Universitetet i Stavanger
Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Kvalitetsutvalget.

REFERAT
KVALITETSUTVALGET ONSDAG 22. OKTOBER 2008

Rom C-334, Kjølv Egelands hus SV- administrasjonen kl 12:00-15:00
Tilstede:
Eva Hærem (leder), Kari Vevatne (Institutt leder IS), Gunnar Siqveland (Instituttleder IMKS),
Eilef A Meland (Instituttleder IH), Bjarte Ravndal (Instituttleder NHS-IØL), Jorunn Karin
Bredal (studentrepresentant), Lasse Settem (studentrepresentant)
Marit Kvamme (StOr), Marit Boyesen (Dekan), Anne Helliesen (SV- administrasjonen), Aud
Ellingsen (Observatør), Siv Rita Lye (med referent), Cecilia Roberts (Referent).
Ikke møtt:
Representant fra biblioteket

KUSV 3208

Godkjenning av innkallingen

Vedtak:
Innkallingen godkjennes

KUSV 3308

Godkjenning av referat fra møtet i kvalitetsutvalget 10.
september 2008

Vedtak:
Referat fra KU -møte 10.09.08. godkjennes.

KUSV 3408
-

-

Marit Kvamme orienterer om StOr sin gjennomgang av
tidligdialogene og sluttevalueringene.

StOr mener tidligdialogen kommer for tidlig for studentene til at de er i stand til å
uttale seg om faglig forhold. Tidligdialog blir lett en tilbakemelding knyttet til fysiske
forhold. Samtidig er det uklart om studentene finner slutt evalueringen nyttige. De
kommer på slutten av studiet og angår derfor ikke lenger den enkelte student.
StOr foreslår at man jobber mer i retning av en midtevaluering, ev forskyver
tidligdialogen til senere i semesteret for å få frem variert informasjon.
Studentene savner tilbakemelding på evalueringene. Viktig for studentene å få
resultatene av evalueringene, og instituttets og fakultetets vurdering av eventuelle
justeringer i forhold til evalueringene.

-

Å være tillitsvalgte bør være et frivillig verv, og ikke utpektes av faglærer.

Kvalitetsutvalgets kommentarer:
- Sluttevalueringene er nødvendig for å kunne jobb langsiktig med studie og
undervisnings kvalitet.
- Studentenes tilbakemeldinger er en måte å måle studiekvalitet. Like viktig er
kollegiets kritiske blikk på fag sammenstinger, pensum, sammensetning av emner til
porteføljer av programmer.
- Fremme kultur for diskusjon og refleksjon av studentenes læring mellom faglærer og
studentrepresentanter.

KUSV 3508

NOKUT høringsnotat: Kriteriegrunnlag for evaluering av
universitetets og høgskolers kvalitetssikringssystem for
utdanningsvirksomheten.

Sakspapirer:
1. Saksfremlegg KUSV 3508
2. Høringsnotat fra NOKUT; Høring: Revidert kriteriegrunnlag for evaluering av
kvalitetssikringssystem for høgre utdanning
3. NOKUT. Vedlegg 1, Høringsnotat: Kriteriegrunnlag for evaluering av universiteters og
høyskolers kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomhetten.
Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring koordinerer tilbakemeldinger fra institusjonen.
Frist for tilbakemelding til AØV er satt til 7. november. Frist for tilbakemelding til NOKUT er
den 26. november for utdanningsinstitusjonene.
Kvalitetsutvalget er positive til NOKUT sin forskyvning av fokus på system – til nytten
institusjonen gjør seg av systemet for å sikre og forbedre kvalitet i studiene.
Frist for tilbakemelding:
Sendes på e-post til Cecilia Roberts innen 6. november.

KUSV 3608

Orienteringssaker

- NOKUT varsler om evaluering av systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved
UiS våren 2009.
Sakspair delt ut i møte: NOKUT orientering om kommende evaluering: Evaluering av
system for kvalitetssikring av utdanning ved Universitet i Stavanger – orientering
- Siu’s mobilitetsseminar.
- Uhr ’s Kvalitetskonferanse ”feeding the beast”.
-

Gjennomgang og revisjon av retningslinjer for utredning, godkjenning,
etablering, nedlegging og revisjon av studier ved UiS
Orientering i møtet. Frist for tilbakemelding til Utdanningsavdelingen 5. november.
Sakspapirene ettersendes på e-post. Tas opp i ledergruppen i uke 44.

KUSV 3708

Omstrukturering av masterprogram ved NHS-IØL.

Sakspapirer:
1. Saksfremlegg KUSV 3708
2. NHS-IØL: Oversendelses brev med forslag til endringer av studieplaner for master i
økonomisk administrative fag fra høsten 2009
Kvalitetsutvalget orienterte om prosessen. Bjarte Ravndal informerte om endringene i Master
i økonomisk administrative fag fra høsten 2009, og om faglige samarbeidet med IØRP.
Vedtak:
1. Studieprogram for Master i økonomisk administrative fag - Siviløkonom anbefales
godkjennet.
2. Masterprogram for økonomisk administrative fag øker fra tre til fem
spesialiseringsretninger fra høsten 2009.
3. Økonomisk analyse skifter navn til Samfunnsøkonomi.
4. Det opprettes en profil innen Markedsføring.
5. Det opprettes en profil innen Risikostyring i samarbeid med Institutt for industriell
økonomi. Opprettingen av spesialiseringen Risikostyring forutsetter
a) tilstrekkelige administrative ressurser
b) at det foreligger dekanvedtak fra både Det samfunnsvitenskapelige- og Det
teknisk- naturvitenskaplige fakultet
6. Det innføres nytt grunnlagsemne; MØA1XX Finansiell økonomi.
7. Nye emner godkjennes som en del av Master i økonomisk-administrative fag Siviløkonom.
8. Detaljer i emnebeskrivelsene, spesielt vurderingsordninger, eksamen og
forkunnskapskrav vil bli ytterligere gjennomgått i instituttets emnerevisjon for 2009.
9. Det innføres læringsutbytte på alle nivå fra 2009

KUSV 3808

Eventuelt

Sluttevalueringer høsten 2008
Instituttlederne bes om å legge frem liste over de emnene de ønsker å web evaluere i tillegg
Ex.Phil.
Orientering om pågående revisjon av eksamensforskriftene
Forslag til endring i eksamensforskriften er sendt til høring på Fakultet. Fristen for
tilbakemeldinger gjør det ikke mulig å sende forskriften til høring ved instituttene. Derfor har
fakultetet Primært bedt om at tilbakemeldingsfristen utsettes slik at det kan komme en reell
saksbehandling i aktuelle råd og utvalg. Og at det utarbeides et høringsdokument med
begrunnede forslag til vedtak, som grunnlag for videre saksbehandling.
Sekundært har fakultetet i tilbakemeldingen kommentert forslaget om revisjon av
eksamensforskrifter for å forsikre seg om at viktige tilbakemeldinger ikke blir utelatt.

Eva Hærem
Leder

Cecilia Roberts
Sekretær

