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Sak 21/17

Innkalling til møte i KU-HUM 19. september 2017

Saksdokument:

Innkalling til møte i KU-UH 19. september 2017

Forslag til vedtak:

«Innkalling til møte i KU-UH 19. september 2017 godkjennes»

Sak 22/17

Møtebok fra møte i KU-HUM 31. mai 2017

Saksdokument:

Møtebok fra møte i KU-HUM 31. mai 2017 godkjennes

Forslag til vedtak:

«Møtebok fra møte i KU-HUM 31. mai 2017 godkjennes»

Sak 23/17

Studentenes ti minutter – Pedagogstudentene

Ved lokallagsleder Jørgen Jakobsson

Sak 24/17

Prosjekt 2019 – reakkreditering av studieprogrammer før 2019

Saksdokument:

Saksfremlegg med vedlegg

Forslag til vedtak:
1. Kvalitetsutvalget anbefaler dekanen at gruppene gis følgende mandat:
Utvalgene skal på bakgrunn av gjeldende tilsynsforskrift, dokumentasjon fra instituttene basert på
maler utarbeidet av Utdanningsavdelingen og saksforberedelser
-

rådgi dekanen vedrørende reakkreditering av fakultetets studieprogrammer innenfor
tidsrammen
legge hovedvekten på tilsynsforskriften nye krav

Utvalgenes arbeid begrenser seg til behandling av reakkrediteringssøknader
Utvalgene fungerer frem til dekanen har oversendt søknad om reakkreditering av
studieprogrammene.
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2. KU anbefaler følgende sammensetning av gruppen som skal rådgi dekanen vedrørende
reakkreditering av fakultetets studieprogrammer i 1. og 2. syklus:
Prodekan for undervisning (leder)
Tre representanter for undervisningspersonalet fordelt på institutter og faggrupper
To studentrepresentanter
kontorsjef fag- og studiesaker
Sekretariat: Kvalitetskoordinator
3. KU anbefaler følgende sammensetning av gruppen som skal rådgi dekanen vedrørende
reakkreditering av fakultetets studieprogrammer i 3. syklus:
Prodekan for forskning (leder)
Programleder for ph.d-programmene
To representanter for fakultetets forskere
En stipendiatrepresentant
kontorsjef fag- og studiesaker
Sekretariat: Kvalitetskoordinator og forskerutdanningsrådgiver

Sak 25/17

Programevaluering Praktisk pedagogisk utdanning ved IKS
(orienteringssak)

Saksdokument:

Saksfremlegg med vedlegg

Instituttleder Odd Magne Bakke orienterer kort om evalueringen og planer for oppfølging
Forslag til vedtak:
1. Kvalitetsutvalget tar rapport og tiltaksliste for programevalueringen av praktisk- pedagogisk
utdanning til orientering
2. Kvalitetsutvalget takker de involverte for godt utført arbeid.

Sak 26/16

Orienteringssaker

Saker fra Utdanningsutvalgets møte 13. september ligger på følgende adresse:
http://ansatt.uis.no/raad_og_utvalg/utdanningsutvalget/
UU-sak 27/17 Endringer i eksamensforskriften
UU-sak 30/17 Studieprogramledelse og studieprogramutvalg
UU-sak 33/17 Gjennomføring av studiebarometeret 2017
Didaktisk digitalt verksted – status
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Sak 27/17

Eventuelt

Hagbard Line-huset 12. september 2017

Jorunn Melberg
leder

Fredrik Skår
sekretær

Vedlegg: Sakspapirer
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