Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Universitetet i Oslo

Dato:29.2.2012
Deres ref.:
Vår ref.:
2011/15914 LINESL

Referat fra møte i studieutvalget ved UV-fakultetet
Onsdag 29.2.12, kl 10-12, Fakultetsstyrerommet, Helga Engs hus
Til stede:
Andreas Lund (leder), Rolf Mikkelsen (ILS), Kamil Øzerk (PFI), Jørgen Frost (ISP), Ulrik Meisner
(studentrepresentant), Kristine L. Marthinsen (studentrepresentant)
Fra administrasjonen: Anne-Mette Nessøe, Line Sletten (ref)
Forfall: Anders Malthe-Sørenssen (ekstern), Thomas de Lange (fagområdet for
universitetspedagogikk).

Saksliste
Sakslisten ble godkjent
Sak 1 – Orienteringssaker
1 a) Referat fra møte i studieutvalget 30.1.12 ble godkjent.
1 b) Vedtak siden forrige møte:







Opprettelse av emnene PUPILS3010 og PUPILS3020
Opprettelse av emnene PPU3210 og PPU3220
Opprettelse av ny programplan for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) heltid, inkludert
opprettelse av to studieretninger innenfor programmet, en for ordinær PPU heltid og en for
pilotprosjektet PUPILS.
Revisjon av programplan for bachelorprogrammet i spesialpedagogikk, endring av
emnerekkefølge.
Revisjon av programplan for bachelorprogrammet i pedagogikk, endring av emnerekkefølge
første studieår.
Revisjon av programplan for bachelorprogrammet i pedagogikk, endring av omfang av
avsluttende fordypning i pedagogikk
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1 c) Forslag om innføring av kjønnspoeng ved opptak til bachelorprogrammer ved UV
Uttalelse fra UVs likestillings- og mangfoldsutvalg lå vedlagt innkallingen. Studieutvalget ble
orientert om at UV melder inn at fakultet ikke ber om innføring av kjønnspoeng for opptak til våre
grunnstudier.
Studentene mener på et prinsipielt grunnlag at kjønnspoeng er en dårlig ide. Både fordi det er
urettferdig, og fordi det ikke går til kjernen av problemet, men kan bli en sovepute. Det kan også
medføre dårligere studiekvalitet ved at inntakskvaliteten blir dårligere.
Ordinære saker:
Vedtakssaker
Sak 2: Opprettelse emnet PED3001 – Fordypning i pedagogikk med
bacheloroppgave (Ephortesak 2008/2378)
Notat fra fakultetsdirektøren fulgte innkallingen. Studieutvalget ønsker en presisering i
emnebeskrivelsen av at studentene får sensur på den skriftlige delen senest to dager før muntlig
eksamen. Studieutvalget fattet følgende vedtak:
Studieutvalget anbefaler å vedta opprettelse av emnet PED3001 –
Fordypning i pedagogikk med bacheloroppgave, med de endringer som
fremkom i møtet. Emnet har oppstart høsten 2012.

Sak 3: Opprettelse av emnene PPU2002LEP - Praksis i Lektorprogrammet – del 2 og
PPU2003LEP - Praksis i Lektorprogrammet – del 3 (Ephortesak 2011/15227)
Notat fra fakultetsdirektøren fulgte innkallingen. Studieutvalget fattet følgende vedtak:
Studieutvalget anbefaler å vedta opprettelse av emnene:
a) PPU2002LEP - Praksis i Lektorprogrammet – del 2
b) PPU2003LEP - Praksis i Lektorprogrammet – del 3
Emnene har oppstart høsten 2012
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Sak 4: Forvaltning og videreutvikling av studieprogrammer ved UV
Notat fra fakultetsdirektøren fulgte innkallingen. Studieutvalget fattet følgende vedtak:
Det arbeides mot en fusjon mellom Intermedia og Pedagogisk
forskningsinstitutt fra 1.1.2013. Siden dette er en pågående prosess, er ikke
alle forhold rundt premissene for fusjonen avklart enda.
Studieutvalget anbefaler at fakultetet arbeider for tildeling av nye
studieplasser i forbindelse med den planlagte fusjonen.
Studieutvalget støtter også tildeling av nye studieplasser til et toårig faglig
og fagdidaktisk mastertilbud ved Institutt for lærerutdanning og
skoleforskning.
Studieutvalget støtter nedlegging av studietilbudet i veiledning og
mentoring, med mindre UiO får tildelt studieplasser til dette tilbudet slik at
finansiering sikres.
Studieutvalget ser ikke at vi verken har grunnlag for eller mandat til å kunne
anbefale prioritering mellom innspillene for kortsiktige og langsiktige planer
for utvikling av studietilbudet.

Sak 7: Opprettelse av masterprogrammet i læring og mediedesign
Notat fra fakultetsdirektøren samt notat fra Pedagogisk forskningsinstitutt ble ettersendt før møtet.
Studieutvalget fattet følgende vedtak:
Studieutvalget anbefaler at instituttet arbeider videre med utvikling av
masterprogrammet i en form som kan skape mer intern enighet. Opprettelsen
av programmet forutsetter at fakultet får tildelt nye studieplasser samt
endelig vedtak i Studieutvalget av et revidert program. Studieutvalget ønsker
dessuten at det utarbeides en markedsanalyse om studentrekrutteringen.
Diskusjonssaker:
Sak 5: Bruk av FUP-ressurser til styrking av studier ved UV-fakultetet
Andreas Lund orienterte kort om at Fagområdet for universitetspedagogikk har 300 timer til
rådighet for arbeid ved UV. I årsplanen for UV 2012-2014 er det lagt inn at studieutvalg og
fagområdet for universitetspedagogikk sammen skal avholde et seminar om
kvalifikasjonsrammeverket. Seminaret er planlagt til 29. mars. Mer informasjon kommer.
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Sak 6: Høring masteropptak
Anne-Mette Nessøe orienterte om status for høring om organisering av masteropptak ved UiO.
Enhetene har sendt inn sine høringssvar til fakultetet, og et utkast til felles høringssvar fra
fakultetet vil om nødvendig bli framlagt fakultetsstyret i møtet 12. mars.
Sak 8: Evt
Studieutvalget ønsker en prinsipiell diskusjon i neste møte angående finansiering av studiene, med
tanke på praksisomfanget i våre studier, og hvilke studier som regnes som profesjonsstudier i
forbindelse med finansieringsmodellen.
Andreas Lund
Leder/prodekan for studier
Bård Kjos
Fakultetsdirektør
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