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REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET
Onsdag 11. Mars 2009, Rom C-334, Kjølv Egelands hus, kl 12.15-14.15

Tilstede:
Medlemmer av KU:
- Eva Hærem (leder)
- Eilef A. Meland (instituttleder IS)
- Kari Vevatne (Insituttleder IH)
- Gunnar Siqveland (instituttleder IMKS)
- Jorunn Karin Bredal (studentrepresentant)
- Bjarte Ravndal (instituttleder NHS-IØL) (Fra sak KUSV 2109)
Øvrige:
- Arve Nyland (Seniorrådgiver AØV- sentraladministrasjonen)
- Truls Engstrøm (Studieleder ved NHS)
- Egil Kristensen (Kontorsjef ved NHS-IØL)
- Stig Helleren (SV-administrasjonen)
- Anne Helliesen (SV-administrasjonen)
- Aud Ellingsen (SV-administrasjonen/observatør)
- Siv Rita Lye (SV-administrasjonen)
- Lone Litlehamar (Fakultetsdirektør)
- Marit Boyesen (Dekan)
- Cecilia Roberts (SV-administrasjonen/ referent)
Forfall:
- Anna Kirsten Nygaard (biblioteket)
- Lasse Settem (studentrepresentant)

KUSV 1809

Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen godkjennes
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KUSV 1909

Godkjenning av referat fra møte i Kvalitetsutvalget 12. februar
2009
Vedtak:
Referat fra KU-møte 12.02.09 godkjennes

KUSV 2009

Drøfting; Forberedelser i forhold til NOKUTs planlagte evaluering
av kvalitetssystemet ved UiS
Kvalitetsutvalget hadde invitert Arve Nyland som sekretær for
arbeidsgruppen som forbereder UiS på NOKUTs planlagte evaluering
av kvalitetssystemet ved UiS. Arve Nyland innledet til en frisk drøfting.

KUSV 2109

Opptak til enkeltemner på fakultetets masterprogram
Saksdokumenter:
1) Saksfremlegg; KUSV 2109 Opptak til adgangsbegrensede
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
Kvalitetsutvalget anbefaler at dekan utformer et prinsippvedtak som
åpner for opptak til adgangsbegrensede enkeltemner ved fakultetets
masterprogrammer.
Følgende rammer anbefales å legges til grunn for et prinsippvedtak om
opptak til adgangsbegrensede enkeltemner på masternivå:
-

-

-

-

-

Instituttene må selv utrede, vurdere og vedta hvilke
adgangsbegrensede emner som eventuelt skal kunne tilbys som
enkeltmoduler i deltidsopptaket. Dette bør være et ledd i den årlige
emnerevisjonen.
Opptakskravene til adgangsbegrensede enkeltemner bør behandles
innenfor den samme rammen, og med de samme opptakskravene,
som opptaket til det helhetlige masterprogramtilbudet.
Det er en forutsetning for adgang til enkeltemner at studenten
innfrir opptakskravene som gjelder for opptak til studieprogrammet
emnet tilhører, og eventuelle forkunnskapskrav knyttet til det
aktuelle emnet.
Masteroppgaver vil ikke kunne åpnes for et enkeltemne opptak.
En fullstendig liste over emner som er åpne for opptak til
enkeltemner (enkeltopptak) må være fakultetet/opptakskoordinator i
hendene i rimelig tid før opptaket (senest 1. juni).
Søknad til enkeltemner skjer via universitetets søknadsweb, og
søknadsfristen er henholdsvis 1. august for høstemner og 1.
desember for våremner.
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KUSV 2209

Faglærer må være tilgjengelig for å vurdere eventuelle søknader
der det er tvil om kandidatens kvalifikasjoner.

Endring i spesielt opptakskrav for bachelorstudium i Hotelledelse
ved NHS
Saksdokumenter:
1) Saksfremlegg; 2209 Endring i spesielt opptakskrav for
bachelorstudium i Hotelledelse ved NHS.
2) Utkast/skisse til brev fra UiS til Kunnskapsdepartementet; ”søknad
om endring av spesielt opptakskrav for bachelorstudium i hotelledelse”.
3) Referat fra Instituttråd ved NHS-IØL 2. desember.
4) Saksfremlegg til Instituttråd NHS-IØL sak 41 Endring opptakskrav.
5) Oversendelsesbrev fra NHS-IØL til kvalitetsutvalget ved SV
fakultetet.
Vedtak
Kvalitetsutvalget anbefaler UiS å fremme søknad til
kunnskapsdepartementet der en ber om at praksiskravet ved
bachelorstudium i hotelledelse frafalles. Frafall av praksiskravet gjøres
under forutsetning av at det samtidig opprettes en kvote på 50% av
studiets opptaksplasser, denne kvoten reserveres for studenter som har
relevant praksiserfaring, i tillegg til å oppfylle de generelle
opptakravene.

KUSV 2309

Pedagogiske utviklingsmidler.
Saksdokumenter
1) Saksfremlegg; KUSV 2309 Pedagogiske utviklingsmidler.
Vedtak
De pedagogiske utviklingsmidlene på 200.000 kr fordeles med like
andeler til instituttene med kr. 48.000. En mindre andel på kr 8.000
settes av først og fremst til drifting av pedagogisk forum. Prodekan for
undervisning er ansvarlig for pedagogisk forum. Disponering av de
pedagogiske utviklingsmidlene skal skje i henhold til
hovedsatsningsområdene fastsatt i fakultetet kvalitetsrapport
2007/2008. De pedagogiske utviklingsmidlene skal knyttes til:
o Gjennomstrømning
o Studentassistenter
o Læringsutbytte
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KUSV 2409

Orienteringssaker




Etablering av Senter for fremragende undervisning.
Internasjonaliseringsrapporten ligger på UiS intranettsider
Førstelektorprogrammet

Eva Hærem
Leder
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Sekretær
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