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Godkjenning av referat forrige programrådsmøte 

Fagutvalget kommenterte at ulike synspunkter ikke fremkommer i referatet. Det ble enighet om at 

synspunkter bør komme frem i drøftingssaker.  

Referat ble godkjent. 

 

 

Drøftingssak  

Gjennomgang av små endringer i programplaner og emneplaner etter 

Kvalifikasjonsrammeverket  

Etter at programplaner og emneplaner tidligere har vært godkjent i Programråd, har det vært noen 

små mindre endringer, retting av forglemmelser, skrivefeil osv.  Alle nye emnebeskrivelser som 

gjelder fra høsten 2013 kan en nå finne på nettsiden http://www.uv.uio.no/isp/for-

ansatte/arbeidsstotte/studier/kvalitetssikring/kvalifikasjonsrammeverk/  (på de enkelte emnesidene ligger 

dagens emnebeskrivelser for våren 2013). 

UTVIT1100  

Nytt innspill fra PFI. Enighet om dette.   

 

SPED1010 

Det er foretatt en endring ved at obligatorisk komponenter kun gjelder i tre år.  

SPED3000  

En presisering må gjøres om konsekvenser for stryk osv. når det gjelder ny eksamensform 

 

Drøftingssaker:  

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

ansatte/arbeidsstotte/studier/kvalitetssikring/  

Kvalitetssystemet er vedtatt av UiO sentralt og av fakultetet.  

Det ble enighet om at det er nok å ha sluttevaluering. Fagutvalget foreslo at det bør være mulighet 

til å evaluere via nettsidene underveis i studiet. Periodisk evaluering av emne og program skal skje 

første og andre gang emnet tilbys. Deretter hvert tredje år.  

 

Det ble enighet om at det skal være kommentarfelt i evalueringen, slik at studentene kan komme 

med innspill. Fagutvalget foreslo at disse evalueringsskjemaene kunne blitt utarbeidet av 

emneansvarlige og faglig kompetente. De ønsker å ha et møte med programråd og emneansvarlige 

angående evaluering. 
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