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MØTEPROTOKOLL

Læringsmiljøutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

15.02.2018 kl. 13:00-15.30
Skype
15/02683

Tilstede:

Hanne S. Hansen
Odd Asbjørn Halseth
Kirsti Grøtan
Rita Lundestad
Tomm Erik Svennebø Sandmoe
Tor Flåm
Mali Hønnås

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Andrea
Jan Georg
Kine Lyngås

Andre:

Margrethe M. Solli
Thorbjørn Aakre
Arne Brinchmann
Monica Brobak
Brynjar Jørstad
Elin Anne Sommerli
Hilde Hardy

Protokollfører:

Siri Grøvnes Solheim
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1/18 Godkjenning av protokoll fra møte 5.12.2017
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
15.02.2018

Saknr
1/18

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møtet 5.12.2017.

Møtebehandling
Det påpekes feil i møtekalender slik den ble presentert på forrige møte. Feilen er rettet opp i
møtekalenderen som er publisert på nett.
Vedtak
LMU vedtar protokoll fra forrige møte med følgende endringer i sak 29/17- Møteplan 2018:
Møte torsdag 13. september i Mo i Rana endres til 11. eller 12. september skype-møte.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2/18 Varsling av seksuell trakassering
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
15.02.2018

Saknr
2/18

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering

Møtebehandling
Arne Brinchmann orienterer om pågående arbeid med rutiner og systemer for varsling av
seksuell trakassering. Blant annet skal det opprettes en ny varslingsfunksjon for seksuell
trakassering ved at det opprettes en side på nett hvor det kan meldes fra om ulike typer
saker. Det er også opprettet en informasjonsside om seksuell trakassering på nord.no. Her
beskrives det hvordan en kan melde fra etter dagens rutiner.
Det er enighet i møtet om at LMU må være involvert i arbeidet med utviklingen av
retningslinjer, og at studentene må holdes orientert. Når nye rutiner er implementert er det
også viktig at det jobbes videre med holdningsskapende arbeid.

Vedtak
3

9/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.2.2018 - 15/02692-92 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.2.2018 : Møteprotokoll 15022018




Siri Solheim utarbeider kort tekst med informasjon om arbeidet som Tor Flåm kan
videreformidle til studentene via studentorganisasjonen.
Arne Brichmann og Hanne Hansen jobber videre med koblingen LMU skal ha inn i
dette arbeidet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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3/18 Ny behandling - Studentombud ved Nord universitet
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
15.02.2018

Saknr
3/18

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget ber styret opprette stilling som studentombud ved Nord
universitet
2. Læringsmiljøutvalget anbefaler at studentombudet får i oppgave å ferdigstille det
vedlagte forslag til mandat

Møtebehandling
Elin Anne Sommerli presenterer sak om studentombud ved Nord universitet. En
orienteringssak om studentombudsordningen ble behandlet i LMU 24. oktober 2017. Det
fremmes nå ny sak med forslag til opprettelse av stilling for studentombud ved Nord
universitet, samt forslag til mandat for studentombudet. Ved positivt vedtak, går denne
saken videre til styret. Nord universitet er i dag et av kun to universitet som ikke har
studentombud. Formål med ordningen er å bidra til økt rettssikkerhet for studentene, og å
avklare rettsstillingen til studentene overfor universitetet.

Vedtak
LMU ber styret opprette stilling som studentombud ved Nord Universitet, og anbefaler at
studentombudet får i oppgave å ferdigstille forslag til mandat.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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4/18 Revidering av handlingsplan for læringsmiljøutvalget
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
15.02.2018

Saknr
4/18

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner revidert handlingsplan etter følgende punkter:
Møtebehandling
I tidligere LMU møte ble det vedtatt at arbeid med ruspolicy skulle utsettes, og arbeid med
retningslinjer for seksuell trakassering skulle prioriteres. Det var ikke satt noen dato for når
disse skulle jobbes med. Dette ble diskutert i møtet. Arbeidet med retningslinjer for seksuell
trakassering er igangsatt og skal ferdigstilles innen kort tid. Videre vil det være viktig å spre
informasjon om de nye retningslinjene, og jobbe med holdningsskapende arbeid. LMU vil ha
fokus på dette gjennom året.
Det foreslås at arbeid med utvikling av ruspolicy utsettes til høsten 2018. Det er satt av
midler til dette arbeidet som ble videreført fra 2017 til 2018, det er derfor viktig at dette er
på planen inneværende år.
LMU blir også enige om at det ved neste fysiske møte er behov for å gjennomgå og sette
status for de ulike punktene i handlingsplanen.
Vedtak
Arbeid med ruspolicy utsettes til høst 2018. Arbeid med retningslinjer for seksuell
trakassering er igangsatt og LMU er involvert i videre arbeid med implementering og
holdningsskapende arbeid. Siri Solheim skriver endringene inn i handlingsplanen.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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5/18 Forsinket sensur 2017
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
15.02.2018

Saknr
5/18

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til etterretning og ber fakultetene vurdere tiltak for å
begrense antall eksamener med forsinket sensur.

Møtebehandling
Brynjar Jørstad orienterer om status for forsinket sensur og pågående arbeid rundt dette.
Studentmedlemmene uttrykker ønske om at det gis skikkelig beskjed når sensur blir
forsinket. Det oppleves at det er ulik praksis for hvordan det varsles. I noen tilfeller blir sms
utsendt, mens andre ganger legges det kun beskjed på studentweb.

Vedtak
LMU ber om at saken løftes til Utdanningsutvalget for å diskuteres der. Det bør settes et
standpunkt for hva som er «akseptabelt» nivå av forsinket sensur. Per i dag er ca. 26 % av
sensurene forsinket. Det er viktig at fakultetene kommer på banen i denne saken. UU bes
sette et mål for forbedring, og LMU ønsker en tilbakemelding på hvilke tiltak som iverksettes
for å få ned tall på forsinket sensur.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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6/18 SHoT - Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
15.02.2018

Saknr
6/18

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering

Møtebehandling
SHoT undersøkelsen er sendt ut, og undersøkelsen pågår forstsatt. Det ble satt ned en
arbeidsgruppe før jul som skulle jobbe med å informere og motivere for deltakelse i studien.
Foreløpig rapport viser til svarprosent på 16,7, noe som er lavere enn ønsket. Likevel er Nord
universitet andre best i landet på svarprosent så langt.
Studentrepresentant melder om at flere er skeptiske til at det etterspørres sensitive
opplysninger i undersøkelsen, og at dette kan være årsak til at mange velger å ikke delta.
Foreløpige resultater vil foreligge i juli/august, ca. 1 mnd. før endelige resultater publiseres.

Vedtak
LMU tar saken til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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7/18 Ny prosess for håndtering av ros og ris-meldinger
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
15.02.2018

Saknr
7/18

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar fremlagte prosess for håndtering av ros og ris-meldinger.

Møtebehandling
Thorbjørn Aakre presenterer ny prosess for håndtering av ros og ris-meldinger.

Vedtak
LMU vedtar fremlagte prosess av ris og ros meldinger
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9

9/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.2.2018 - 15/02692-92 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.2.2018 : Møteprotokoll 15022018

8/18 Årsrapport 2017 - Læringsmiljøutvalget
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
15.02.2018

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar vedlagte årsrapport til orientering

Møtebehandling

Vedtak
LMU tar vedlagte årsrapport til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr

Arkivsak

Tittel

1/18

15/02687-32

Ros og ris per februar 2018

2/18

15/02692-84

Tilrettelegging ved eksamen - en orientering om
bakgrunn, status og forbedringspotensiale

3/18

15/02692-90

Campusutforming for undervisning, forskning,
samarbeid og læring

4/18

15/02692-91

Pathways to quality in higher education- Case studies of
educational practices in eight courses

Eventuelt
Tor Flåm tok opp følgende:
1. Det har kommet henvendelser fra studenter om at en foreleser ved universitetet
hindrer studenter i å benytte PC til å ta notater under undervisningen. Studentene
reagerer på dette, spesielt mener de at det bør tas hensyn til elever med
skrivevansker som er avhengig av PC. Det bør være lik praksis for hvorvidt studenter
kan benytte PC til å ta notater, og ikke opp til den enkelte foreleser. Denne
henvendelsen har kommet angående en bestemt foreleser, men det er usikkert om
det kan gjelde flere.
2. Studenter har uttrykt misnøye med at enkelte forelesere ikke deler fagstoff utenom
undervisningen. Det bør settes presedens for hvordan fagstoff deles med studentene
siden det er varierende praksis på dette i dag. Studenter som er forhindret fra å delta
på forelesninger bør også ha tilgang på fagstoffet som formidles i undervisningen, og
det er ønskelig at dette publiseres på nett (Canvas).
Vedtak: LMU beslutter at saken skal løftes til Utdanningsutvalget med en forespørsel
om at det lages føringer for dette.
3. Det har også kommet meldinger fra studenter om at det erfares dårlig oppførsel fra
flere utvekslingsstudenter. Klagene peker på situasjoner hvor det har vært mye
høylytt prating i undervisning og ved eksamener, noe som har ført til dårlig
læringsmiljø for øvrige studenter. De opplever ikke at det har hjulpet å si fra til dem
de som bråker, og har derfor meddelt sin misnøye med situasjonen.
Kirsti Grøtan tok opp to saker på slutten av møtet:
4. Spørsmål var rettet til prorektor om hvorvidt arbeidet i «Førstesemesterutvalgene»
kunne igangsettes. Prorektor for utdanning bekreftet dette.
5. Spørsmål omkring studiested Steinkjer og byggeaktiviteten der. Eiendomssjef kunne
rapportere om god stemning, litt lengre vei til parkeringsplass. Det er etablert egne
bruker-/referansegrupper med møter hver 14. dag hvor også studenter deltar.
Studentene har signalisert at de ønsker lengre åpningstid på biblioteket. Prorektor
for utdanning formidler dette videre til biblioteksjef.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-93
Hanne Solheim Hansen
Thorbjørn Aakre

Saksgang

Møtedato
12.04.2018

PROTOKOLLHÅNDTERING
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar ny rutine for godkjenning av protokoll.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Læringsmiljøutvalget er som kjent et lovpålagt organ. Protokoller fra utvalget oversendes
styret til orientering. Med dagens ordning der protokollene først godkjennes i påfølgende
møte, tar det for lang tid før styret mottar disse.
Drøfting
Styret ved Nord universitet har en rutine der styreleder mottar utkast til protokoll for
gjennomlesing/godkjenning kort tid etter styremøtet. Etter styreleders gjennomgang, sendes
protokollen til styrets medlemmer som får 2 dagers merknadsfrist før den offentliggjøres.
Protokollen blir først formelt godkjent i det påfølgende styremøte.
Ordningen som styret praktiserer kan lett overføres til læringsmiljøutvalget. En raskere
ferdigstilling av protokollene fra LMU, vil sørge for at styret mottar disse uten ugrunnet
opphold. En raskere ferdigstilling av protokoll, vil forenkle oppfølgingen av vedtak. De ulike
enhetene som får «oppdrag» fra LMU vil kunne starte saksbehandling umiddelbart.
Ordningen krever at endringer av vedtak må ferdigstilles i møtet.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-94
Hanne Solheim Hansen
Solveig Marie Fleischer, Thorbjørn Aakre

Saksgang

OPPLÆRING AV STUDENTTILLITSVALGTE
Forslag til vedtak:
Skriv inn forslag til vedtak.

Møtedato
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Saksframstilling
Viser til vedlagte notat fra nestleder i Studentparlamentet, Solveig Marie Fleischer. LMU bes
utforme vedtak i saken i møtet.

