Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet
Kvalitetsutvalget

Møtebok fra møte i KU-HUM tirsdag 22. september 2015
HL A 214 kl 10.30-11.30
Medlemmer til stede: Jorunn Melberg, Elin M. Thuen, Rudy Garred, Dag Jostein Nordaker, Odd
Magne Bakke, Terje Blåsternes, Magne Bartlett (innkalt vara fra StOr)
Andre til stede: Hilde Skare, Aslaug Lunde, Fredrik Skår (referent)
Forfall: Studentrepresentantene Jørgen Jakobsson og Mona Saxeide
Dagsorden ble endret slik at sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 24, 25, 28, 27, 26,29.

Sak 24-15

Innkalling til møte i KU-HUM 15. september 2015

Vedtak:

«Innkalling til møte 15. september 2015 godkjennes»

Sak 25-15

Møtebok fra møte i KU-HUM 2. juni 2015

Vedtak:

«Møtebok fra møte i KU-HUM 2. juni 2015 godkjennes»

Sak 26-15

Status for tiltaksliste for kvalitetsarbeid 2015

Under denne saken ble behovet for å arrangere et reservemøte i oktober/november diskutert. Med
forbehold om endringer, vil neste møte i KU-HUM være 27. oktober, vanlig tid og sted.
Vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 27-15

Programevaluering ved Det humanistiske fakultet – evaluering av
ordningen

Saken ble diskutert, og kommentarer innarbeides før saken sendes på sirkulasjon. Det var enighet om
at det er hensiktsmessig med studentundersøkelse på web som del av grunnlaget for komitéens
arbeid. Behovet for lokale tilpassinger og fleksibilitet med tanke på datamateriale var også et viktig
moment det var enighet om. De fleste var også enige om at besøk fra programsensor burde være
valgfritt. Studentrepresentant Magne Bartlett ville ha protokollført at han mener at besøk fra
programsensor bør være obligatorisk del av programsensors oppgaver.
Vedtak:
1. Kvalitetsutvalget slutter seg til endringene i arbeidsbeskrivelsen for programevalueringer
med kommentarer som fremkom i møtet, og anbefaler dekanen å vedta disse.
2. Kvalitetsutvalget ber om å bli orientert om endelig vedtak og å få seg forelagt en sak om
oppdatert evalueringskalender

Sak 28-15

Orienteringssak: Programevaluering av henholdsvis Master i utøvende
musikk, Master i barnehagevitenskap og Bachelor i idrett/kroppsøving

Vedtak:
1. Kvalitetsutvalget tar rapporter og tiltakslister for programevalueringene gjennomført våren
2015 til orientering
2. Kvalitetsutvalget takker de involverte for godt gjennomført arbeid
3. Kvalitetsutvalget ser frem til neste evalueringsrunde med reviderte prosedyrer

Sak 29-15

Øvrige orienteringssaker

Invitasjon fra Universitetsbiblioteket om samarbeid om skrivesenter (Terje Blåsternes fra
UB orienterte) prosjektbeskrivelse er vedlagt møteboka.
Kandidatundersøkelsen 2015: Det humanistiske fakultet (kvalitetskoordinator orienterte)
Studiebarometeret (kvalitetskoordinator orienterer)
Karaktersamling i Universitets- og høgskolerådet (prodekan orienterte)
Arbeid med tverrgående satsingsområder (prodekan orienterte)
Oppfølging av årshjul for skikkethetsvurdering (prodekan orienterte)

Sak 30-15

Eventuelt

Ingen saker meldt.

Jorunn Melberg
leder

Fredrik Skår
sekretær

Vedlegg: Prosjektbeskrivelse Universitetsbibliotekets skrivesenter

