Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet
Kvalitetsutvalget

Møtebok fra møte i KU-HUM tirsdag 6. september 2016
HL A 214 kl 10.30-11.30
Medlemmer til stede: Jorunn Melberg (leder), Rudy Garred, Elin M. Thuen, Dag Jostein Nordaker,
Odd Magne Bakke, Jørgen Jakobsson, Mads Kapstad, Terje Blåsternes
Forfall medlemmer: Ingen
Fra administrasjonen: Fredrik Skår (referent), Kjersti Gjedrem, Hege Barker, Karin Berner

Sak 22-16

Innkalling til møte i KU-HUM 6. september 2016

Vedtak: «Innkalling til møte 6. september 2016 godkjennes»

Sak 23-16

Møtebok fra møte i KU-HUM 31. mai 2016

Vedtak: «Møtebok fra møte i KU-HUM 31. mai 2016 godkjennes»

Sak 24-16

Dialogbasert evaluering av undervisningen (omarbeidet utsatt sak fra
møte 31. mai 2016)

Dette var en diskusjonssak. Innspill innarbeides i det videre arbeidet med evalueringer på fakultetet,
først gjennom arbeidet med sluttevaluering høsten 2016.

Sak 25-16

Tilbakemeldingsrunde fra instituttene og studentene vedrørende
studieoppstart høsten 2016

Instituttene meldte at oppstart har gått relativt greit, med noen unntak. IBU har hatt uvanlig og
uventet stor studenttilstrømming til bachelorprogrammet, noe som har forårsaket overfylte
auditorier.
IKS melder også om trange forhold ved oppstarten av PPU, som har fått flere studieplasser i flere
omganger.
Begge institutter har håp om at logistikken skal løse seg uten at det går unødig ut over verken
studentene, lærere og administrasjon.
Studentene meldte at Fadderuka var en ubetinget suksess, men at det var uheldig at en gruppe
idrettsstudenter måtte reise på studietur samme uke. Dette er nå tatt opp med instituttet, og de er
blitt lovet at det ikke skal gjenta seg.

Sak 26-16
a.
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c.
d.
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Orienteringssaker

Endringer i forskrift om skikkethet
Høring om endringer i studiekvalitetsforskriften
Vedtak om støtte til Digitalt Didaktisk Verksted i UiS-styret 23. august 2016
Programmet for Forum for studentaktiv undervisning høsten 2016
Oppsummering av møtet med studentene 24. august 2016 (deles ut i møtet)
Studiebarometeret, møte hos NOKUT i Oslo 19. september

Sak 27-16

Eventuelt

Ingen saker meldt

Jorunn Melberg
leder

Fredrik Skår
sekretær

