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Studieplanendringer 2020/2021 - tilbakemelding fra
Lektorutdanningsutvalget - etteranmeldt endring
Høsten 2019 ble studieløp for lektorprogrammet revidert i forbindelse med prosessen rundt
implementering av generiske ferdigheter i bachelorprogram og integrerte masterprogram.
Endringene som ble gjort og kunne gjøres i lektorløpene var avhengig av hvilke endringer
instituttene valgte å gjøre, og siden det er 11 ulike studieløp, ble det et omfattende arbeid
som måtte gjøres på relativt kort tid.
Vi ser nå at vi har oversett en liten ting i et av studieløpene som bør rettes opp. Vi ber om at
denne endringen kan gjøres gjeldende fra og med H20, selv om frist for studieplanendringer
er passert.
Det gjelder:
I de nye studieløpene, https://org.uib.no/laererutdMN/studielop2020.pdf, er det kun i et løp av
KJEM110 ligger i 1. semester, i studieløp for fagkombinasjonen Kjemi med matematikk som
fag 2. I øvrige studieløp der kjemi er fag 1 eller 2 ligger emnet i 2. semester. Vi ønsker å
bytte KJEM110 og INF100 i dette studieløpet, slik at også dette studieløpet har KJEM110 i 2.
semester. Det er sjekket med studieadministrasjonen på Kjemisk institutt at denne endringen
er uproblematisk med tanke på progresjon i kjemi.
Fordelen med å gjøre dette byttet er bl.a.:
- lektorstudentene spres på færre emner i 1. semester, noe som er positivt for kullfølelse
- flere av lektorstudentene vil kunne vente til 2. semester med å velge fagkombinasjon, noe
som er en fordel, da ikke alle har bestemt seg ved oppstart, og bytte fra en fagkombinasjon
til en annen vil skape mindre problemer for studentene
- man unngår evt. konflikt mellom lab i KJEM110 og kortpraksis, noe som har vært
utfordrende i enkelte tidligere semestre
Siden dette gjelder en endring for studenter som ennå ikke har startet og kun gjelder
rekkefølge på emner (ikke endring i hva som er obligatorisk), ber vi om at denne endringen
kan gjøres nå og gjøres gjeldende for studenter som tas opp H20 og senere.
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