
 1
 

 

Til: Studieutvalget 

 

 

Fra: Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

 
 

  

25.03.2010. 

 

Referat fra studieutvalgsmøte ved UV-fakultetet 

Mandag 22. mars 2010, fakultetsstyrerommet Helga Engs Hus 

 

 

 

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

Sigstad (ISP), Arne Skodvin (fagområdet for universitetspedagogikk), Anders Nordahl 

Hansen (studentrepresentant), Tor Rune Mandt (studentrepresentant) 

 

 

Forfall: Geir Knudsen (ILS), Per A. Brodal (Det medisinske fakultet) 

 

Fra administrasjonen: Line Sletten, Hanna Ekeli (ref) 

 

 

 

SAK 1:  FULLMAKTS- OG ORIENTERINGSSAKER 

 

Orienteringssaker: 

 

1 a) Referat fra møte i studieutvalget 08.02.10 

Referatet ble godkjent 

 

1 b) Forskrift om kvalitetssikring av høyere utdanning 

Kopi av brev fra departementet fulgte vedlagt.  Se forøvrig 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2010/Rundskriv-F-08-10-Forskrift-om-

kvalitetssikring-og-kvalitetsutvikling-i-hoyere-utdanning-og-

fagskoleutdanning.html?id=592844 

 

1 c) Studiekvalitetsrapport 

Foreløpig utkast ble delt ut i møtet. Line Sletten orienterte. 

 

ORDINÆRE SAKER: 

 

Vedtakssaker 

 

SAK 2:  OPPRETTELSE AV EMNENE UVMET4080 OG UVMET4090 

  Notat til Studieutvalget fra Fakultetsdirektøren fulgte vedlagt 

 

  Vedtak: 

Studieutvalget anbefaler å vedta opprettelsen av emnene UVMET4080 – 

Masterseminar og UVMET4090 – Masteroppgave. Omfang av veiledning på 

masteroppgave bør vurderes opp mot tilsvarende emner ved fakultetet. 

Emnene har oppstart høst 2010. 
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SAK 3:  NY KARAKTERREGEL FOR SPPT1010 – GRUNNLEGGENDE 

KOMMUNIKASJON PÅ TEGNSPRÅK. 

  Notat til Studieutvalget fra Fakultetsdirektøren fulgte vedlagt 

 

  Vedtak: 

 

Studieutvalget kan ikke se at forslaget er tilstrekkelig faglig begrunnet.  

Studieutvalget anbefaler ikke å endre karakterregel på emnet SPPT1010 fra 

bestått/ikke bestått til gradert skala med bokstavkarakterer (A-F). 

 

SAK 4: REVISJON AV PROGRAMPLAN FOR MASTER I PEDAGOGIKK, 

STUDIERETNING DIDAKTIKK OG ORGANISASJON 
 Notat til Studieutvalget fra Fakultetsdirektøren ble ettersendt. 

   

  Vedtak: 

 

Studieutvalget anbefaler å vedta den reviderte programplanen for master i 

pedagogikk, studieretning didaktikk og organisasjonslæring. Nytt navn på 

studieretningen blir Kunnskap, utdanning og læring (KUL) med to 

fordypninger (”Læreplanarbeid, undervisning og vurdering” og ”Læring, 

teknologi og arbeid”).  

 

Studieordningen gjøres gjeldende fra og med høstsemesteret 2010.  

 

Studieutvalget anbefaler opprettelse av foreslåtte  emner  på 2. semester 

innholdsmessig, men PFI bes se på ordningen hvor flere emner på 5 

studiepoeng skal avlegges parallelt, særlig med tanke på antall vurderinger. 

 

Revisjon av emnene  PED4010 og PED4030 anbefales vedtatt.  

