
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Universitetet i Oslo 
 

Institutt for pedagogikk  
Postadr.: Postboks 1092 Blindern, 0317 Oslo 
Kontoradr.: Sem Sælands vei 7, Helga Engs 
hus, 5. etasje 

Telefon: 22 84 44 75 
Telefaks: 22 85 42 50 
postmottak@uv.uio.no 
www.uv.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Til Programrådet ved IPED 

Fra Undervisningsleder 

Dato: 07.02.2022 

 

  

  

INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE. 14.02.2022  

SAK  1/22 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

SAK 2/22 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE 

 SAK 3/22-1 ORIENTERINGSSAK: Nedleggelse av PED1360 

 DISKUSJONSSAK: Innspill til IPEDs årsplan 2022-24 

Med utgangspunkt i fakultetets årsplan 2022-24, er instituttets ledergruppe i prosess med å utforme ny 
årsplan for IPED. I den sammenheng har vi valgt ut to konkrete tiltak som vi ønsker å diskutere med dere i 
programrådet. Disse ligger under 2.1 i Fakultetets årsplan: "Fakultetet tilbyr forskningsnær undervisning av 
høy kvalitet og et stimulerende læringsmiljø". De to tiltakene er: 
 
- Utvikle og ta i bruk nye forskningsnære undervisnings- og vurderingsformer 
- Videreutvikle strukturer for integrering av studenter i pågående forskningsprosjekter på alle 
masterprogrammene 
 
Spørsmålene vi ønsker å drøfte i møtet er: 
- Hvordan jobbes det pr. i dag i de ulike programmene med disse tiltakene? 
- Hvordan kan vi utvikle disse tiltakene videre? 
- Hva er det naturlig å gjøre på henholdsvis emne-, program- og instituttnivå, og hvordan kan 
studieadministrasjon og ledelse på best mulig måte støtte opp under tiltakene? 
 

ORDINÆRE SAKER 

SAK  4/22 Emneevaluering høsten 2021 

Notat og rapporter fra emneevaluering følger saken 

SAK f-5/22 Revisjon av emner i studieretningen KULA i master i pedagogikk:  

 PED4404 Læringskulturer, ledelsesformer og medvirkning i arbeidslivet  

 PED4405 Innsamling og analyse av feltdata i organisasjoner 
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 Notat og emnebeskrivelser følger saken 

Sak f-6/22 Opprettelse av engelskspråklige bacheloremner basert på Master in Education 

 Notat og emnebeskrivelse følger saken 

Sak f-7/22 Revisjon av emner i Master in Education 

 MIED4100 – The Norwegian Education System in its Nordic Context  

 MIED4310 – Childhood and Youth studies: Key Thematic Areas 

 MIED4010 – Research Methods I  

 MIED4020 – Research Methods II  

Notat og emnebeskrivelser følger saken 

Sak f-8/22 Revisjon av PED1001 Læring og undervisning 

Notat og forslag til revidert emnebeskrivelse følger saken. 

SAK F-9/22 Revisjon av UVEXFAC10 Examen fakultatum- utdanningsvitenskapelig variant 

Notat og forslag til revidert emnebeskrivelse følger saken. 

SAK x/22 EVENTUELT 

 

 


