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Til stede: Jon Magne Vestøl (leder), Tone Kvernbekk (IPED), Melanie Kirmess (ISP), Kirsti 
Engelien (ILS), Elin Rødset (studentrepresentant), Simon Eid (studentrepresentant), Siri Heslien 
(CEMO) 

Fra administrasjonen: Line Sletten (ref), Cecilie Brinck Boholm (for sak 2) 

Saksliste 

Sakslisten ble godkjent.  

Sak 1 – Orienteringssaker 

1 a) Referat fra møte i studieutvalget 14.9.20 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 
 
Studentene: Har arbeidet med informasjonsflyt, integrasjon av de internasjonale studentene og 
film til case-opplegg. Studentutvalget har møte på mandag. 
 
IPED: Har lagt om til digital eksamen for emner som skulle hatt eksamen i Silurveien, også for en 
del av vårens emner. 

ISP: Har lagt om til digital eksamen for emner som skulle hatt eksamen i Silurveien. Har studenter 
i praksis nå, ser foreløpig ut til å gå greit. Hadde praksisseminar i forkant der man diskuterte ulike 
problemstillinger og mulige tiltak. Har alternativer til ordinær praksis klare, i tilfelle det blir behov. 
WISC-kurs i desember kan bli en utfordring, planlegger å ha en «opphentingsuke» til våren for de 
som ikke får fullført dette nå.  

Instituttet opplever også å få tilbakemeldinger fra studenter som synes det er krevende å svare på 
spørsmålene i den nasjonale undersøkelsen Studiebarometeret, spørsmålene fanger ikke opp 
koronasituasjonen.  

ILS: Har jobbet intenst med å forberede vårsemesteret, men måtte denne uka bruke tiden på å 
legge om det som står igjen av høstsemesteret. Instituttet digitaliserer det som står igjen av 
undervisning i de store lærerutdanningsemnene i høst, og avklarer resten av emnene nå. Praksis 
fortsetter.  
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Bør det gis tilbakemelding om at Studiebarometeret blir rart i denne situasjonen? 

 
CEMO: Har digitalisert eksamener. Gjenværende undervisning er gjort digital. Har brukt ulike 
typer undervisning dette semesteret, avhengig av emneformat og undervisers preferanser, og 
justert underveis ut fra hvordan det har fungert. Underviserne har hatt løpende dialog med 
studentene. Reserverer nå rom for våren med tanke på fysisk undervisning, og gjør eventuelt om til 
digital undervisning dersom dette blir nødvendig. 
 
Vestøl orienterte om at fakultetsstyret har vedtatt CEMO som permanent enhet ved UV. 
  
1 c) Orientering fra utdanningskomiteen 

Det er nå fokus på digital undervisning og på kvalitetssystemet. Man ser også et behov for å gå opp 
forholdet mellom strategisk koordineringsgruppe for IT i utdanning (SK-ITU) og 
utdanningskomiteen. 

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

1 d) Orientering om status for fakultære arbeidsgrupper (kvalitetssystem og 
digital/hybrid undervisning). 

Vestøl orienterte kort om de to arbeidsgruppene, og at dekani ledermøte ønsker at arbeidet 
fortsetter til våren. Vestøl vil være tilgjengelig for overlappingsmøter i januar. 

1 e) Orientering om overlapp mellom nåværende og påtroppende dekanat 

Det blir et felles møte mellom avtroppende og påtroppende dekanat i november. I tillegg er det 
egen prosess for overlapp studiedekan, Vestøl har utarbeidet en oversikt som er oversendt Kirmess. 

1 f) Orientering om vedtatte emnerevisjoner. 

Sletten orienterte om en rekke emnerevisjoner som er gjort etter forrige møte i studieutvalget. De 
fleste dreier seg om justeringer av eksamensform, for noen er det snakk om justeringer i 
læringsutbyttebeskrivelse og i obligatoriske aktiviteter. Noen av endringene er knyttet til at 
personvernopplæring legges inn som obligatorisk aktivitet. 

