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Referat fra studieutvalgsmøte ved UV-fakultetet 
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Engs hus 

 

 

 

 
Til stede: Andreas Lund (prodekan), Rune Mandt (studentrepresentant), Mette Hvam Vatne 

(studentrepresentant), Thomas de Lange (fagområdet for universitetspedagogikk), Kamil Øzerk (PFI), 

Jørgen Frost (ISP) 

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

Fra administrasjonen: Anne-Mette Nessøe, Line Sletten (ref) 

 

 
Sakslisten ble godkjent 

 

 

SAK 1:  ORIENTERINGSSAKER 

 

1 a) Referat fra møte i studieutvalget 13.9.10. 

Referatet ble godkjent, med endring som framkom i møtet. 

 

1 b) Teach First 

Opprettelse av studieprogrammet Teach First ble godkjent i Studiekomiteen i møte 21.10. 

 

1 c) MA EYS 

Fellesgraden MA EYS ble godkjent i Studiekomiteen i møte 21.10. 

 

1 d) Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring.  

Høringssvar fra UV ble sendt 22. oktober. Det ble orientert muntlig om dette i møtet. 

 

1 e) Nye studieplasser til UV i statsbudsjettet 

Det ble orientert muntlig om dette i møtet 

 

1 f) Masterstipend ved UV 

Det ble orientert muntlig om dette i møtet. Dekanen har vedtatt nye retningslinjer for 

masterstipend, for å bedre oppnå hovedformålet med å knytte masterstudentene til 

forskergruppene, og for å gjøre saksbehandlingen enklere og mer gjennomsiktig. Søknadsfrist 

for høstsemesteret 2010 er 15. november. Det dukket opp spørsmål i møtet i forhold til krav 
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til budsjett og behandlingsprosessen, i forhold til om det er for mye byråkrati knyttet til dette, 

og om det er hensiktsmessig at  det skal være krav om tilknytning til forskergrupper, eller om 

det er like aktuelt med tilknytning til forskningsprosjekter. Det ble uttrykt bekymring for at 

dette medfører ekstraarbeid for forskergruppelederne. Studentene uttrykte at man satte pris på 

ordningen med masterstipend, og at en fordel med å knytte det opp til forskergrupper i stedet 

for forskningsprosjekter er at det gir en større frihet for studenten. Problemstillingene som 

kom opp i diskusjonen, tas videre med dekanen. 

 

ORDINÆRE SAKER: 

 

Vedtakssaker 

 

SAK 2:  REVISJON, NEDLEGGELSE OG OPPRETTELSE AV EMNENE 

PED2730/T, PED2750/T, PED2780, PED2720T OG PED2710, PFI  

Notat til Studieutvalget fra Fakultetsdirektøren fulgte vedlagt. Saksnr i ephorte 

er 2008/2378. 

 

  Vedtak:   

Studieutvalget anbefaler å vedta: 

Opprettelser: 

 Opprettelse av emnet PED2710 – Læringsdesign, med oppstart våren 2012. 

 Opprettelse av emnet PED2720 – Organisasjonslæring, med oppstart våren 

2011. (videreføring av PED2720T under ny emnekode - med enkelte 

revisjoner) 

 

Revisjoner: 

 

 Revisjon av emnet PED2750 – Læring og ny teknologi, med endring av navn 

og innhold fra og med vår 2011. 

 

Nedleggelser: 

 

 Nedleggelse av emnet PED2720T – Organisasjonslæring, fra og med våren 

2011. Overgangsordning ivaretas av at emnet PED2720 tilbys.  

 Nedleggelse av emnet PED2730T – Arbeidslivspedagogikk, fra og med våren 

2011. Overgangsordning ivaretas gjennom at emnet PED2730 fortsatt tilbys. 

 Nedleggelse av emnet PED2750T - Læring og ny teknologi, fra og med 

våren 2011. Overgangsordning ivaretas av at emnet PED2750 fortsatt tilbys.  

 Nedleggelse av emnet PED2780 – IKT og læring i arbeidslivet, fra og med 

våren 2011, med overgangsordning i ett år der kun eksamen tilbys. 
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SAK 3:  OPPRETTELSE AV EMNE PED4051 – VEILEDNING, 

MASTERPROGRAMMET I PEDAGOGIKK. 

Notat til Studieutvalget fra Fakultetsdirektøren fulgte vedlagt. Saksnr i ephorte 

er 2010/4944. 

