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Forfall: Melanie Kirmess (ISP), Gerhard Doetjes (ILS), Siri Heslien (CEMO) 

Saksliste 

Sakslisten ble godkjent. Til eventuelt ble meldt sak om seminar/oktobermøte studieutvalget. 

Sak 1 – Orienteringssaker 

1 a) Referat fra møte i studieutvalget 8.6.20 ble godkjent, og blir lagt ut her: 
http://www.uv.uio.no/om/organisasjon/rad-utvalg/studieutvalg/moteplanreferater2020/  

1 b) Nytt fra enhetene og studentene 
 
ILS: Det store spørsmålet de siste ukene har vært praksis/praksisutplassering. Lektorstudentene 
er tidligere ute i praksis enn PPU. Har fått plassert alle 7. semester-studentene i vanlig praksis, for 
3. semesterstudentene har man måttet gjøre endringer i praksisoppsettet. Ønskelig å sikre at alle 
studenter fikk likt antall dager i praksis, og har fått til dette. Har alternativ praksis for å 
kompensere for reduksjonen i skolebasert praksis. Modellen er videobasert praksis. Første 
gjennomføring nå på freda, og fikk gode tilbakemeldinger fra studentgruppa. Har endret 
oppgaveordlyden i en semesteroppgave, for å unngå at studenter skal få problemer med 
studieprogresjon.  

Starta opp nytt studietilbud med Stavanger kommune (skolelederutdanning), har også starta opp 
det nye studietilbudet i Kompetanse for kvalitet (veilederutdanning). 

ISP: Studentene har fått på plass nytt fagutvalg. Har fått rapport på eksternevaluering master, 
samt presentasjon av denne i personalmøte. Skal opprette arbeidsgruppe og mandat. Gått fint med 
masteroppgavelevering, samme tall som sist. Har hatt obligatorisk begrunnelse på master nå, 
fungert fint. 

IPED: ISP og IPED planlagt å koordinere regelverk rundt masteroppgaver, skal snakke sammen. 
Jobber med de internasjonale masterne, som skal slås sammen til et program.  
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Studentene: Har tatt opp utfordringer knyttet til timeplan/informasjon for PPU, har vært i 
kontakt med ILS og spurt om de kunne få sende ut epost til alle studenter på PPU for å sende ut 
undersøkelse.  
 
Generelt bør enhetene be oftere om tilbakemeldinger.  
 
Burde tilsvarende kontaktinfo som på emne-, semester- og programsider også ligge på alle 
emnesider i canvas, for å gjøre det lettere for studentene å ta kontakt? 
 
Det er også mulig at studenter ikke ønsker å melde inn personlig fordi de tenker det er litt smått å 
si fra om, men gjerne vil kunne si fra om mindre ting anonymt? Hvordan organisere på en god 
måte? 
 
Dette følges opp videre i et senere møte.  
 
 
1 c) Orientering fra utdanningskomiteen 

Agenda og referater fra møter i utdanningskomiteen legges ut her: 
https://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/utdanningskomiteen/  

Vestøl orienterte kort fra forrige møte i utdanningskomiteen. 

Circle U er etablert. (https://www.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2020/universitetet-i-oslo-
far-status-som-european-univ.html)  

Link orienterte om revisjon av kvalitetssystem ved UiO. 

Resultater fra undersøkelse blant utdanningsledere. 

1 d) Orientering om arbeid med ny årsplan. 

Skifte av dekanat fra 1.1.2020 har implikasjoner for arbeidet med årsplan. Ønsker å ha dialog med 
kommende dekanat før årsplan ferdigstilles, for å kunne legge fram en årsplan som er samsnakket 
med nytt dekanat. Forslag til årsplan vil bli behandlet i fakultetsstyre. 

Innspill fra IPED til strategi 2030: kulepunkt om humanistiske verdier. Studiedekanen ber om 
skriftlig innspill. 

Vedtakssaker: 

Sak 2: Forslag til opptaksrammer 2021-22 
Sletten orienterte om saken.  
 
Fra diskusjonen: 
Utkastet vil endres noe før behandling i fakultetsstyre. Fikk notat forrige uke om handlingsrom for 
5-10 ekstra plasser i pedagogiske fag, og har sondert om mulig bruk av disse.  
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Vedtak: 
 

Studieutvalget støtter det foreslåtte utkastet til opptaksrammer for UV for 
2021-2022 

 

Diskusjonssaker: 

 
Sak 3: E-læringskurs i personvern inn i masterprogrammene 
Vestøl orienterte om saken. 
Dette kurset innføres som obligatorisk komponent fra 2021. 
 
Fra diskusjon i studieutvalget: 
 
IPED har tenkt å legge det inn i Introduksjon til masteroppgaven (2. semester). Emnet har flere 
obligatoriske komponenter, og instituttet ønsker derfor å legge til dette som en ekstra obligatorisk 
komponent. 
 
Frister for gjennomføring hvert semester legges på semestersiden. 
 
Emnene settes slik at studentene har tilgang til innholdet i Canvas etter å ha tatt kurset. 
 
Fakultetsledelsen skal avklare hva som skal ligge av informasjon på nett, og hva av det som skal 
ligge lokalt, og hva som ivaretas av sentrale sider. 
 
I høst er det ikke obligatorisk for studentene å gjennomføre kurset, men vi ønsker at flest mulig 
skal ta det.  
 
Ber om tilbakemeldinger på om frist 13. november dette semesteret høres i orden ut, da vil det gå 
ut en påminning etter denne datoen til de som ikke har fullført. 
 
Det anbefales at godkjent kurs er gyldig i tre år. 
 
ILS har en egen utfordring – må ha egen personvernopplæring mye tidligere i løpet enn i master. 
 
Det ble stilt spørsmål om tilgang til kurs for eksterne veiledere. Det er ikke lagt inn nå i denne 
runden, men plan om å få det til i løpet av 2021. Mange eksterne vil vel også ha 
personvernopplæring fra egen institusjon, så det er mulig kurset bør være et tilbud, ikke 
obligatorisk. Samtidig vil de trenge å se hva studentene har lært. Det kan være lurt å legge seg på en 
felles forståelse av honorering for gjennomføring av kurset for eksterne veiledere. 
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Det jobbes også med revidert tekst for veiledningskontrakt.  
 
Enhetene sender forslag til reviderte emnebeskrivelser til studieseksjonen via ePhorte for vedtak. 
 
Sak 4: Evt 
 
4 a) Kort gjennomgang av gjennomføringstall for våren 2020 fra Tableau 
For oppdaterte tall for det enkelte studieprogram, se studieprogramrapporten i Tableau: 
www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk  
 
4 b) Oktobermøte – dato og seminar? 
 
Ønske om et utvidet møte i studieutvalget, med mer rom for å diskutere hva koronasituasjonen 
betyr for det kommende vårsemesteret. 
 
Det utvidete møtet settes til 30. oktober, og totalt fire timer (to timer seminar + inntil to timer 
ordinært møte). 
 
De administrative studielederne inviteres til seminardelen. Flytter møtet til et seminarrom for å 
ivareta smittevern, i tillegg til å legge til rette for digital deltagelse via zoom.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jon Magne Vestøl 
studiedekan 

Line Sletten 
seksjonssjef 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
Saksbehandler: 
Line Sletten 
22855752, line.sletten@uv.uio.no 


