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REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET
Torsdag 12. februar 2009, Rom C-334, Kjølv Egelands hus, kl 9-11

Tilstede:
Medlemmer av KU:
- Gunnar Siqveland (instituttleder IMKS, stedfortredende leder)
- Bjarte Ravndal (instituttleder NHS-IØL)
- Eilef A. Meland (instituttleder IS)
- Kari Vevatne (Insituttleder IH)
- Jorunn Karin Bredal (studentrepresentant)
- Lasse Settem (studentrepresentant)
Øvrige:
- Anne Helliesen (SV-administrasjonen)
- Aud Ellingsen (SV-administrasjonen/observatør)
- Siv Rita Lye (SV-administrasjonen/medreferent)
- Cecilia Roberts (SV-administrasjonen/ referent)
Forfall:
- Eva Hærem (leder)
- Anna Kirsten Nygaard (biblioteket)

KUSV 1109

Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen godkjennes

KUSV 1209

Godkjenning av referat fra møte i Kvalitetsutvalget 22. januar 2009
Vedtak:
Referat fra KU-møte 22.01.09. godkjennes.

KUSV 1309

Opptak til enkeltemner på fakultetets masterprogram
Saksdokument:
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1) Saksfremlegg, Opptak til enkeltemner på fakultetets masterprogram
2) Brev fra IS til Dekan, der IS ber om at det åpnes for opptak til
enkeltemner ved master i sosialt arbeid
Vedtak:
Saken om opptak til enkeltemner på masternivå returneres til
administrasjonen for videre utredning. Saken legges frem på ny for
kvalitetsutvalget 11. mars 2009.

KUSV 1409

Iverksetting av programevaluering ved SV fakultetet
Saksdokument:
1) Saksfremlegg
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Kvalitetsutvalget ber om å bli fremlagt skisse og plan for
gjennomføring av programevaluering ved fakultetet.

KUSV 1509

Generelle karakterbeskrivelser for UH- sektoren
Saksdokumenter:
1) Notat
2) Generelle karakterbeskrivelser for UH-Sektoren, rapport
fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets – og høyskolerådet
Oppsummering av drøfting:
Kvalitetsutvalget ønsker at UHR- rapporten blir sendt til drøfting i
instituttene og fagmiljøene. Kvalitetsutvalget ber om at rapporten blir
tatt opp på ny etter lokale drøftinger. Kvalitetsutvalget ber om at
administrasjonen utearbeider lokal statistikk for karakterfordelingene på
fakultetets masteroppgaver.

KUSV 1609

NOKUT evalueringen
Saksdokumenter:
1) Brevet fra NOKUT; inneholder en kort omtale av de sakkyndige.
2) NOKUTs kriterier for oppnevning av sakkyndige.
Vedtak
Kvalitetsutvalget har ingen merknader til oppnevningen av den
sakkyndig komité som vil foreta kommende evaluering av
kvalitetssystemet ved UiS
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KUSV 1709

Orienteringssaker
-

Forskyvning av fristen for implementering av læringsutbytte ved
UiS i tråd med departementets reviderte anbefalninger.
Orientering om fakultetenes og utdanningsavdelingens
administrative samordningsgruppe.
Orientering om foreløpig posisjonsskriv utarbeidet fra UiS til
NOKUT i forbindelse med kommende evaluering. Instituttlederne
ble bedt om å komme med eventuelle tilbakemeldinger på e-post til
Cecilia Roberts. Kommentarer videresendes fra Dekan til
sentraladministrasjonen innen 18.februar.

Fordi Eva Hærem ikke var tilstede ble følgende orienteringssaker utsatt;
- Etablering av Senter for fremragende undervisning
- Midler til læringsmiljøfremmende tiltak /gjennomstrømning og
læringsmiljøprisen
- Førstelektorprogrammet

Gunnar Siqveland for
Eva Hærem
Leder
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