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Fra administrasjonen: Sølvi Sønvisen

Forfall:

Anne Borg, May Liss Olsen og Bjørn Rist

Kopi til:

Fak.dir. Geir Ivar Soleng, Studieavd., FUL v/Jon Resell, NT-fakultetet, instituttene ved
NT og IME

Gjelder:

Møte i Programrådet for LUR

Møtetid:

Tirsdag 11.09.12 15.1516.00

Møtested:

Rom 313 Gamle Fysikk

Sak 5/2012 Studentrepresentanter
Fra og med i høst er LUR-studentene representert med en student i IMEs studentråd. Studentene ønsker
også å ha en representant i NTs studentråd. Programrådet støtter studentenes initiativ til å representeres i
NTs programråd. Om dette går i orden ønsker programrådet at studentene som velges til IMEs og NTs
studentråd også skal oppnevnes som studentrepresentanter i studieprogramrådet.
Sak 6/2012 Karaktersetting på masteroppgaven
Universitets- og høgskolerådet oppfordrer institusjonene med utdanning i realfag og teknologi til å
nyansere karaktersetting av masteroppgavene i realfag og teknologi. Det har bakgrunn i Görbitzutvalgets forslag. Institusjonene bør bruke mer av karakterskalen ved karaktersetting av masteroppgaver
i MNT-fagene. Det er i dag store forskjeller mellom institusjonene og ny felles beskrivelse for
karakterene bør implementeres samtidig. Saken skal opp i utdanningsutvalget. LUR ønsker å være med i
den pågående prosessen og Brynjulf vil videreformidle dette til UU.
Sak 7/2012 Studieplanarbeid
Programrådet ber representantene komme med eventuelle forslag til endringer i studieplanen før neste
møte.
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Sak 8/2012 Ny forskrift om rammeplan for lektorutdanningene (trinn 8-13)
Forslag til ny forskrift er nå kommet på høring med høringsfrist 30. november 2012. Det er noen
endringer fra forslaget som kom i midten av juni men hovedlinjene er de samme. Det refereres fremdeles
til utarbeidende nasjonale retningslinjer, men disse er ikke på høring, og rollen disse har virker uklar.
Det kan lages et separat løp for lektorstudentene med egne emner, men det vil kreve betydelig økte
ressurser. Å ha noen egne emner for LUR studentene kan skape hull som vil gi problemer med
progresjonen i andre emner. Studentene ønsker ikke et eget løp. De vil ta de samme emnene som andre
realfagsstudenter fordi dette gir en solid faglig tyngde. Samtidig viser både forskning og politiske
signaler at den faglige fordypningen er viktig. Dersom økningen i antall praksistimer skal komme på
toppen av nåværende normalprogresjon vil arbeidsbelastningen bli for stor. Det kan inngå mer praksis i
ex.paed. Kan vi også opprette et eget ex.phil emne og et eget IT-emne hvor praksis inngår? I tredje
studieår skal det inngå en fordypningsoppgave. Kan løsningen være å knytte denne oppgaven opp mot
praksis i PPU1? Det er positivt at det åpnes for at PPU1 kan fordeles på 5. og 6. semester slik at
fleksibiliteten i studiet blir større. Vi bør se på mulighetene for å ha et større fokus på
profesjonsrelevante læringsaktiviteter.
Rammeplanen skal implementeres fra høsten 2013 og ny studieplan for 1. studieår må være klar før jul.
Det settes ned en liten arbeidsgruppe bestående av Marius, Berit, Sølvi og Madeleine. Gruppa ser på
løsninger til ny studieplan med utgangspunkt i forskriften slik den nå foreligger. Eventuelle endringer må
gjøres etter hvert. Gruppa må være løsningsorientert med samtidig må de få fram hvilke utfordringer den
nye rammeplanen vil gi.
Det skal gis en felles høringsuttalelse fra NTNU. Fakultetene får uttale seg etter at arbeidsgruppa for
implementerting av ny rammeplan har informert FUL.
Sak 9/2012 Møteplan høsten 2012
Tirsdager kl. 14:15 – 16:00, 9. oktober, 6. november og 4. desember. Gi tilbakemelding til Sølvi snarest
dersom disse passer dårlig.
Eventuelt
Ingen saker.

