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7. mai 2010 

 

Referat fra studieutvalgsmøte ved UV-fakultetet 

 
Mandag 3.5.2010, fakultetsstyrerommet Helga Engs hus 

 

 

 

 

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

(ISP), Geir Knudsen (ILS), Arne Skodvin (fagområdet for universitetspedagogikk), Anders 

Nordahl Hansen (studentrepresentant) 

 

Forfall: Per A. Brodal (Det medisinske fakultet), Tor Rune Mandt (studentrepresentant) 

 

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

 

 

Sakslisten ble godkjent 

 

 

 

SAK 1:  FULLMAKTS- OG ORIENTERINGSSAKER 

 

Orienteringssaker: 

 

1 a) Referat fra møte i studieutvalget 22.3.10 

Referatet ble godkjent 

 

1 b) Elektronisk utsending av STUV-papirer 

Line Sletten orienterte. Sakspapirene til møter i Studieutvalget vil heretter bli sendt ut per e-

post. 

 

 

 

ORDINÆRE SAKER: 

 

Vedtakssaker 

 

SAK 2:  OPPRETTELSE AV EMNET PPU TEACH FIRST NORWAY 

Notat til Studieutvalget fra Fakultetsdirektøren fulgte vedlagt. 

 

 

 

Vedtak: 
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Studieutvalget anbefaler å vedta opprettelsen av emnet PPU Teach First 

Norway, med de endringer som framkom i møtet. Oppstart blir våren 2010. 

Instituttet bes foreta de nødvendige endringer i ”Mål for emnet”. 

 

SAK 3:  OPPRETTELSE AV VEILEDER- OG MENTOREMNER VEIL4010, 

VEIL4011 OG VEIL4012 

  Notat til Studieutvalget fra Fakultetsdirektøren fulgte vedlagt.  

 

  Vedtak: 

Studieutvalget anbefaler å vedta opprettelse av emnene VEIL4010 – 

Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1, VEIL4011 – 

Profesjonskunnskap i læreryrket og VEIL4012 – Veiledning i 

lærerutdanning, med oppstart høst 2010. Dette innebærer at emnene 

VEIL8010, VEIL8020 og VEIL8030 legges ned. 

 

SAK 4: OPPRETTELSE AV EMNET MASTEROPPGAVE – KUNNSKAP, 

UTDANNING OG LÆRING 

  Notat til Studieutvalget fra Fakultetsdirektøren fulgte vedlagt. 

 

  Vedtak: 

Studieutvalget anbefaler å vedta opprettelse av emnet Masteroppgave – 

Kunnskap, utdanning og læring, med de endringer som framkom i møtet. 

Oppstart blir våren 2012. 

 

SAK 5: REVISJON AV PROGRAMPLAN MASTER I PEDAGOGIKK, 

STUDIERETNING KUNNSKAP, UTDANNING OG LÆRING, 

SAMT OPPRETTELSE AV EMNENE ”KUNNSKAPSORGANISERING 

OG LÆRING I ULIKE PROFESJONER” OG ”VURDERING” 

  Notat til Studieutvalget fra Fakultetsdirektøren fulgte vedlagt. 

 

  Vedtak: 

a) Studieutvalget anbefaler å vedta revidert programbeskrivelse for 

masterprogrammet i pedagogikk, studieretning ”Kunnskap, utdanning 

og læring” (KUL), PFI. Studieretningen har oppstart høsten 2010. 

 

b) Studieutvalget anbefaler å vedta opprettelse av emnet 

”Kunnskapsorganisering og læring i ulike profesjoner”, med oppstart 

våren 2011. 

 

 

c) Studieutvalget anbefaler å vedta opprettelse av emnet ”Vurdering”, med 

oppstart våren 2011. 

 

 

Diskusjonssaker 

 

SAK 6:  EMNEEVALUERINGER VED UV 
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Notat til Studieutvalget fra Fakultetsdirektøren fulgte vedlagt. Saken måtte 

utsettes da notater som skulle ettersendes ikke var klare. Studieutvalget hadde 

en kort, generell diskusjon rundt temaet. 

 

SAK 7: HØRINGSUTKAST TIL STRATEGISK PLAN UV 

  http://uv.uio.no/omenheten/strategiskplan/2010-20/index.html  

Eva-Signe Falkenberg orienterte i møtet. Studieutvalget diskuterte 

høringsutkastet. Man ble enige om at alle skulle sende inn innspill til Line 

Sletten innen torsdag 6. mai, slik at innspillene kunne sammenfattes og sendes 

ut til Studieutvalget på e-post fredag 7. mai, og deretter sendes inn til fakultetet 

som høringsinnspill innen fristen 10. mai. 

 

 

SAK 8: SEMINAR FOR STUV VEDRØRENDE 

KVALIFIKASJONSRAMMEVERKET 

 Line Sletten orienterte i møtet. Det er ønskelig å arrangere et seminar for å 

kunne utarbeide retningslinjer og maler for UV-fakultetets videre arbeid med 

kvalifikasjonsrammeverket. Seminaret bør legges til høsten. Forslag til mulige 

datoer framlegges på ekstraordinært møte i Studieutvalget 19. mai. 

 

SAK 9: EVENTUELT 

 

a) Det arrangeres ekstraordinært møte i Studieutvalget onsdag 19. mai kl 

12.15 på rom 494, Helga Engs hus. På dette møtet skal Studieutvalget 

diskutere  bachelorprogrammet i tegnspråk og tolking, som ble vedtatt 

nedlagt i instituttstyremøte 28. april. Studentrepresentanten oppfordret ISP 

til å gå ut med informasjon til studentene om videre saksgang, i tillegg til at 

studentrepresentantene informerer.  

 

b) Anders Nordahl Hansen orienterte om at det var siste gang han deltok i 

Studieutvalget.  

 

 

c) Eva-Signe Falkenberg orienterte om at hun av helsemessige årsaker ser seg 

nødt til å trekke seg som studiedekan. Hun fortsetter fram til 1. juli. 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Signe Falkenberg 

leder/ prodekan       Line Sletten 

seksjonssjef 

http://uv.uio.no/omenheten/strategiskplan/2010-20/index.html

