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Dato: 11.02.2020 

 Saksnr..: 2020/2005 

Referat fra programrådsmøte – 11.02.2020. Tid: 14:00 – 16:00. 

Sted: HES rom 495 

 
 
Tilstede: Leder av programråd: Melanie Kirmess  

Representanter for bachelorprogrammet: Imac Maria Zambrana, Riikka-Maja Mononen 

Representanter for masterprogrammet: Geir Nyborg, Anett Kaale (vara) 

Studentrepresentanter: Tuva Fjærtoft Lønne, Maja Gundersen 

Administrasjonen: Trude Schmidt Øvregard og Siri Høgseth (ref.) 

Meldt forfall: Åste Mjelve Hagen og Christian Brandmo. 

 

Orienteringssaker: 

PR-SP 01/20 Saker godkjent av STUV/dekan  

Det ble orientert om oppfølging av revidering av SPED2200 (høsten 2019): Saken ble sendt til UV 

høsten 2019 etter Programrådsmøtet, men ikke behandlet og vedtatt. Det er foreslått en endring i 

arbeidskrav i dette møtet (se sak 03/20), med forbehold om vedtak i møtet så sendes saken samlet 

inkludert dagens vedtak til UV for godkjenning. 

 

Beslutningssaker:  

PR-SP 02/20 Referat fra møte 3.12.19 

Referatet ble godkjent. 

 

PR-SP 03/20 Endring i arbeidskrav i SPED2200 

Saken gjelder oppretting av en feil. Det har vært praktisert 3 arbeidskrav i emnet, mens det har 

stått to i emneplanen. Altså ingen reell endring for studentene. Videre er det endret 

undervisningsform fra PBL til seminar, da det er seminar som er riktig terminologi.  
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Vedtak: 

Programrådet anbefaler at revidert emneplan for SPED2200 med de endringer som kom frem i 

møtet sendes til fakultetet for endelig vedtak. 

 

PR-SP 04/20 Endring i arbeidskrav i SPED4010 

Forslaget til endringer går i hovedsak ut på å legge til ett til to arbeidskrav. Programrådet 

ønsker et mer presist antall og deltajenivå på hva slags arbeidskrav det er og omfang. Det kom 

ellers noen kommentarer på formuleringer og plassering av tekst i malen. Det gjelder hvor 

formuleringer om arbeidskrav skal stå, justering av tekst vedrørende MOS, Hjelpemidler på 

hjemmeeksamen og presisering av at eksamen er individuell.  

Vedtak: 

Saken blir sendt tilbake til emneansvarlig for presisering av arbeidskrav – antall og omfang og 

innhold. Andre innspill i møtet innarbeides i emneplanen. Saken vil bli tatt opp igjen i møtet i 

mars, evnt ved dårlig tid sendt på sirkulasjon, før den så blir sendt til fakultetet.  

 

PR-SP 05/20 Endring i arbeidskrav i masteroppgavefordypningene SPED4091, 

SPED4092, SPED4093, SPED4094 og SPED4096 

Saken gjelder flytting av masteroppgaveseminaret over fra SPED4010 til masteroppgaveemnene 

(dvs emnene SPED4091, SPED4092, SPED4093, SPED4094 og SPED4096. Dette fordi de egentlig 

hører hjemme i masteroppgaveemnet. I møtet kom det innspill om omformuleringer og rydding i 

teksten i malen. 

Vedtak: 

Programrådet anbefaler at revidert emneplan for SPED4091, SPED4092, SPED4093, SPED4094 

og SPED4096 med de endringer som kom frem i møtet sendes til fakultetet for endelig vedtak. 

 

PR-SP 06/20 Endring i emneplan for SPED4090 

Saken gjelder utfasing av gammelt masteremne. Programrådet var usikker på konsekvenser for 

studentene og når evnt en slik utfasing skal skje.  

Vedtak: 

Saken ble utsatt i påvente av den eksterne periodiske evalueringen av MA-programmet som skal 

foretas våren 2020. 

