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Drøftingssak  

Mulig endring av navn på Studieretning for spesialpedagogisk arbeid i skolen innen Master i 

spesialpedagogikk 

 

Bakgrunn: 

I 2011 ble masterprogrammet delt i to studieretninger på grunn av endrede krav til sertifisering av 

Wechler-testene. Den ene studieretningen fikk da navnet Studieretning for spesialpedagogisk 

arbeid i skolen.  

 

Det har kommet innspill om at dette navnet gir feil signaler med et fokus på skolen, mens en også 

har fokus både på barnehage og et livsløpsperspektiv i studiene. På den andre siden så er 

opptakskravet til studieretningen undervisningskompetanse.  

 

Mulige andre  navn kan være Studieretning for spesialpedagogisk arbeid, Studieretning for 

spesialpedagogisk utviklingsarbeid eller å beholde dagens navn.  

 

 

Drøftingssaker:  

Kvalitetssystemet ved ISP 

Dagens kvalitetssystem for ISP er beskrevet på nettsiden http://www.uv.uio.no/isp/for-

ansatte/arbeidsstotte/studier/kvalitetssikring/  

STUV vedtok før jul en revisjon av fakultetets studiekvalitetssystemet. Endelig referat er ikke 

utarbeidet ennå, så vedlagte forslag til studiekvalitetssystem for ISP er basert på forslaget til UV. 

Dette er et utkast, og saken må vedtas på et senere Programrådsmøte.  

http://www.uv.uio.no/isp/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/kvalitetssikring/
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I arbeidet med studiekvalitet er det også viktig å huske at NOKUT skal evaluere UiOs 

kvalitetssystem i løpet av våren 2013, og at vi før dette er pålagt å ha visse endringer på plass.  

De viktigste endringene som vi er nødt til å gjøre er: 

- Lage en konkret tidsplan for Periodisk evaluering av program. I dag er dette ikke 

systematisert.  

- Lage årlige Underveisevaluering av program      

- Lage felles retningslinjer for hvordan rapportene/resultatene skal oppbevares og publiseres. 

- Lage en felles mal for skjema for underveisevaluering for alle emner 

I tillegg er det mindre endringer i opplegget for Tilsynssesnor, Underveisevaluering av emne og 

Periodisk evaluering av emne  

Vedlagt er nytt Utkast til studiekvalitetssystem for Institutt for spesialpedagogikk. 
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