 

Vedtak: 

 

Studieutvalget anbefaler å vedta opprettelsen av emnet PED4051 – 

Veiledning, med oppstart vår 2011, med endringen som framkom i møtet. 

(Under punkt 6 – Vurdering og eksamen, presiseres omfanget på 

studiekravet til 8-10 sider).  

 

Studieutvalget anbefaler også instituttet å se på om det er muligheter for 

koordinering med ILS innenfor dette fagområdet. 

 

 

SAK 4: REVISJON AV MASTERPROGRAMMET I SPESIALPEDAGOGIKK  

Notat til Studieutvalget fra Fakultetsdirektøren fulgte vedlagt. Saksnr i ephorte 

er 2008/2351. 

 

  Vedtak: 

 

Studieutvalget anbefaler å vedta de foreslåtte endringene i 

masterprogrammet i spesialpedagogikk, fra og med opptaket høst 2011. 

 

 

Diskusjonssaker 

 

SAK 5:  ARTIKKELBASERTE MASTEROPPGAVER 

Studiedekan orienterte i møtet. Utvalget diskuterte ulike problemstillinger og 

utfordringer knyttet til denne typen masteroppgaver. Studieutvalget kom fram 

til at det skal nedsettes et utvalg som skal se på problemstillingene, dekanatet 

involveres. 

 

SAK 6: IMPLEMENTERING AV KVALIFIKASJONSRAMMEVERKET 

Studiekomiteen har nå vedtatt en veiledning for UiOs bruk av nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk. Veiledningen ble sendt ut til Studieutvalget med 

sakspapirene for møtet. 

 

Utvalget diskuterte hvordan UV skal oppnå målet om å ha implementert 

kvalifikasjonsrammeverket innen utgangen av 2012.  

 

Dette vil være en mulighet til å forbedre sammenhengen i program- og 

emnebeskrivelsene, og gjøre forventningene til studentene tydeligere. Det er 

viktig at fagmiljøene er dypt involvert i arbeidet, men dette krever også at det 

settes av ressurser til dette arbeidet. UV bør være et foregangsfakultet, og gjøre 

en god jobb med implementeringen av kvalifikasjonsrammeverket med tanke 

på studiekvaliteten. 
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Fagområdet for universitetspedagogikk vil kunne bidra med verdifull 

kompetanse i arbeidet, og det er viktig å involvere dem. Det kom også innspill 

om at det er viktig at programrådene er involvert i arbeidet. 

 

Det er viktig at implementeringen ikke medfører unødig byråkratisering. En 

mulighet for gjennomføring er at det først gjøres i mindre omfang, ved et eller 

to programmer, og at erfaringene fra dette arbeidet videreformidles til øvrige 

fagmiljøer for bruk i den videre implementeringen ved fakultetet.  

 

Studieutvalget følger opp saken videre. 

 

 

SAK 7:  OPPFØLGING AV SAK 8b FRA MØTE 13.9.10 – BRUK AV INTERN 

ARBEIDSKRAFT 

 Andreas orienterte i møtet. Det finnes flere ulike muligheter, men det er ikke 

fritt fram for å betale for merarbeid. Mulige løsninger: 

- Bytteløsninger (rent bytte) 

- Kjøpe tjenester internt (opptil 300 timer) ved akutt behov (akutt sykdom 

osv). 

- Planlegge med under 100% arbeidsplikt (f.eks 90-95%), slik at man har 

rom for sensurarbeid, forelesninger osv i tillegg. 

 

Studieutvalget diskuterte hvilke muligheter vi har for å få endret dette. Et av 

problemene er at alle har fulle arbeidsplaner. Inntrykket er at alle fakulteter 

opplever tilsvarende problemer med reglene ved bruk av intern arbeidskraft, så 

problemet vil vedvare. Særlig problematisk for Fagområdet for 

universitetspedagogikk.  

 

Oppfølging: be dekanen holde saken oppe, fremme problemstillingene for 

rektor, fortsatt holde saken varm. 

 

 

SAK 8: EVENTUELT 

 

  8 a) Møteplan for vår 2011.  

Ingen innspill på møteplanen. Møtedatoer for vårsemesteret 2011 blir altså 7. 

februar, 28. mars, 9. mai og 20. juni, alt mandager 12.15-15. 

 

8 b) Studentrepresentanter i studieutvalget 

Får innspill på nye studentrepresentanter etter møte inneværende uke 

 

 

 

 

Andreas Lund 

leder/ prodekan       Line Sletten 

seksjonssjef 


