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Sakslisten ble godkjent 
 
Sak 1 – Orienteringssaker 
1 a) Referat fra møte i studieutvalget 20.6.11 ble godkjent. 

1 b) Det ble orientert om følgende vedtak som var gjort siden forrige møte: 

• Revisjon av emnet PED1360 Flerkulturell pedagogikk videreutdanning, fra 
og med våren 2011. 

• Revisjon av emnet PPU3100T - PPU Teach First Norway, med de endringene 
som fremkom i møtet. Endringene gjøres gjeldende fra og med høsten 2011.  

• Opprettelse av emnet LSS4090 - Masteroppgave. Emnet har oppstart høsten 
2011. 

• Opprettelse av deltidsemnet SPED4100D – Audiopedagogikk, med oppstart 
høsten 2011.  
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• Opprettelse av deltidsemnet SPED4200D – Logopedi, med oppstart høsten 
2011.  
 

1 c) Andreas Lund orienterte om arbeid med årsplan 2012-2014, og gikk gjennom de av de 
foreslåtte punktene som er relevante for STUVs arbeid. Årsplanen skal opp i 
fakultetsstyremøte fredag 23. september. 
 
1 d) Line Sletten orienterte kort om fakultetets arbeid med studentrekruttering. Marthe 
Amundsen leder arbeidet, og kommer til å orientere nærmere om dette i et møte i 
Studieutvalget senere i høst. 
 
 
Ordinære saker: 
 
Vedtakssaker 

Sak 2: Godkjenning av programplan for fellesgrad Master in Special and Inclusive 
Education (ERASMUS MUNDUS) (saksnr 2010/4793) 

Notat fra fakultetsdirektøren fulgte vedlagt. Studieutvalget gjorde følgende vedtak:  

Studieutvalget anbefaler at programplanen for fellesgraden Master in 
Special and Inclusive Education (ERASMUS MUNDUS) vedtas fra og med 
høsten 2011. 

I forbindelse med saken diskuterte studieutvalget problematikken rundt økonomi i fellesgrader. 
Studentrepresentantene mente at det er uheldig dersom internasjonalisering av studiene medfører 
såpass store ekstra kostnader at det går utover øvrige deler av studiene. 

Sak 3: Opprettelse av emnet Special and Inclusive Education for Learners with 
Special Needs - Master in Special and Inclusive Education (ERASMUS MUNDUS) 
(saksnr 2010/4793) 

Notat fra fakultetsdirekøtren fulgte vedlagt. Studieutvalget gjorde følgende vedtak: 

Studieutvalget anbefaler at emnet Special and Inclusive Education for 
Learners with Special Needs opprettes. Emnet har oppstart våren 2012. 

 
Diskusjonssaker 

Sak 4: Prinsipper rundt eksamen/sensur 
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Studieutvalget diskuterte ulike problemstillinger som har kommet opp i forhold til eksamen og 
sensurering. 

- Hvordan sensurere dersom kandidaten ikke overholder angitte rammer for lengde på 
oppgave?  

Det ble poengtert at der man skal ha angivelser på omfang i emnebeskrivelsen, må 
presisjonsnivået være godt nok. (For eksempel at man enten angir ”8-10 sider” med entydig 
informasjon om tekststørrelse, marger og skrifttype, eller at man angir antall ord med et 
fast slingringsmonn, i stedet for å skrive ”ca 10 sider”.) 

Dersom kandidaten ikke overholder det angitte omfanget, er det viktig at reaksjonen 
praktiseres enhetlig, altså at det får samme konsekvens uavhengig av hvilken sensor som 
sensurerer oppgaven. Det finnes ulike måter å håndtere problemstillingen på. Et alternativ 
er at man ikke vurderer overskytende sider, et annet at man automatisk får E (eller F 
dersom oppgaven er for dårlig til å få bestått karakter).  

Administrasjonen lager et notat som kan brukes som utgangspunkt for diskusjon i 
programrådene. 

- Justerende muntlig 

Notat fra Studieavdelingen angående bruk av justerende muntlig ble sendt ut med 
sakspapirene. Det er viktig at man finner riktig vurderingsform for det aktuelle emnet, og 
vurderer om justerende muntlig er den mest hensiktsmessige eksamensformen. 
Informasjon om bruk av justerende muntlig, og hvordan dette praktiseres, må komme 
tydelig fram av emnebeskrivelsen.  

Administrasjonen sender ut et kort skriv med informasjon om bruk av justerende muntlig. 

- Gruppeoppgaver 

Hvis flere kandidater skriver sammen, skal hver av dem ha egen karakter. Dersom det også 
er muntlig eksamen i tilknytning til oppgaven, bør studentene ha mulighet til å forberede 
seg. Dette innebærer at sensur for oppgaven bør foreligge senest 2-3 dager før muntlig 
eksamen avholdes. 

Sak 5: Studietilbud og opptaksrammer for studieåret 2012/2013 
Studietilbud og opptaksrammer for studieåret 2012/2013 skal opp i møte i fakultetsstyret 23. 
september. Forslaget for UV innebærer ingen endringer fra fjoråret, studieutvalget hadde ingen 
kommentarer til dette. Problematikken rundt det at man tar opp langt flere til bachelor enn det er 
plass til på masterprogrammene ble tatt opp. Ulike problemstillinger knyttet til rekruttering og 
informasjon om hva man kan bruke utdannelsene til ble diskutert. 
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Sak 6: Oppfølging av sak om tilbakemeldinger på eksamen 
Ønske om pilotering på enkeltemner for å få erfaring med dette. Ser at det kan være mindre behov 
for tilbakemelding på emner der man har blitt veiledet underveis. Kanskje er det viktigst tidlig i 
studieløpet? ISP skal ta opp diskusjonen i programrådet, PFI vurderer om det er noen av 
PED2XXX-emnene som kan være aktuelle å teste ut dette på. 

Sak 7: Oppfølging av sak om felles maler for emneevalueringer  
Til neste møte sender instituttene inn eksempler på sine skjemaer for emneevalueringer. Erfaringer 
tilsier langt større svarprosent der man deler ut skjema på papir i undervisningen og gir studentene 
tid til å fylle ut der og da, enn ved bruk av web. 

Sak 8: Digitalisering av eksamen 
Andreas Lund orienterte om arbeidet i utvalget. Kommer til å invitere studieadministrasjon inn i 
forbindelse med diskusjon rundt digitalisering av eksamen. 

Sak 9: Eventuelt 
a) Oppfølging kvalifikasjonsrammeverket. Gjøres mye arbeid på enhetene, Studieutvalget har 

tillit til dette arbeidet. Når et program med tilhørende emner er ferdig gjennomgått, og 
endringer skal vedtas, ønsker studieutvalget at dette gjøres ved at Studieutvalget mottar en 
oppsummering per program der endringene gjennomgås. 

b) Oppfølging av sak om utarbeidelse av retningslinjer for artikkelbasert master. Glenn 
Hellekjær leder gjerne utvalget, må ha med en student samt en fra PFI og en fra ISP. Øzerk 
meldte inn at Ola Erstad fra PFI kan delta, Jørgen Frost følger opp saken på ISP. 
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