Vedlegg:
Tillitsvalgtordning
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Tillitsvalgtordning
Av Solveig Marie Fleischer, Nestleder Studentparlamentet

Vi i studentparlamentet har som oppgave og mål å få et styrket studentdemokrati ved Nord
Universitet. Derfor har vi vært i kontakt med Studentparlamentet ved OsloMet (tidligere HiOA), for å
høre deres erfaringer med tillitsvalgtordningen. De har de 2 siste årene jobbet tett sammen med
Universitetet (høgskolen) og Samskipnad for å få på plass en styrket ordning.
Det OsloMet har valgt gjort er å fokusere på de forskjellige prosessene i tillitsvalgtordningen, fra
valget i klasserommet og til en mulig større bidragsyter som student i ulike utvalg og øverst i
studentparlamentet. Deres formål med satsningen er å styrke engasjementet og innflytelses kraften
blant studentene. Hele satsningen har vært et samarbeid mellom de ulike intuisjonene og deres
fagpersoner.
Etter det OsloMet erfarer ser man allerede i valget av tillitsvalgt på høsten, at mye vitner om en svak
prosess her, hvor foreleser har veldig liten innsikt på hva de faktiske arbeidsoppgavene til en
tillitsvalgt utover klassens time. Dette har de valgt å løse på en veldig enkel og kreativ måte, med at
foreleser spiller av en liten video laget av parlamentet, om hva det vil si å være tillitsvalgt og ikke
minst hva du har krav på. I videoen nevner man også hvordan man har en god valgprosess, i forhold
til håndsopprekning eller skriftlige stemmer. Etter at valget er foretatt i hver klasse, må de tillitsvalgte
registrere seg på nettet slik at man får en oversikt over antall og ikke minst hvem. Etter det
gjennomfører de en Tillitsvalgtkonferanse hvor alle nye tillitsvalgte er invitert til en helg med
opplæring, ulike caser og ikke minst litt sosialt. På konferansen gjennomgås det forskjellige temaer
som blant annet rollen til studentrådet og strukturen i selve studentparlamentet og utover, oppgavene
til de forskjellige utvalgene og de forskjellige tilbudene som studentombud, studentrådgiver og
lignende. De har også laget en håndbok for tillitsvalgte og en for studentrådet. Etter dette er det
parlamentet som står ansvarlig for oppfølgingen av de lokale studentrådene, sørge for at de
gjennomfører møter og bistår de i hvem og hvordan de skal løse et problem.
Man bør også se på sturkuren i forhold til fakultetstillitsvalgte og andre måter man øke engasjement
blant studentene. Som for eksempel praktiske valgfag for studentledere, dette er tilbud som er på plass
ved blant annet Høgskulen ved Vestlandet. Eller hvordan til rette legge for fritak for studenter i
praksisperioden. Man bør også se på opplæring av studentrepresentantene i ulike utvalg og råd, sånn
at man sørger for de klarer å henge med på møtene.
https://hvl.no/studier/studieprogram/emne/mos402
https://www.studvest.no/hun-vil-ha-studiepoeng-for-lederverv/
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Vi i parlamentet mener at en lignende satsning må på plass ved Nord Universitet, for å ikke bare
styrke studentdemokratiet, men også for å øke engasjementet og fellesskapsfølelsen blant våre 12.000
studenter, for selv om vi har vært Nord i over 2 år nå, opplever en god del av studentene at vi er
splittet. Dette er en satsning som er lagt inn i vår handlingsplanen for 2018-2019, som skal opp til
vedtak på årsmøte siste helgen i April.

Vårt ønske er å få på plass en prosjektgruppe med representanter fra både Universitet,
Studentparlamentet og Samskipnaden. Og vi håper her at LMU kan være med på å få dette i gang.
Prosjektgruppen bør også finne ut av ansvarsfordelingen mellom de ulike partene, både økonomisk og
praktisk. Grunnen for at vi ønsker en slik prosjektgruppe er for sørge at denne satsningen ikke bare
blir gjennomført, men at den også evaluert og fulgt opp. Og satsningen er veldig viktig for felleskapet
ved Nord Universitet og det at vi kan få på plass en felles løsning for alle, vil være med på å gjøre
mange prosesser i studentdemokratiet enklere og bedre for alle involverte.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-97
Hanne Solheim Hansen
Thorbjørn Aakre

Saksgang

Møtedato
12.04.2018

ENDRING AV MØTEDATO
Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget vedtar å flytte møtet med opprinnelig møtedato 31.5.18 til
24.5.18
2. Møtet blir gjennomført på Skype, fremfor et fysisk møte på Mo i Rana.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Enkelte av utvalgets medlemmer har signalisert at det vil være vanskelig å delta på
Læringsmiljøutvalgets møte den 31. mai 2018. Møtet er opprinnelig satt opp som et fysisk
møte på Mo i Rana.
Møtedatoen ligger i studentenes eksamensperiode, i tillegg er slutten av vårsemesteret en
svært hektisk periode for enkelte ansatte. Disse forholdene gjør det vanskelig å avsette en
hel dag for å delta på et fysisk møte på Mo i Rana.
Utvalget bes ta stilling til om møtet kan gjennomføres den 24. mai på Skype.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

15/02692-95
Hanne Solheim Hansen
Margrethe M. Solli og Thorbjørn Aakre
Møtedato
12.04.2018

ARBEIDSGRUPPE FOR LMU-SEMINAR I SEPT. 2018
Forslag til vedtak:
1. Arbeidsgruppe for LMU-seminar høsten 2018 består av...
2. Læringsmiljøutvalget gir følgende innspill til program…
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Saksframstilling
Bakgrunn
LMU vedtok 30. mai 2017 å gjennomføre et læringsmiljøseminar i februar 2018. Tidligere
leder for studentorganisasjonen Kevin H. Holmli fikk i oppdrag å lede arbeidsgruppen som
skulle planlegge seminaret. Arbeidsgruppen var sammensatt av representater fra
studentene, studentinord, studieavdelingen, samt sekretær for LMU.
Underveis i planleggingen ble det avklart at resultatene fra SHoT-undersøkelsen ville bli
presentert i september 2018. LMU besluttet derfor etter innspill fra arbeidsgruppa, å utsette
det planlagte LMU-seminaret til resultatene fra SHoT er tilgjengelig.

Drøfting
LMU har i forbindelse med SHoT-undersøkelsen etablert en egen arbeidsgruppe for å legge
til rette for undersøkelsen. Denne arbeidsgruppen har kontakt med det nasjonale
sekretariatet for SHoT og de studiestedsvise førstesemesterutvalgene.
Arbeidsgruppa som skal planlegge høstens seminar bør ha kobling til arbeidsgruppa for
SHoT. Dette vil forenkle kommunikasjonen med det nasjonale sekretariatet og de lokale
førstesemesterutvalgene.
LMU bes etablere en ny arbeidsgruppe for planlegging og gjennomføring av høstens
seminar. LMU bes også komme med innspill til program. Seminaret vil bli gjennomført enten
11. eller 12. september i Bodø.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02687-33
Hanne Solheim Hansen
Thorbjørn Aakre

Saksgang

ROS OG RIS PER APRIL 2018
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtedato
12.04.2018
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Saksframstilling
Bakgrunn
Vedlagt oversikt over ros og ris per april 2018.

Vedlegg:
Ros og ris per april 2018
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Ros og ris 2018 – Nord universitet
Nr

Melding

Forslag til løsning

Svar

Melder

Ansvarlig

Mottatt

Frist

Besvart

Status

1

This massage is written of behalf of all the
students in VFX1619 This is an official complaint
about delays of grades. The class of VFX1619 still
haven't gotten their grades for VFX2061. We
delivered the final assignment the 15th of
December and it is now the 31st of January and
still no grade. This delay is unacceptable we are
only 12 students in this class and we were not
even notified that there would be a delay. This is
causing serious financial issues for 33,3% out the
students in this class because they are Icelandic
students. The Icelandic student loans LÍN need
all 30 credits from last semester to start
processing our loans and that takes 6 weeks. So
when the Icelandic students finally get their
grades and hand them over to LÍN it will take
them up to 6 weeks to get their student loans. It
should not take over 6 weeks to grade 12
students.

Stick within the 3 week time limit
teachers have to go over grades.
Follow up on problems like this so
students don't have to complain for
weeks with no results.

The results of this exam were completed 31.12018.
The reason for the delays was linked to the exam
commission and access in Inspera. We aapologize for
the delay.

Student

FSV

31.1.18

21.2.18

22.3.18

Lukket

Student

2.2.18

23.2.18

Åpen

Ansatt

2.3.18

23.3.18

Åpen

2

Hi, I tried registering my master thesis online on
student web I couldn’t. I paid the semester fee
on 30th and I can’t register my courses even
before the deadline.. On Wednesday I couldn’t
register and it says I should contact the IT
department.

3

Hei, Det meste av info vedrørende emner i det
nye studieprogrammet "Bachelor i havbruksdrift
og ledelse" ved FBA er IKKE synlig på nett. Dette
er KRISE med stor K. Programmet er av Nord
Universitets mest populære målt i antall
søkere/studieplass. Som programansvarlig
mottar jeg henvenelser ukentlig angåpende

Så nye oppdaterte emnebeskrivelser
på net ASAP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Futhermore, the challenges associated with delayed
censorship are discussed in th Education Committe
both at FSV and Nord, and there is need for measures
that reduce late sensorship.
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studieprogrammet. 2. mars i dag og rett og slett
ikke holdbart!!!!
4

Det burde vært et sted man kan kjøpe seg kaffe
på ettermiddag/kveldstid (etter
hovedkandidatene stenger kl. 16.30)

Sette inn kaffeautomat

Hei, Vi har valgt å avslutte alle våre kontrakter med
automater, da dette var et stort underskudds prosjekt
for oss. Samt at vedlikehold og reparasjon av
automater var utenfor vår kontroll. Så situasjonen var
ikke holdbar.

Student

Studentinord

7.3.18

11.4.18

22.3.18

Lukket

Student

KOLT

15.3.18

11.4.18

21.3.18

Lukket

Vi leter etter en alternativ løsning hvor noen andre
kan være villige til å ha drift og varelager på
automater. Alternativt vurderer vi å ha Alexandria
åpen på ettermiddag, kveldstid. Men vi har ikke landet
på noen avgjørelse ennå.
Men vi må nok finne på et supplement til automatene.
5

Jeg vil dele ut litt ris for måten de nye
studentsystemene testes og innføres på. Jeg vil
melde om et fullstendig kaos, der innleveringer
går om hverandre på Fronter, Inspera og Canvas.
Det hadde vært mye enklere om dere kjørte
dette med nye kull som ikke er vant til noe og
som samtidig ikke har masse forpliktelser. Til
slutt vil jeg stille spørsmålet, hva er galt med
Fronter?

Hev kontrakten med Inspera og
Canvas, bruk Fronter. Ikke plag
masterstudenter med testing av masse
forskjellige system. Setter også pris på
tilbakemeldinger på ris og ros.

Fronter og Canvas er LMS-verktøy, mens Inspera er et
eksamensverktøy. Nord universitet er i ferd med i
implementere digital eksamen etter ønske fra
studentene. Inneværende studieår brukes Inspera til
det meste av hjemme-eksamener. I tillegg
gjennomfører vi også et stadig økende antall digitale
skoleeksamener (også på Inspera).
Overgang fra Fronter til Canvas som LMS-verktøy:
Nord universitet har sammen med mange i UHsektoren deltatt i en anbudsrunde om nytt LMS.
Canvas ble valgt som leverandør, og en følge av dette
er at Fronter fases ut (innen sommeren 2018). Vi er
derfor i en fase der alle utdanningene går over til nytt
LMS-system. Våre tilbakemeldinger så langt, er at
studentene er godt fornøyd med Canvas, da det
framstår som brukervennlig og oversiktlig. Det vil nok
ta noe tid før alle faglærere og studenter føler seg helt
hjemme i det nye systemet, men vi håper at
opplæringstiltak vil bidra til at overgangen blir så bra
som mulig.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-96
Hanne Solheim Hansen
Thorbjørn Aakre

Saksgang

Møtedato
12.04.2018

STUDIEBAROMETER 2017 - RESULTATER OG OPPFØLGING
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Vedlagt er styresak 27/18 Studiebarometer 2017 - resultater og oppfølging, samt protokoll
fra styrets behandling av saken i møtet den 8.3.2018.
Prorektor for utdanning Hanne Solheim Hansen vil orientere om saken i møtet.

