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- Anne Helliesen (SV-administrasjonen)
- Janne Haugland (Referent)
Forfall:
-

Kari Vevatne (Institutt for helsefag)
Lone Litlehamar (Fakultetsdirektør)
May Elin Jonson (vara studentrepresentanter)
Kathe- Mari Solberg Hansen (Vara studentrepresentant)
Siv Una Hagen (studentrepresentant)

KUSV 08/10
08/10

Godkjenning av innkalling
Vedtak
Innkallingen godkjennes

KUSV 09/10
09/10 Godkjenning av referat fra møte i Kvalitetsutvalget 03.02.2010
Vedtak:
Referat fra KUSV- møte 03.02.10 godkjennes.
KUSV 10/10
10/10 Oppfølgning av sak KUSV 07/10 ressursbruk knyttet til exphil vurderes spesielt
Kontorsjef Anne Helliesen innledet kort med å si noe om det nye forslaget som er
utarbeidet av exphil-gruppen. I forslaget har en fjernet all obligatoriske aktiviteter i
seminarmodellen(nærværsplikt, og breddetester og gruppepresentasjoner) og kuttet
ned på antall seminarer. Skolemodell og seminarmodell er i det nye forslaget like
bortsett fra at det er tilbud om seminarundervisning i seminarmodellen og at det er ulik
vurderingsordninger (hjemmeeksamen vs skoleeksamen)
I utgangspunktet stilte kvalitetsutvalget seg positiv til exphil- gruppens forslag. De har
gjort flere gode grep i forhold til ressursbruk knyttet til exphil. Kvalitetsutvalget ønsket
imidlertid at nærværsplikten for seminarundervisningen på seminarmodellen
opprettholdes i redusert omfang. Det kreves nærværsplikt på 4 av 6 av seminarene.
I forkant av kvalitetsutvalget mottok også fakultetet en forespørsel som gikk på at en
ønsker å registrere emnene ved IMKS og NHS og IØL som felles emner med samme
emnekoder, slik ordningen var studieåret 2008-2009. Dette er en fagteknisk sak som
kontorsjef ved fakultetet vil følge opp.
I saksfremlegget anmoder også exphil-gruppen om at det etableres en felles praksis
vedrørende bruk av eksterne sensorer eller lesere på exphil; som innebærer at alle eller
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minimum 25 % av eksamensbeskrivelsene blir samsensurert. Kvalitetsutvalget tok ikke
stilling til denne anmodningen, da dette må vurderes i forbindelse med
eksamensavvikling på det enkelte institutt.
Vedtak:
Kvalitetsutvalget anbefaler at oppdaterte emnebeskrivelser for SV-Exphil seminarmodell
og SV-Exphil skoleeksamensmodell godkjennes med følgende kommentarer: I tråd med
vedtatt terminologi byttes begrepet ”læringsmål” ut med ”læringsutbytte” Det
gjeninnføres tilstedeværelsesplikt på seminarmodellen; en vil kreve nærvær på 4 av 6
seminarer for at studenten er kvalifisert til å gå opp til eksamen.
KUSV 11/10
11/10 Fremdriftsplan i forhold til instituttenes
instituttenes arbeid med studiekvalitetsrapportene.
Prodekan for undervisning innledet med å gjøre rede for utgangspunkt for å nedsette en
gruppe bestående av representanter fra de ulike instituttene i arbeidet med skriving av
kvalitetsrapporten. Ettersom vi er i gang med å forenkle kvalitetssystemet og
kvalitetsrapportering ser SV- fakultetet det som hensiktsmessig å benytte samme mal
som tidligere og i større grad kunne koordinere arbeidet med skriving av
kvalitetsrapporten mellom institutt og fakultet. Vi ser for oss også i år at institutt
rapportene er selvstendige rapporter i fakultetsrapporten. Det enkelte institutt vil på
denne måten i større grad kunne vektlegge de variablene de ser som hensiktsmessige å
rapportere på.
Vedtak:
Kvalitetsutvalget godkjenner tidsplan for arbeidet med kvalitetsrapportering. Det
nedsettes en gruppe med representanter fra de ulike instituttene sammen med
kvalitetskoordinator ved fakultetet for å koordinere arbeidet med kvalitetsrapporten.
Kvalitetsutvalget ved SV blir orientert om status for arbeidet og videre fremdrift i møtet
9.juni 2010
KUSV 12/10
12/10 Pedagogisk utviklingsmidler
Prodekan for undervisning innledet kort med å fortelle om bakgrunnen for tildelingen av
pedagogiske utviklingsmidler. I 2009 ble pedagogiske utviklingsmidler på henholdsvis kr
200.000 fordelt i like andeler til instituttene med 48.000 kr hver. 8000 ble gitt til
Pedagogisk forum.. Pengene skulle knyttes til hovedsatsingsområdene i fakultetets
kvalitetsrapport 2007/2008 henholdsvis; gjennomstrømming, studentassistenter, og
læringsutbytte.
For 2010 er summen for pedagogisk utviklingsmidler redusert til 100.000 og
kvalitetsutvalget støttet forslaget om å fordele summen likt mellom instituttene med
20.000 kr hver og øremerke midlene til arbeid med studentassistenter.
Vedtak:
Kvalitetsutvalget vedtok at årets tildeling av pedagogisk utviklingsmidler på kr
100.000 for 2010 blir fordelt likt mellom instituttene med kr 20.000 og øremerket til
arbeid med studentassistenter. Instituttene må holde kvalitetsutvalget ved SV- fakultetet
orientert om arbeidet.