 

PR-SP 07/20 Endring i emneplan for SPED4400 

Det er fremmet forslag om endringer i innholdsbeskrivelse, arbeidskrav og eksamen i emnet. 
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Programrådet hadde innspill til beskrivelsen om undervisningsformer, at den må være 

gjennomført i hele emnebeskrivelsen. Det gjelder også bruk av språk til hhv undervisning og 

eksamen. Det må settes inn tekst på Hjelpemidler, og det må sees på formuleringen under 

Sensurering.   

Vedtak: 

Programrådet anbefaler at revidert emneplan for SPED4400 med de endringer som kom frem i 

møtet sendes til fakultetet for endelig vedtak. 

 

PR-SP 08/20 Endring i emneplan for  SNE4231 

Forslaget innebærer at det innføres samme ordning på SNE4231 som på SPED4010 – da de har 

samme statistikkundervisning.  MOS (seminaret) flyttes ut av emnet og over til SNE4390 i 

samsvar med endringene fra Sak 05/20. Det må gjøres noen justeringer og plasseringer av tekst, 

bl.a. vedr obligatorisk deltakelse. Det kom opp spørsmål om hvorfor antall studenter er redusert 

fra 30 til 20. Det skal undersøkes. 

Vedtak: 

Programrådet anbefaler at revidert emneplan for SNE4231 med de endringer som kom frem i 

møtet sendes til fakultetet for endelig vedtak. 

 

PR-SP 09/20 Endring i emneplan for SNE4390 

Endringene går ut på bl.a. at MOS (seminaret) er flyttet over fra SNE4231. Programrådet hadde 

innspill på at tekst om obligatoriske krav må justeres ved at noen er dobbelt opp og kan strykes. 

Det kan også strykes tekst under eksamen, siden det henvises til retningslinjene. 

Vedtak: 

Programrådet anbefaler at revidert emneplan for SNE4390 med de endringer som kom frem i 

møtet sendes til fakultetet for endelig vedtak. 

 

Diskusjonssaker:  

PR-SP 10/20 Forslag til beskrivelse av emneansvarligrollen  

Forslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe i administrasjonen samt studielederne. Forslaget 

innebærer en beskrivelse og forsøk på klargjøring av den oppgavefordeling vi har i dag, og saken 

tas opp i programrådet for å få innspill. På grunn av dårlig tid, ble ikke saken ferdig behandlet. 

Saken blir derfor satt opp på neste møte. I tillegg kan medlemmene i Programrådet i mellomtiden 

komme med skriftlige innspill til leder. Av innspill som kom opp på møtet, så var det bekymring 
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for omfanget på oppgaver til emneansvarlig ift uttelling i arbeidstimer, samt fordeling av timer 

mellom emneansvarlig og modulansvarlig (gjelder først og fremst SPED3100).  

Det bør spesifiseres mer hva som er forskjell på modul- kontra emneansvarlig. Det kom innspill 

på at administrasjonens oppgaver bør beskrives mer detaljert, det er vanskelig å se ut fra 

oversikten hva de ulike administrative oppgavene innebærer, dvs enklere språkføring. Forslag 

om å overføre noen timer forberedelse fra emneansvaruttellingen allerede i forrige semester – 

før semesteret emnet går mht til planlegging av timeplan etc. Det er noe instituttledelsen har 

bestemt seg for å gjøre. Det er utover det et ønske om utvidet uttelling for forberedelse for 

emneansvaret semesteret før. 

Vedrørende punktet om at emneansvarlig skal velge studentrepresentanter som er talspersoner – 

så ble det stilt spørsmål om det ikke burde være representanter for kullet i stedet for på 

emnenivå. Og at studenter som tar på seg en slik rolle kan få en attest på dett, samt behov for 

eventuell opplæring av representantene. Ellers ble det påpekt at det er viktig med kontinuitet i 

emneansvaret, slik at det blir lettere å utvikle emner over tid.  

 

PR-SP 11/20 Forslag til sjekkliste for emner  

På grunn av mangel på tid utsettes saken til neste møte. 

 

PR-SP 12/20 Rapporter fra emneevalueringer for høsten 2019  

På grunn av mangel på tid utsettes saken til neste møte. 

 

PR-SP 13/20 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt. 

 
Melanie Kirmess 
Faglig studieleder 

Siri Høgseth 
Administrativ studieleder 

 

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

 
 
Saksbehandler: Siri Høgseth  

+4722858303, siri.hogseth@isp.uio.no  
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