Vedlegg:
Styrets behandling - Studiebarometer 2017 - resultater og oppfølging
Sak 27/18 Studiebarometer 2017 - resultater og oppfølging
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27/18 Studiebarometeret 2017 - Resultater og oppfølging
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
08.03.2018

Saknr
27/18

Forslag til vedtak:
1. Styret tar presentasjonen av Nord universitets resultater i Studiebarometeret 2017
og oppfølging av disse til etterretning.
2. Styret ber rektor sette i gang et prosjekt for å øke studentenes tidsbruk i studiene.

Møtebehandling
Bjørg Tørresdal forslo følgende nytt pkt. 3:
Styret ber rektor sørge for god oppfølging av studier med kvalitetsavvik: studieprogram med
lav score og tverrgående områder.
Mathias Lauritzen forslo følgende nytt pkt. 4:
Styret peker på at det bør sikres gode nok arenaer for studentenes medvirkning.
Rektor endret sin innstilling i tråd med forslagene og de ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Styret tar presentasjonen av Nord universitets resultater i Studiebarometeret 2017
og oppfølging av disse til etterretning.
2. Styret ber rektor sette i gang et prosjekt for å øke studentenes tidsbruk i studiene.
3. Styret ber rektor sørge for god oppfølging av studier med kvalitetsavvik:
studieprogram med lav score og tverrgående områder.
4. Styret peker på at det bør sikres gode nok arenaer for studentenes medvirkning.

7
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/00854-1
Hanne Solheim Hansen
Jan-Atle Toska

Saksgang

Møtedato

STUDIEBAROMETERET 2017 - RESULTATER OG OPPFØLGING
Forslag til vedtak:
1. Styret tar presentasjonen av Nord universitets resultater i Studiebarometeret 2017
og oppfølging av disse til etterretning.
2. Styret ber rektor sette i gang et prosjekt for å øke studentenes tidsbruk i studiene.
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Sammendrag
Studiebarometeret 2017 viser at studentene er like fornøyd med studiene som i 2016. Totalt
sier 74 % av studentene at de er tilfreds eller svært tilfreds med hensyn til overordnet
tilfredshet med studieprogrammet. Som i tidligere år er studentene mest fornøyd med
studieprogrammets arbeidslivsrelevans, fulgt av studieprogrammets evne til å inspirere.
Studentene er fremdeles minst fornøyd med mulighetene deres til medvirkning, og med
flere aspekter av undervisning og veiledning.
Resultatene fra Studiebarometeret brukes i universitetets systematiske kvalitetsarbeid. Den
største nytten ligger i at resultatene brukes i dialogen mellom studentene og fagpersonalet i
de enkelte studieprogrammene for å forbedre og videreutvikle kvaliteten i det enkelte
studieprogram. Denne saken omtaler tre tema: A) Resultater for Nord universitet i
Studiebarometeret 2017 B) Oppfølging av studieprogram med lav score C) Konkrete
oppfølgingstiltak.
Saksframstilling
Bakgrunn
NOKUT gjennomfører hver høst en nasjonal studentundersøkelse om studiekvalitet på
oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske
universiteter og høyskoler. Totalt inngår omtrent 1800 studieprogram i undersøkelsen.
Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere
utdanning, og gi nyttig informasjon om studiekvalitet. Alle studenter i andre studieår på
bachelor- og masterprogram og studenter i femte studieår på integrerte masterprogram og
lange profesjonsutdanninger er med i undersøkelsen.
Studentene blir spurt om deres oppfatninger av ulike kvalitetsdimensjoner, for eksempel
undervisning og veiledning, studie- og læringsmiljø, arbeidslivsrelevans og læringsutbytte.
Det blir også spurt også om deres engasjement, studieinnsats og motivasjon. Spørsmålene er
rettet mot studieprogramnivå, ikke emne- eller institusjonsnivå. I spørreundersøkelsen stilles
de samme spørsmålene til alle studenter, uavhengig av type studieprogram.
1109 studenter besvarte undersøkelsen ved Nord universitet i 2017. Dette utgjør omtrent 48
% av alle som fikk tilsendt skjema. Det er noen forskjeller fakultetene imellom med hensyn til
svarinngang.
FAKULTET
Handelshøgskolen
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Fakultet for samfunnsvitenskap

ANTALL

PROSENT
285
265
130
268
161

46%
47%
54%
58%
38%

For å øke svarprosenten fra tidligere år (38 % i 2016 for Nord universitet), ble det igangsatt
tiltak som spredning gjennom følgende informasjonskanaler: Facebook, Fronter, Snapchat,
nettside, og at en sørget for at hver studentforening spredde informasjonen til sine
tillitsvalgte, som tok det videre til aktuelle kull. På flere kull er det også satt av tid i
undervisningen til å svare på undersøkelsen.
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Drøfting
A. Hovedtrekk/funn
Generell tilfredshet
Det store bildet er at studenter ved Nord universitet er godt fornøyd med kvaliteten på
studieprogrammene de går på. Totalt sier 74 % av studentene at de er tilfreds eller svært
tilfreds med hensyn til overordnet tilfredshet med studieprogrammet. Som i tidligere år er
studentene mest fornøyd med studieprogrammets arbeidslivsrelevans, fulgt av
studieprogrammets evne til å inspirere. Studentene er fremdeles minst fornøyd med
mulighetene deres til medvirkning, og med flere aspekter av undervisning og veiledning.
De 3 enkeltspørsmålene med høyest vurdering:
Hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på (skala fra 1-5, der 5 er best):
 Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på – 4,5
 Er relevant for aktuelle yrkesområder – 4,3
 Gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet – 4,3
De 3 enkelt spørsmålene med lavest vurdering:
Hvor tilfreds er du med:
 Studentenes mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet – 2,9
 Hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp – 2,9
 Antall tilbakemeldinger du har fått fra faglig ansatte på ditt arbeid – 3,2
Generell tilfredshet fordelt på fakultetsnivå
Studentene går i stor grad på det studieprogrammet de ønsker å gå på, mens tilfredshet med
selve studieprogrammet er noe lavere, både ved Nord universitet og i det nasjonale snittet.
NASJONALT SNITT

FAKULTET/STUDIEPROGRAM
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Fakultet for samfunnsvitenskap
Handelshøgskolen
NORD

4,5

4,1

Jeg går på det
Jeg er, alt i alt, tilfreds
studieprogrammet jeg helst med studieprogrammet
vil gå på
jeg går på
4,6
3,9
4,6
3,9
4,5
4,1
4,3
3,8
4,4
4,0
4,5
4,0

Undervisning og veiledning
Studenter er mest tilfreds med hvordan undervisningen dekker studieprogrammets
lærestoff (pensum), og mindre tilfreds med antall tilbakemeldinger de har fått fra faglig
ansatte på sitt arbeid. Resultatene for Nord universitet er lik resultater fra resten av
sektoren.
Undervisning og veiledning
Hvor tilfreds er du med:
Antall tilbakemeldinger du har fått fra faglig ansatte på ditt arbeid
De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeid ditt
Den faglige veiledningen
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3,2
3,2
3,4
3,4
3,4
3,4
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Faglig ansattes evne til å gjøre undervisningen engasjerende
Faglig ansattes evne til å gjøre vanskelig stoff forståelig
Hvordan undervisningen dekker studieprogrammets lærestoff (pensum)

3,6
3,5
3,8

3,5
3,4
3,7

Studie- og læringsmiljø
Studenter er mest tilfreds med biblioteket og bibliotekstjenester og minst tilfreds med
lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid, IKT-tjenester, og utstyr og hjelpemidler i
undervisningen.
Studie- og læringsmiljø
Hvor tilfreds er du med:
Bibliotek og bibliotekstjenester
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet
IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og pc-tilgang)
Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet
Utstyr og hjelpemidler i undervisningen

2017 -sektor

2017-Nord
4,1
3,8
3,9
3,7
3,5
3,6
3,6

4,1
3,8
3,9
3,6
3,6
3,7
3,6

Medvirkning
Studenter er stabilt minst tilfreds med mulighetene deres for å påvirke innhold og opplegg i
studieprogrammet, og med hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp.
Studentene er mer tilfreds med det lokale studentdemokratiet, men det bør muligens
påpeker at akkurat dette spørsmålet har et stort andel ‘vet ikke’. Det kan hende at
studentene ikke kjenner til det lokale studentdemokratiet, eller til arbeidet det lokale
studentdemokratiet gjør. Studentparlamentet er i tillegg nyetablert og trenger noe tid til å
bli mer kjent blant studentene.
Medvirkning
Hvor tilfreds er du med:

2017 -sektor

Det lokale studentdemokratiet (med studentdemokrati mener vi fagutvalg, tillitsvalgte og
studentparlament o.l.)
Hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp
Studentenes mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet

2017-Nord

3,6
3,1
3,0

3,4
2,9
2,9

Inspirasjon
Studentene er rimelig tilfreds med studieprogrammets evne til å inspirere. Hvorvidt
studieprogrammet er faglig utfordrende scorer høyest.
Inspirasjon.
I hvilken grad mener du:
Bidrar til min motivasjon for studieinnsats
Er stimulerende
Er faglig utfordrende

2017 -sektor 2017-Nord
3,6
3,6
3,8
3,8
4,3
4,2

Arbeidslivsrelevans
Helt fra den første utsendelsen av Studiebarometeret har studentene vært mest fornøyd
med arbeidslivsrelevansen av studieprogrammet sitt. Studentene opplever at
studieprogrammet sitt i stor grad er relevant for aktuelle yrkesområder, at det gir gode
jobbmuligheter, kunnskap og ferdigheter (kompetanse) som er viktig i arbeidslivet.
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Relevans for arbeidslivet.
I hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på:
Er relevant for aktuelle yrkesområder
Gir gode jobbmuligheter
Gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet
Har godt samarbeid med arbeidslivet

2017 -sektor

2017-Nord
4,3
4,1
4,3
3,7

4,3
4,2
4,3
3,7

Eksamens- og vurderingsformer
Når det gjelder eksamens- og vurderingsformer, mener studentene at eksamen i betraktelig
grad handler om sentrale deler av lærestoffet og krever forståelse og resonnement.
Eksamens- og vurderingsformer.
I hvilken grad mener du at eksamens- og vurderings hittil i studieprogrammet ditt:
Handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum)
Krevde forståelse og resonnement

2017 -sektor
4,1
4,2

2017-Nord
4,1
4,1

Organisering
Nord universitet ligger noe under snittet for sektoren sett under ett.
Organisering
Hvor tilfreds er du med:
Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet du går på
Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på
Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.)
Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet

2017 -sektor
2017-Nord
3,5
3,3
3,5
3,3
3,5
3,3
3,7
3,6

Læringsutbytte
Innen indeksen om læringsutbytte ser vi noe spredning i tilfredshet mellom de ulike
spørsmålene. Studentene er klart mest tilfreds med deres evne til å jobbe selvstendig og
samarbeidsevnen deres. De er minst tilfreds med deres egen erfaring med forsknings- og
utviklingsarbeid og med kunnskapen deres om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning.
Eget læringsutbytte.
Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:
Teoretisk kunnskap
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter
Evne til refleksjon og kritisk tenking
Samarbeidsevne
Muntlig kommunikasjonsevne
Skriftlig kommunikasjonsevne
Evne til å tenke nytt
Evne til å jobbe selvstendig
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3,9
3,7
3,4
3,3
3,1
3,1
3,5
3,6
4,0
4,0
4,0
4,0
3,7
3,8
3,9
3,8
3,7
3,8
4,1
4,1
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Fakultetsvis fordeling over hovedområder og studieprogram

