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Referent: Yngvild Dahl 

SAK  1/21 INNKALLING OG DAGSORDEN ble godkjent 

SAK 2 /21 REFERAT FRA FORRIGE møte tatt til orientering 

 SAK 3/21 ORIENTERINGSSAKER  

 Om planlagt seminar med evalueringspanelet for bachelorprogrammet den 15.3.21 

kl. 12.15-14.00. Hovedmålgruppen for seminaret er programrådet, men øvrige 

ansatte og fagutvalget er også invitert. 

 Plan for saker i 2020:- ønsker innspill fra programrådet om saker som bør diskuteres 

her 

 Informasjon om innlegg fra Monika Nerland om kvalitet i høyere utdanning på 

møtet den 12.4. det er planlagt 1 time presentasjon og diskusjon.  

 Arbeid med UV/UIOs priser- Line orienterte om at hun ønsker en større bevissthet 

rundt UiOs priser 

ORDINÆRE SAKER 

SAK I-4/21 Emneevaluering høsten 2020- rapporter fra emnene: 

 

Evalueringene ble  

gjennomgått og kommentert i møtet. Videre oppfølging av disse ligger hos den enkelte  

emneansvarlige og nivåkoordinatorene. 

  

Generell oppsummering fra Line: Tema som går igjen i evalueringene er situasjonen med korona  

og behov for samkjøring av emner innenfor semesteret og mellom nivåer 

 

Esra presenterte statistikk for studier- vil bli sendt ut med referatet.  

 

SAK I-5/21 Masteroppgaven –Innlevering, sensur og muntlig eksamen 
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1. Frist for innlevering av masteroppgaven 

 

Vedtak: Programrådet vedtok følgende innleveringsfrist som gjelder fra og med vårsemesteret 

2022:  

15.juni 

 

Vårsemesteret: 15.juni- sensurfrist senest 10.8 

Høstsemesteret: 1.10. sensurfrist 26.11. 

 

2. ordning for utsettelse av innleveringsfrist 

Vedtak: 

Programrådet vedtok følgende tilføyelse av tekst i emnebeskrivelsen som skal gjelde fra og med 

våren 2021:  

Det gis maksimalt 14 dagers utsettelse på innlevering av masteroppgaven grunnet sykdom etter 

gjeldende regler for dokumentasjon ved fravær fra eksamen. Kandidater som er ytterligere 

forsinket eller ikke har en dokumentert grunn for forsinkelsen, må melde seg opp i påfølgende 

semester i henhold til vanlige progresjonsregler. 

 

3. Ordning for kunngjøring av skriftlig karakter-  

Vedtak: 

1. Kunngjøring av foreløpig skriftlig karakter i gjøres i Studentweb innen utløpet av 

sensurfristen. Endelig karakter kunngjøres muntlig etter fullført muntlig eksamen og 

deretter i Studentweb. 

Karaktervisning i vitnemålet- vedtak vil gjelde fra og med våren 2021: 

2. Kun endelig karakter vises i vitnemålet  

 

Sak I-6/21 Masteroppgaven –Sensorveiledning 

 

Saken ble ikke diskutert. Endelig utforming gjøres i dialog med nivåkoordinatorene. Yngvild følger  

opp saken. 

Sak I-7/21 Masteroppgaven –Undervisningsopplegg og ressursbruk 

Saken utsettes til neste møte. 

SAK F-8/21 Obligatoriske forkunnskapskrav for PED3090- forslag om å fjerne disse 

Vedtak:  

Programrådet vedtar at obligatoriske forkunnskapskrav endres til anbefalte. Ny tekst i 

emnebeskrivelsen: 
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Anbefalte forkunnskaper 

Vi anbefaler at du har gjennomført både de øvrige obligatoriske emnene i 90 gruppen i pedagogikk og 

minimum 20 stp av den selvvalgte fordypningen i pedagogikk før du tar dette emnet 

 

Sak F-9/21 Revisjon av emner i studieretningen KULA 

Vedtak:  

Programrådet vedtar de foreslåtte endringene i emnebeskrivelsen for  

 PED4401 Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet. En innføring 

 PED4404 Learning cultures, leadership and participation in working life 

 PED4405 Innsamling og analyse av feltdata i organisasjoner 

 

https://www.uio.no/studier/emnegrupper/uv/pedagogikk/90PED/index

