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Saksliste
Sakslisten ble godkjent
Sak 1 – Orienteringssaker
1 a) Referat fra møte i studieutvalget 29.2.12 ble godkjent
Ordinære saker:
Vedtakssaker
Sak 2: Forvaltning og videreutvikling av studieprogrammene ved UV
Notat fra fakultetsdirektøren fulgte innkallingen. ILS presiserte at det foreslåtte studiet i
utgangspunktet ikke innebærer endringer i de fagdidaktiske masterfordypningene i
lektorprogrammet, men at emner fra det foreslåtte programmet vil kunne inngå i fagtilbudet for
lektorstudentene. Studieutvalget fattet følgende vedtak:
Studieutvalget mener det reviderte forslaget fra ILS tilfredsstiller formkravene
gitt av STA, og har ingen vesentlige merknader til redegjørelsene som er gitt
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mht. samfunnsbehov, rekrutteringspotensial og ressurstilgang. Studieutvalget
anbefaler at fakultetet videresender forslaget til Studieavdelingen med
prioritering slik fakultetsstyret har bestemt
Diskusjonssaker
Sak 3: Bruk av digital teknologi i studier
Andreas Lund innledet. Studieutvalget diskuterte overgang fra prosjekter til ordinær aktivitet.
Hvordan motivere, behov for støttestruktur. Ideer for høstsemesteret: workshops angående
Illuminate/fronter, wiki, tilknytte studenter til forskergrupper? Bruk av digital teknologi i studier
er aktuelt i forbindelse med senter for fremragende utdanning, en av arbeidspakkene handler om
IKT og læring, dette er en anledning til å synliggjøre praksiser/dele erfaringer. Mulig å ta opp
temaet i personalmøter, kanskje tilby småpresentasjoner a la lynkursdagene for å vekke interesse,
også åpne for studentene? En mulighet for instituttene er å bruke stipendiater aktivt, undersøke
om noen av dem kan være forankringspunkter. Mulig barriere i forhold til en del tiltak er
opphavsrettsproblemstillinger. Ex.phil har alle forelesninger på podcast, interessant å finne ut
hvordan de har løst opphavsrettsproblemstillinger.
Sak 4: Begrunnelse på karakter
Oppfølging av tidligere sak om forsøk med automatisk begrunnelse på karakter. PFI var ikke
tilstede i møtet. Studentene har vært i kontakt med PFI, utkast til skjema skal være klart. De har
også diskutert muligheten for å få ut begrunnelsen via Fronter. ISP har diskutert saken i
programrådsmøte, men har ikke konkludert. Dette er et ressursspørsmål. Det er aktuelt å prøve ut
på noen mindre emner på årsenheten i spesialpedagogikk nå i vårsemesteret. ILS har testet ut
automatisk begrunnelse i ex.paed., dette er ressurskrevende, så ser på mulighet for å bruke et
standardisert skjema.
Sak 5: Bruk av justerende muntlig og vektet muntlig
Oppfølging av tidligere diskusjon. PFI var ikke tilstede i møtet, men har noen emner med
justerende muntlig. ILS har i liten grad justerende muntlig. ISP har noen emner med justerende
muntlig. Studentrepresentantene mener vekting er mer transparent, og mener at det bør være
begrunnet hvorfor man velger det alternativet man gjør når man bestemmer vurderingsordning.
Viktig at det er et bevisst valg, og at vurderingsordningen er tydelig beskrevet i emnebeskrivelsen.
Sak 6: Bruk av markedsundersøkelser
Bør markedsundersøkelser brukes for å forbedre beslutningsgrunnlaget i studierelaterte saker?
Notat fra Studentutvalget vedlagt. Potensielt rekrutteringsgrunnlag er en del av
beslutningsgrunnlaget ved opprettelse av nye studier, jfr bestilling fra Studieavdelingen angående
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innmelding av nye studier. Om dette evt også skal innebære markedsundersøkelser som foreslått er
et ressursspørsmål, og er et tema som eventuelt hører inn under fakultetsstyret.
Sak 7: Evt
Ingen saker til eventuelt.
Med vennlig hilsen
Andreas Lund
Leder/prodekan for studier
Bård Kjos
Fakultetsdirektør
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