Fakultet/program

Jeg går på det studieprogrammet Jeg er, alt i alt, tilfreds med
jeg helst vil gå på
studieprogrammet jeg går på

Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Bachelor i biologi
Bachelor i dyrepleie
Bachelor i havbruksdrift og ledelse
Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon
Bachelor i internasjonal markedsføring
Bachelor i naturforvaltning
Bachelor i utmarksforvaltning
Joint Bachelor Degree in Animal Science
Master i biologi og akvakultur
Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag
Bachelor barnehagelærerutdanning
Bachelor barnehagelærerutdanning, Vesterålen
Bachelor i engelsk
Bachelor i idrett
Bachelor i idrettsvitenskap
Bachelor i musikk, faglærerutdanning
Bachelor i teaterproduksjon og skuespillerfag
Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, samlingsbasert
Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn, 240 stp
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, deltid 240 stp
Grunnskolelærerutdanning for 5. - 10. trinn, 240 stp
Grunnskolelærerutdanning master 5-10
Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium
Master i logopedi
Master i musikk- og ensembleledelse
Fakultet for samfunnsvitenskap
Bachelor i 3D art, Animation og VFX
Bachelor i barnevern
Bachelor i film og TV produksjon
Bachelor i Human Resource Management (HRM)
Bachelor i internasjonale relasjoner
Bachelor i journalistikk
Bachelor i nordområdestudier
Bachelor i sosialt arbeid
Bachelor i sosiologi
Bachelor i spill og opplevelsesteknologi
Lektorutdanning i samfunnsfag
Master i Human Resource Management (HRM) erfaringsbasert
Master i kunnskapsledelse
Master i samfunnsvitenskap
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Bachelor i farmasi
Bachelor i sykepleie
Bachelor i sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert
Bachelor i vernepleie
Master i klinisk sykepleie
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4,5
4,3
4,6
4,8
4,7
4,2
4,6
4,3
4,7
4,7

4,1
3,4
4,2
3,5
4,5
4,3
4,8
4,3
4,1
4,4

4,6
4,5
4,5
3,3
4,4
4,2
5,0
4,3
4,6
4,8
4,8
4,6
4,3
5,0
4,5

4,2
2,6
4,5
2,7
4,2
3,9
5,0
4,6
4,0
4,2
4,0
3,6
4,3
2,8
4,3

4,3
4,3
4,6
3,9
3,8
4,0
4,0
4,4
3,8
3,8
4,8
4,8

4,0
3,7
4,0
3,1
3,5
3,2
4,1
3,8
3,6
2,8
4,0
4,2

4,6
4,1

4,1
3,9

4,5
4,7
4,8
4,5
4,4

4,4
4,1
4,0
3,5
4,4
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Master i psykisk helsearbeid
Vernepleie, bachelorgradsstudium, deltid
Handelshøgskolen
Bachelor i eiendomsmegling
Bachelor i informasjonssystemer
Bachelor i regnskap
Bachelor i regnskap og revisjon
Bachelor i trafikkpedagogikk
Bachelor i økonomi og administrasjon
Bachelor i økonomi og ledelse
Master i helseledelse
Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse
MBA
MBA i ledelse
MBA i luftfartsledelse
MBA i teknologiledelse
MBA i økologisk økonomi
Siviløkonom / Master of Science in Business - 2-årig
Siviløkonom / Master of Science in Business - 5-årig

4,7
4,8

3,7
4,7

4,5
3,4
4,5
4,6
4,0
3,9
3,8
5,0
4,6
4,6
4,7
4,2
4,3
4,9
3,9
4,4

4,2
3,2
4,3
4,1
2,9
3,8
3,9
4,5
3,0
4,6
4,1
4,1
2,5
4,6
3,9
3,8

NOKUT har ellers tematisert spørsmål om studentenes tidsbruk i de siste årenes
studiebarometer. Dette er et område som har vakt stor interesse, og det viser at det er til
dels stor variasjon i tidsbruk til studier mellom ulike studieprogram og fagområder. Dette
omtales nærmere under punkt C med hensyn til oppfølging.
B. Intern oppfølging av studieprogram med lav score
Det er etablert en prosedyre i universitetets kvalitetssystem for oppfølging av studieprogram
med kritisk lav score i Studiebarometeret. Dette ble av NOKUT definert som 3,25 for 2016 og
3,15 for 2017. Også for 2017 har vi internt lagt 3,25 til grunn som utgangspunkt for særskilt
oppfølging. Prosessbeskrivelsen for denne prosedyren er slik:
Tittel
Formål

Prosesstart
Prosesslutt
Kvalitetskrav
Tidsfrister

Prosessansvarlig
Prosesseier
Dato revidert
(årlig revidering)

Oppfølging av studieprogrammer med score 3,15/3,25 på Studiebarometeret
NOKUT forventer at det iverksettes tiltak på studieprogrammer som scorer
lavere enn 3,15 på studiebarometeret da dette kan være en indikasjon på
sviktende kvalitet.
Grenseverdien kan endres årlig av NOKUT som følge av de nasjonale
resultatene.
Resultat fra studiebarometeret foreligger
Fakultetets kvalitetsrapport
Studietilsynsforskriften §§ 4.1.4 og 4.1.5
1. Pkt. 1 & 2 i løpet av januar
2. Pkt. 4 i løpet av april/mai
3. Pkt. 5 Første halvdel av september
Studieprogramansvarlig
Dekan
1.2.2018

Trin
n

Ansvarlig rolle og aktivitet

Utfyllende kommentarer

1

Dekan mottar resultatene og går
gjennom disse sammen med sin
ledergruppe.

Vurderer hvilke studieprogrammer
med et resultat som indikerer
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Tilhørende
dokumenter
/ rutiner
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2

Faggruppeleder /
Studieprogramansvarlig får i
oppdrag fra dekanatet å følge opp
aktuelle studieprogram.

3

Studieprogramansvarlig går
gjennom resultatene med
emneansvarlige og
studenttillitsvalgte/hele
studentgruppen.

4

Faggruppeleder /
Studieprogramansvarlig utarbeider
rapport til lokalt UU med forslag til
oppfølging/tiltak
Dekan rapporterer om oppfølging
og tiltak gjennom den fakultetsvise
kvalitetsrapporten

5

sviktende kvalitet (<3,15 på «alt i alt
tilfreds»).
«Oppdraget» er å gå gjennom
resultatene og lage plan for
oppfølging sammen med
studieprogramansvarlig.
For enkelte fakultet vil det også være
naturlig å involvere studieleder el.
studiesteds-koordinator.
Identifisere utfordringer og
utarbeide relevante
forbedringstiltak.
NB. Involvering av
studenttillitsvalgte skjer etter
sperrefrist.
Rapport skal innom dekan for
godkjenning. Rapport behandles av
lokalt UU
Inngår i institusjonens rapport om
utdanningskvalitet som rektor
utarbeider for styret.

C. Konkrete oppfølgingstiltak
Den viktigste bruken av resultatene fra Studiebarometeret finner sted i de enkelte
studieprogrammene, i dialogen mellom studentene og fagpersonalet for å videreutvikle
kvaliteten i studieprogrammet. Samtidig er det viktig å ha særskilt oppfølging av
studieprogram med lav score, i tillegg til å følge opp mer tverrgående områder med
utfordringer.
Ut fra resultatene i Studiebarometeret 2017 er det to saksområder det er satt fokus på:
1. Studier med kvalitetsavvik (mindre enn 3,25 i score på «jeg er alt i alt fornøyd med
studiet jeg går på»). Dette følges opp i henhold til intern prosedyre, se omtale
ovenfor.
Studier med mindre enn 3,25 i score på «jeg er alt i alt fornøyd med studiet jeg går på»
definerer NOKUT som kvalitetssvikt. For resultatene for 2017 laget de en liste med 49
studiene med lavest score, og da ble grensen som nevnt satt til 3,15. På forespørsel til
NOKUT anbefaler de at vi fortsatt jobber med 3,25 som grense for kvalitetssvikt. Det er
derfor to lister nedenfor med omtale av hvilke tiltak som er gjort overfor disse studiene.
Studier med score lavere enn 3,15 i 2017
Studier
Pågående tiltak
Bachelor
Faggruppeleiarar med ansvar for studieprogram med
barnehagelærerutdanning, resultat som indikerer sviktande kvalitet, fekk beskjed om at
Vesterålen
studieprogramma skulle følgast opp særskilt, og at
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prosedyre for dette skulle gjennomgåast og
implementerast i leiarmøte 13. februar. Videre:
Gjennomføre pkt 2 – 4 i Prosessbeskriving –
utdanningskvalitet.
o Frist for rapport til lokalt utdanningsutval 1.
mai 2018.
Handsaming i lokalt utdanningsutval mai 2018 (pkt 4) –
faggruppeleiar til stades og legg fram rapport.
Master i logopedi

Faggruppeleiarar med ansvar for studieprogram med
resultat som indikerer sviktande kvalitet, fekk beskjed om at
studieprogramma skulle følgast opp særskilt, og at
prosedyre for dette skulle gjennomgåast og
implementerast i leiarmøte 13. februar. Videre:
Gjennomføre pkt 2 – 4 i Prosessbeskriving –
utdanningskvalitet.
o Frist for rapport til lokalt utdanningsutval 1.
mai 2018.
Handsaming i lokalt utdanningsutval mai 2018 (pkt 4) –
faggruppeleiar til stades og legg fram rapport.

Master i samfunnssikkerhet
og kriseledelse
(lav score i 2015, 2016 og
2017)
Bachelor i
informasjonssystemer
(lav score i 2015, 2016 og
2017)
Bachelor i
trafikkpedagogikk

Bachelor i journalistikk
(lav score i 2016 også, 14
svar i 2016+2017)

Studiet hadde ikke opptak i 2017 for at fagmiljøet kunne
bruke tid på å videreutvikle studiet. Det er brukt eksternt
panel i utviklingsarbeidet, studiet er radikalt endret og
nettopp reakkreditert. Opptak av studenter på nytt
studieprogramdesign i 2018
Studiet er radikalt endret i en utviklingsprosess høsten
2017. Det er brukt eksternt panel i utviklingsarbeidet, og
det nye studiet (bachelor i digital økonomi) nettopp
reakkreditert. Opptak av studenter på nytt
studieprogramdesign i 2018
Studieprogramansvarlig har hatt dialog med hele
studentgruppen, der de i fellesskap har gått gjennom
resultater som hadde avvik i studiebarometeret i forhold til
interne evalueringer av studiet som har vært gjort
fortløpende. I fellesskap med studentene er man enig om
hvilke tiltak som settes i verk og det er fordelt ansvar og
tidsfrister på oppgavene.
Journalistikkutdanninga har forsøkt å øke medvirkning og
oppfølging av studentene ved å ha et avklarings- og
motivasjonsintervju med studentene både i 2. og 3.
semester i studiet. Videre ble det fra og med studieåret
2016/17 gitt en mer praktisk introduksjon til studiet
gjennom intensiv opplæring i tekst, foto, lyd, video og
intervjuteknikk. Fagmiljøet flytter nå tilbake til lokaliteter i
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Samfunnet hvor lydstudio og andre spesialrom for
utdanninga er plassert. Studentforeningen Ajour ble
fusjonert med Inter fra studieåret 2017/18, og dette kan
være medvirkende årsak til at studentene på
journalistikkutdanninga føler mindre grad av medvirkning
enn tidligere. Bachelorstudiet i journalistikk skal
reakkrediteres i vårsemesteret 2018.
Studier med score på mellom 3,15 og 3,25 i 2017
Studier
Pågående tiltak
Bachelor i spill og
Studiebarometeret fra høstsemesteret 2017 viser at
opplevelsesteknologi
studentene jobber 47,8 timer per uke med studiene, men
(6 svar i 2017)
gir lav score på motivasjon, forventningene til studentene
og lite stimulerende studieprogram. Dette er
sammenhenger som vi ønsker å diskutere med studentene
nå i vårsemesteret 2018. Studieprogrammet ble
reakkreditert i 2017, og med klare faglige forbedringer på
studieprogramdesign og LUB-er. Endringene i
studieprogrammet gjelder i hovedsak fra studieåret
2018/19.
Bachelor i idrett
Faggruppeleiarar med ansvar for studieprogram med
(5 svar i 2017)
resultat som indikerer sviktande kvalitet, fekk beskjed om at
studieprogramma skulle følgast opp særskilt, og at
prosedyre for dette skulle gjennomgåast og
implementerast i leiarmøte 13. februar. Videre:
Gjennomføre pkt 2 – 4 i Prosessbeskriving –
utdanningskvalitet.
o Frist for rapport til lokalt utdanningsutval 1.
mai 2018.
Handsaming i lokalt utdanningsutval mai 2018 (pkt 4) –
faggruppeleiar til stades og legg fram rapport.
MBA i teknologiledelse
(22 svar i 2017)

