Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet
Kvalitetsutvalget

Møtebok fra møte i KU-HUM tirsdag 18. oktober 2016
HL A 214 kl 10.30-11.30
Medlemmer til stede: Jorunn Melberg, Odd Magne Bakke, Rudy Garred, Elin Thuen, Dag Jostein
Nordaker, Terje Blåsternes, Jørgen Jakobsson
Forfall medlemmer:

Mads Kapstad

Fra administrasjonen: Aslaug Lunde, Kjersti Gjedrem, Hege Barker, Karin Berner, Fredrik Skår
(referent)

Sak 28-16

Innkalling til møte i KU-HUM 18. oktober 2016

Vedtak:

«Innkalling til møte 18. oktober 2016 godkjennes»

Sak 29-16

Møtebok fra møte i KU-HUM 6. september 2016

Vedtak:

«Møtebok fra møte i KU-HUM 6. september 2016 godkjennes»

Sak 30-16

Etablering av ny femårig grunnskolelærerutdanning

Vedtak:

KU-HUM fastsetter programplanene for femårige grunnskolelærerutdanninger og
emnene for de tre første semestrene med de endringer og kommentarer som kom
frem under møtet, og gir sin anbefaling til at dekan sender saken til
Utdanningsutvalget for videre behandling.

Sak 31-16

Praktisk pedagogisk utdanning ved Institutt for kultur- og språkvitenskap
– ny nasjonal rammeplan

Vedtak:

KU-HUM fastsetter programplanen med de endringer og merknader som kom frem
under møte og gir sin anbefaling til at dekan sender saken til Utdanningsutvalget for
videre behandling.

Sak 32-16

Praktisk pedagogisk utdanning ved Institutt for musikk og dans –
navneendring

Vedtak:

1. KU-HUM anbefaler dekanen å vedta nytt navn på PPU ved IMD til Praktiskpedagogisk utdanning i skapende og utøvende kunstfag -engelsk benevnelse:
One-year Teacher Education in Performing and Creative Arts og videresende
saken til utdanningsdirektøren for behandling I utdanningsutvalg og styre

2. KU-HUM ber om å få seg forelagt sak om det faglige innholdet i PPU ved IMD i
møtet 6. desember 2016.

Sak 33-16

Master i utøvende musikk 120 ECTS (IMD) –deltidsutdanning over tre år

Vedtak:
1. KU-HUM anbefaler dekan å godkjenne programplan for master i utøvende musikkdeltid med de merknader som fremkom i møtet.
2. KU-HUM tar ikke stilling til økonomiske konsekvenser av deltidstilbudet og
omfordeling av studieplasser. Dette må avklares mellom institutt og dekan.

Sak 34-16

Ekstra temamøte i kvalitetsutvalget om NOKUTs tilsynsforskrift 8.
november 2016

Møtet ble gjennomført med bra oppmøte, og innspill fra møtet ble innarbeidet i fakultetets
høringsuttalelse. Denne er vedlagt som orienteringssak til møtet 9. desember 2016.

Sak 35-16
a.
b.
c.
d.

Orienteringssaker

Programevaluering av mastergradsprogram i lesevitenskap, IKS
Studiebarometeret 2016
Status for Digitalt didaktisk verksted
Møtebøker fra styrer og utvalg

Sak 36-16

Eventuelt

Ingen saker meldt.

Jorunn Melberg
leder

Fredrik Skår
sekretær

