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Referat Programrådsmøte tirsdag 24. september  
Tilstede: Jørgen Frost (leder), Sigurd Hasle, Mette Børing(ref) Gunvor Dalby Vea, Liv Duesund, 

Sven Nilsen, Ivar Morken, Elisabeth Svinndal, Anne-Lise Rygvold, Daniel S. Nilsen 

(studentrepresentant), Stine Solberg (studentrepresentant)  

Referat fra 14. mai ble godkjent 

Sakslisten ble godkjent med 3 nye saker under eventuelt fra studentrepresentantene. 

Representantene i programrådet ønsker saksnummer i innkalling fremover. 

 

Orienteringssak 1.  

Opptak og studenttall høst 2013 

Sigurd Hasle orienterte. 

 

Drøftingssaker: 

Sak 5/13 

Mandat for programevaluering på ISP-høsten 2013 

Mandatet ble utdypet og drøftet. Ansvarlig for gjennomførinhgen av evalueringen blir 1.am Egil 

Gabrielsen og Cand. psycol Ragnar G Solheim. Det har vært et intromøte mellom dem og Sigurd 

Hasle og Jørgen Frost. Tidsfrist for rapporten er begynnelsen av april 2014 (før påske). Egil 

Gabrielsen er samtidig tilsynssesnor og og i programevalueringen vil det derfor også inngå 

vurderinger som tilgodeser dette behovet.  

 

Sak 6/13 

Status emneevalueringer 
Sigurd Hasle orienterte om svært lave svarprosenter på emneevalueringer fra studentene. 

Emneevalueringer må organiseres bedre/annerledes. Det ble pekt på at små emner er lettere å 

organisere enn store emner. Det kom opp forslag fra rådet om gjøre evalueringen obligatorisk ved å 

legge det inn i undervisningen. Det ble og foreslått å sette inn emneevaluering på emneplanen og 

oppgi når emneevaluering skal foregår. Det ble og pekt på å se på gevinst av elektronisk kontra 

papirevaluering. Det jobbes videre videre med å utvikle startegier for å øke svarprosenten i 

Bachelor- og Master-team og i Fagutvalget. Settes opp som punkt igjen tidlig på våren.  

 

Sak 7/13 

«Automatisk» tilbakemelding på eksamen 

Studentene ønsker seg begrunnelse på eksamenskarakter. Frost orienterte om at STUV- avventer. 
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Sak 8/13 

Sak fra Fagutvalg: Ønske om at å se på eksamensordningen på emnet SPED3000 på nytt.  

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.  

 

Eksamensformene skal evalueres samtidig med den eksterne programevalueringen hvor det 

dessuten inngår intervju av både Fagutvalget og emneansvarlige.  

 

 

Eventuelt 
Studentrepresentantene fremmet følgende saker. 

- Status opptaksgrunnlaget master våren 2014 

- Status PBL-utvalget. Studentene vil sitte i utvalget. 

- Digitale forelesninger/Pod-cast 

 

Frost ba om at punktene blir satt opp som egne punkter til neste møte og ikke tatt opp under 

eventuelt. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Jørgen Frost       Sigurd Hasle 

faglig studieleder      administrativ studieleder 