Bachelor i Human Resource
Management
(22 svar i 2016+2017)

Teknologiledelse, ledes nå fra Mo og ivaretas av vår
faggruppe på Mo. Denne avklaringen av ansvar vil gi
bedring i tilfredsheten. Vi har også problemer med Mo som
samlingssted mht. kostnader for reise, noe som gir et sterkt
press på mer digitale løsninger noe som er vanskelig gitt
studiemodell mm. Normalt ville vesentlige innmeldte avvik
vært håndtert i kvalitetsprosedyrene våre, men
sammenhengen mellom tilbakemelding til oss og denne
evalueringen er veldig ofte avvikende for
deltidsstudentene. Det gjør at vi i mindre grad kan feste lit
til presisjonen i evalueringene ut fra egen erfaring.
Noen av emnene har fått meget svak studentevaluering i de
siste årene og studietilbudet er endret fra studieår 2018/19
med mer relevante emner. For å forbedre
studentinvolvering gjennomføres flere møter med de
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tillitsvalgt, avslutningsseremoni og spesielle faglige tiltak
som HR-dagen. Jevnlige lærermøter for studieprogrammet
er innført for bedre koordinering av undervisning og
oppfølging av studentene, og ansvaret for stadig flere av
emnene er nå på FSV.

2. Studentenes tidsbruk. I svarene på tidsbruk skal studentene oppgi om de jobber 0-9,
9, 10-19 timer osv. per uke med studiene. I 2017 oppgir norske heltidsstudenter at de
bruker 34,9 timer i uken på studier. Det er imidlertid store forskjeller på studentenes
studieinnsats på tvers av utdanningstyper. Arkitektur- og odontologistudenter
rapporterer at de bruker 49 timer i uken på faglige aktiviteter. Studentene på
medisin, politi og masterprogrammene i sykepleie oppgir også høy tidsbruk på faglige
aktiviteter (over 40 timer i uken). De fem utdanningstypene med lavest faglig
tidsbruk – grunnskolelærer 5-årig, idrett, pedagogikk, sosiologi, og språk – ligger alle
under 30 timer i uken. Nord universitet ligger på landsgjennomsnittet for arbeid med
studier som følge av aktiviteter tilrettelagt av institusjonen, men vi ligger en del
under for arbeid på eget initiativ. Det resulterer i at universitetet ligger ca. 3 timer
under landsgjennomsnittet. Det er stor forskjell mellom fakultetene, som betyr at vi
kan lære av hverandre. I forslag til vedtak foreslås det å sette i gang et prosjekt på
dette. Dette er et mer langsiktig arbeid.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-98
Hanne Solheim Hansen
Thorbjørn Aakre

Saksgang

Møtedato
12.04.2018

ORIENTERING OM OPPRETTING AV STILLING SOM STUDENTOMBUD VED
NORD UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Orientering om oppretting av stilling som studentombud ved Nord universitet - 15/02692-98 Orientering om oppretting av stilling som studentombud ved Nord universitet : Orientering om oppretting av stilling som studentombud ved Nord universitet

Saksframstilling
Bakgrunn
Styret vedtok i møtet 8. mars 2018 å opprette stilling som studentombud ved Nord
universitet. Styrets behandling av saken, mandat for stillingen og stillingens organisatoriske
plassering presenteres i møtet.

Vedlegg:
Styrets behandling - Oppretting av stilling som studentombud ved Nord universitet
Styresak - Oppretting av stilling som studentombud ved Nord universitet

tering om oppretting av stilling som studentombud ved Nord universitet - 15/02692-98 Orientering om oppretting av stilling som studentombud ved Nord universitet : Styrets behandling - Oppretting av stilling som studentombud ved Nord universitet

29/18 Oppretting av stilling som studentombud ved Nord universitet
Behandlet av
1 Styret for Nord universitet

Møtedato
08.03.2018

Saknr
29/18

Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar å opprette stilling som studentombud ved Nord universitet.
2. Styret vedtar mandat for studentombudet slik det er presentert i saken
3. Stillingen plasseres organisatorisk under direktør for HR og økonomi.
Møtebehandling
Etter drøftingen i styret ble det enighet om følgende vedtak:
Vedtak
1. Styret vedtar å opprette stilling som studentombud ved Nord universitet.
2. Styret vedtar mandat for studentombudet slik det er presentert i saken
3. Det må sørges for en organisatorisk plassering slik at ombudets integritet ivaretas.
4. Stillingen rapporterer til styret gjennom årsrapport.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/03801-4
Hanne Solheim Hansen
Elin Anne Sommerli

Saksgang

Møtedato
08.03.2018

OPPRETTING AV STILLING SOM STUDENTOMBUD VED NORD UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar å opprette stilling som studentombud ved Nord universitet.
2. Syret vedtar mandat for studentombudet slik det er presentert i saken
3. Stillingen plasseres organisatorisk under direktør for HR og økonomi.
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Sammendrag
Et studentombud skal bidra til økt rettssikkerhet for studentene, og å avklare rettsstillingen
til studentene overfor universitetet i enkeltsaker. Studentombudsordningen skal være et
lavterskeltilbud for studentene. Ombudet skal kunne gi råd og veiledning i saker som bl.a.
berører studiesituasjonen, og påse at enkeltstudenters saker får en forsvarlig og korrekt
behandling, samt at studentenes rettigheter ivaretas.
Dette er en selvstendig stilling som rapporterer rett til rektor, men stillingen plasseres i
annen enhet ved institusjonen. Sak om studentombudsordningen har vært oppe i
læringsmiljøutvalget to ganger, sist som vedtakssak, der utvalget ber styret opprette stilling
som studentombud ved Nord universitet. Blant universitetene i Norge, er det nå bare Nord
universitet og NMBU som ikke har opprettet stilling som studentombud.
Forslag til mandat for studentombudet ligger i saken. Det er hensiktsmessig at mandatet
diskuteres i styret og revideres når første studentombud er på plass.
Innledning
Studentparlamentet har jobbet for å få etablert et studentombud ved Nord siden 2017. Sak
om studentombud har vært behandlet i læringsmiljøutvalget (LMU) to ganger. Første gang i
oktober 2017, da som en orienteringssak om studentombudsordningen. Saken ble deretter
lagt fram som sak i LMUs møte 15. februar i år, der LMU gjorde følgende vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget ber styret opprette stilling som studentombud ved Nord
universitet.
2. Læringsmiljøutvalget anbefaler at studentombudet får i oppgave å ferdigstille det
vedlagte forslag til mandat.
Saken fremmes nå for styret.
Bakgrunn
Universitetet i Oslo, som det første universitetet i landet, vedtok å opprette stilling som
studentombud allerede i 2012. Studentombudet ved UiO har vært i virksomhet siden februar
2013. Det er nå tilsatt studentombud ved alle universitetene i Norge, unntatt Nord
universitet og NMBU. NTNU, som det foreløpig siste universitetet opprettet en slik ordning
våren 2017, og det nyansatte ombudet startet opp i oktober 2017. Oslo Met som nylig har
fått universitetsstatus, hadde allerede som høyskole stilling som studentombud.
Ved NHH er denne funksjonen fortsatt en prøveordning i 30 % stilling, ellers er de andre
studentombudene ansatt i 100 % stilling. Enkelte høgskoler har også innført ordningen,
eksempelvis Høgskolen på Vestlandet og Høgskolen i Sørøst-Norge.
I Sverige har man hatt (flere) slike ombud i mange år. Canada og USA har hatt ombud siden
60-tallet. Felles for dem er at de beskriver seg som godt mottatt på institusjonene, og at de
mottar mange henvendelser fra studentene. Det samme gjelder de norske ombudene i
henhold til deres årsrapporter.
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Formål:
Formål med ordningen er å bidra til økt rettssikkerhet for studentene, og å avklare
rettsstillingen til studentene overfor universitetet i enkeltsaker.
Et studentombud skal både være et lavterskeltilbud for studenter, en bistandsperson som
kan gi råd og hjelp i saker som gjelder studiesituasjonen, og en person som er uavhengig og
som har taushetsplikt. Funksjonen kan ses på som en Sivilombudsmann. Det understrekes
imidlertid at Universitetet likevel har en selvstendig opplysnings- og veiledningsplikt overfor
studenter.
Hvilke fora har vi i dag for å ivareta studentenes rettigheter:
Det finnes allerede flere ordninger for å ivareta studentenes stemme og rettigheter på
universitetet. Her nevnes studentdemokratiet og det at studentene er representert på alle
nivå i organisasjonen. I tillegg finnes et avvikssystem med «ris og ros-knapp» og «varsling om
seksuell trakassering og mobbing».
Nord universitet har også flere lovpålagte utvalg der saker som bidrar til ivaretagelse av
studentene, står sentralt. Nedenfor omtales de mest sentrale:
Styret for Nord universitet har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og
fullt forsvarlig læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskoleloven. Læringsmiljøutvalget
(LMU) sorterer direkte under styret, og skal bidra til at styret ivaretar dette ansvaret. Det
skal også gi råd til styret og ledelsen i saker som vedrører læringsmiljøet. Begrepet
læringsmiljø forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske
kontekster der studentenes læring skjer. Studentene har ledelsen i LMU annet hvert år.
Institusjonen har ansatt en egen institusjonsansvarlig for skikkethet som spesielt skal ivareta
profesjonsutdanningene. Studenter med problemer i forhold til opplæring og praksis skal gis
forsterket veiledning eller annen relevant hjelp. Om forholdet ikke bedrer seg, oversender
skikkethetsansvarlig sak til Skikkethetsutvalget, med formål om utestengelse for en gitt
periode. Studenten får da tilbud om dekning av advokathonorar for å sikre at alle parter blir
hørt.
Klagenemnda behandler saker som fusk, plagiat, formelle feil ved eksamen og andre
enkeltvedtak som angår studenten. Dette kan være annullering av eksamen eller prøve,
utestenging og bortvisning, saker vedrørende utestenging grunnet straffbare forhold
(politiattest), utestenging etter skikkethetsvurdering, klage på avgjørelse om lokalt opptak,
avgjørelse om retten til å gå opp til eksamen, avgjørelse over formelle feil ved eksamen,
avgjørelse om godskriving og faglig godkjenning av utdanning og avgjørelser knyttet til andre
enkeltvedtak. Her får også studentene tilbud om fri advokathjelp.
Når det gjelder studenters sikring i forhold til lovverk, bl.a. arbeidsmiljøloven, gjelder lovens
bestemmelser også studenter når de har undervisning under forhold som kan innebære fare
for liv og helse. Dette gjelder for eksempel arbeid med stoffer i laboratorier og arbeid med
maskiner i verksteder. Loven gjelder ikke for studenter i den daglige studiesituasjonen på
lesesaler, i auditorier, på datasaler eller lignende. De vern ansatte har som arbeidstakere
gjelder ikke studenter. Her vil et studentombud kunne ivareta studentenes rettigheter.
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I tillegg har fakultetene et selvstendig ansvar for at studentenes rettigheter blir ivaretatt i
forhold til studier, undervisning, evalueringer og den daglige studiehverdagen. Selv om
studentene deltar i flere organiserte fora, viser det seg likevel at viktige saker ikke blir fanget
opp. Spesielt gjelder dette saker som det ikke er rutiner for. Studentombudet kan bidra til at
nye rutiner blir utarbeidet og at regler blir samkjørt, og ombudet skal være et supplement til
alt som her er nevnt.
Arbeidsoppgaver for et studentombud:
Et studentombud skal være en rådgiver som lønnes av, og tilhører universitetet. Ombudet
har imidlertid en svært selvstendig stilling, og rapporterer rett til rektor.
Et studentombud ved Nord universitet skal ha et spesielt fokus på studentenes rettigheter
og likebehandling i hele Nord. Studentene skal likevel fortsatt benytte ansatte ved
fakultetene for å spørre om studieveiledning og spørsmål knyttet til regelverk og rettigheter
tilknyttet egen studiesituasjon.
Informasjonsarbeid om studentombudsfunksjonen til studentene i hele organisasjonen, blir
en stor og viktig arbeidsoppgave for ombudet. Likeledes opplæring av studenttillitsvalgte om
rettigheter og plikter. Denne oppgaven beregnes å ta en stor del av stillingen.
Som eksempel på andre arbeidsoppgaver nevnes bidrag til å løse saker der de oppstår, det
vil si på lavest mulig nivå i organisasjonen. Studentombudet skal også gi råd og hjelp til
studenter om forhold som angår deres studiesituasjon, påse at enkeltstudenters saker får en
forsvarlig og korrekt behandling og at studentenes rettigheter ivaretas. Fra
studenttillitsvalgte nevnes også mobbing og trakassering, som et område der
studentombudet vil koples inn.
Ombudet skal ikke behandle saker i forhold til Lånekasse og Studentsamskipnaden. Utkast til
mandat for studentombudet ligger til slutt i saken.
Studentombudet skal levere årsrapport til universitetsstyret som en orienteringssak. Rektor
orienteres fortløpende om spesielt alvorlige saker, eller saker som er av prinsipiell
betydning. Studentombudet må få fast observatørstatus i LMU og AMU
(arbeidsmiljøutvalget). Observatørstatus i AMU begrunnes med at Arbeidsmiljølovens
bestemmelser om helse-, miljø og sikkerhet, også i noen tilfelle omfatter studenter.
Eksempler fra ombudenes årsrapporter ved andre institusjoner:
Ombudenes årsrapporter fram til nå viser at det er flest saker mht. eksamen og praksis,
studierelaterte problemer og læringsmiljø. Sakene omfatter også mangler ved
saksbehandling, mangelfull informasjon og kunngjøring (eks. tidspunkt for forelesninger
flyttet, obligatorisk undervisning, fremmøteregistrering), saksbehandlingstid, læringsmiljø,
likestilling (eks. manglende eksamensoppgaver på nynorsk), mobbing og trakassering,
eksempelvis uthenging i medstudenters påhør.
I flere av årsrapportene nevner studentombudene institusjonenes ansvar i forhold til
kompetanse på saksbehandling. God kompetanse sikrer ivaretagelse av studentenes
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rettigheter. Dette gjelder både undervisningspersonale og administrativt tilsatte. God
skolering i lovverket vil forhindre saker i å bli reist, og spare ressurser for institusjonen. I
tillegg spares studentene for unødig stress og usikkerhet.
Organisering:
Felles for alle studentombudene er at de er plassert fysisk nært studentene. Når det gjelder
organisatorisk plassering, er det et stort sprik mellom de ulike lærestedene.
Institusjon
UiO
UiB
UiS
UiA
NTNU
UiT

