Kvalitetsutvalget
Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Universitetet i Stavanger

REFERAT
KVALITETSUTVALGET, torsdag 27. november 2008

Rom C-334, Kjølv Egelands hus SV- administrasjonen kl 12:15-15:00
Tilstede:
Eva Hærem (leder), Gunnar Siqueland (instituttleder IMKS), Bjarte Ravndal (instituttleder
NHS-IØL), Lasse Settem (studentrepresentant), Jorun Bredal (studentrepresentant), Anna
Kirsten Nygaard (representant fra biblioteket).
Trym N Holebek (internasjonal koordinator ved HUM), Anne Helliesen (SVadministrasjonen), Tove Hagen (internasjonal koordinator ved SV fakultetet), Merete Jonvik
(tilhører), Siv Rita Lye (medreferent), Cecilia Roberts (referent)
Ikke tilstede:
Kari Vevatne (instituttleder IS), Eilef A Meland (Instituttleder IH)

KUSV 3708

Godkjenning av innkalling

Vedtak:
Innkallingen godkjennes

KUSV 3808

Godkjenning av referat fra møtet i Kvalitetsutvalget 22 oktober
2008

Vedtak:
Referat fra KU -møte 22.10.08. godkjennes.

KUSV 3908

Internasjonalisering.

•

Trym N. Holbek, internasjonal koordinator ved HUM, innledet til diskusjon. Han
orienterte om utvekslingsavtaler ved HUM, og fremla noen erfaringer og utfordringer
knyttet til studentmobilitet.

•

Orientering om midtveisrapporten; ”Gjennomgang av den internasjonale virksomheten
ved UIS”. Arbeidsgruppen er satt ned av universitetsdirektøren. Foreløpig rapport er
unntatt offentlighet.

KUSV 4008

Føringer for revisjon av studieprogram og emner - studieåret
2009/2010.

Sakspapirer:
1. Saksfremlegg; Føringer for revisjon av studieprogram og emner - studieåret 2009/2010.
2. Frister for program og emnerevisjonen vinter/vår 2009- for studieåret 2009 -2010.
Vedtak
I forbindelse med program og emnerevisjonen 2009/2010 legges det særlig vekt på følgende:
•

Instituttene gjenomgår strukturen i de enkelte studieprogrammene for å få dem i
overensstemmelse med krav om
- standard emnestørrelse
- nødvendig progresjon
- eksklusivitet.

•

Gjennomgang av beskrivelsene av studieprogram og emner slik at de er i
overensstemmelse med gjeldene retningslinjer for utredning, godkjenning og
etablering, nedlegging og revisjon av studier ved UiS (28.06.2005). Kvalitetsutvalget
anbefaler at det i revisjonen legges særskilt vekt på følgende punkter:
- Beskrivelse av læringsutbytte
- Gjennomgang av vurderingsformer:
o forholdet mellom vurderingsformer og læringsutbytte
o forholdet mellom obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) og eksamen
- Sikre at alle program- og emnetitler er på nynorsk, bokmål og engelsk
- Presisering av forkunnskapskrav

•

Som ledd i internasjonaliseringen oppfordres instituttene til å vurdere hvilke
enkeltemner som vil være et egnet tilbud på engelsk, spesielt med tanke på innveksling.

•

Kvalitetsutvalget anbefaler at det i samarbeid med Dekan jobbes frem et vedtak som
presiserer et minimum antall studenter som er nødvendig for at studieprogram,
spesialiseringer/fordypninger og emner skal kunne tilbys.

KUSV 4108

Retningslinjer for avvikshåndtering i situasjoner der sensur på
eksamen ikke kan levers innen fristen

Sakspapirer:
Retningslinjer for avvikshåndtering i situasjoner der sensur på eksamen ikke kan levers innen
fristen, med følgende vedlegg:
1. Utdrag av eksamensforskriften
2. Skjema for instituttleders oppsummering av gjennomføring av sensur i
eksamensperioden
Dersom sensur ikke kan leveres innen sensurfristen har emneansvarlig/faglærer ansvar for å
melde dette skriftlig til instituttleder og administrativ kontaktperson ved instituttet med kopi
til dekan. Meldingen skal omfatte opprinnelig sensurdato, dato for når sensur vil bli kunngjort

og evt. begrunnelse for forsinkelsen. Melding skal gis så snart forsinkelsen er kjent, senest
dagen før ordinær sensurfrist. Dette er særlig aktuelt ved sensuren dette semesteret, ettersom
det i forbindelse med julehøytiden faller bort 5 virkedager.
Vedtak:
Kvalitetsutvalget godkjenner framlagte rutine for praktisk oppfølging ved forsinket sensur.

KUSV 4208

Orienteringssaker:
- Pedagogisk forum
- Pedagogiske midler/ Studentassistenter
- Arbeidet med læringsutbytte
- Studiepoeng for verv
- UiS samlede rapport for arbeidet med (studie) kvalitet.
- Samarbeid mellom TN dekan og SV dekan vedrørende
”bytteforhold” i kurs som gis mellom fakultetene.

KUSV 4308

Møteplan for kvalitetsutvalget 2009

Møteplan for 2009 ble ikke behandlet, behandles i neste kvalitetsutvalgsmøte.
Neste møte i kvalitetsutvalget ble satt til onsdag 21. januar 2009.

Eva Hærem
Leder

Cecilia Roberts
Sekretær

