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Saksliste
Sakslisten ble godkjent
Sak 1 – Orienteringssaker
1 a) Referat fra møte i studieutvalget 26.3.12 ble godkjent
1 b) Forskergrupper og studenttilknytning. Andreas Lund orienterte kort om evaluering av
masterstipend og svar fra forskergruppeledere. Foreløpig konklusjon er at stipendet kommer
studenter til gode, men at det er usikkert hvorvidt det virker rekrutterende. Planlagt oppfølging til
høsten: invitere forskergruppeledere til studieutvalgsmøte. Diskutere rekruttering og informasjon,
og hvordan man kan se for seg å få forskningsaspektet tydeligere inn også på bachelornivå.
1 c) Andreas Lund orienterte om gjennomføring av digital Teach First-eksamen. Eksamen var
tredelt: multiple choice, teoridrøfting og videocase. Gjennomføringen gikk bra. Studieutvalget
diskuterte piloten. Andreas Lund sender ut presentasjon til studieutvalget i etterkant av møtet.
Det ble poengtert at det er viktig med god sammenheng mellom realitet og emnebeskrivelse, slik at
kompetanse man forventer av studentene er tydelig formulert.
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1 d) Enhetene ble bedt om å orientere kort om status for piloter på automatisk tilbakemelding på
eksamen. ISP: Fikk ikke gjort det man ønsket pga. streik, skulle teste ut på 35 kandidater. Utsatt til
neste anledning. Ingen endringer for de to øvrige enhetene.
Ordinære saker:
Vedtakssaker
Sak 2: Opprettelse av emnet SIE4390 Dissertation (saksnr 2010/4793)
Notat fra fakultetsdirektøren fulgte innkallingen. Studieutvalget fattet følgende vedtak:
Studieutvalget anbefaler å vedta opprettelse av emnet SIE4390 –
Dissertation, med oppstart fra og med høsten 2012.

Sak 3: Revisjon av emnet SPED4400 (saksnr 2008/2351)
Notat fra fakultetsdirektøren fulgte innkallingen. Studieutvalget fattet følgende vedtak:
Studieutvalget anbefaler å vedta revisjon av emnet SPED4400. Endringen
gjøres gjeldende fra og med høsten 2012.
Diskusjonssaker
Sak 4: Oppgavetyper og vurderingsformer
Studieutvalget hadde en forberedende diskusjon med tanke på å ha en bredere debatt til høsten.
Viktig å utvikle gode oppgavetyper og vurderingsformer som gir pålitelige resultater. Hvordan
sikrer man at alle studenter får god opplæring/øvelse i akademisk skriving gjennom
studieprogrammet?
Det er viktig at programmene ses på som helhet. Mulig at noe går inn i fellesemner som
exphil/exfac? Målet er ikke kun å unngå fusk, men å sikre at kandidatene våre har god kompetanse
på akademisk skriving.
En utfordring er at seminarer har lagt opp arbeidskrav som trener opp akademisk skriving, mens
eksamensformen ikke nødvendigvis støtter opp om dette. Manglende sammenheng mellom
undervisning og vurdering er uheldig. Vi mennesker er strategiske, og legger ressurser inn i det
som vurderes. Sammenheng og gode læringssituasjoner er viktig.
Dette er en vanskelig og krevende diskusjon som må tas over tid, og den følges opp videre i
studieutvalget til høsten. En mulighet er å ta inn ILS sine erfaringer med Teach First. Det kom opp
innspill om å se på rammevilkårene for eksamen, f.eks det at man på mange emner kun har en
eksamen i slutten av semesteret, mer løpende vurdering?
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Sak 5: Evt
a) Studieutvalget avholder et eget møte med gjennomgang av status for årsplansarbeid.
Tidspunkt for ekstraordinært møte i overgangen august/september avtales gjennom epost.
b) Sak fra ILS angående revisjon av fagdidaktiske emner. Det er gjort vedtak i programråd,
men sakspapirene stoppet opp pga. streik. Forslag fra ILS om at saken tas av dekanen
direkte, dette støttes av studieutvalget.
c) ISP – sak angående EVU-arbeid. Aktuelt i forhold til årsplan. Behov både for vitenskapelig
tilnærming og kontakt mot praksisfeltet. Diskutert å se på profilen til tilsatte, vurdere
bevisst tilsetting av lektorer, med god formidlingsevne og god fagbakgrunn? Ulike meninger
i studieutvalget, det ble også sagt at det bør være krav om doktorgrad for fast tilsetting, og
at nærhet til praksisfeltet er viktig, men ved fast tilsetting vil nærheten til praksisfeltet for
den aktuelle personen bli mindre etter hvert. Temaet er svært relevant i forhold til
diskusjon om stillingsplaner i ledergruppa.
Med vennlig hilsen
Andreas Lund
Leder/prodekan for studier
Bård Kjos
Fakultetsdirektør
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