Organisatorisk plassering
Enhet for internrevisjon
HR-avdelingen
Frittstående instans under universitetsdirektøren
Ledelsens stab
Under organisasjonsdirektør
Under Samskipnaden

NHH

Seksjon for økonomi – delt stilling

Rektor ser det som mest hensiktsmessig å plassere stillingen under direktør for HR og
økonomi, der også organisasjon inngår som egen enhet. En slik plassering sikrer avstand og
uavhengighet og lederen vil få personalansvar for ombudet. Leder vil imidlertid ikke ha
instruksjonsmyndighet overfor ombudet. Ved å knytte stillingen til en avdeling, ivaretas også
at vedkommende inngår i et arbeidsmiljø ved universitetet.
Som et flercampus-universitet vil e-mail, telefon og skypemøter være et nødvendig redskap
for studentombudet, men det må også beregnes noe reisevirksomhet og eventuelt faste
kontordager på alle studiestedene. Når det gjelder geografisk plassering skriver
Studentparlamentet: «Studentparlamentet ved Nord universitet finner det naturlig og
hensiktsmessig at studentombudet har kontorsted der hvor behovet er størst og en har flest
saker som meldes inn. På den andre siden skal studentombudet være tilgjengelig på alle de
ni campusene etter behov. Likebehandling på tvers av studiestedene er særdeles viktig.»
Kompetanse i forhold til stillingen:
Felles for alle lærestedene med denne ordningen, er at den ivaretas av en jurist. Ut fra de
nevnte arbeidsoppgaver vurderes juridisk kompetanse som sentralt i stillingen. Vi ser det
derfor som naturlig at en eventuell utlysning rettes mot denne yrkesgruppen.
Økonomi:
Etablering av stilling som studentombud vil gi en helårseffekt på ca. 950.000, medregnet
sosiale kostnader og reisekostnader. For 2018 vil kostnadene bli på rundt en tredjedel av
dette beløpet. Det er tatt hensyn til dette i vedtatt budsjett for 2018.
Den aktuelle situasjonen nasjonalt:
Nord universitet er sammen med NMBU de eneste universitetene uten en slik ordning.
Under drøftingen av Kvalitetsmeldingen i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på
Stortinget, fremmet et flertall følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til
Stortinget med et forslag til lovendring som pålegger alle høyere utdanningsinstitusjoner å
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etablere et studentombud, enten alene eller i samarbeid med andre institusjoner.» Den nye
regjeringen har nylig kunngjort at ordning med studentombud vil bli nedfelt i lov. Det vil
derfor etter all sannsynlighet bli et tillegg til UH-loven med et slikt pålegg innen kort tid.
Mandat for studentombudet
Universitetene og de høgskolene som har innført ordningen, har utarbeidet eget mandat for
stillingen. I og med at UiO var den første institusjonen som ansatte studentombud, har det
ført til at de etterfølgende institusjonene har mandater bygget på UiOs mandat. Slik sett er
derfor mandatene svært like.
Utkast til mandat for studentombudet ved Nord universitet følger under. Dette er bygget
over samme lest som mandat for ombudet ved UiO med en del hentet fra UiB. Etter at
ombudet er ansatt er det naturlig at dette forslaget revideres og sluttbehandles i samråd
med Studentparlamentet og Læringsmiljøutvalget. Endelig mandat vedtas av rektor

Mandat Studentombud ved Nord universitet
Studentombudets oppgave er å ivareta rettssikkerheten til studentene ved Nord universitet.
Studentombudet skal være en uavhengig bistandsperson som har som oppgave å gi
studentene råd og hjelp i saker der studentene har tatt opp eller ønsker/vurderer å ta opp
forhold knyttet til sin studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig
og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.
Studentombudet skal aktivt informere om sin funksjon til studentene ved Nord universitet,
og gi nødvendig opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter.
Studentombudet er organisatorisk plassert i avdeling for HR og økonomi, men har en
uavhengig stilling i forhold til Nord universitets organisasjon. Studentombudet har ikke
instruksjonsmyndighet overfor enhetene ved Nord universitet.
Studentombudet skal bidra til at saker kan løses nærmest der de oppstår; dvs. på lavest
mulig nivå i organisasjonen. Ombudet har selv ikke myndighet til å avgjøre saker, og er heller
ikke klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller
beslutningsorganer ved universitetet.
Studentombudet skal årlig rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det utarbeides
halvårsrapporter. Disse skal legges fram for Universitetsstyret som orienteringssak. Rektor
orienteres fortløpende om spesielt alvorlige saker, eller saker som er av prinsipiell
betydning. Studentombudet kan på eget initiativ også fremme slike saker direkte for
universitetsstyret.
Studentombudet skal selv avgjøre om hun /han vil bistå en student i en sak eller ikke. Det
skal alltid gis en begrunnelse når ombudet avslår å bistå i en sak, og avslaget kan ikke
overklages. Dersom studentombudet ikke selv kan bistå i en sak, skal ombudet henvise
studenten videre til rette instans.
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Studentombudet har bare innsyn i den enkelte saks dokumenter i den grad studenten det
gjelder, har gitt samtykke til innsyn. Studentombudet har taushetsplikt etter
forvaltningsloven § 13 om alle forhold hun/ han blir kjent med gjennom sitt virke. Verken
studenter eller noe organ ved universitetet har innsynsrett i studentombudets saker.
Både studenter og ansatte skal kunne varsle studentombudet om kritikkverdige forhold
knyttet til studiesituasjonen ved Nord universitet. Det skal kunne varsles konfidensielt
dersom det bes om det.
Det er kun universitetsstyret som kan treffe beslutninger om eventuell innskrenkning eller
nedleggelse av studentombudets mandat

Vedlegg:
Notat fra studenttillitsvalgte/studenttinget
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Vedtak i LMU
«Læringsmiljøutvalget ber om at det utredes hvordan studentombud ved Nord universitet kan
være organisert, omfang på stilling og mandat til studentombudet. Det skal også utredes
hvordan studentombudet skal være tilgjengelig for alle studenter ved Nord universitet.»

