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REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET
Torsdag 18. juni 2009, rom C-334, Kjølv Egelands hus, kl 09.00-11.15

Tilstede:
Medlemmer av KU:
- Eva Hærem (leder)
- Siv Una Hagen (Vara studentrepresentant)
- Kari Vevatne (Insituttleder IH)
- Gunnar Siqveland (instituttleder IMKS)
- Bjarte Ravndal (instituttleder NHS-IØL)
- Eilef A. Meland (instituttleder IS)
Øvrige:
- Anne Helliesen (SV-administrasjonen)
- Siv Rita Lye (SV-administrasjonen/medreferent)
- Lone Litlehamar (Fakultetsdirektør)
- Marit Boyesen (Dekan)
- Cecilia Roberts (SV-administrasjonen/ referent)
Forfall:
- Anna Kirsten Nygaard (biblioteket)
- Jorunn Karin Bredal (studentrepresentant)
- Lasse Settem (studentrepresentant)

KUSV 3209

Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen godkjennes

KUSV 3309

Godkjenning av referat fra møte i Kvalitetsutvalget 22. april 2009
Vedtak:
Referat fra KU-møte 22.04.09 godkjennes
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KUSV 3409

Omstrukturering av studieprogram ved IMKS: Søknad
om endring i studieprogram porteføljen på institutt for
medie-, kultur- samfunnsfag fra studieåret 2010-2011
1. Saksfremlegg
2. Oversendelse fra IMKS til kvalitetsutvalget 09.06.09; Søknad om
endring i studieprogramporteføljen på Institutt for medie-, kultur- og
samfunnsfag, gjeldende fra studieåret 2010-2011, med 7 vedlegg.
Drøfting:
Kvalitetsutvalget ber om at det undersøkes hvorvidt
bachelorprogrammene i sosiologi og statsvitenskap ved UiS vil bli
godkjent som grunnlag for opptak til masterstudier i henholdsvis
sosiologi og statsvitenskap ved andre norske universitet.
Vedtak
Kvalitetsutvalget anbefaler dekan å oversende studieprogram- og
emnebeskrivelser for omstrukturerte og nye bachelorprogram ved
Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag til Utdanningsavdelingen
for videre behandling i Utdanningsutvalg og evt. i Styret.
Det anbefales å søkes om følgende endringer:
Følgende studieprogram omstruktureres i henhold til ny, felles
struktur:
- Bachelor i Journalistikk
- Bachelor i Kunst og kulturstudier (tidl. Kunst og
kulturvitenskap)
Følgende studieprogram opprettes i henhold til ny, felles struktur:
- Bachelorprogram i sosiologi
(erstatter tidligere BA i samfunnsfag og personalledelse)
- Bachelorprogram i statsvitenskap
(opprettes i samarbeid mellom IMKS og IS)
Følgende studieprogram nedlegges:
- Bachelorprogram i Samfunnsfag med personalledelse
(inkorporeres delvis i BA i sosiologi)
Endringene søkes primært implementert fra og med studieåret 20102011. Det er imidlertid ingen forutsetning at alle endringer iverksettes
samtidig. Opprettelse av bachelor i statsvitenskap forutsetter at de to
involverte instituttene (IMKS og IS) blir enige om en samarbeidsmodell.
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Følgende studieprogram omstruktureres noe, men tilpasses i denne
omgang ikke til ny, felles struktur:
- Bachelorprogram i Fjernsyns- og multimedieproduksjon
Program- og emnebeskrivelser for Fjernsyns- og
multimedieproduksjon oversendes Utdanningsavdelingen til
orientering
Nødvendige justeringer, som presisering av anbefalte valgemner,
justering av læringsutbytte, justering av pensum med mer, foretas
innenfor rammen av program- og emnerevisjonsprosessen vinter/vår
2010. Endelig dekanvedtak for program- og emnebeskrivelsene for
2010-2011 fattes i henhold til frist fastsatt i Retningslinjer for
utredning, godkjenning, etablering, nedlegging og revisjon av studier
ved universitetet i Stavanger.

KUSV 3509

Omstrukturering av studieprogram IH- Søknad om
oppretting av ny master i helsevitenskap fra studieåret
2010-2011
1. Saksfremlegg
2. Oversendelse fra IH ” Master i helsevitenskap fra studieåret 201011”, med studieprogram og emnebeskrivelser
3. ”NOTAT: overgangsordning fra Master i helse- og sosialfag med
fokus på brukermedvirkning, M- HELSOS (siste gang 2009-11) til
master i helsevitenskap, M-HELSEV (fra 2010)”
4. ”Referat fra møte i instituttråd IH 02.06.09”
5. ”Nedlegging av master i helse- og sosialfag med fokus på
brukerperspektiv, deltid, brev fra instituttleder Kari Vevatne¨
Vedtak
1. Kvalitetsutvalget anbefaler dekan å oversende program- og
emnebeskrivelser for Master i helsevitenskap til
Utdanningsavdelingen, for videre behandling i Utdanningsutvalget.
Endringene ønskes implementert fra og med studieåret 2010-2011.
2. Master i helse- og sosialfag med fokus på brukerperspektiv (heltid)
utgår fra 2011 med siste opptak fra høsten 2009.
3. Master i helse- og sosialfag med fokus på brukerperspektiv (deltid)
søkes nedlag fra høsten 2010.
Nødvendige justeringer, som presisering av anbefalte valgemner,
justering av læringsutbytte, justering av pensum med mer, foretas
innenfor rammen av program- og emnerevisjonsprosessen vinter/vår
2010. Endelig dekanvedtak for program- og emnebeskrivelsene for
2010-2011 fattes i henhold til frist fastsatt i Retningslinjer for
utredning, godkjenning, etablering, nedlegging og revisjon av studier
ved universitetet i Stavanger.
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KUSV 3609

