Universitetet i Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kvalitetsutvalget

Møtebok fra møte i Kvalitetsutvalget ved Fakultet for
utdanningsvitenskap og humaniora (KU-UH) tirsdag 19. september
2017
HL A 214 kl 10.30-12.00
Til stede: Jorunn Melberg (leder), Odd Magne Bakke, Elin M. Thuen, Rudy Garred, Grete Marie Strøm
Forfall: Jørgen Jakobsson, Terje Blåsternes
Andre til stede: Fredrik Skår (referent), Ingun Leidland, Birgitte Tysdal, Magda Hognestad, Randi
Høyland
Møtet ble ledet av prodekan Jorunn Melberg
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Innkalling til møte i KU-HUM 19. september 2017

Vedtak:

«Innkalling til møte i KU-UH 19. september 2017 godkjennes»
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Møtebok fra møte i KU-HUM 30. mai 2017

Vedtak:

«Møtebok fra møte i KU-HUM 30. mai 2017 godkjennes»
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Studentenes ti minutter – Pedagogstudentene

Saken utgikk grunnet forfall.
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Prosjekt 2019 – reakkreditering av studieprogrammer før 2019

Vedtak:
1. Kvalitetsutvalget anbefaler dekanen at reakkrediteringsutvalget for studieprogrammer i
første og andre syklus gis følgende mandat:
Utvalget 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

Utvalgets arbeid begrenser seg til behandling av reakkrediteringssøknader

1

Utvalget fungerer frem til dekanen har oversendt søknad om reakkreditering av
studieprogrammene.
2. KU-UH 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-UH anbefaler dekanen å avklare hvorvidt følgende av fakultetetes studieprogrammer bør
få hel eller delvis dispensasjon fra gjennomføring av reakkreditering, og søke
utdanningsdirektøren om dispensasjon der dekanen finner det hensiktsmessig.




GLU 1 og GLU 2 (under akkreditering etter de samme kravene)
PPU (ikke gradsgivende program programevaluert 2017 etter eksisterende ordning)
Ph.d.-programmene (er under omlegging, behov for en egen akkrediteringsprosess)

4. KU-UH ber dekanen vurdere om mastergradsstudiet i utdanningsvitenskap, fagprofil
spesialpedagogikk bør trekkes som kandidat til pilotprosjektet med full reakkreditering etter
nye institusjonelle regler grunnet at programmet i sin nåværende form er under utfasing i
overgangen til ny femårig grunnskolelærerutdanning.
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Programevaluering Praktisk pedagogisk utdanning ved IKS

Instituttleder Odd Magne Bakke orienterte kort om evalueringen og planer for oppfølging. Instituttet
er godt i gang med oppfølging.
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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
Informasjon om utlysning av midler fra Norgesuniversitetet med søknadsfrist 20.10.17.
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Eventuelt

Ingen saker meldt

2

Hagbard Line-huset 12. september 2017

Jorunn Melberg
leder

Fredrik Skår
sekretær
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