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Sak 8/Endringer av opptaksgrunnlaget til master i spesialpedagogikk  
Videreføring av sak 6/12 diskutert på programrådsmøtet den 25. september. Saken gjelder hvilke 

karakterer fra bachelorprogrammet i spesialpedagogikk som skal telle med i opptaket til 

masterprogrammet.  

 

Notat ble sendt ut til høring til programrådets medlemmer  den 27.9.  

 

Det har kommet inn to forslag til vedtak:  

 

Fagutvalget foreslår at  

opptaksgrunnlaget skal være SPED2010/ SPED2020 + SPED3000, totalt 80 studiepoeng (se 

eget skriv fra Fagutvalget vedlagt) 

 

Bachelorteamet, støttet av Lassen og Duesund foreslår alternativ b)  

opptaksgrunnlaget er SPED1001/1002/1010/2010/2020  + SPED3000, totalt 120 

studiepoeng   
 
 

Sak 9/12 Endringer av programplan Special Needs Education etter 

Kvalifikasjonsrammeverket 

 

Forslag til ny programplan ligger på nettsiden http://www.uv.uio.no/isp/for-

ansatte/arbeidsstotte/studier/kvalitetssikring/kvalifikasjonsrammeverk/  og vi ber 

Programrådsmedlemmene lese denne nøye.  

 

Nye programplaner skal gjelde fra og med høsten 2013.  
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Forslag til vedtak: 

Programrådet anbefaler STUV å godkjenne reviderte programplan for  Master of 

Philosophy in Special Needs Education 

 

Sak 10/12 

Forslag til justering av emneplan SPED3000 og endring av navn på emnet SPED3200  

 
Saken trekkes 

 

Drøftingssaker:  

Veiledere på seminargrupper, UTVIT 1100 

Fagutvalget ønsker at seminargruppene på UTVIT1100 ledes av veiledere med spesialpedagogisk 

bakgrunn. Dette er spesielt ønskelig nå som studentene på bachelor i spesialpedagogikk ikke har 

noen rene spesialpedagogiske emner hele førsteåret, og vi ønsker å forsikre oss om at studentene 

mottar veiledning fra mastergradsstudenter med god kjennskap til det spesialpedagogiske feltet. 

Spesialpedagogikkstudenter på masternivå kan veilede på UTVIT 1100 ettersom de i tillegg til 

spesialpedagogisk kunnskap, også har tilegnet seg kunnskap om allmenn pedagogikk. Vi er usikre 

på hva slags kriterier som ligger til grunn for kompetansen til veilederne på UTVIT1100 nå og 

ønsker derfor å kvalitetssikre dette.  

Evaluering av endring av studieforløp på bachelorprogrammet 

Fagutvalget ønsker en eventuell tidsfrist eller ramme på evalueringen av studieforløpet BÅDE slik 

det foreligger nå (altså kull med oppstart høst 2011 eller tidligere) og nye (med det nye 

studieforløpet med oppstart høst 2012), slik at det kan fattes en så riktig beslutning som mulig når 

selve studieforløpsendringen evalueres neste år. Fagutvalget lurer på om det finnes noe utvalg som 

jobber med dette, og om det eventuelt er mulig for Fagutvalget å bidra der. Fagutvalget ønsker også 

noe mer informasjon om det foreligger noen samlet plan for dette evalueringsarbeidet. 
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