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Saksliste PECOS programrådsmøte 25. mai 2010 kl. 16:00, rom 824 ESH 
 

 

 

07/10  Godkjenning av innkalling 

 

 

08/10  Godkjenning av dagsorden 

 

 

09/10  Godkjenning av referat fra 03.03.2010 (vedlegg) 

 

 

10/10  Orienteringssaker 

 

a) Opptak 2010, norske/europeiske søkere. Orientering fra programsekretær 

 

b) Periodisk programevaluering 

 

 

11/10  Eventuelt 

 

a) Fastsettelse av dato for nytt programrådsmøte 
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Til programrådet 

Fra programsekretær 

 

 

Utkast til 

REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET FOR MASTER I FREDS- OG 

KONFLIKTSTUDIER, ONSDAG 3. MARS 2010 
 

Til stede: Jon Hovi, Stein Tønnesson, Ole Kristian Fauchald, Karin Dokken, Lars Gaupset, 

Aashild Ramberg 

 

Forfall: Magnus Løvold  

 

 

01/09  Godkjenning av innkalling 

 

Vedtak: Innkallingen godkjent. 

 

 

02/09  Godkjenning av dagsorden 

 

Vedtak: Dagsorden godkjent. 

 

 

03/09  Godkjenning av referat fra 08.06.2009 

 

Vedtak: Referatet godkjent.  

Kommentar: I sak 15/09 c) omtales vedtak fra møte som fant sted etter programrådsmøtet, 

men denne saksopplysningen er såpass relevant at det opprettholdes som del av referatet. 

 

 

04/09  Orienteringssaker 

 

c) Opptak 2010, internasjonale søkere.  

Programsekretær orienterte. Programmet mottok 125 søknadsmapper til 

kvoteprogrammet og 38 søknadsmapper fra Internasjonale selvfinansierende 

søkere. I og med svært stor søknad til PECOS, foretar Seksjon for 

internasjonalisering av studier (SIS) streng siling av søknadene før de blir 

oversendt til programmet, og mange av søknadene ble ikke oversendt.i det hele tatt. 

Med utgangspunkt i det totale antall søknader som kom innen fristen 1. desember, 

er det en reell økning i forhold til 2009.  

 

d) Status etter bortfallet av Særavtalen. 

Programleder orienterte. Det er inngått avtaler med enheter ved UiO hvor det kan 

være aktuelt å hente ressurser så som undervisning, sensur og veiledning. Ifølge 

avtalene forplikter PECOS seg til å oversende ønsker om ressurser til enhetene i 

løpet av mars. Av den grunn ble studentenes frist for å søke veileder flyttet fram til 

15. mars.  Det ble holdt et informasjonsmøte om veiledningsprosessen straks etter 

at den nye fristen ble gjort kjent. UiO v/rektor har nedsatt en arbeidsgruppe som 
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skal forsøke finne en permanent erstatning for Særavtalen.  Gruppen ledes av 

dekanen ved SV-fakultetet. 

 

e) Periodisk programevaluering, egenevaluering inkludert oppsummering fra 

studentevalueringer. 

Programrådet fikk framlagt ovennevnte evalueringer, og kommenterte noen av 

funnene. Bl.a. savner førsteårsstudentene en tydeligere sammenheng mellom 

forelesningene på PECOS4000 Introduction. Det er flere forslag til hvordan dette 

kan løses, for eksempel ved at foreleserne kan skrive en kort presentasjon av seg 

selv og forelesningen sin, som blir lagt ut på PECOS’ nettsider og dessuten blir 

flettet inn i en første introduksjonsforelesning. Eventuelt flette inn spørsmål som 

foreleserne bes besvare, for eksempel ”Hva er krig?”. Et annet forslag var å 

engasjere en’studentmedhjelper’ som tar imot og introduserer hver foreleser og sier 

noe om hvordan forelesningen inngår i kursets helhet. 

Flere studenter etterlyste SPSS-kurs i forbindelse med PECOS4020 Research 

Methods. Programsekretær undersøker muligheten for at PECOS-studentene 

eventuelt kan få delta på det nye SPSS-emnet som tilbys statsvitenskapsstudentene 

på bachelornivå.  

 

Vedtak: Sakene tas til orientering. 

 

 

05/09 Vedtakssaker 

 

a) Studiekvalitetsrapport 2009, punkter fra PECOS 

 

Vedtak: Framlagte utkast til studiekvalitetsrapport 2009 for PECOS vedtatt. 

 

 

06/09  Eventuelt 

 

b) Fastsettelse av dato for nytt programrådsmøte 

Neste møte berammes til tirsdag 25. mai 2010 kl. 16:00, rom 847 ESH. 

 

c) Orientering fra Ole Kristian Fauchald om at han har gått ut i permisjon fra Institutt 

for Offentlig rett,  og ber om at Geir Ulfstein blir forespurt om å gjeninntre i 

programrådet. Stein Tønnesson orienterte om at han går ut i permisjon fra PRIO 

fra og med høstsemesteret 2010, og foreslår at han i den forbindelse trer ut av 

prorgamrådet. For at programmets tilknytning til PRIO skal fortsette, ble Kristian 

Berg Harpviken foreslått som ny representant i programrådet. Programleder 

kontakter Harpviken. Programsekretær følger opp fakultetets prosedyrer 

vedrørende endringer av programrådets sammensetting, og kommer tilbake til 

saken på neste programrådsmøte.  

 

 

Ref.: Aashild Ramberg 


