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Orienteringssaker: 

 

Vedtak fra Instituttstyret vedrørende bruk av ansiktsdekkende hodeplagg hos studenter i 

undervisningssammenheng 

 

Anmarkrud orienterte 

 

Vedtakssaker: 

Sak 1/14 

Justering av emneplaner, SPED4000 og SPED4020 

 

Programrådet gjorde følgend vedtak:  

 
Emneplanen for SPED4000 foreslås justeres med følgende tillegg under punkt 3 

Anbefalte/obligatoriske forkunnskapskrav:  

Emnet inngår som en obligatorisk del av masterprogrammet i spesialpedagogikk UVM2-

SPED, studieretning spesialpedagogisk rådgivning. Emnet kan ikke tas som enkeltstående 

emne uten at fordypningsemne tas samtidig eller at fordypningsemne er tatt på et 

tidligere tidspunkt". 

Emneplanene for SPED4020 foreslås justeres med følgende tillegg under punkt 3 

Anbefalte/obligatoriske forkunnskapskrav:  

Emnet inngår som en obligatorisk del av masterprogrammet i spesialpedagogikk UVM2-

SPED, studieretning spesialpedagogisk utviklingsarbeid. Emnet kan ikke tas som 

enkeltstående emne uten at fordypningsemne tas samtidig eller at fordypningsemne er 

tatt på et tidligere tidspunkt". 
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Sak 2/14 

Justering av emneplan SPED4941 

 

Programrådet gjorde en endring i forhold til det utsendte forslaget.  

 

Programrådet gjorde følgende vedtak 

 

Programrådet anbefaler STUV å godkjenne emneplan for SPED4941 Språk og 

leseveiledning 

 

 

Drøftingssaker: 

 

Artikkelbasert masteroppgaver  

En publiserbar artikkel pluss en kappe  er en mye brukt masteroppgaveform ved andre studiesteder. 

I neste STUV-møte skal en ta opp om en skal ha felles regler for fakultetet.  Fordeler: en styrke for 

sterke studenter, enklere å rekruttere forsker-talenter. Ulemper: kan bli overlapp med artikkelen og 

kappen, kan være ugunstig for svake studenter, kan innebærer en større jobb å veilede, mange 

eksterne veiledere er ikke skolerte i denne typen oppgave, kan skape problemer med å få nok 

kvalifiserte veiledere.  

 

Akademisk skriving 

Sak fra STUV som sender den til de enkelte program . Tar utgangspunkt i Sven Nilsens notat om 

bachelorprogrammet. Ser om vi skal nedsette et nytt utvalg som ser på alle program i helhet. Saken 

jobbes videre med.  

  

 

Digitale forelesninger/Pod-cast 

Årsplantiltak for UV i tillegg til ønsker fra studenter. I første omgang å kurse ansatte og legge til 

rette teknisk. UV har satt ned et utvalg som skal være ferdig før sommeren. Motforestillinger er at 

opptak kan missbrukes og tas ut av kontekst. Det er også opphavsmessige forhold.  

Skal det være et supplement eller i stedet for ordinær undervisning? Mye av vår undervisning er 

uansett obligatorisk. Saken jobbes videre med.  

 

 