Studentombud
Arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved Nord universitet (heretter Studentparlamentet) er
bedt om å uttale seg om behovet for et studentombud ved Nord universitet. For å uttale oss
best mulig om dette vil vi belyse typiske utfordringer studenter møter på som er aktuelle
saker for et studentombud, og vi vil gjøre rede for studentstemmens viktigste argumenter for
å innføre en slik ordning.
Etablering av studentombud er en av de viktigste sakene engasjerte studenter arbeider for i
dag på de ulike studiestedene ved Nord universitet. Dette dokumenteres også gjennom at
saken er festet i flertallet av studentorganisasjonenes handlingsplan for årene 2018/19. De
ulike studentrådene, foreningene, studenttinget og Studentparlamentet har prioritert saken
høyt. Verdiene uavhengig, konfidensiell, nøytral og uformell vektlegges tungt i arbeidet fra
studentene.
Arbeidsutvalget og tillitsvalgte før oss har med glede kunne følge med på utviklingen rundt
om på landets institusjoner, der mange har valgt å opprette et studentombud. Det er også med
glede en kan registrere at spørsmål om studentombud har fanget interessen til nasjonale
beslutningstakere, der det i en periode har vært debattert hvorvidt denne ordningen bør
lovfestes for alle studenter. Regjeringspartiene gikk inn den 31. Januar 2018 for å lovfeste
retten til studentombud for alle studenter i Norge. Dermed er det ikke bare flertallet på
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Stortinget, men trolig enstemmighet, om at studenter skal ha en lovfestet rett til tilgang på
studentombud landet rundt. Sak om nasjonalt lovfestet rett til studentombud behandles 1.
Mars 2018.
Landets studentombud er organisert ulikt og er tilpasset den enkelte institusjon etter behov.
For eksempel så organiserer noen studentombudet gjennom institusjonens egen
internrevisjon, mens andre ansetter studentombudet i studentsamskipnaden. Felles for alle er
at de på ulike måter fungerer som et uavhengig bistandsorgan for studenter.
Studentparlamentet vil på vegne av studentene ytre et ønske om at studentombudet skal være
tydelig uavhengig fra institusjonen, inneha juridisk kompetanse og at det må være tilgjengelig
for alle. Studentparlamentet ved Nord universitet finner det naturlig og hensiktsmessig at
studentombudet har kontorsted der hvor behovet er størst og en har flest saker som meldes
inn.
På den andre siden skal studentombudet være tilgjengelig på alle de ni campusene etter
behov. Likebehandling på tvers av studiestedene er særdeles viktig. Det bør her tilrettelegges
for tilstedeværelse gjennom reising og kommunikasjon gjennom digitale
kommunikasjonsplattformer som for eksempel mail, telefon, skype m.m. Andre universiteter
som for eksempel UIT med flere studiesteder har gitt gode tilbakemeldinger på at dette har
gitt gode resultater for institusjonen og for studentene.
Formålet med ordningen er å bidra til økt rettsikkerhet for studentene og å avklare
rettsstillingen til studentene overfor universitet. Det skal være et lavterskeltilbud, en
uavhengig bistandsperson som kan gi råd og støtte i saker som gjelder studiesituasjonen.
Studentombudet skal være uavhengig og har taushetsplikt. Viktige arbeidsoppgaver vil være
bistand, opplæring til studenttillitsvalgte og rettigheter og plikter, gi råd og støtte til studenter,
påse at studentene får en korrekt og forsvarlig behandling av sine saker, aktivt informere om
studentombudets funksjon og bidra til å løse sakene på lavest mulig nivå. Eksempler på saker
vi får meldt inn er eksamen, praksis, studierelatert, læringsmiljø, mangelfull informasjon og
kunngjøring. Vi opplever også at det meldes ifra om mobbing og trakassering. En ressurs som
ivaretar disse arbeidsoppgavene på en god måte vil bidra positivt til å bygge en robust,
effektiv og fremtidsrettet institusjon. Faktorer som søkertall, omdømme, trivsel og kvalitet i
utdanningen er eksempler som vil kunne nyte godt av et studentombud som ivaretar
rettsikkerheten på en tilfredsstillende måte.
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De to siste årene opplever studentbevegelsen ved Nord universitet en jevn strøm av studenter
med ulike behov og utfordringer som ønsker bistand. Her blir det viktig med en ressurs som
innehar nødvendig kunnskap og kompetanse for å ivareta studentene på en best mulig måte.
Studentparlamentet ved Nord universitet ønsker på vegne av studentene å gi uttrykk for at det
er et stort behov for et studentombud. Vi mener også at det er utrolig viktig med et robust og
sikkert varslingssystem for blant annet seksuell trakassering og mobbing. At studentene kan
varsle ifra om utrivelige forhold er viktig. Vi synes det et utrolig bra at det er opprettet et slikt
varslingssystem, og vil oppfordre til å fortsette det gode arbeidet med å utvikle dette.
Et studentombud ved Nord universitet vil bidra til økt trygghet, trivsel og tillit gjennom støtte
og bistand ved rettsikkerheten til studentene. Vi ber om at saken prioriteres og håper på
positiv tilbakemelding.

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet ved Nord universitet ber styret vedta innføring av studentombud ved
Nord universitet, og sette av midler til en stilling i forbindelse med budsjett for 2018.

Med vennlig hilsen
Arbeidsutvalget – Studentparlamentet ved Nord universitet
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Vedlegg: Forslag til mandat fra Studentparlamentet ved Nord universitet
Ved Arbeidsutvalget

Mandat
Mandatet for studentombudet ved Nord universitet setter rammen for hva vi kan gjøre for deg
som student. Formålet med ordningen er å bidra til økt rettssikkerhet for studentene.
1. Studentombudet ved Nord universitet skal være en uavhengig bistandsperson
som har som oppgave å gi studentene råd, hjelp og støtte i saker der studentene
har tatt opp eller ønsker/vurderer å ta opp forhold knyttet til sin studiesituasjon.
Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og
at studentenes rettigheter blir ivaretatt.
2. Studentombudet skal aktivt informere om sin funksjon til Nords studenter, og gi
nødvendig opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og
plikter.
3. Studentombudet er organisatorisk plassert i Enhet for internrevisjon. Det betyr
at studentombudet skal ha en uavhengig stilling i forhold til Nords organisasjon.
Studentombudet har ikke instruksjonsmyndighet overfor enhetene ved Nord
4. Studentombudet skal bidra til at saker kan løses nærest der de oppstår; dvs. på
lavest mulig nivå i organisasjonen. Ombudet har selv ikke myndighet til å
avgjøre saker, og er heller ikke klage- eller ankeinstans for saker som er
behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved Nord
universitet.
5. Studentombudet skal halvårlig rapportere om sin virksomhet til rektor ved at
det utarbeides halvårsrapporter. Disse skal legges fram for LMU og
Universitetsstyret som orienteringssak. Rektor orienteres fortløpende om
spesielt alvorlige saker, eller saker som er av prinsipiell betydning.
6. I likhet med EIR, kan studentombudet på eget initiativ, fremme saker for
Universitetsstyret. Studentombudet vil kunne være en viktig bidragsyter i å
informere om deler av det interne kontrollsystemet ved Nord universitet. Det er
derfor viktig at leder for EIR holdes orientert om vesentlige problemstillinger i
ombudets arbeid.
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7. Enhetene skal fortløpende orientere Studentombudet om mottatte alvorlige
saker (rød linje) i "Si-fra systemet". Studentombudet skal motta rapport fra
enhetene når en alvorlig (rød) sak er avsluttet. Studentombudet skal gjennom
sitt oppfølgingsansvar, bistå studentene slik at sakene får en god og profesjonell
behandling ved Nord universitet.
8. Studentombudet kan selv avgjøre om hun /han vil bistå en student i en sak eller
ikke. Det skal alltid gis en begrunnelse når ombudet avslår å bistå i en sak, og
avslaget kan ikke overklages.
9. Studentombudet har myndighet til å innkalle til løsningsfokuserte møter
mellom berørte parter.
10. Både studenter og ansatte skal kunne varsle studentombudet om kritikkverdige
forhold knyttet til studiesituasjonen ved Nord universitet. Det skal kunne
varsles konfidensielt dersom det bes om det.
11. Studentombudet har bare innsyn i den enkelte saks dokumenter i den grad
studenten det gjelder, har gitt samtykke til innsyn. Studentombudet har
taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 om alle forhold hun/ han blir kjent
med gjennom sitt virke.
12. Ombudet skal være i jevnlig kontakt med relevante enheter i organisasjonen, og
i samråd med nærmeste leder ta initiativ til læring hos tilsatte knyttet til
studentenes situasjon.
13. Ombudet er tilsatt som tjenestemann og er underlagt
tjenestemannslovgivningen i staten. Ombudet har som tilsatt ved Nord
universitet krav på personalmessig oppfølging av sin leder og tilbud om
relevant og nødvendig videreutvikling.
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Vedlegg:
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-99
Hanne Solheim Hansen
Thorbjørn Aakre

Saksgang

Møtedato
12.04.2018

STATUS - SHOT - STUDENTENES HELSE- OG TRIVSELSUNDERSØKELSE 2018
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Bakgrunn
LMU vedtok i møtet 5. desember å nedsette en egen arbeidsgruppe med oppdrag å legge
tilrette for undersøkelsen og å bidra til at undersøkelsen følges opp.
Studentrådgiver ved Studentinord Kirsti Grøtan som vil orientere LMU om status på SHoTundersøkelsen i møtet.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-100
Hanne Solheim Hansen
Thorbjørn Aakre

Saksgang

Møtedato
12.04.2018

UU-SAK - KSS - EVALUERING AV EMNER OG STUDIEPROGRAM SETT I EN
STØRRE SAMMENHENG
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Læringsmiljøutvalget vil i møtet få en orientering om evaluering av emner og studieprogram
jf. Utdanningsutvalgets vedtak i sak 27/18 den 27. februar 2018.

Vedlegg:
KSS - Evaluering av emner og studieprogram sett i en større sammenheng
Forslag til mal for emneevaluering
Utdrag fra UH-loven, studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/02152-16
Hanne Solheim Hansen
Margrethe M. Solli, Elin Sommerli, Thorbjørn Aakre
Møtedato
27.02.2018

KSS - EVALUERING AV EMNER OG STUDIEPROGRAM SETT I EN STØRRE
SAMMENHENG
Forslag til vedtak:
1. Emneevaluering skal gjennomføres hver gang emnet gis, enten underveis- eller som
sluttevaluering.
2. Studieprogramevaluering skal minimum gjennomføres som dialogmøte med
studenttillitsvalgte en gang i året.
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Bakgrunn
Saken er tidligere behandlet to ganger i utdanningsutvalget (UU), sak 36/17 den 6. september og i
sak 41/17 - Revidert forslag til evaluering av emne og studieprogram den 26. oktober med følgende
vedtak:
Utdanningsutvalget ber om at det utarbeides et kvalitetssystem med evalueringer og
forbedringer i en større sammenheng, som legges fram i neste møte.
I møtebehandlingen kom det innspill som viste at det er behov for å få framlagt en helhetlig
presentasjon av evaluering og forbedringsarbeidet. Evaluering av emner og studieprogram utgjør en
viktig del, men det er flere kilder som inngår i grunnlaget for kvalitetsforbedring.
I saken presenteres først studieavdelingens forslag til evaluering av emner og studieprogram basert
på innspill fra tidligere behandlinger i UU. Deretter gis det en helhetlig presentasjon av evalueringsog forbedringsarbeidet, der evaluering av studier og emner inngår. Presentasjonen er sett opp mot
krav i studiekvalitetsforskriften.
Som vedlegg følger utdrag fra UH-loven, studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften der
evaluering og forbedring er omtalt.

Studieavdelingens forslag til evaluering av emner og studieprogram



Emneevaluering skal gjennomføres hver gang emnet gis, enten som underveis- eller som
sluttevaluering.
Studieprogramevaluering skal minimum gjennomføres som dialogmøte med
studenttillitsvalgte en gang i året, for å drøfte kvaliteten i studieprogrammet. Aktuelle tema
kan eksempelvis være studieprogramdesign, relevans, studentaktive læringsformer og
mulighet for studentutveksling.

