
REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET FOR MASTER I FREDS- OG 

KONFLIKTSTUDIER (PECOS), ONSDAG 23. FEBRUAR 2011 
 

Til stede: Anne Julie Semb, Jon Hovi, Magnus Nystrand, Mathias Ganss, Aashild Ramberg 

 

Forfall: Kristian Berg Harpviken, Jo Stigen  

 

 

01/11  Godkjenning av innkalling 

 

Vedtak:    Innkallingen godkjent. 

 

 

02/11  Godkjenning av dagsorden 

 

Vedtak:    Dagsorden godkjent. 

 

 

03/11  Godkjenning av referat fra 03.03.2010  
 

Utkast til referat ble sendt ut til de daværende programrådsmedlemmer med merknadsfrist 12. 

mars 2010. Innen den fristen kom merknad fra Stein Tønnesson, og denne ble arbeidet inn i 

framlagte referat. 

 

Vedtak:   Referatet godkjent.  

 

 

04/11 Orienteringssaker 

 

a) Høstsemesteret 2010 

Programsekretær orienterte. Høstsemesteret uten vesentlige endringer når det 

gjelder emner og undervisning på disse.  

 

b) Programevaluering. 

Programsekretær orienterte. Programmet ble underlagt periodisk 

programevaluering for 2009, og ekstern evalueringskomité ble oppnevnt: Helge 

Pharo (IAKH, leder), Tanja Ellingsen (NTNU) og Leiv Lunde (UD). Komiteen 

fikk tilsendt grunnlagsmateriale i januar og februar 2010, og det ble i mai 

gjennomført møte med komitéen, programleder, programsekretær og 2 student-

representanter. Rapporten ventes i løpet av vårsemesteret 2011. 

 

c) Stans i opptak av kvotestudenter 

Programrådet fikk framlagt notat fra SV-fakultetet til Seksjon for 

internasjonalisering av studier (SIS) med innspill til kvoteplasser for perioden 

2011-2014. I dette notatet orienteres det om at det er valgt å kutte ut kvoteplassene 

ved Institutt for statsvitenskap/PECOS. Erfaringen er at det er et faglig ujevnt nivå 

på studentene. I tillegg er det, sett i sammenheng med øvrig administrativt arbeid 

knyttet til programmet, krevende å behandle søknadsmengden. 



Programleder orienterte i tillegg om at det også om midlertidig stans i opptaket av 

øvrige internasjonale søkere for høsten 2011. Dette grunnet revisjon av 

programmet (se sak 05/11). 

 

Vedtak:    Sakene tas til orientering. 

 

 

05/11 Vedtakssak: Strukturell revisjon av programmet 

 

Programrådet fikk framlagt saksdokument som viste to hovedmodeller for strukturell 

revisjon av masterprogrammet Peace and Conflict Studies. Modellene bygger på 

resultatene av arbeidet i en uformell arbeidsgruppe som arbeidet med revisjon av 

PECOS før jul 2010, to møter i komiteen som skal levere forslag til strukturell 

revisjon av PECOS, samt innspill fra- og samtaler med komiteens medlemmer.  

 

I den første modellen videreføres PECOS som et masterprogram med to faste 

studieløp, ett studieløp i historie og ett studieløp i statsvitenskap. I den andre modellen 

videreføres PECOS som et anbefalt studieløp innenfor masterprogrammet i 

statsvitenskap. 

 

Programleder orienterte om bakgrunnen for revisjonen og om selve revisjons-

prosessen. Formell revisjonskomité oppnevnt 1. desember; Anne Julie Semb, Tor Egil 

Førland (undervisningsleder IAKH), Bjørn Erik Rasch (undervisningsleder ISV), 

Mathias Ganss (stud.repr.), Magnus Nystrand (stud.repr.) og sekretær Aashild 

Ramberg. 

 

ISVs styre skal behandle PECOS-revisjonen i møte 1. mars, mens IAKH skal 

styrebehandle det 16. mars. PECOS programråd skal før disse møtene anbefale en 

faglig forsvarlig modell. Studentene ved PECOS har i almannamøte gått inn for 

modell 1.  

 

Vedtak: Programrådet for masterprogrammet Peace and Conflict Studies (PECOS) anbefaler 

at PECOS videreføres etter modell 1. 

 

 

06/11 Vedtakssak: Studiekvalitetsrapport 2010, punkter fra PECOS  

 

Vedtak: Framlagte utkast til studiekvalitetsrapport 2010 for PECOS vedtatt. 

 

 

07/11  Eventuelt 

 

a) Fastsettelse av dato for nytt programrådsmøte. 

Programsekretær sirkulerer alternative datoer uke 13-14 pr. epost til programrådet.  

 

 

Ref.: Aashild Ramberg 


