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Til: Studieutvalget 

 

 

Fra: Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

 
 

  

2.03.2010. 

 

Referat fra studieutvalgsmøte ved UV-fakultetet 

Mandag 8.februar 2009, fakultetsstyrerommet Helga Engs Hus 

 

 

 

Tilstede: Eva-Signe Falkenberg (prodekan), Kamil Øzerk (PFI), Hanne Marie Høybråten 

Sigstad (ISP), Geir Knudsen (ILS), Per A. Brodal (Det medisinske fakultet) 

,Arne Skodvin (fagområdet for universitetspedagogikk) 

 

 

Forfall: Anders Nordahl Hansen (studentrepresentant) , Synnøve Bjørn (studentrepresentant),  

Fra administrasjonen: Line Sletten, Jonas Jøssund, Hanna Ekeli (ref) 

 

 

 

SAK 1:  FULLMAKTS- OG ORIENTERINGSSAKER 

 

Orienteringssaker: 

 

1 a) Referat fra møte i studieutvalget 30.11.09 

Referatet ble godkjent 

 

1 b) Nasjonsal kvalifikasjonsrammeverk 

Muntlig orientering fra seminar arrangert av UHR i Bergen 

 

1 c) Skikkethetsvurdering 

Sakspapirer fulgte innkallingen 

 

1 d) Generelle karakterbeskrivelser 

Sakspapirer fulgte innkallingen 

 

1 e) Arbeidsgiverundersøkelse 

Eva-Signe Falkenberg orinterte om arbeidsgiverundersøkelse 

 

1 f) Frafallsundersøkelse 

Hanna Ekeli orienterte om frafallsundersøkelse for alle bachelorprogrammer ved UiO. 

 

1 g) Testkompetanse i vitnemålstekst for master spesialpedagogikk 

Line Slette orienterte muntlig 

 

 

Fullmaktssaker: 

 

I  Forkunnskapskrav for emner i bachelorprogrammet i tegnspråk og tolking  

II. Revisjon av emnebeskrivelser PPU3120 og PPU3120D 
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ORDINÆRE SAKER: 

 

Vedtakssaker 

 

SAK 2:  REVISJON AV PROGRAMPLAN OG EMNEPLANER – MASTER IN 

COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION (CIE) 

  Notat til Studieutvalget fra Fakultetsdirektøren fulgte vedlagt 

 

  Vedtak: 

Studieutvalget godkjenner den foreslåtte revisjonen av masterprogrammet 

Comparative and International Education. 

Studiedekanen gis fullmakt til å vedta opprettelse av de foreslåtte emnene 

etter at mål og innhold er presisert. Samtidig nedlegges eksisterende emner 

innenfor programmet 

Administrasjonen fastsetter emnekoder i samråd med Studieavdelingen, og 

oppdaterer programbeskrivelse og emnebeskrivelser når emnekodene er 

bestemt.  

Den nye programbeskrivelsen gjelder fra og med kullet som begynner 

høstsemesteret 2010. 

Overgangsordning:  

Studenter som går etter gammel ordning (det vil si studenter som er tatt opp 

høstsemesteret 2009 eller tidligere) må senest fullføre programmet 

vårsemesteret 2013. Eksamener i utgåtte emner vil bli tilbudt i henholdsvis 

vår- og høstsemesteret, avhengig av når emnene normalt har gått, men det vil 

ikke bli tilbudt undervisning utover ordinært løp for 2009-kullet. 

 

 

SAK 3:  RUTINER KNYTTET TIL HJEMMEEKSAMENER OG  

ANONYMITET 

  Notat til Studieutvalget fra Fakultetsdirektøren fulgte vedlagt 

 

  Vedtak: 

 

Ved eksamen uten tilsyn skal eksamensoppgaven leveres anonymt med 

kandidatnummer. Dersom oppgaven har vært veiledet skal en annen enn 

veileder sensurere. Eventuell dispensasjon fra dette skal godkjennes av 

fakultetet. 

