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Møtereferat Programråd for 1. avdeling.  

Møtedato: 16.10.2014 

Tilstede: Harald Thidemann Johansen, Gro Smistad, Trine Grønhaug Halvorsen, Camilla Stensrud, 

Jenny Lund, Karen Sofie Grut, Guro Arnekleiv (vara for Nora Gjongbalaj) og Nina Elvan Rønning 

(referent). 

 

Sak-PR 01/14 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

Møteinnkalling og agenda ble godkjent. Ingen saker meldt. 

 

Vedtakssaker;  

Sak-PR 02/14  Mandat 

Det ble bestemt å endre mandatteksten til følgende: «fast vitenskapelige 

medlemmer av Programrådet oppnevnes av Instituttleder etter forslag fra 

seksjonslederne».  

De fast vitenskapelige skal selv velge personlig vararepresentant.  

Sak-PR 03/14 Time- og hjelpelærerbudsjettet. 

Time- og hjelpelærerbudsjett ble anbefalt uten endringer.  

Undervisningsbudsjett ble anbefalt under forutsetning av at driftsbudsjettet 

for FRM2000 føres inn.  

 

Diskusjonssaker;  

Sak-PR 05/15  FRM1050 

Programrådet mener at innspillene fra emneleder er gode, men at 

endringene foreslått av emneleder er for omfattende. Det er enighet i 

Programrådet om det det ikke bør gjøres endringer i de formelle rammene til 

emnet på det nåværende tidspunkt, dette bør eventuelt skje i forbindelse med 

den forestående utarbeidelsen av ny studieplan.  

Emneleder oppfordres derfor til å gjøre forbedringer innenfor emnets 

nåværende rammer.   

 



 2 

 

Sak-PR 06/14 Evaluering av emner. 

 

Skjema for evaluering av emner bør utbedres og deretter sendes ut til 

emneledere. Skjema tas opp på neste møte. 

Sak-PR 07/14  Arbeid med ny studieplan. 

 Det ble diskutert hvordan arbeidet med ny studieplan bør foregå. Følgende 

synspunkter fremkom: 

 Det bør ikke opprettes nye utvalg for arbeid med ny studieplan, de 

eksisterende utvalgene bør benyttes.  

 Spørsmål om organisering av praksisdelen av studiet må avklares før arbeid 

med endring av studieplanen starter.   

 Studieutvalget bør sette rammer for hvordan arbeidet med utarbeidelse av ny 

studieplan skal foregå.   

 Et forslag er at det tas utgangspunkt i arbeidet som ble gjort av 3+2-utvalget 

hvor det ble enighet om antall studiepoeng for ulike fagområder.   

 

 

Følgende møteplan ble satt opp for høsten 2014: 

Torsdag 20. november 

Torsdag 18. desember 

 

 