 

Følgende emner anbefales  opprettet. Administrasjonen fastsetter emnekoder 

i samarbeid med Studieavdelingen.: 

Navn Omfang 

Kunnskap, utdanning og læring: En 

innføring 

10 sp 

Forskningsmetode og vitenskapsteori 10 sp 

Undervisning og vurdering 10 sp 

Praksis 10 sp 

Utdanning, læreplaner og undervisning 20 sp 

Læring, teknologi og arbeid 20 sp 

Masteroppgave 30 sp 

 

PFI bes vurdere følgende emner, særlig med tanke på antall vurderinger: 

Vurdering av læremidler og 

læringsressurser 

5 sp 

Kvalitetsvurdering og veiledning i 

utdanningssystemet 

5 sp 

Motivasjon og ledelse 5 sp 

Kunnskapsorganisering og læring i ulike 

profesjoner 

5 sp 

Arbeidslivspedagogikk I 5 sp 

IKT i samfunssperspektiv 5 sp 
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Den nye studieordningen innebærer at emner innenfor studieretningen 

didaktikk og organisasjonslæring som ikke lenger inngår i den reviderte 

studieretningen legges ned:  

Emnekode Emnenavn 

PED4200 Teori og praksis – Didaktikk og 

organisasjonslæring 

PED4001 Masterforberedende kurs 

PED4020 Pedagogikk som vitenskap 

PED4290 Masteroppgave – Didaktikk og 

organisasjonslæring 

 
Overgangsordning: For studenter som er tatt opp til studieretning didaktikk 
og organisasjonslæring våren 2010 eller tidligere blir det en overgangsordning 
på to år utover normert studietid. Dette innebærer at det arrangeres eksamen i 
nedlagte emner to år etter at emnet siste gang ble tilbudt ordinært. 

 

SAK 5: REVISJON AV PROGRANPLAN, MASTER I PEDAGOGIKK, 

ALLMENN STUDIERETNING. 

 Notat til Studieutvalget fra Fakultetsdirektøren fulgte vedlagt 

 

Vedtak: 

 

Studieutvalget anbefaler å godkjenne den foreslåtte revisjonen av 

programplanen. Den nye studieordningen gjøres gjeldende fra og med 

høstsemesteret 2010. Overgang fra opptak to ganger i året til opptak en gang 

i året gjøres gjeldende fra og med 2012, slik at siste vår-opptak blir med 

oppstart i vårsemesteret 2012. Deretter  vil det kun være opptak en gang i 

året, med oppstart i høstsemesteret. 

Overgangsordning: Studenter som begynte på studiet vårsemesteret 2010 

eller tidligere får mulighet til å fullføre studiene etter gammel studieordning, 

med en overgangsperiode på to år utover normert tid.  

 

 

SAK 6:  REVISJON AV PROGRANPLAN, MASTER I PEDAGOGIKK, 

STUDIERETNING PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNING. 

  Notat til Studieutvalget fra Fakultetsdirektøren fulgte vedlagt 

   

  Vedtak: 

 

Studieutvalget anbefaler å vedta den foreslåtte revisjonen av programplanen, 

samt opprettelsen av et fordypningsemne på 5 studiepoeng. Emnet PED4001 

legges ned. Den nye studieordningen gjøres gjeldende fra høstsemesteret 

2010. Overgang fra opptak to ganger i året til opptak en gang i året gjøres 

gjeldende fra og med 2012, slik at siste vår-opptak blir med oppstart i 

vårsemesteret 2012. Deretter  vil det kun være opptak en gang i året, med 

oppstart i høstsemesteret. 

Overgangsordning: Studenter som begynte på studiet vårsemesteret 2010 

eller tidligere får mulighet til å fullføre studiene etter gammel studieordning, 
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med en overgangsperiode på to år utover normert tid. Eksamen i PED4001 

tilbys dermed i to år utover siste gang emnet ordinært tilbys. 

 

SAK 7:  REVISJON AV PROGRAMPLAN FOR MASTER I 

SPESIALPEDAGOGIKK, STUDIERETNING AUDIOPEDAGOGIKK, 

SAMT REVISJON AV EMNENE SPED4110 OG SPED4120 

  Notat til Studieutvalget fra Fakultetsdirektøren fulgte vedlagt 

 

  Vedtak: 

 

Studieutvalget anbefaler å vedta forslaget til revisjon av programplan for 

master i spesialpedagogikk, samt de foreslåtte endringene i 

emnebeskrivelsene for SPED4110 –Fordypning i audiopedagogikk og 

SPED4120 – Hørselshemning i et pedagogisk, medisinsk og teknisk 

perspektiv. Studiet tilbys som deltidsstudie fra høstsemesteret 2010. 

 

 

SAK 8: EVENTUELT 

 

 

 

   

Eva-Signe Falkenberg    

leder/prodekan       Hanna Ekeli 

         seksjonssjef 


