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Saksliste
Sakslisten ble godkjent.
Sak 1 – Orienteringssaker
1 a) Referat fra møte i studieutvalget 29.10.12 er godkjent.
1 b) Vedtak siden forrige møte:
1 c) Kort orientering om fordeling av masterstipend
Det er behov for revisjon av ordningen. Nå søker studentene gjennom forskergrupper, og
forskningsleder prioriterer. Det er problematisk at det må knyttes til forskergrupper. Studenter
som ikke kommer inn under noen av gruppene kan ha gode prosjekt, men vil ikke få stipend.
Cirka 15 studenter fikk stipend i år, alle via forskergruppene.
1 d) Orientering om avsluttende arbeid i utvalget for IKT i studier ved UV
Utvalgets arbeid dokumenteres gjennom videoklipp på ca. 3-6 minutter, som sendes til idébanken
ved UiO – arkiv for innovativ undervisning. Jørgen Frost og Torgeir Christiansen har presentert
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sitt prosjekt med videobasert forelesninger. Second Life i profesjonsutdanning –
metodeundervisning ved Anders Mørch. Jonas Bakken og Kirsti Engelien vil presentere sin bruk av
wiki i PPU. Jonas Jøssund – vil presentere prosjektet med digitalisering av eksamen ved Teach
First. Dette skal også prøves ut for studenter ved lektorprogrammet som tar PPU-eksamen til
våren. Dette er mer enn ordinær skoleeksamen på PC, fordi man har utviklet eksamensoppgaver
som passer til eksamensformen. Bjørn Stensaker jobber med et prosjekt der masterstudenter
intervjuer forskergrupper og presenterer deres arbeid.
Ordinære saker:
Vedtakssaker
Sak 2: Oppfølging av endringer av kvalitetssystemet ved UiO (saksnr 2012/1287)
Anne-Mette Nessøe orienterte kort om bakgrunnen for prosessen. Rolf Mikkelsen tror at det nye
systemet vil være mer forpliktende uten at det blir merarbeid.
Jørgen Frost stilte spørsmål om det kunne være hensiktsmessig med to emneansvarlige, slik at det
blir mer drøfting og samtale om emnenes utvikling, og for å unngå privatisering av emnene.
ISP mener at når emnene evalueres hvert 3 år vil det bli lagt mer vekt på emneevalueringer, de får
en større tyngde, men vil det være litt for lenge mellom hver evaluering med 3 år?
Underveisevaluering er vanskelig, særlig når man har tatt ut studentevaluering,
STUV må lage en oversikt over indikatorer som operasjonaliseres.
Studieutvalget fattet følgende vedtak:
Studieutvalget anbefaler å vedta UVs system for studiekvalitet fra og med
1.1.13, med de endringer som fremkom i møtet. Systemet evalueres om ett år.

Sak 3: Implementeringen av kvalifikasjonsrammeverket ved UV (saksnr 2012/13633)
Studieutvalget fattet følgende vedtak:
Studieutvalget anbefaler å vedta PFI og ISPs forslag til revisjon av
studieplaner i forbindelse med implementering av nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk.
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