KUSV 13/10 Godkjenning av fagplan til kurset ledelse for førskolelærere
Sak 13/10 og sak 14/10 må ses i sammenheng da det prinsipielle ble diskutert under
punkt 14/10. Dekan skal godkjenne slike fagplaner etter at instituttstyret har hatt en
gjennomgang av saken, og faglig kvalitetssikre innholdet. Jmf retningslinjer for utredning,
godkjenning, etablering, nedlegging og revisjon av studier ved UiS.
Vedtak:
Kvalitetsutvalget godkjente fagplanen til kurset Ledelse for førskolelærere med
følgende kommentarer: Instituttet må vurdere omfang av litteratur. Sideantall må
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presiseres. I tillegg bør det stå læringsutbytte istedenfor læringsmål. 15 studiepoeng skal
opprettholde samme krav som ordinære studier ved UiS, selv om dette tilbys som eksternt
finansierte kurs via UiS Pluss. Dekan vil være godkjenningsinstans av slike fagplaner etter
at instituttrådet har kvalitetssikret det faglige innholdet.
KUSV 14/10 ORIENTERINGSSAKER
• Orientering om arbeidet med rutiner
rutiner for godkjenning av studiepoeng ved UiS Pluss.
Det har vært behov for å etablere felles retningslinjer i forbindelse med etablering av
eksternt finansierte studier. Det er utarbeidet retningslinjer på fakultet fra 18. april 2007.
Retningslinjene er imidlertid ikke i aktiv bruk ved fakultetet. I kvalitetsutvalget ble det
presisert at alle studiepoeng skal opprettholde og godkjennes etter UiS krav og
retningslinjer, jmf retningslinjer for utredning, godkjenning, etablering, nedlegging og
revisjon av studier ved UiS av 21.10.2009, pkt 2.7; ”saksbehandling av eksternt
finansierte studier.” Kvalitetsutvalget gav prinsipielt tilbakemelding om at eksternt
finansierte studier ikke skal være en enklere utgave av ordinære studiepoeng.
Instituttene, etter behandling i instituttråd må kvalitetssikre det faglige innholdet, mens
dekan gjør det formelle vedtaket. Det er avtalt et møte mellom fakultetet og UiS pluss for
å ha en gjennomgang av formalitetene knyttet til eksternt finansierte kurs. Fakultetet vil
arbeide videre med saken.
• Orientering
Orientering om NOMSA – studenter
Det arbeides videre med problematikken knyttet til Nomsa. Oppfølging av saken skal tas
opp på neste prodekan møte.
”Det lille ekstra” har mottatt 25.000 kr i læringsmiljømidler som skal bidra til arbeidet
med oppfølging av Nomsa-studenter for inneværende år og neste studieår. Prodekan for
undervisning vil avtale et møte med opptakskontoret for å avklare og vurdere opptaket på
Nomsa-studenter. På denne måten vil en forhåpentligvis kunne sikre at det enkelte
institutt på sikt kan bidra til å regulere hvor mange Nomsa-studenter som bli tatt opp på
deres institutt.
• Sluttevaluering – status:
status: Kvalitetsutvalget ble informert om at vi for dette semesteret vil
benytte samme sluttevalueringsskjema som høst 2009, da vi er i en endringsfase når det
gjelder kvalitetsrapportering og kvalitetssystem. Institutt for sosialfag hadde utarbeidet et
nytt skjema som det var ønskelig å benytte. Utvalget ble enig om at det nedsettes en
gruppe bestående av representanter fra de ulike instituttene for å kvalitetssikre og
forbedre web- evalueringsskjema slik at dette er klart for bruk høst 2010.
Instituttlederen må gi tilbakemelding innen 22.04.2010 hvilke emner som skal webevalueres vår 2010. Det var ønskelig for flere av instituttene at en skulle web-evaluere
alle emner. For dette semesteret vil en kun ha kapasitet til å webevaluere 1/3 av
emnene. NHS og IØl vil følge det samme opplegget som tidligere, og administrere
opplegget selv.
• Oversikt over struktur i studieprogrammene ved SV 20102010-2011.
2011. Kvalitetsutvalget ble
forelagt struktur i studieprogrammene, og anbefaler at strukturen i programmene
godkjennes av dekan. Kvalitetsutvalget ønsker å være orientert om studietilbudet som
fakultetet tilbyr.
• Skriving av litteraturliste. – Biblioteket orienterte kort om ulike måter å skrive en
litteraturliste på. Den vanligste formen for skriving av litteraturliste ved UiS er APA stil. Det
ville kunne være hensiktsmessig om fakultetet ble enig om hvilken stil en benytter.
Kvalitetsutvalget tilrår at en benytter samme stil i forbindelse med litteraturlister i
emnebeskrivelsen i kommende emnerevisjonsperiode.
• Kvalifikasjonsrammeverk.
Kvalifikasjonsrammeverk Seminar 10. mars, er et viktig ” bakteppe” for arbeidet i
pilotprosjektet om læringsutbytte.
• Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse. Som det fremgår av styrevedtak
US 62/09, er det LMU som har det overordnede ansvaret for å følge opp arbeidet med
implementeringen av handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse. Enhetene
skal rapportere om status og fremdrift i den årlige kvalitetsrapporteringen.
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•
-

