Universitetet i Stavanger
Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Kvalitetsutvalget

REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET
Torsdag 22. januar 2009, Rom C-334, Kjølv Egelands hus, kl 9-11

Tilstede:
Medlemmer av KU:
- Eva Hærem (leder)
- Gunnar Siqveland (instituttleder IMKS)
- Bjarte Ravndal (instituttleder NHS-IØL)
- Eilef A. Meland (instituttleder IS, tilstede fra og med behandling av sak KUSV 0509)
- Jorunn Karin Bredal (studentrepresentant).
Øvrige:
- Kristin Mæland (kontorsjef IH)
- Aud Ellingsen (SV-administrasjonen/observatør)
- Merete Jonvik (IMKS-administrasjonen/tilhører)
- Siv Rita Lye (SV-administrasjonen/medreferent)
- Anne Helliesen (SV-administrasjonen/referent)
Forfall:
- Kari Vevatne (instituttleder IH)
- Lasse Settem (studentrepresentant)
- Anna Kirsten Nygaard (biblioteket)

KUSV 0109

Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen godkjennes

KUSV 0209

Godkjenning av referat fra møte i Kvalitetsutvalget 27. november
2008
Vedtak:
Referat fra KU-møte 27.11.08. godkjennes.

KUSV 0309

Godkjenning av møteplan
Saksdokument: Møteplan for KU, LG, FR vår 2009
Vedtak:
Møteplan for våren 2009 godkjennes.
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KUSV 0409

Rutine for godkjenning og revisjon av ph.d.-emner
Saksdokument:
1. Saksframlegg: Rutine for godkjenning og revisjon av ph.d.-emner
2. Vedlegg 1: Rutinebeskrivelse
3. Vedlegg 2: Saksframlegg for Doktorgradsutvalget (DUSV 7908)
Vedtak:
Vedlagte rutine for godkjenning og revisjon av ph.d.-emner på Det
samfunnsvitenskapelige fakultet anbefales.
Kvalitetsutvalget ber om at fakultetet sørger for at rutinene for
belastning av utgifter i tilknytning til doktorgradsemnene gjennomgås.

KUSV 0509

Varsling om utredning av planlagte etableringer/
nedlegging av studier på minimum 60sp
Saksdokument:
1. Saksframlegg: Varsling om utredning av planlagte etableringer/
nedlegging av studier på minimum 60sp
2. Vedlegg 1: Brev fra Utdanningsdirektøren av 02.12.08
(”Utgreiing av studier med oppstart hausten 2010”)

3. Vedlegg 2: E-post fra Utdanningsavdelingen av 18.12.08
(”Endring av frist”)

Oppsummering av drøfting:
Kvalitetsutvalget anbefaler at dekan varsler/søker om utredning av
følgende endringer i fakultetets studieprogramportefølje, gjeldende fra
høsten 2010:
1. Institutt for helsefag (IH):
- Master i helse- og sosialfag med fokus på brukerperspektiv (120 sp,
heltid): Studieprogrammet endres i navn og innhold (til mer
helsefaglig fokus)
- Master i helse- og sosialfag med fokus på brukerperspektiv – deltid
(120 sp over 4 år): Studieprogrammet planlegges nedlagt
2. Institutt for medie-, kultur- og samfunsfag (IMKS):
IMKS har pr. januar igangsatt et arbeid med gjennomgang av hele
studieprogramporteføljen på instituttet, hvor formålet blant annet er å
styrke den samfunnsvitenskapelige fagprofilen ved instituttet, og å få
bedre sammenheng mellom nivåene (BA-MA-PhD).
Gjennomgangen kan medføre at det kan bli aktuelt med sammenslåing,
nedlegging og oppretting innen følgende studieprogram:
- Bachelor i Samfunnsfag med personalledelse
- Bachelor i Kunst- og kulturvitskap
- Bachelor i Journalistikk
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-

Bachelor i Fjernsyns- og multimedieproduksjon
Master i Kunst- og kulturvitenskap
Master i Samfunnssikkerhet
Master i Endringsledelse
Oppretting av Bachelorprogram/profilering i sosiologi og/eller
statsvitenskap.*

3. Institutt for sosialfag (IS)
Instituttet vil utrede følgende studier med sikte på eventuell oppstart fra
og med høsten 2010:
- Videreutdanning i barnevern
- Bachelorprogram i velferdsadministrasjon- og ledelse
- Årsstudium i statsvitenskap. Tilbudet utredes i samarbeid med
IMKS *
I tillegg varsles navneendring på Master i sosialt arbeid gjeldende fra
studieåret 2010-2011.
4. Norsk hotellhøgskole – Institutt for økonomi og ledelse (NHS-IØL)
Ved NHS-IØL er det ikke planlagt større endringer i
studieprogramporteføljen for studieåret 2010-2011.
Det tas forbehold om endringer som kan komme som resultat av
utredningen til arbeidsgruppen som er nedsatt av universitetsdirektøren
som oppfølging av styresak 95/09.

KUSV 0809

Nokut-evalueringen våren 2009
Saksdokument: Notat om Nokut-evalueringen
Prodekan for undervisning orienterte om arbeidet i forberedelsene av
den forestående NOKUT-evalueringen av UiS sitt
kvalitetssikringssystem.
På bakgrunn av orienteringen drøftet utvalget den videre prosessen.
Vedtak:
Kvalitetsutvalget tar saken til orientering

KUSV 0909

Orienteringssaker:
1. Læringsutbytte
Prodekan for undervisning orienterte om at det er nedsatt en
arbeidsgruppe med representanter fra alle instituttene og fakultetet,
samt en representant fra UA. Målsettingen er at denne skal fungere
som en ressursgruppe som kan bidra til god implementering av
læringsutbytte i instituttenes studieprogram.
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2. Varsling av saker til neste/senere møte:
a. Prinsippvedtak i forbindelse med eventuelt opptak til
enkeltemner på fakultetets masterprogram (sak legges fram
for KU i møtet 12.02.09)
b. Rapport fra arbeidsgruppe under UHRs Utdanningsutvalg
vedrørende generelle karakterbeskrivelser
3. Studiepoeng for verv
Vårens emne hadde oppstart 21.01,09. 30 oppmeldte/17 møtte på
forelesning. Det er åpnet for at studentene kan skrive oppgaver
knyttet til arbeid i ulike utvalg i institusjonen.

KUSV 1009

Eventuelt
1. Deltidsstudier
Kvalitetsutvalget ba om at det vurderes å utrede status og utvikling for
deltidsprogram på fakultetet.
2. Studietilbudskatalogene
I forlengelse av drøfting av sak KUSV 0509 om utvikling og endring av
studietilbudet ved fakultetet, kom det opp reaksjoner knyttet til årets
studietilbudskataloger. Reaksjonene var knyttet til form/materialbruk,
presentasjon av tilbudene samt prosess knyttet til ferdigstillelse av
katalogen. Det ble uttrykt ønske om at reaksjonene videreføres til SKA
med tanke på neste års prosess.
3. Oversikt over karakterfordeling
I tilknytning til Orienteringssak 2b (varsling av sak vedr. rapport fra
UHRs utdanningsutvalg), ba Kvalitetsutvalget om at administrasjonen
framskaffer statistikk med oversikt over karakterfordeling for
fakultetets masteroppgaver de senere årene.

Eva Hærem
Leder
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