Drøfting – Høringsuttalelse fra SV-fakultetet i forbindelse
med revisjon av retningslinjer for utredning, godkjenning
etablering, nedlegging og revisjon av studier ved
Universitet i Stavanger.
1. Saksfremlegg
2. Forslag til nye retningslinjer; ”Retningslinjer for utredning,
godkjenning, etablering, nedlegging og revisjon av studier ved
Universitetet i Stavanger”, versjon 2009 05 27.
3. Brev fra Utdanningsdirektøren datert 28.05.09 ”Høyring - Revisjon av
Retningslinjer for utredning, godkjenning, etablering, nedlegging og
revisjon av studier ved Universitetet i Stavanger”
4. Gjeldene ”Retningslinjer for utredning, godkjenning, etablering,
nedlegging og revisjon av studier ved Universitetet i Stavanger”
5. ”Fastsetting av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere
utdanning”, brev fra KD 20.03.09
Vedtak:

1. Kvalitetsutvalget-SV slutter seg til hovedtrekkene i struktur og
innhold i fremlegget til revisjon av retningslinjer for utredning,
godkjenning etablering, nedlegging og revisjon av studier ved
Universitet i Stavanger, med nytt kortnavn ”retningslinjer for
studieplanarbeidet ved UiS”.
Kvalitetsutvalget påpeker at dekanen har et endelig resultatansvar i
forhold til økonomiske disponeringer ved fakultet. Kvalitetsutvalget
understreker derfor at det er maktpåliggende at dekan også har
tilstrekkelig myndighet og handlingstidsrom for å kunne disponere
de tiltak som står i forhold til dekanens ansvar. Dette er et sentralt
prinsipp som også må gjenspeiles i retningslinjene for
studieplanarbeidet ved UiS.
Med utgangspunkt i ovennevnte har Kvalitetsutvalget ved SV
fakultet følgende kommentarer til enkelt punkter i forslag til
reviderte retningslinjer for studieplanarbeidet ved UiS:
2.

Ad punkt om myndighetsfordeling (pkt. 1.2)
Kvalitetsutvalget-SV støtter forslaget om at dekanens
myndighetsområde for etablering og nedlegging av studier endres
fra nåværende grense (30sp) til 60 studiepoeng. Kvalitetsutvalget
fremmer forslag om at dekanen fastsetter fag- og studieplaner på
inntil 60 studiepoeng.
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3. Ad punkt om tidsfrister:
a. Kvalitetsutvalget-SV støtter ikke forslag om at søknad fra
dekan om utredning at studier på mer enn 60 sp skal
fremmes for rektor innen 1. november. Kvalitetsutvalget
foreslår å opprettholde frist fra 2009, dvs. 31. januar. (pkt.
2.1.1)
b. Kvalitetsutvalget-SV støtter ikke forslaget om at søknader
om etablering og nedlegging av studier på mer enn 60 sp
settes til 31. mai (pkt. 2.2.2 og 2.2.3). Kvalitetsutvalget
foreslår todeling av denne fristen slik:
i. Frist for etablering/nedlegging av internasjonale
studier settes til 31. mai
ii. Frist for etablering/nedlegging av norske
studieprogram opprettholdes, dvs. settes til 20.
august.
c. Kvalitetsutvalget-SV støtter ikke frister foreslått i pkt. 2.3.
Følgende frister forelsås:
i. Utdanningsutvalget fastsetter fag- og studieplaner
innen 1. oktober (2.3.1)
ii. Nye studier etablerers av dekan / styre innen 15.
oktober (2.4.1)
iii. Sak om nedlegging av studier behandles av styret
innen 15. oktober (pkt. 2.4.2)
d. Kvalitetsutvalget-SV støtter endring av tidsfrist for revisjon
av fag- og studieplaner (pkt. 2.5.1), slik at dekanen innen 1.
mai vedtar revisjoner som skal tre i kraft påfølgende
studieår.

KUSV 3709

Forberedende arbeid med studiekvalitetsrapportene
1. Saksfremlegg

Vedtak
Kvalitetsutvalget slutter seg i hovedsak til den skisserte mal og tidsplan
for arbeidet med studiekvalitetsrapporten for studieåret 2008/2009,
med følgende endring:
Punkt 2 i tidsplan endres slik:
Instituttene oversender rapport til fakultetet innen 20.08.09
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KUSV 3809

Møteplan for kvalitetsutvalget høsten 2009
Vedtak:
Kvalitetsutvalget slutter seg til følgende møteplan for høsten 2009:
Torsdag 17. september. kl 09.00- 11.00
Onsdag 21. oktober. kl 12.00- 14.00
Onsdag 25. november. Kl 12.00- 14.00

KUSV 3909

Eventuelt
1. Valg av studentrepresentanter
2. Tilbakemelding til studentene fra evalueringene

Vedtak:
Sakene tas opp til ny drøfting i neste kvalitetsutvalg.

Eva Hærem
Leder
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