. Hvis man 

ikke er tilgjengelig på kontoret, skal mobiltelefonnummer oppgis.  

- Eksamensoppgavene må kvalitetssikres slik at det ikke oppstår usikkerhet om hva oppgaven 

går ut på. Dette gjøres ved at emneansvarlig konsulterer med kollegaer i utformingen av 

oppgaven.  

- Hvis det er ønske om en annen ordning for kvalitetssikring av eksamensoppgaver, må 

emneansvarlige kontakte undervisningsleder i god tid før oppgaven skal utformes for å 

diskutere hvordan det kan gjøres. 

- I undervisningen må studentene forberedes på eksamenssituasjonen, den formen som 

eksamensoppgaver kan ha og hvordan man skriver en eksamensbesvarelse.  

- Hensikten med en eventuell trøsterunde virker uavklart. Programrådet ser ut til å være 

enige om at hensikten er å trøste, dvs. berolige studenter, hjelpe dem til å tenke seg om før 

de gir opp på eksamen etc. Hensikten er ikke å bekrefte om studenten har tolket oppgaven 

riktig eller at besvarelsen er på riktig vei. Hensikt kan oppnås på andre måter enn at 
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faglærer deltar. For eksempel ved at eksamensvaktene tar trøsterollen. Instituttet bør 

undersøke hva slags instrukser eksamensvaktene har. 

- Hvis trøsterunde skal gjennomføres, er det forslag om at instituttet dekker taxi til 

Silurveien. 

SAK I-14/17 EVENTUELT 

Peter Maassen stilte spørsmål om instituttet har planer for å gi økonomisk støtte til studenter som  

reiser på utveksling i tilfeller der det medfører ekstra kostnader som ikke blir kompensert av andre  

støtteordninger (for eksempel lang reisevei, høye skolekostnader etc.). Tone Kvernbekk vil ta med  

seg spørsmålet til drøfting i ledergruppa.  

 

  

 

 


