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Sak 1 – Orienteringssaker 

1 a) Referatet fra møte i studieutvalget 13.12.10 ble godkjent 

1 b) Revisjon av opptaksregler og overgangsordning for master i spesialpedagogikk (saksnr 

2008/2351 i ephorte). Nessøe orienterte muntlig.  

Øzerk spilte inn at ISP bør gå gjennom opptaksreglene for å sikre seg at studenter med bachelor i 

pedagogikk som kvalifiserer for opptak til studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning ved 

masterprogrammet i pedagogikk, også kvalifiserer for opptak ved masterprogrammet i 

spesialpedagogikk, linje for PP-rådgivere. 

1 c) Orientering angående Internt handlingsrom (http://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/) Sletten orienterte muntlig. 

Studieutvalget spilte inn at en forenkling i forhold til rutiner rundt bruk av intern arbeidskraft fra 

andre enheter ville være positivt (se også egen sak under eventuelt). Det ble også spilt inn at 

nettsidene til UiO ikke alltid er så enkle å navigere i, det er for eksempel problematisk at ikke alle 

fakulteter ved UiO vises på forsiden til UiO, men at man må lete seg fram. 

1 d) Orientering angående flytting av studiene i tegnspråk og tolking. Sletten orienterte kort om 

den studieadministrative delen av prosessen. Det ble tatt opp at det er trist å miste gode kollegaer 

og en del av det faglige mangfoldet. Lund følger opp i forhold til spørsmål om markering. 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/
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1 e) Orientering om kvalitetsrapport 2010 (saksnr 2011/1190 i ephorte) Sletten orienterte kort om 

bestillingen som er sendt ut til instituttene.  

I forlengelse av denne saken ble det tatt opp at en standardisert evalueringsmal for fakultetet 

kunne være ønskelig, fortrinnsvis gjennom bruk av IKT. Studieutvalget setter av tid til å gjennomgå 

dette i et møte. 

1 f) Orientering om lærerutdanningsutvalget. Lund orienterte om utvalget. Utvalget er et 

hurtigarbeidende utvalg som skal se på finansiering og organisering av lærerutdanningene ved 

UiO. Det er bredt sammensatt, og har hatt sitt første møte. Utvalget skal levere sin anbefaling 

innen 1. april. 

I forlengelse av denne saken diskuterte studieutvalget hvordan man kan se på andre utdanninger 

på fakultetet relatert til dette, siden vi har flere praksistunge studier. Fakultetet ønsker å få flere av 

våre utdanninger anerkjent som profesjonsstudier. 

1 g) Orientering angående fagområdet religion- og etikkdidaktikk. Lund orienterte kort om at ILS 

gjør en konsekvensutredning i forhold til fagområdet, og kommer tilbake til saken når det blir 

aktuelt. 

 

Ordinære saker: 

 

Vedtakssaker 

Sak 2 – Opprettelse av emnet LSS4010 – Forskningsmetode, masterprogrammet 

Lesing og skriving i skolen. (Ephortesaksnr 2010/7387) 

Notat fra fakultetsdirektøren fulgte vedlagt. Jørgen Frost orienterte om saken i møtet. Det var gjort 

endringer i emnebeskrivelsen etter at papirene ble sendt ut, det nyeste forslaget ble derfor delt ut i 

møtet. 

Studieutvalget fattet følgende vedtak: 

Studieutvalget anbefaler å vedta opprettelse av emnet LSS4010 – 

Forskningsmetode (1-7) (5-10), med oppstart høsten 2011, med de endringer 

som framkom i møtet. Oppdatert emnebeskrivelse oversendes 

fakultetssekretariatet fra PFI før endelig vedtak om opprettelse kan gjøres av 

dekanen. 
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Diskusjonssaker 

 

Sak 3: Kvalifikasjonsrammeverket 

ISP og PFI orienterte om sitt arbeid med implementering av kvalifikasjonsrammeverket.  

PFI: Har valgt å sette ned et utvalg som lager eksemplariske emnebeskrivelser, ett fra hvert 

studieprogram. Disse går deretter til instituttledelsen, og kan brukes som mal i det videre arbeidet. 

I tillegg setter instituttet ned et panel med fokus på bachelorprogrammet (periodisk 

programevaluering). Utvalget koordineres av Ulvund, og det vil inngå eksterne medlemmer. I 

arbeidet vil panelet bli bedt om å svare på en del spørsmål om studiene, som å se på 

sammenhengen mellom ulike kurs gitt i samme semester, og sammenhengen mellom semestrene 

(progresjonen). Panelet vil få tilgang til studieplaner og evalueringer som bakgrunnsdata. 

ISP: Hadde et internt kick off-seminar i januar. Hver emneansvarlig har ansvaret for å gjennomgå 

sine egne emner. Så brukes teamutvalgene til å diskutere i, her vil man få en god mulighet til å få 

gode diskusjoner om kvaliteten i utdanningen. De nye emnebeskrivelsene leveres inn, og et 

koordineringsutvalg skal se på sammenhengen mellom emnebeskrivelsene og helheten i 

programmet. En viktig ting å se på er hvordan man kan få rom til mer fleksibilitet i emnevalgene 

med de ressursene man har. Planen er at dette arbeidet skal være ferdig ca 1. juni, og deretter 

behandles i ledelsen og sendes til programrådet. 

De Lange påpekte at det er interessant og nyttig at PFI og ISP har valgt to ulike strategier. 

Sak 4: Artikkelbaserte avhandlinger 

Saken har vært oppe i studieutvalget tidligere. Lund foreslo at det nedsettes et utvalg med en 

representant fra hvert institutt, som utarbeider forslag til retningslinjer for artikkelbaserte 

masteravhandlinger. Målet er å jobbe med dette fram mot sommeren. Glenn Hellekjær ved ILS er 

villig til å lede utvalget. Studieutvalget støttet forslaget, og studielederne fra PFI og ISP tar saken 

opp med sine fagmiljøer og finner en person hver. 

Sak 5: Eventuelt 

Problemer med å bruke interne ressurser fra andre enheter ble tatt opp på nytt. Dette er også 

problematisk selv mellom instituttene på UV, det er problematisk å få lagd avtaler. Kan man finne 

en lokal løsning for UV? Kan det eventuelt finnes en løsning for hele UiO i forhold til å lage regler 

som gjør at man lettere kan bruke vitenskapelige fra andre enheter? Problemet går utover 

studiekvaliteten og tverrfagligheten. Lund tar saken videre. 

 

Andreas Lund 

Leder/prodekan for studier    Bård Kjos 
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