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Sak 1/2017: Godkjenning av referat fra møtet 17.11.16 og saksliste
Referat og saksliste ble godkjent.
Sak 2/2017: Avsluttende mastereksamen. Bør vi ha muntlig presentasjon av masteroppgaven?
Studentene ved NV-fakultetet skårer svakt i Studentbarometeret på presentasjon. Presentasjonen gir
større mulighet for mer tilbakemelding på oppgaven og sensorene vil få mer informasjon om
oppgaven. Det er kun IDI som har sluttet med presentasjon av masteroppgavene. Monica tar saken
opp med Instituttleder og gir tilbakemelding i mars.
Sak 3/2017 Periodisk evaluering av LUR-programmet
Det er behov for mer informasjon fra IDI om evalueringsformer og undervisningsformer. Monica
melder tilbake. Evalueringen skal leveres i mars og det blir et avsluttende møte i slutten av mars.
Innspill som sendes inn snarest på e-post. Evalueringen skal vurderes av en internasjonal komite.
Sak 4/2017 Evaluering av 5. semester
Det skal lages en evalueringsrapport. Spørreundersøkelsen som ble sendt ut til studentene viser at de
er litt mer fornøyd med organiseringen nå enn året før. Studentene klager lite på disiplinfaget, men
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bruker mye tid og energi på praksis. Arbeidsmengden går opp med ca 10 timer i forhold til andre
semester. 75 % av tiden går med til profesjonsfaget, hvorav praksis tar 50 %. Vi kan ikke fortsette
slik. Profesjonsfaget burde øke til 67,5 sp, og rammeplanskravet til fag 1 senkes fra 160 sp til 150 sp.
Sak 5/2017 Innspill til studieplanen
BI1004 Fysiologi utgår fra høsten 2017.Emnet erstattes av BI1006 Dyrenes struktur og funksjon og
BI1007 Plantenes struktur og funksjon. Bacheloroppgaven vil nå inngå i både BI1006 og BI1007.
Det er krevende med TMA4120 Mat. 4K i 5. semester, spesielt for retningen kjemi – matematikk.
Studentene som har det som fag 2 kan utsette emnet til 7. semester.
Sak 6/2017 Bør vi søke om å bli med i prøveordningen med R2 som opptakskrav for alle
studieretninger?
UiO, UiB og UiT krever R2 på sine lektorutdanninger. Matematikken i LUR-studiet bygger på R2.
Det bør være et samsvar med nivået studenten møter på universitetet og grunnlaget fra vgs. Biologi –
kjemi retningen tar kun brukerkurs og har ikke behov for R2 fra vgs, men det er et økende krav til
matematikk-kunnskap også i biologi og kjemi. Vi kan miste noen søkere, men kanskje frafallet på
grunn av matematikken blir mindre. Det vil være en fordel om opptakskravet blir likt for alle
realfagslektorstudenter i Norge. Prøveordningen er fram til 2022. Flere var skeptiske til å bli med i
prøveordningen og vi ble enige om å avvente ett år.
Sak 7/2017 Studentbarometeret
Besvart av 2. og 5. klasse:
 Undervisning og veiledning skårer lavest. Kanskje LUR-studentene vurderer undervisningen
på en annen måte enn andre studenter i og med at de skal bli lærere? Kan undervisningen
være mindre tilpasset LUR-studentenes behov?
 Medvirkning skårer dårlig, men er bedre enn i fjor. Muligheten for å påvirke innholdet og
opplegget i programmet har gått fram.
 Relevans skårer høyt, men litt dårligere enn i fjor. Det skyldes hovedsakelig at det er tatt med
2 nye spørsmål. Et som kommer dårlig ut er samarbeid med arbeidslivet.
 Skårer høyt på faglig utfordrende
 Skårer lavt på forventninger til og faglig ambisjon for studentene
Eventuelt
Tor Jørgen: Undervisningskomiteen på Biologi ønsker å fravike kravet om undervisning etter kl.
14:00 i BI1004 Fysiologi. Når emnet deles opp i to må det være større fleksibilitet i undervisningen.
Mange studenter møter ikke opp til undervisningen, men vi kan ikke kreve at studentene er to steder
samtidig. LUR-studentene har blitt oppfordret til å dra så tidlig at de rekker undervisningen ved
campus. Skolene er nå blitt orientert om dette.

