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Saksliste 

 

Sakslisten ble godkjent 

 

Sak 1 – Orienteringssaker 

1 a) Referat fra møte i studieutvalget 7.2.11 ble godkjent. Andreas Lund hadde en kort orientering 

om oppfølging av sak 5 fra forrige gang. Problemstillingen er spilt inn til UiO sentralt som problem 

i forbindelse med rapportering på arbeid med årsplanen, og tas ellers opp ved anledning. 

1 b) Vedtak gjort siden forrige møte: 

Opprettelse av emnene følgende emner i masterprogrammet Comparative and 

International Education: 

EDU4100 - Introduction to Comparative and International Education, oppstart høsten 

2010.  

EDU4110 - National and International Policies and Planning on Education and 

Development, oppstart høsten 2010. 

EDU4150 - General Research Methods, oppstart høsten 2010. 

EDU4200 - Core Focus Areas in Comparative and International Education, oppstart 
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våren 2011. 

EDU4250 - Applied Research Methods and Statistics, oppstart våren 2011. 

EDU4300 - Targeted Issues in Comparative and International Education, oppstart høsten 

2011. 

EDU4310 - Thesis Proposal Writing and Thesis Research Seminars, oppstart høsten 2011. 

EDU4350 - Advanced Applied  Course in Research Methods, oppstart høsten 2011.  

EDU4490 – Thesis, oppstart våren 2012. 

Revisjon av programplanen for masterprogrammet i spesialpedagogikk fra og med opptak for 
høsten 2011: 
  

a) endring av navn på de to linjene/studieretningene i masterprogrammet til henholdsvis 
studieretning for spesialpedagogisk rådgivning og studieretning for 
spesialpedagogisk arbeid i skolen.  

 
b) revisjon av opptakskravet til masterprogrammet i spesialpedagogikk, studieretning for 
spesialpedagogisk arbeid i skolen. 

 
Opprettelse av emnet LSS4010 – Forskningsmetode, masterprogrammet i lesing og skriving i 

skolen. 

Sakene ble tatt til etterretning. 

1 c) Andreas Lund og Line Sletten orienterte om aktuelle undersøkelser som angår våre kandidater. 

Arbeidsgiverundersøkelsen (ble presentert 14. mars: http://www.uv.uio.no/for-

ansatte/aktuelt/aktuelle-saker/2011/arbeidsgiverundersokelsen2011.html ) og frafalls- og 

mobilitetsundersøkelsen (kommer i begynnelsen av april). 

Ordinære saker: 

 

Vedtakssaker 

Sak 2: Opprettelse av videreutdanningsemne Språk og leseveiledning 5.-10. trinn 

Notat fra fakultetsdirektøren fulgte vedlagt. Studentrepresentantene kommenterte at 

emnebeskrivelsene er blitt klarere.  

Studieutvalget fattet følgende vedtak: 

Studieutvalget anbefaler opprettelse av emnet SPED4020 – 

Spesialpedagogisk utviklingsarbeid, med oppstart høsten 2011. 

 

http://www.uv.uio.no/for-ansatte/aktuelt/aktuelle-saker/2011/arbeidsgiverundersokelsen2011.html
http://www.uv.uio.no/for-ansatte/aktuelt/aktuelle-saker/2011/arbeidsgiverundersokelsen2011.html
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Sak 3: Opprettelse av emnet SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid innenfor 

masterprogrammet i spesialpedagogikk 

Notat fra fakultetsdirektøren fulgte vedlagt.  

Studieutvalget fattet følgende vedtak: 

Studieutvalget anbefaler opprettelse av emnet SPED4942 – Språk- og 

leseveiledning 5. – 10. trinn, med oppstart høsten 2011. Instituttet ser på om 

formulering rundt omfang av oppgaven skal tydeliggjøres før vedtak fattes, 

og sender fakultetet et notat vedlagt oppdatert emnebeskrivelse. 

 

Diskusjonssaker 

Ingen diskusjonssaker 

Sak 4: Eventuelt 

a) Studentene meldte en sak som vil bli tatt opp i neste møte, angående begrunnelse på 

karakter. Studentutvalget har vedtatt å arbeide for automatisk begrunnelse på alle 

vurderinger, og ønsker å lage en handlingsplan i samarbeid med fakultetet. Det vil komme 

et notat fra studentene til neste møte i Studieutvalget. Saken er også tatt opp med 

dekanatet. 

Studieutvalget diskuterte problemstillingen. Dette er noe som vil måtte diskuteres på 

enhetene. Gode tilbakemeldinger gir læringsutbytte, samtidig som det her er en 

problematikk knyttet til ressurser og kostnader, og hvor det er mest formålstjenlig å legge 

inn ressursene. 

b) I det neste møtet vil det bli en ny runde med oppdatering på arbeidet med 

implementeringen av kvalifikasjonsrammeverket. Det arbeides også videre med publisering 

av evalueringer og inkludering av studentene i arbeidet med evalueringer. Kvalitetsarbeidet 

må synliggjøres på nettsidene. 
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