•

•

Orientering fra prodekanmøte
Det vil komme en formell henvendelse fra utdanningsavdelingen for å identifisere
samordning og fellesbruk av emner på instituttene og fakultetet.
Behov for oversettelse av studieprogram/ emner til engelskengelsk- Hva gjør vi? I de instituttvise
møte i forbindelse med program og emnerevisjon ble det uttalt et ønske om at et
sammendrag av hvert emne oversettes til engelsk. Dersom det blir lyst ut en ny stilling på
SKA vil dette kunne bidra til å serve denne funksjonen.
Forslag om å etablere felles engelsk studieprogram/ emner mellom fakultetene og
instituttene.
instituttene. Kvalitetsutvalget ble informert om at det kanskje kunne være aktuelt å
kombinere felles etablerte emner eksempelvis i HMS, flerkulturell forståelse,,
menneskerettigheter.
Problematikk knyttet til doble grader, jmf forskrift om godskriving av høyere utdanning.
I UiS sin fortolkning av forskriften stilles det krav om at det leveres ny masteroppgave ved
tildelingen av ny mastergrad. Det stilles imidlertid ikke krav om at det leveres ny
bacheloroppgave ved tildeling av ny bachelorgrad. Kvalitetsutvalget mener det bør være
samsvar i kravene ved tildeling av ny grad. Instituttråd IØL har i møte 13.04.10 gjort et
slikt vedtak. Kvalitetsutvalget anbefalte at det utarbeides et dekanvedtak gjeldene for SVfakultetet i denne forbindelse.

KUSV 06/10 Eventuelt
Det var ingen saker som ble meldt under eventuelt.

Eva Hærem
Leder

Janne Haugland
Sekretær
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