Diskusjonssaker: 

 
Sak 2: Emnetilbud på engelsk til innreisende studenter 
Vestøl innledet med å orientere fra dekani ledermøte, der utvekslingsfeltet har vært oppe. Både 
emnetilbud på engelsk og status for utveksling og utvekslingsavtaler skal tas regelmessig opp i 
studieutvalget framover, og utveksling vil også tas regelmessig opp i dekani ledermøte. 
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Sletten gjennomgikk raskt oversikten som lå i sakspapirene til møtet, samt problemstillingene som 
var satt opp i agendaen.  
 
Fra diskusjon i møtet: 
 
Ved ILS er en utfordring knyttet til å kunne gi utvekslingsstudenter adgang til emner ikke bare 
språket, men også obligatoriske forkunnskapskrav. 
 
Kvernbekk kommenterte på noen av emnene i oversikten: PED2103 går kun på norsk, PED4011 
egner seg ikke godt til utveksling, HEM-emnene legges ned (regner med at siste kull tas opp i 
2021). Det nye internasjonale masterprogrammet vil ha to fordypninger, og så godt som alle 
emnene vil kunne tilbys som heisemner (sannsynligvis fra høst 2022).  
 
Prinsipielt mener IPED at alle bør bidra inn, men ikke nødvendigvis med egne emner. Kanskje kan 
man bidra inn i undervisning i relevante emner ved andre enheter. 
 
ISP har også en mulig revisjon av det internasjonale masterprogrammet på vei. Generelt blir det 
forhåpentligvis flere mindre emner i studieprogrammene framover, noe som vil kunne gjøre det 
enklere å ha enkelte emner på engelsk, når man ser noen år fram i tid. 
 
Praktisk oppfølging av de ulike problemstillingene følges opp med enhetene via fakultetets nettverk 
for utveksling, der de administrative som arbeider med studentutveksling på fakultets- og 
instituttnivå møtes regelmessig. 
 
 
Sak 3: Innledende diskusjon - oppfølging av årsplantiltak knyttet til tilbakemelding 
Vestøl innledet med å informere om at det nå jobbes med revidert årsplan for 2021. Han ser for seg 
at det vil måtte bli noen fotnoter om at enkelte mål og resultater vil avhenge av koronasituasjonen. 
Et av de aktuelle temaene dreier seg om tilbakemelding. 
 
Fra diskusjon i møtet: 
 
Instituttene opplever at det ikke er ledig kapasitet på noe nivå nå, på grunn av koronasituasjonen. 
Det blir dermed svært utfordrende å skulle arbeide med utviklingsoppgaver. 
 
Temaet er viktig, samtidig ser man at aktiviteten i emnene allerede er der, og det som evt mangler 
er en kartlegging for samlet oversikt. Hverandrevurdering er i høy grad bakt inn i obligatoriske 
aktiviteter allerede. Økt digitalisering gir noen nye muligheter for hverandrevurdering. Kanskje er 
det mulig å bruke arbeidsgruppa som ser på digital/hybrid undervisning til dette til våren, ved at 
de henter fram gode eksempler på å arbeide med hverandrevurdering i digital/hybrid 
undervisning?  
 
Det ble påpekt at det er gjort mye godt arbeid under tiltak 4, som dette står under, og at det 
forventede resultatet for 2021 for dette temaet egentlig kan sies å være oppfylt. Så et alternativ er 
dermed å erstatte forventet resultat i 2021 med det som opprinnelig står for 2020.  
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Sak 4: Møtedatoer vårsemesteret 2021 
Flere av enhetene kommer til å ha nye deltakere i studieutvalget fra nyttår av. Sletten sender derfor 
ut forslag til datoer på epost til medlemmene av studieutvalget, og inkluderer Line Wittek 
(påtroppende studieleder ved IPED) og Riikka Mononen (påtroppende studieleder ved ISP), og ber 
om evt tilbakemeldinger innen en gitt frist. 
 
Sak 5: Evt 
 
5a) Det ble meldt inn en sak til faglig diskusjon i et senere møte, knyttet til arbeidsplan og 
timeuttelling for undervisere. Hva ligger i seminar, hva ligger i forelesning? Noen steder gir disse to 
undervisningsformene ulik uttelling, samtidig ser man at de noen ganger kan nærme seg 
hverandre.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jon Magne Vestøl 
studiedekan 

Line Sletten 
seksjonssjef 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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Line Sletten 
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