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Dato: 28.10.2021 

 Saksnr..: 2021/632 

Referat fra programrådsmøte – 26.10.2021. Tid: 14:00 – 16:00. 

Sted: Møterom 494 og Videomøte på Zoom 

Tilstede: 

Representanter for bachelorprogrammet: Christian Brandmo, Gunnar Bjørnebekk (vara) 

Representanter for masterprogrammet: Åste Mjelve Hagen, Riikka-Maija Mononen (vara) 

Studentrepresentanter: Malin Stilger, Muhammed Adeel Mehmood (vara) 

Fra instituttledelsen: Instituttleder Ona Bø Wie under sak 23/21. 

Referent: Siri Høgseth (administrativ studieleder) 

Meldt forfall: Imac Maria Zambrana, Luca Tateo og Allison Passaneau 

Referat fra møte 07.09.2021 ble godkjent i møtet.  

 

Orienteringssak 

PR-SP 22/21 Saker godkjent av STUV/dekan 

Ingen saker. 

 

Diskusjonssak 

PR-SP 23/21 Vedtatt emnestruktur og emnerevideringer  

Instituttleder Ona Bø Wie deltok i møtet for å redegjøre for bakgrunnen for saken: 

Når vi har evalueringer og endringer i programmene, så har det vært en lang og forankret prosess 

før endelig struktur blir vedtatt. Så går tiden, og emner blir endret – det kan være små eller større 

endringer - og det kan også være at forutsetningene i den vedtatte emnestrukturen endres.  

Programrådet inviteres til en diskusjon for hvordan sikre at den vedtatte emnestrukturen beholdes. 

Det er en utfordring da det har vært mye utskiftninger i personale siden emnestrukturen ble 

vedtatt, så dette er særlig viktig ved nyansettelser: Det må sikres at fremtidige emneansvarlige 
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kjenner til den vedtatte strukturen. Det er viktig å understreke at dette ikke skal gå på bekostning 

av den enkelte emneansvarliges handlingsrom for å gjøre endringer i undervisningen og revidere 

emnet. Men det må gjøres innenfor de rammene som er bestemt i den vedtatte strukturen.  

I diskusjonen kom det opp spørsmål om hvorvidt det er klart nok hvordan revidering av emner 

foregår med tanke på behandling. Det bør tydeliggjøres hva programrådet skal behandle, og hva 

som er eventuell prosess videre/alternative prosesser. Mandatet for programrådet er ikke tydelig 

for alle.  

Emnestrukturdokumentet må være tilgjengelig for alle, særlig må nyansatte få en innføring i at 

disse føringene ligger der, slik at formålet og strukturen ivaretas ved emnerevideringer. 

Emnerevideringen skal være tro mot opprinnelig programstruktur helt til programmet blir 

revidert. 

Det er viktig at programrådet ikke skal være kontrollorgan, det viktigste er å sikre at alle ansatte 

kjenner til den vedtatte emnestrukturen. 

Videre oppfølging: 

Det vedtatte emnestrukturdokumentet gjøres tilgjengelig for alle ansatte på de interne 

undervisningsressurssidene. Det sees også på om prosessen rundt revidering av emner skal 

beskrives nærmere og mer detaljert enn det gjør i dag. Det bør også sees på mandatet til 

programrådet, og hvilke ressurser som skal ligge på programrådets nettsider.  

 

PR-SP 24/21 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt. 

 

Kristine Stadskleiv 

Faglig studieleder 

 
Siri Høgseth 
Administrativ studieleder 
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