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Referat  Programrådsmøte tirsdag 30. september    

 

Tilstede: Peer Møller Sørensen, Berit Johnsen, Gunvor Dalby Vea, Jorun Buli-Holmberg, Sigurd 

Hasle (ref)  

 

Godkjenning av referat 6.mai: 

- Ingen kommentarer, referat godkjent 

Godkjenning av sakslisten: 

- Sak 10/14 emneplan UTVIT1500 er trukket. Det kom inn en evt sak 

Konstituering av nytt Programråd: 

 -Programrådet diskuterte rutiner for innkalling av vara-er. Programrådet merket seg at ingen 

studentrepresentant er tilstede til tross for innkalling. 

 

Orienteringssaker: 

Gjennomgang av saker godkjent av STUV/dekanen siden sist møte 

 

 

Vedtakssaker: 

 

Sak 7/14 Kontinuasjonseksamen  

Programrådet slutter seg i prinsippet til forslaget til vedtak. Men ønsker å å spesifisere nærmere for 

hvert enkelt emne konsekvenser og mulige løsninger. Saken utredes derfor videre og utsettes til 

neste møte.   

 

Sak 8/14 Revidering av opptaksgrunnlaget master i spesialpedgagogikk  Studieretning 

rådgivning  

 

Vedtak: 

Programrådet anbefaler STUV at programplanen for STUDIEPROGRAM UVM2-SPED 

Studieretning for spesialpedagogisk rådgivning under punktet opptak endres til:  

Opptak: 

Rangering: Opptaket blir gjort på grunnlag av: 
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•  For søkere med bachelorgrad i spesialpedagogikk fra UiO er opptaksgrunnlaget 90 

studiepoeng fra emnene SPED1001, SPED1002, SPED1010, SPED2020, SPED2020 og 

SPED3000 ettersom hva som er til gunst for søker. Dersom man har bachelorgrad i 

spesialpedagogikk fra en annen institusjon er opptaksgrunnlaget emnene som utgjør 

fordypningen i spesialpedagogikk, minimum 90 studiepoeng, hvor utdanning tilsvarende 

SPED3000 inngår. 

 

•  Søkere med bachelorgrad med minimum 30 studiepoeng i pedagogikk i utdanningen må ta 

Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv - påbygningsenhet 

(årsenhet) eller tilsvarende 60 studiepoeng spesialpedagogikk. Opptaksgrunnlaget blir da 

30 studiepoeng pedagogikk samt 60 studiepoeng spesialpedagogikk. 

 

Dersom en søker kan beregnes ut fra flere ulike opptaksgrunnlag, velges det som er til gunst 

for studenten. 

 

 

 

Sak 9/14 Revidering av opptaksgrunnlaget master i spesialpedgogikk Studieretning for 

spesialpedagogisk utviklingsarbeid 

 

Vedtak: 

 

Programrådet anbefaler STUV at det i programplanen for STUDIEPROGRAM UVM2-

SPED  studieretning spesialpedagogisk utviklingsarbeid under punktet Opptaksgrunnlaget 

endres strekpunkt  «Fullført minst tre år av allmennlærer/grunnskoleutdanning» til «Fullført 

allmennlærer/grunnskoleutdanning» 

 

 

 

 

 

Sak 10/14 Revisjon av emneplan UTVIT1500 
Sak trukket 

 

 

 

 

Eventuelt 
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Berit Johnsen informerte om arbeidet med å lage en ny pensumbok på UVEXFAC10. Denne skal  

gi våre studenter mer eierskap til spesialpedagogikken. 

 

Neste møte: 
Tirsdag 11.november kl. 14.15 på rom 487. 

  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Peer Møller Sørensen       Sigurd Hasle 

fungerende faglig studieleder      administrativ studieleder 

 


