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REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE. 27.09.2021 PÅ ROM 595 

Til stede: Veslemøy Rydland, Joshua Lawrence, Peter Maassen Torill strand, Åsa Mäkitalo, Inga Bostad, 

Anders Mørch, Anne Line Wittek, Tuva Ludvigsen Sundby, Mariia Fedenko, Dennis Martinsen 

SAK  22/21 INNKALLING OG DAGSORDEN ble godkjent 

SAK 23 /21 REFERAT FRA FORRIGE MØTE ble godkjent 

 SAK 24/21 ORIENTERINGSSAKER 

Fysisk undervisning 

 Vi gikk gjennom erfaringer fra emnene i høst. Det har vært en krevende situasjon med uklarhet om regler 

rundt oppmøte. De fleste har funnet løsninger som fungerer og forsøker å holde fysisk undervisning der det 

er mulig og planlagt.  Det blir sett på som positivt at vi har en overordnet felles holdning om at studenter 

som ikke har et individuelt tilretteleggingsbehov ikke har krav på tilpasning av undervisningsopplegget. 

Studentrepresentantene trakk fram at fysiske seminarer fungerer best. 

Kvalitetssystemet: 

Line gikk gjennom endringer i UiOs kvalitetssystem. De viktigste endringene er: 

1. Emner skal evalueres hver gang de gjennomføres 

2. Det er mindre fokus på kontroll og mer fokus på faglig utvikling av emnet og arbeidet til 

emneansvarlig/teamene med det. 

3. Ønske om å etablere strukturer for kollegial veiledning 

Eksempler på emneevaluering ble diskutert. Ulike former for møter med studentene har fungert godt og gir 

bedre informasjon enn spørreskjema. (referansegrupper, studentrepresentanter, hele kullet osv) 

Evaluering av masterprogrammet i pedagogikk 

Line la fra fremdriftsplan for evalueringen. Nivåkoordinatorene har fått oppdrag å utarbeide en rapport til 

egenevalueringen innen utgangen av februar. I tillegg vil Line og Esra gjennomføre intervjuer med 

studenter og studieadministrasjon. Stipendiat Annikken Sundby vil også gjennomføre intervjuer med 
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studenter som er ferdige med studiet. En samlet rapport utarbeides av Line og danner grunnlag for det 

eksterne panelets evaluering. Vi tar sikte på å holde et seminar med det eksterne panelet som avslutning. 

Det vil antagelig bli i september.  

Master in Education- nettsider er lansert: 

https://www.uio.no/english/studies/programmes/education/index.html  

ORDINÆRE SAKER 

SAK  I-25/21 Emneevalueringer våren 2021 

Vedtak: Programrådet tok evalueringene til etterretning 

 

Nivåkoordinatorene på masternivå gikk gjennom sine evalueringer og trakk fram tema som de ønsket å  

diskutere. Plassering av metodeemnet i masterstrukturen på masterprogrammet i pedagogikk ble tatt opp  

spesielt. Det er ulike tilbakemeldinger fra studieretningene om hvordan emnet fungerer. UDO og KULA  

ønsker at emnet skal plasseres i 2. semester av masterløpet. PPR ønsker metode i første semester. KDL  

hadde ikke noen spesielle tilbakemeldinger. Organisering av PED4011 må følges opp parallelt med  

evalueringen av masterprogrammet i pedagogikk. 
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