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Orienteringssaker:
 PR-SP 5/15 Saker godkjent av STUV/dekanen siden forrige møte (ePhorte 

2015/4557)

Vedtak
Programrådet tar orienteringen til etterretning. Faglig studieleder følger opp med 
STUV Sak 2/15.

 PR-SP 6/15 SPED4941 - Språk- og leseveiledning høsten 2015 (ePhorte 

2015/4577-0)

Vedtak

Programrådet tar orienteringen til etterretning. 

 PR-SP 7/15 Instituttets arbeid med ny timeuttelling (ePhorte 2015/4579)

Vedtak

Programrådet tar orienteringen til etterretning. Faglig studieleder sender ut et 

notat, sånn at fagteamene kan diskutere saken videre. Saken tas opp som 

drøftingssak på neste møte.

Beslutningssaker:
 PR-SP 7/14 Behov for kontinuasjonseksamen (ePhorte 2015/4580)

Vedtak
Programrådet anbefaler at STUV vedtar at det innføres kontinuasjonseksamen på 
emnene SPED1001, SPED1002, SPED1010, SPED2010, SPED2020, SPED3000, 
SPED4100, SPED4200, SPED4200D, SPED4300, SPED4400, SPED4500,
SPED4600, SPED4010, SPED4020, SNE4120/SNE3120, SNE4130/SNE3130, 
SNE4200, SNE4230 skriftlig eksamen og SNE4310.  Kontinuasjonseksamen 
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kombineres med utsatt eksamen. Det må komme tydelig frem i vedtaket at tilbudet 
om kontinuasjonseksamen kun gjelder studenter som har strøket. Studenter som 
ønsker å forbedre ståkarakterer må vente til neste ordinære eksamen.

 PR-SP 8/15 Revisjon av vurderingsform på fordypningene (2015/4580)

Vedtak
Programrådet anbefaler at STUV vedtar at vurderingsformene på 1. år master i 
spesialpedagogikk endres, fra en 6 timers skriftlig eskamen til en 3 dagers 
hjemmeeksamen og en 4 timers skriftlig eksamen.

 PR-SP 9/15 Klagereglement SPED4090 (2015/4577)

Vedtak 
Programrådet anbefaler at STUV vedtar å endre teksten i emebeskrivelsen på 
SPED4090 til «veileder deltar ikke i sensurmøtet». Likeledes anbefaler 
Programrådet at STUV vedtar å endre teksten i emnebeskrivelsen på SNE4390 til 
«The candidate’s supervisor does not participate in the examination meeting» (se 
vedlegg 1 og 2)

Drøftingssaker:
 PR-SP 10/15 Opptak – Vurdering av ekstern utdanning (2015/4586)

Vedtak
Punktene som kom opp under diskusjonen tas videre på fagteamene, som kommer 
tilbake med innspill på neste møte. Saken tas opp som drøftingssak igjen på neste 
møte.

 PR-SP 11/15 Antall veiledningstimer for masteroppgaver (2015/4579)

Vedtak
Saken tas opp med masterteam, som bes vurdere hva som kan kuttes for å få til en 
økning av antall veiledningstimer på veiledning av masteroppgaver. Saken tas opp 
igjen som en beslutningssak når dette er avklart.
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