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Saksliste
Sakslisten ble godkjent
Sak 1 – Orienteringssaker
1 a) Referat fra møte i studieutvalget 10.12.12 ble godkjent.
1 b) Ingen vedtak siden forrige møte
1 c) Ny oppnevningsperiode for studieutvalget. Oppnevningsbrev er sendt ut til alle medlemmer.
Studieutvalget ber om at det oppnevnes personlig vara for enhetsrepresentantene.
1 d) Planlagte møtedatoer for vårsemesteret er: 11. mars, 22. april og 3. juni. (Mandager 12.15-15)
1 e) Studiedekan orienterte fra møte i Studiekomiteen (referat og sakspapirer:
www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/studiekomiteen/moter). Det er kommet en handlingsplan for
innovasjon (www.uio.no/om/strategi/dokumenter/handlingsplan-2013-2015.pdf). Det opereres
her med et utvidet innovasjonsbegrep. Det ble presentert et studie fra HF med fokus på
entrepenørskap og arbeidslivsrelevante ferdigheter. IKT i læring og undervisning ble presentert,
det legges ut presentasjoner i Idebanken fra prosjekt ledet av Andreas Lund. I tillegg ble funn fra
Kandidatundersøkelsen presentert. Fakultetene ønsker seg at Studieavdelingen sentralt har en
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koordinerende rolle i gjennomføring av kandidatundersøkelser. Det ble minnet om frist 15. mars
for å levere forslag på kandidater til Universitets priser (www.uio.no/om/tall-og-fakta/uiopriser/universitetsstyrets-priser/statutter.html).
Ordinære saker:
Vedtakssaker
Sak 2: Oppfølging av endringer av kvalitetssystemet ved UiO (saksnr 2012/1287)
Notat fra fakultetsdirektøren fulgte innkallingen. Studieutvalget fattet følgende vedtak:
Studieutvalget anbefaler å vedta det foreslåtte kvalitetssystemet for
utdanningsvirksomheten for UV, med de endringer som fremkom i møtet.
Fellesgrader: ta utgangspunkt i programrådet, det er programrådet som er ansvarlig for at saker tas
videre. Enheten som har det administrative ansvaret tar sakene videre til ansvarlig
institutt/fakultet.
Synliggjøring: Rapportene skal publiseres. Emneevalueringer legges ut på emnesider – eksempel
UTVIT1100. Tilsvarende løsning innarbeides for å legge programevalueringer ut på programsidene.
Det er rom for enhetene til å gjøre mer innenfor de gitte rammene dersom man ønsker dette.
Sak 3: Implementering av kvalifikasjonsrammeverket ved UV (saksnr 2012/13633)
Notat fra fakultetsdirektøren fulgte innkallingen. Studieutvalget fattet følgende vedtak:
Studieutvalget anbefaler å vedta PFI og ISPs forslag til revisjon av
studieplaner i forbindelse med implementering av nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk.
Erfaring fra instituttene: dette har vært et krevende, men givende arbeid.
Sak 4: Evt
Ingen saker til eventuelt
Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning.
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