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Referat Programrådsmøte tirsdag 14. mai  
Tilstede: Jørgen Frost (leder), Sigurd Hasle (ref), Steinar Theie, Gunvor Dalby Vea, Bente 

Kristiansen, Sven Nilsen, Hanne Marie Høybråten Sigstad, Ivar Morken,  Berit Johnsen, Liv 

Lassen, Daniel S. Nilsen (studentrepresentant), Stine Solberg (studentrepresentant), Anne Lovise 

Andersen  (studentrepresentant), Yngvild Rye (studentrepresentant) Astrid Wilde Eriksson 

(studentrepresentant). 

Referat fra 12. mars ble godkjent 

Sakslisten ble godkjent 

 

Orienteringssak 1.  

Emne og programevalueringer 

Frost orienterte om rutiner fremover 

 

Orienteringssak 2 

Det har vært enkelte klager fra studenter over at veiledningstid ofte blir forskjellig fra lærer til 

lærer. Det oppleves urettferdig. Det oppfordres til at man som veileder bruker noenlunde samme tid 

på alle.  

 

Ordinære saker: 

Sak 3/13 

Sak fra Fagutvalg: PBL-organiseringen 

Det nedsettes et utvalg som skal vurdere organiseringen av PBL-undervisningen. Ansvarlig: Faglig 

studieleder 

 

Sak 4/13 

Sak fra Fagutvalg: Overgangsordningen for opptaksgrunnlaget på masterprogrammet skal 

gjelde til og med 2014.  
Programrådet kom ikke frem til en endelig konkusjon. Vi må sjekke nærmere juridisk om hvilke 

rettigheter som er vanlig.  Dersom en er pålagt å holde det ett år til, vil det bli endret. Ansvarlig for 

oppfølgning: Administrativ studieleder 

 

Eventuelt 

Sak fra Fagutvalg: Ønske om at å se på eksamensordningen på emnet SPED3000 på nytt.  
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Eksamensformen for SPED3000 ble endret den i Programråd den 31.05 2011 og 08.05 2012, begge 

ganger mot studentenes stemmer. Endringen ble ikke godkjent av fakultetet før høsten 2012 fordi 

studiedekanen ville se nærmere på saken siden studentene stemte imot.  

 

Ordningen skal evauleres grundig som grunnlag for videre drøfting. Det skal også planlagt en 

ekstern programevauering av bachelorprogrammet, dette skal også innkludere evalueringsmåter.   

 

Studentene minner om at alle eksamener på programmet skal sees i sammenheng, og at det må gis 

noe som erstatning innen trening i akademisk skriving. De reagerer også på manglende informasjon 

om endringene.  

   

 

Forslag til tider Programrådsmøter Høst 2013: 

Tirsdag 17. september kl. 14.15 

Tirsdag 19. november kl. 14.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Jørgen Frost       Sigurd Hasle 

faglig studieleder      administrativ studieleder 


