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REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET
09.06.2010 rom C-334, Kjølv Egelands hus, kl 09:15-11:15

Tilstede:
Medlemmer av KUSV:
• Eva Hærem (leder)
• Marit Boyesen (Dekan)
• Gunnar Siqveland (instituttleder IMKS)
• Bjarte Ravndal (Instituttleder IØL)
• Lone Litlehamar (Fakultetsdirektør)
• Anna Kirsten Nygaard (biblioteket)
• Eilef A. Meland (instituttleder IS)
• Anne Helliesen (SV-administrasjonen)
• Siv Una Hagen (studentrepresentant)
• Janne Haugland (Referent)
• Til stede på sak 18/10: ”Søknad om endring av master i helsevitenskap”: Kristin Mæland,
Helene Hanssen, og Marianne Gjerlaugsen i fravær av Instituttleder Kari Vevatne (IH)
Forfall:
•
•
•
•

Kari Vevatne (Institutt for helsefag)
Truls Engstrøm (instituttleder NHS ))
May Elin Jonson (vara studentrepresentanter)
Kathe- Mari Solberg Hansen (Vara studentrepresentant)

KUSV 16/10

Godkjenning av innkalling
Vedtak
Innkallingen godkjennes

KUSV 17/10 Godkjenning av referat fra møte i Kvalitetsutvalget 14.04.2010
Vedtak:
Referat fra KUSV- møte 14.04.2010- godkjent pr mail.
KUSV 18/10 Søknad om endring av master i helsevitenskap
Institutt for helsefag har fremmet søknad om endring av studieprogramporteføljen
Forslaget som ble forelagt kvalitetsutvalget innebar følgende:
Instituttet søker om å opprette tre nye spesialiseringer – i tillegg til tidligere godkjent
Masterløp - i eksisterende disiplinbasert master i helsevitenskap med virkning fra studieåret
2011-2012:
•
•
•

Spesialisering i Psykisk helsearbeid
Spesialisering i aldring og alderdemens
Spesialisering i rusproblematikk
Som en naturlig konsekvens av overstående søker instituttet i tillegg om å legge ned
tre videreutdanninger med virkning fra studieåret 2010 – 2012 (siste opptak høst
2009):
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•
•
•

Videreutdanning i psykisk helsearbeid
Videreutdanning i aldring og aldersdemens
Videreutdanning i rusproblematikk

Kontorsjef Anne Helliesen og Helene Hansen, representant fra institutt for helsefag
innledet kort om bakgrunnen, historikk og prosess i henhold til søknad om endring av
master i helsevitenskap. Samtlige representanter i kvalitetsutvalget roste søknaden,
engasjementet og arbeidet med søknaden. Kvalitetsutvalget gav følgende kommentarer
i saken;
•
•
•
•
•

Instituttet bør vektlegge samordningsgevinsten enda mer, ved at 60 sp er felles
for den generelle retningen og de 3 speisaliseringene.
Vurdere opptakskrav ifht kiropraktikk
Gjøre tydeligere rede for forskjellen mellom den generelle delen og de tre
spesialiseringene.
Se på nytt på læringsutbyttebeskrivelsene, evt. gjøre dette i neste
revisjonsperiode.
Det vil gis adgang til "opptak til adgangsbegrensede enkeltemner" for de fleste
emnene.

