Universitetet i Stavanger
Fakultetsadministrasjonen TN (Det teknisk naturvitenskapelige fakultet)

Referat fra møte i Kvalitetsutvalget (KU) 13. april 2010
Dato: 13.4.2010
Kl.: 13.00-14.00
Sted: KE D-303
Tilstede: Tore Wiig (prodekan) Bjørn Hjertager (instituttleder IMN), Ole Andreas Songe-Møller
(instituttleder IKM), Hans J. Fevang (instituttleder IØRP), Sven Ole Aase (instituttleder IDE),
Inger Gåsemyr (Universitetsbiblioteket)
Forfall: Svein Skjæveland (instituttleder IPT), Trine Elisabeth Haaland (studentrepresentant) og
Jon Rørheim (studentrepresentant)
SAK 15/10 Godkjenning av referat fra møte i KU 2.3.2010
Vedtak:
Kvalitetsutvalget godkjenner referatet fra KU-møtet 2. mars 2010.
SAK 16/10 Arbeidsbeskrivelse for programevalueringer ved TN i 2010
Vedtatt mot én stemme.
Vedtak:
Kvalitetsutvalget anbefaler at programevalueringer i 2010 tar utgangspunkt i ”Arbeidsbeskrivelse for
programevalueringer ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet (TN), Universitetet i Stavanger (UiS),
2010”.
Arbeidsbeskrivelsen godkjennes med følgende merknader:
-

Side 2: De vitenskapelige representantene bør ha kompetanse minst på høyde med fagmiljøet som
evalueres, og bør helst komme fra samme faglige ståsted (endret fra: må ha)

-

Side 2: Instituttet har selv ansvar for å finne en ekstern representant fra arbeidslivet (endret fra:
fagmiljøet)

-

Arbeidsbeskrivelsen knyttes til INGEVA (bakgrunn samt bakgrunnsmateriale til komiteene)

-

Side 3: Evalueringskomiteens mandat, punkt 1) læringsutbytte: Evaluere læringsutbytte i forhold til
programmets helhet og sett i lys av… (endret fra: Evaluere relevans av læringsutbytte i forhold til…)

-

Side 3: Evalueringskomiteens mandat, punkt 2) Relevans: legge mer vekt på livslang læring (evne til å
knytte til seg kunnskap)

-

Side 5: Metodikk fra pilotprogram i matematikk og fysikk inkluderes i bakgrunnsmateriale til
komiteene (matrise)

-

Side 5: Statistikk over sluttevaluering (Hans Jakob) inkluderes i bakgrunnsmateriale til komiteene (slik
som i fjor)

-

Det forventes at arbeidet startes opp før sommeren (oppnevning av komité, oppstartsmøte, planlegging av
arbeidet)

-

Det forutsettes at det avsettes midler til gjennomføringen av evalueringene. Gro Sokn avklarer finansiering

-

Ny frist for arbeidet: 15. november 2010 (endret fra: 15. september)

-

Side 6: Resultatene fra evalueringen skal behandles i instituttrådet

SAK 17/10 Orienteringssaker
1) Nytt PhD emne ved IKM: Bølger på grunt vann (10 studiepoeng)
2) Opptakskomiteer ved TN 2010/2011
SAK 18/10 Eventuelt
Ingen saker

Tore Wiig,
prodekan

Ingeborg Nymoen,
rådgiver

