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Sak 6/12 Endringer av emneplaner etter kvalifikasjonsrammeverkets regler  

 

Alle nye forslag til emnebeskrivelser og programplaner ligger på nettsiden 

http://www.uv.uio.no/isp/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/kvalitetssikring/kvalifikasjonsrammeverk/  

og vi ber Programrådsmedlemmene lese denne nøye.  

 

Nye emne og programplaner skal gjelde fra høsten 2013.  

 

Forslag til nye programplaner er også nye, og har ikke vært diskutert i programrådet tidligere.  Det 

foreslås at disse diskuteres i dette møtet, og vedtas endelig i neste møte.  

 

Reviderte planer for Master in special Needs Education var ikke kommet inn i tide for å kunne 

drøftes på forrige Programrådsmøte. Merk her at det er et forslaget om at SNE4120/SNE3120 

Inclusive Education ønsker endret navn til Towards Inclusive education. 

 

SNE4250 er et emne vi ikke benytter (er for programstudenter som ikke skal skrive 

masteroppgave), og emneplan er ikke ferdig skrevet. Emneplan for denne legges ut på nettsiden så 

snart den foreligger.   

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet anbefaler STUV å godkjenne reviderte emneplaner for SNE4110, SNE4120, 

SNE4130, SNE4200, SNE4230, SNE4310, SNE4390, SNE3110, SNE3120 og SNE3130  
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Nye programplaner skal gjelde fra høsten 2013.  

 

Forslag til programplaner er også nye, og har ikke vært diskutert i programrådet tidligere.   

 

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet anbefaler STUV å godkjenne reviderte programplaner for  Bachelor i 

spesialpedagogikk, Master i spesialpedagogikk -Spesialpedagogisk arbeid i skolen og 

Master i spesialpedagogikk - Spesialpedagogisk arbeid i skolen 

 

 

Ettersendt sak til programråd: Sak 7/12 Godkjenning av emneplan for SIE4230 Research 

Methodology  

 

Saken er sendt etter fristen på tre uker før Programrådsmøtet grunnet at planen først kunne 

ferdigstilles etter møtevirksomhet med University of Roehampton.  

 

Bakgrunn: 

Emnet SIE4230 Research Methodology er en del av Erasmus Mundusprogrammet Special and 

Inclusive Education og er kun en konsekvens av programplanen som Programråd og STUV allerede 

har godkjent.  Undervisning i emnet ble gjort ved ISP allerede våren 2012, men da i tråd med det 

generelle programplanen og med felles emneplan, og eksamen arrangert av University of 

Roehampton.  

 

Emnet er på 15 ECTS (studiepoeng) og går i vårsemsterert , med undervisning delt mellom 

University of  Roehampton (UK), Charles University (Tsjekkia) og UiO.    

 

Det er nå et ønske i tråd med samarbeidsavtalen å ha mulighet til kunne arrangere deler av eksamen 

ved UiO.  Undervisningen er i stor grad felles med emnet SNE4230  Research Methodology som 

allerede går.  

 

Forslag til vedtak: 

Programrådet anbefaler STUV å godkjenne emneplan for SIE4230 Research Methodology 

 

 

 

Drøftingssak: Saksgang i Programrådet 

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Fagutvalget ønsker vi å orientere om nye tiltak for å forbedre 

saksgang og arbeidsmåter. Dette er en sak vi har jobbet med over lengre tid.  
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Med hilsen 

 

 

 

Jørgen Frost       Sigurd Hasle 

faglig studieleder      administrativ studieleder 


