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Referat programrådsmøte – 22.10.2019. Tid: 14:00 – 16:00.  

 

 

Tilstede: Melanie Kirmess (leder av programrådet), Riikka-Maja Mononen, Geir Nyborg, Åste 

Mjelve Hagen, Christian Brandmo (via Skype), Maja Gundersen, Tuva Fjærtoft Lønne, Sekretær: 

Sigurd Hasle  

 

Referat fra 03.09.2019 ble godkjent på sirkulasjon. 

Orienteringssaker: 

PR-SP 20/19 Saker godkjent av STUV/dekan  

Ingen nye saker er godkjent siden siste møte. 

Beslutningssaker:  

PR-SP 21/19 Endring av emneplan SPED4002 

Navnet på emnet skifter fra dagens: SPED4002 Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og 

utredningsarbeid, med testsertifisering til SPED4002 Spesialpedagogisk rådgivning og 

utredningsarbeid. Endringer innenfor avsnitt: Kort om emnet, kunnskaps-, ferdigheter- og generell 

kompetanse-mål, antall maksimalt antall studenter økes fra 80 til 150 og en presisering av 

arbeidskravene (reelt sett ingen endring, kun en klargjøring av dagens ordning).     

Vedtak 

Programrådet anbefaler at de foreslåtte endringer sendes til fakultetet under forutsetning av at det 

kommer klart fram i vitnemålet at studentene får testsertifisering. 
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PR-SP 22/19 Endring av emneplan SNE4231 
Emnet  SNE4231 gjøres mer lik emnet SPED4010 Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk, 

slik at for eksempel mer av undervisningen kan samkjøres i fremtiden.   

 

Endringer er at SNE4310 settes inn som obligatorisk forkunnskapskrav, et maksimalt tak på antall 

studenter til 30, presisere at det er statistikkseminar, konkretisere fraværsregler, fjerne skolebesøk 

som obligatorisk komponent, endre navn på obligatorisk  fra Project seminar til Project proposal 

seminar og spesifisere karakterregler.  Programrådet ble enige om at seminarer skal være 

obligatoriske, mens forelesninger kan være obligatoriske.   

 

Vedtak 

Programrådet anbefaler at revidert emneplan for SNE4231med de endringer som kom frem på 

møtet på sendes til fakultetet. 

 

Diskusjonssaker:  

PR-SP 23/19 Tilbakemelding studentenes emneevaluering MA-program emner  

Programrådet fikk enn orientering fra de fleste av midtveis/sluttevalueringene av emner på 

masterprogrammet. Se også vedlegg fra innkalling.  

Det som gjenstår på alle emner er behov for tydelig informasjon gjennom hele studieåret og bedre 

organisering av praksis. Det er mange positiv tilbakemeldinger på undervisningen, mens 

pensumlisten omfattes som for omfattende og komplekse i flere emner. Det må gjennomføres 

emneevaluering i SPED4010 ila høsten 2019. For å øke respons på studentevalueringene foreslås 

det å avsette tid til dette i en forelesing.  

PR-SP 24/19 Presentasjon av sammendrag fra spørreundersøkelse blant alle ansatte om 

innspill til programevaluering av det norske MA- program, grunnlagsdokument for ekstern 

evaluering 

Programrådet fikk enn orientering om resultatet av spørreundersøkelsen som skal danne et 

\grunnlag for den kommende programevalueringen av masterprogrammet. Se også vedlegg fra 

innkalling. 

Det kom frem ønske om å tydeliggjøre i grunnlagsdokumentet hvordan dagens MA-utdanning 

plasserer seg sammenlignet med de andre utdannelse i Norge og hvordan for eksempel endring til 5 

årig lærerutdanning også påvirker våre søkergrupper og fremtidig faglig profil. Videre ønskes det 

at det ses på andre nasjonale og internasjonale institusjoner for å hente eventuelle ideer for 

alternative MA-programs innhold eller struktur. Det kom også frem at statistikk tar en stor del av 

studentenes fokus og hvordan dette påvirker resten av metodeutbytte. 
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PR-SP 24/19 Eventuelt 

Studentrepresentantene ønsker seg et mer utfyllende referat. 

 

Studentrepresentantene om DUO-malen i BA-oppgaven: Siden UB har fjernet DUO-malen fra sine 

sider, må retningslinjer for BA-oppgaven og årsenhetsoppgaven vedtatt fra siste møte endres, og 

krav om DUO-mal tas ut.   

 

Faglig studieleder informerte at det undersøkes om UV-fakultet kan lage en fellesmal, som også vil 

gjelde MA. 

 

Studentrepresentantene: de mener det er for kort tid mellom resultatet på eksamen i SPED3001 og 

konte-eksamen, en rekker ikke å klage 

 

Studentrepresentantene mener det er for lite samkjøring mellom de Årsenheten og SPED3001/3002. 

Faglig studieleder foreslår å invitere til et eget møte med studentrepresentanter og emneansvarlige 

på SPED3001/2 og SPED3003/4.  

 

 

Neste møte i Programrådet: 03.12 2019. Frist for å sende inn forslag på saker: 26. november.  

 

 

 

Melanie Kirmess 

Faglig studieleder 

Sigurd Hasle 

Seniorkonsulent 
 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.  
 

 
 
Saksbehandler: Sigurd Hasle  
+4722858014, sigurd.hasle@isp.uio.no  
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