
REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET FOR MASTER I FREDS- OG 

KONFLIKTSTUDIER (PECOS), FREDAG 1. APRIL 2011 

 

Til stede: Kristian Berg Harpviken, Anne Julie Semb, Jon Hovi, Mathias Ganss, Aashild 

Ramberg 

 

Forfall: Magnus Nystrand, Jo Stigen  

 

 

 

08/11  Godkjenning av innkalling 

 

Vedtak:    Innkallingen godkjent. 

 

 

09/11  Godkjenning av dagsorden 

 

Programleder orienterte om at sak 14/11 endres til diskusjonssak. 

 

Vedtak:   Dagsorden med endring godkjent. 

 

 

10/11  Godkjenning av referat fra 03.03.2010 
 

Vedtak:    Referat godkjent. 

 

 

11/11 Orienteringssaker 

 

Ingen orienteringssaker 

 

 

12/11 Vedtakssak: Revidert programbeskrivelse, herunder forslag til nye læringsmål 

for programmet  

  

 Programleder la fram forslag til revidert programbeskrivelse, herunder forslag til nye 

læringsmål. Programrådet diskuterte og ga innspill til tekstene, disse innspillene 

arbeides inn i de endelige beskrivelsene, læringsmålene og evalueringesformene.  

 

 

Vedtak:  Framlagte forslag til programbeskrivelse, herunder forlag til nye læringsmål  

for programmet vedtas med de endringer som kom fram under behandling av   

saken. Programleder får fullmakt til å utarbeide og inkludere ytterligere ett eller to   

kulepunkter under programmets læringsmål som reflekterer den historiske  

dimensjonen.  

 

 

 

 



13/11 Vedtakssak: Reviderte emnebeskrivelser, herunder forslag til nye læringsmål og 

evalueringsformer  

 

Programleder la fram forslag til reviderte emnebeskrivelser, herunder forlag til nye 

læringsmål og evalueringsformer. Programrådet diskuterte og ga innspill til tekstene, 

disse innspillene arbeides inn i de endelige beskrivelsene, læringsmålene og 

evalueringesformene.  

 

Vedtak: Programleder får fullmakt til å fullføre beskrivelse av nye læringsmål for  

   emnene.  

 

 

14/11 Diskusjonssak: Endring av opptaksgrunnlag  

Programleder orienterte om tilbakemelding fra studieavdelingen ved UiO sentralt, 

hvor det frarådes å endre opptakskravene for dette opptaket. I Forskrift om opptak til 

1-2-årige masterprogrammer ved UiOs §7 kreves det at informasjon om endring av 

opptaksgrunnlag skal være klart for søkerne minst ett år før de trer i kraft.  

SV-fakultetets studieleder har utformet forslag til tekst som ivaretar dette, samtidig 

som man fraråder søkere med bachelorgrad fra andre disipliner enn statsvitenskap eller 

historie. Teksten ble lagt fram for programrådet, og diskutert.   

 

Denne saken kommer mulig opp som vedtakssak senere (epost-sirkulasjon).  

 

 

15/11  Eventuelt 

 

a) Fastsettelse av dato for nytt programrådsmøte 

Nytt møte: onsdag 11. mai kl. 15:00 

 

 