Det ble utarbeidet et tilleggspunkt(pkt 4) i forslaget til vedtak. Følgende ble vedtatt:
Vedtak:
1. Kvalitetsutvalget anbefaler dekan å oversende søknad om omstrukturering av
eksisterende disiplinbasert master i helsevitenskap til Utdanningsdirektøren, før
behandling i Utdanningsutvalget. Omstruktureringen innebærer at det opprettes tre nye
spesialiseringsretninger på programmet:
- Spesialisering i psykisk helsearbeid
- Spesialisering i aldring og aldersdemens
- Spesialisering i rusproblematikk
Endringen søkes implementert med virkning fra og med studieåret 2011-2012.
2. Som en konsekvens av vedtakets punkt 1 anbefaler Kvalitetsutvalget at følgende tre
videreutdanninger legges ned:
- Videreutdanning i psykisk helsearbeid (sykepleiefaglig og tverrfaglig fordypning)
- Videreutdanning i aldring og eldreomsorg
- Videreutdanning i rusproblematikk
Endringen søkes implementert med virkning fra og med studieåret 2011-2012, med
siste opptak høst 2009.
3. Eventuelle justeringer av program- og emnebeskrivelsene fram mot studieåret 20112012 følger fakultetets prosedyrer for dette arbeidet, i tråd med rutiner og frister
fastsatt i Retningslinjer for studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger.
4. Det foretas en faglig vurdering av hvorvidt kiropraktikk oppfyller opptakskravene.
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KUSV 19/10 Retningslinjer for teori og praksisstudier i utlandet
Prodekan for undervisning innledet kort med å orienterte om at retningslinjer for teori og
praksisstudier i utlandet ble utarbeidet med utgangspunkt i Føringer for program- og
emnerevisjon som sier noe om at det skal utarbeides retningslinjer for praksisstudier.
I dette arbeidet ble det avdekket at det ville være hensiktsmessig om en laget felles
retningslinjer for institusjonen, med mulighet for lokale varianter ved de ulike
fakultetene ved behov. Spørsmålene som har gått igjen i dette arbeidet har vært å
vurdere hvor fleksible eller hvor strenge en skal være. Instituttleder ved Sosialfag gav
tilbakemelding om at det ikke lenger arrangeres eksamen i utlandet. Det arrangeres
kompensasjonseksamen høsten etter oppholdet i utlandet. Instituttleder ved IØL gav
tilbakemelding om at det var behov for større utredning knyttet til dette arbeidet.
Studentene har rettigheter som skal ivaretas, og det blir viktig å gradere oss i forhold til
hvem som får mulighet til å reise ut. Gis det anledning til konteeksamen osv. Studentene
gav tilbakemelding om at de vurderer det slik at konteeksamen bør gjennomføres i
Norge. Det blir opp til studenten å avgjøre hvordan de skal klare å kombinere opphold i
utlandet sammen med behovet for å konte. Det ble videre understreket at det var viktig
at instituttene fikk være med å bestemme selv hva de ville gjøre. Det er likevel viktig at
disse retningslinjene blir skriftliggjort.
Vedtak:
Det arbeides videre med å skriftliggjøre retningslinjer for teori og praksisstudier i
utlandet med de innspill og kommentarer som fremkom i møte.
KUSV 20/10 Orienteringssaker:
-

Status Exphil
Kontorsjef Anne Helliesen orienterte kort om status i forhold til Exphil. Det har vært en del
diskusjoner i forhold til hvordan håndtere nærværsplikten og de som eventuelt ikke
oppfyller denne. På tampen av møtet kom exphilgruppen opp med et alternativt forslag:
”Studenter
Studenter som ikke klarere å innfri nærværskravet grunnet særskilte forhold gis
anledning til å søke overgang til skoleeksamensmodellen. For å få innvilget dette må
søknaden med legeattest eller annen dokumentasjon for særskilte forhold leveres
instituttekspedisjonen innen 12. november. Som gyldig fravær regnes sykdom eller
annen tvingende fraværsgrunn
fraværsgrunn i undervisningsperioden.”
undervisningsperioden
Kvalitetsutvalget gav sin støtte til forslaget.

-

-

-

-

Oppfølgning av styrevedtak; forenkling av kvalitetssystem: Prodekan for undervisning gav
tilbakemelding om at det nå er nedsatt en arbeidsgruppe som har hatt et møte om
forenkling av kvalitetssystemet. I tillegg ble det orientert om at vi også har hatt møter med
representanter i forbindelse med skriving av kvalitetsrapporten og at dette arbeidet skal
være ferdig fra instituttene 16. august. Ettersom arbeidet med forenkling av
kvalitetssystemet er påbegynt vil vi i den grad det lar seg gjøre være rasjonelle i forhold til
tiltaksplan for kvalitetsarbeidet.
Seminar kvalifikasjonsrammeverkkvalifikasjonsrammeverk- pilotprogram 11.mai. 11 mai ble det avholdt et
seminar med Professor George Francis hvor deltakere fra pilotprogrammene var tilstede
for å hente inspirasjon i forhold til arbeidet med kvalifikasjonsrammeverket. Professor
Gerorge Francis Students snakket om; “workload in light of Bologna and TUNING.
Prodekanmøte: Prodekan for undervisning viste til en sak som var oppe på møte knyttet
til diskusjon om veiledere skulle være med å sensurere masteroppgaven.
UisUis-PlussPluss- Det har vært møte med prodekanene ved fakultetene, og Uis Pluss og
utdanningsavdelingen som vil arbeide videre med arbeid knyttet til UiS pluss og felle
retningslinjer.
Prodekan for undervisning har talerett i utdanningsutvalget, jmf nytt mandat
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-

Forslag til møteplan for kvalitetsutvalg høst 2010 ble godkjent;
Onsdag 15. September kl 12:15-14:15
Onsdag 27. Oktober
kl 12:15-14:15
Onsdag 08. Desember kl 12:15-14:15

KUSV 21/10 Eventuelt
Representanten fra biblioteket gav tilbakemelding om at Else Sauge Torpe er tilbake i sin stilling fra
høsten og da vil hun være representert i kvalitetsutvalget.

Eva Hærem
Leder

Janne Haugland
Sekretær
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