 

For emner hvor det er fastsatt i emneplan at veilder foretar sensur innføres 

ordningen fra høst 2010. 
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SAK 4: VEILEDERS ROLLE I SENSURKOMMISJON FOR 

MASTEROPPGAVER. 
 Notat til Studieutvalget fra Fakultetsdirektøren fulgte vedlagt 

 

Studieutvalget vedtar at følgende tekst skal stå i emnebeskrivelsen for alle 

masteroppgaveemner ved UV: 

Kommisjonen består av to sensorer, hvorav minst en er ekstern. Veileder kan 

ikke være en av disse. Hovedveileder skal delta i sensurmøtet, og er pliktig til 

å gi kommisjonen informasjon som kan ha betydning for sensuren. Dette kan 

for eksempel være opplysninger om kandidatens arbeid, eller føringer som 

veileder har lagt på kandidaten. Veileder deltar ikke i karakterfastsettelsen. 

Kommisjonen skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. Ved 

eventuell uenighet oppnevnes en ny kommisjon . 

 

 

SAK 5: OPPRETTELSE AV PROGRAMPLAN OG EMNEPLANER FOR  

PÅBYGNINGSENHET : LÆREVANSKER OG SÆRSKILTE BEHOV I 

ET SYSTEM- OG INDIVIDPERSPEKTIV. 

 Notat til Studieutvalget fra Fakultetsdirektøren fulgte vedlagt 

 

Studieutvalget vedtar  opprettelsen av studieprogrammet Lærevansker og 

særskilte behov i et system- og individperspektiv - påbygningsenhet. 

Studieutvalget godkjenner den foreslåtte programbeskrivelsen og saken 

sendes videre til Universitetsstyret for behandling. 

 

Studiedekanen gis fullmakt til å vedta opprettelse av emnene SPED3100 – 

Språkutvikling og fagrelaterte vansker, SPED3200 – Kognisjon, nevrologi og 

sanserelaterte lærevansker, SPED3300 – Psykososiale lærevansker og 

personlighetsutvikling og SPED3400 – Migrasjonsrelaterte lærevansker etter at 

mål og innhold er presisert.  

Programmet igangsettes høstsemesteret 2010, under forutsetning av 

godkjenning i Universitetsstyret. 
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Diskusjonssaker 

 

 

SAK 6:  ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED UV 

  Notat til Studieutvalget fra Fakultetsdirektøren fulgte vedlagt 

   

Studieutvalget ga tilslutning til et økt fokus på EVU ved UV. Ved UV er det 

lang tradisjon for EVU og det er viktig at fagmiljøene drar veksler på 

hverandres erfaringer.  

 

Det er et stort uutnyttet potensiale for ekstern inntjening knyttet til EVU ved 

fakultetet.  Fagmiljøene ved UV har gått glipp av større utlysninger da det ikke 

har vært en beredskap på dette området på fakultetet. 

 

Dersom det skal satses på EVU med mål om økte inntekter må det satses 

ressurser, både faglig og administrativt. Et forslag er å oppnevne en fagperson 

med særskilt ansvar for EVU som del av arbeidsplikt. 

 

Det kan være gode grunner til å styrke satsningen på fakultært nivå da hvert 

insittutt for seg kan bli for små 

 

SAK 7:  SAMMENSETTING OG MANDAT FOR STUDIEUTVALG OG 

PROGRAMRÅD VED UV. 

  Notat til Studieutvalget fra Fakultetsdirektøren fulgte vedlagt 

 

Det har vært nødvendig å foreta justeringer i dagens administrasjonsreglement 

da dagens reglement på sentrale punkter er i strid med Normalreger for 

fakulteter. Det foreslås en forenkling og tydeligere presisering av programråd 

og studieutvalgs mandat. Blant annet presiseres det at studieutvalget er et 

rådgivende organ for dekanen, og ikke et vedtaksorgan. Saken legges fram for 

fakultetsstyret 9. mars. 

 

 

SAK 8: EVENTUELT 

 

 

 

   

Eva-Signe Falkenberg    

leder/prodekan       Hanna Ekeli 

         seksjonssjef 