Begrunnelse:
Intern evaluering av emner og studieprogram inngår som én av flere informasjonskilder om det
enkelte studieprogrammet (se tabellen nedenfor).
Evalueringer må gjennomføres ofte nok til at fakultetene har tilstrekkelig kunnskap om studentenes
opplevelse av kvalitet, men ikke så ofte at studentene blir evalueringstrøtte, eller at fakultetene ikke
rekker å behandle informasjonen.
Emneevaluering kan gjennomføres både som midt- eller sluttevaluering. Her er det ulike tradisjoner
og ønsker i fagmiljøene. Fordelen med midtveisevaluering er at feil og mangler kan rettes opp, og
dagens studenter kan dra nytte av evalueringen, og oppleve å bli hørt (medvirkning). Svakheten med
midtveisevaluering er at studenten ikke har oversikt over gjenstående undervisning/veiledning i
emnet. Midtveisevaluering kan være krevende å få innplassert på emner som/ har kort varighet. For
disse emnene kan det være mer hensiktsmessig å gjennomføre evaluering ved emnets slutt.
Studieavdelingen mener at fakultetene selv må velge hva som er hensiktsmessig. Det skal utarbeides
forslag til maler for emneevaluering som vil være tilgjengelig for fakultetene. Gjennomføringen
organiseres av emneansvarlig.
Når det gjelder evaluering av studieprogram foreslår studieavdelingen at det gjennomføres årlige
dialogmøter mellom studenttillitsvalgte i studieprogrammet og studieprogramansvarlig, der en går
gjennom ulike kvalitetsdimensjoner i studieprogrammet. Dialogmøtet kan omfatte alle kull i
studieprogrammet, eller at det organiseres egne møter for hvert kull. Dette kan fakultet selv
bestemme. Det er naturlig at emneansvarlige også deltar i dialogmøter.
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Studieavdelingen har undersøkt hvordan evaluering av emner og studieprogram håndteres ved et
utvalg institusjoner. Av de institusjoner som har dette tilgjengelig på sine nettsider, ser vi at det er
ulike løsninger. Flere institusjoner (f.eks. NTNU og NMBU) har evaluering av emnet hver gang det
gjennomføres, samt årlig studieplanrevisjon og periodisk gjennomgang av studieprogrammet som
helhet.

Forankring av studentevalueringer i lover og forskrifter
Studentevalueringer av studieprogrammer styres av UH-loven, Studietilsynsforskriften og
Studiekvalitetsforskriften. Vedlegget viser utdrag av relevante paragrafer. Ved Nord universitet er det
mange aktiviteter som på ulike vis bidrar til å oppfylle kravene i regelverket. I tabellen nedenfor vises
krav i Studiekvalitetsforskriften og våre aktiviteter knyttet til denne.
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Tabell 1: Evaluering av emner og studieprogram som del av det helhetlige forbedringsarbeidet. Sett i lys av Studiekvalitetsforskiften §2.1
Krav i studiekvalitetsforskriften

§2-1 (1)

Universiteter og høyskoler
skal ivareta ansvaret for
kvaliteten i utdanningen
gjennom systematisk
kvalitetsarbeid som sikrer
og bidrar til å utvikle
kvaliteten i studietilbudene.
Videre skal institusjonene
legge til rette for løpende
utvikling av
utdanningskvaliteten

Aktiviteter
Emneevaluering
Studieprogramevaluering
Dialogmøter med studenter
Oppsummering av evalueringen gjøres
tilgjengelig for studentene
Studiebarometeret
Studentenes helse- og
trivselsundersøkelse (SHoT)

Nasjonale karakterundersøkelser
(UHR)

Nasjonale deleksamener

Statistikker og analyser i KD-portal,
NOKUT-portal og DBH
Årlig revisjon av studieplaner

Kommentar
Her involveres studentene direkte.
Fakultetet har ansvar for gjennomføring. Tidspunktet for
evaluering (midtveis/slutt) vil ha betydning for hva en ønsker å
oppnå og hva en vil få ut av undersøkelsen. Studentene må få
tilbakemelding om hva fakultetet gjør med studentenes innspill
til forbedring.
Studiebarometeret – årlig nasjonal undersøkelse. Målgruppen
er 2. års studenter på BA- og MA-utdanninger. Følges opp av
UU.
SHoT gjennomføres hvert 4. år. Fra 2018 er dette en nasjonal
undersøkelse. Alle norske heltidsstudenter under 35 år inviteres
til å delta. Følges opp av Læringsmiljøutvalget (LMU).
Den nasjonale karakterundersøkelsen ble sist gjennomført i
2015. Karakterpanelene ønsker illustrere hvordan
karakterskalaen er anvendt ved karaktergivning.
Utvalgte fagområder (GLU, bachelor i revisjon og regnskap og
sykepleie).
Nasjonale deleksamener skal:
 gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå
 gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med
tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, og som igjen
skal gi miljøene grunnlag for utvikling
 bidra til økt tillit til utdanningene i samfunnet
Fagmiljøene involveres i arbeidet. Evt. tiltak skal dokumenteres.
Er relevante kilder som inngår i kunnskapsgrunnlaget til
forbedring av studieprogrammene
Emneansvarlig og studieprogramansvarlig har ansvaret for årlig
å gjennomgå og kvalitetssikre studieplanen for sitt emne / sitt
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studieprogram. Dette gjøres i forbindelse med planlegging av
nytt kull på studieprogrammet (neste høst for de fleste
studieprogrammer).

Diskusjon i fagmiljø om kvalitet i
emner og studieprogram
Lokale og sentralt utdanningsutvalg

LMU

Som grunnlag for det årlige studieplan-arbeidet benyttes egne
erfaringer, studentenes emneevalueringer, forrige års
studieprogramrapport, resultater fra Studiebarometeret,
resultater fra nasjonale eksamener samt andre nasjonale
evalueringer eksempelvis NOKUT-evalueringer mv.
Initieres av studieprogramansvarlig (SPA) og fakultetets ledelse.
Sentralt UU
 er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker
som angår utdanning og studiekvalitet.
 vedtar og iverksetter tiltak knyttet til studiekvalitet innenfor
universitetets prioriterte satsingsområder og rammer.
 skal gi tilråding overfor rektor i saker som gjelder
godkjenning av studieplan for nye studietilbud over 30
studiepoeng, og reakkreditering av eksisterende
studieprogram.
 skal være en pådriver for kvalitetsarbeidet i institusjonen.
Lokale UU er dekanens rådgivende organ.
 Skal være en pådriver for studiekvalitetsarbeidet ved
fakultetene.
 Skal gi tilrådning ovenfor dekan i saker om revisjon av
studieplaner, akkreditering og reakkreditering av
studieprogram.
 Skal behandle nye studieplaner, foreløpig - og endelig
studieportefølje, evalueringer og kvalitetsrapporter.
Læringsmiljøutvalget (LMU) planlegger og følger opp ulike tiltak
som gjelder studentenes læringsmiljø på alle plan (fysisk,
psykososialt, organisatorisk, digitalt, pedagogisk).
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«Ros og ris-knappen»
Formelle klager

Håndtering av klagesaker (Styrets
klagenemnd)
Sensorveiledning

Plagiatkontroll

§2-1 (2)

Institusjonene skal
gjennomføre periodiske
evalueringer av
studietilbudene sine.

Reakkreditering av eksisterende
studieprogrammer

Internrevisjon av studier ved mistanke
om sviktende kvalitet

§2-1 (2)

Representanter fra arbeidseller samfunnsliv, studenter og
eksterne sakkyndige, som er

Kandidatundersøkelser
Alumni

Uformell ros og ris fra studenter. Digital tjeneste. Følges opp av
LMU.
Omhandler formelle feil under eksamen og klager på
eksamenskarakter. Følges opp av eksamenskontoret og
fakultetene. Styrets klagenemnd er siste instans. Arbeidet med
klagesaker gir universitetet mulighet for å forbedre rutiner og
saksbehandling.
Klagenemnda behandler klager på enkeltvedtak, og andre
klagesaker for studentene, jf. universitet og høgskoleloven § 5-1
(1).
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet har
innført krav om utarbeidelse av sensorveiledning for alle
eksamener (§10-3 (2): «Det skal utarbeides sensorveiledning for
alle eksamener. Sensorveiledningen skal være tilgjengelig for
sensorene i forbindelse med sensur. Sensorveiledningen gjøres
tilgjengelig for studentene for gjennomsyn etter at resultatet av
sensuren er kunngjort.»
For å sikre at studentene leverer en selvstendig besvarelse.
Gjennomføres automatisk i eksamensverktøyet Inspera som
åpnes av sensor.
Alle studieprogram over 30 studiepoeng skal reakkrediteres
innenfor en syv års syklus.
Se sak i 41/17 i UU - Revidert forslag til evaluering av emne og
studieprogram, møtedato den 26.10.2017
Formaliserte internrevisjoner har som mål å kontrollere at
universitetet følger fastsatte prosesser og rutiner.
Ved mistanke om sviktende kvalitet på et område kan
internrevisjon iverksettes.
NIFU har gjennomført kandidatundersøkelser hvert annet år
siden 1972. Her undersøkes det om kandidatene har fått
relevant jobb i forhold til utdanning.
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relevante for studietilbudet,
skal bidra i evalueringene.

Kandidatundersøkelsen er en kilde som kan inngå i
kunnskapsgrunnlaget til forbedring av studieprogrammene og
utvikling av studieporteføljen.

Eksterne vurderingspaneler

Samarbeid om gjennomføring av
praksisstudier

§2-1 (2)

Evalueringsresultatene skal
være offentlige.

Nasjonale evalueringer/tilsyn
gjennomført av NOKUT eller andre
(NFR, Datatilsynet, etc.)
Årsrapport om utdanningskvalitet

Årsrapport
Saksframlegg om resultater av
evaluering i UU og LMU
Internasjonalt utvalg

Alumni-ordningen er en kilde til forbedring av
studieprogrammene gjennom kontakt med tidligere studenter.
Vurdering av studieprogrammers relevans. Består bl.a. av
representanter fra samfunns- og arbeidsliv. Initieres av
fakultetene (dekan).
Profesjonsutdanningen med obligatorisk praksis har et nært
samarbeid med praksisstedene. Formell avtale mellom
institusjon og praksis-sted skal inngås.
Praksisveilederes kompetanse skal kvalitetssikres. Nye krav til
praksisveiledere vurderes nasjonalt.
NOKUT gjennomfører bl.a. nasjonale tilsyn av
studieprogrammer. Følges opp av aktuelt fakultet og
universitetets ledelse.
Styresak. Rapporten legges også fram for LMU og UU. Viser
status på kvalitetsarbeidet innen utdanningsområdet, rektors
vurderinger og prioriterte forbedringsområder.
Skrives til Kunnskapsdepartementet etter mal (tildelingsbrev).
Enkeltsaker om nasjonale evalueringer og interne
undersøkelser. Skal inngå i det systematiske kvalitetsarbeidet og
behandles av aktuelle utvalg.
Utvikle planer og rapportere til ledelsen om gjennomførte,
pågående og framtidige aktiviteter. Tiltak skal evalueres.
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Vedlegg:
Forslag til mal for emneevalueringer
Utdrag fra UH-loven, studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften
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Midtveisevaluering av emne - forslag til spørsmål
Midtveisevalueringen omhandler det du som student har erfart fra emnet startet og fram til nå.
Forslag til hvilke spørsmål en midtveisevaluering kan inneholde:
1. Pedagogisk læringsmiljø, skala (1-5 + vet ikke/ikke relevant)
Spørsmålene omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det
berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Mine forkunnskaper er tilstrekkelig for å ha utbytte av undervisningen
Pensum er dekkende og tilpasset emnet
Jeg har godt utbytte av undervisningen
Jeg får god veiledning
Det benyttes varierte og studentaktive læringsformer
Emnet er relevant i forhold til utdanningen
Arbeidskravene/obligatorisk arbeid bidrar på en god måte til å oppnå læringsutbyttet

Andre kommentarer:
2. Organisatorisk læringsmiljø (1-5 + vet ikke/ikke relevant)
Spørsmålene omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning i prosesser som har
påvirkning på studentenes totale læringsmiljø.
a) Riktig og relevant informasjon vedrørende emnet er lett tilgjengelig
b) Læringsaktivitetene (undervisning, veiledning, kollokvier o.l.) er godt organisert
c) Innspill fra studentene til forbedring på emnet blir tatt på alvor
Andre kommentarer:
3. Digitalt læringsmiljø (1-5 + vet ikke/ikke relevant)
Spørsmålene omhandler bruk av teknologi som støtte for læring, herunder bruk og utforming
av digitale informasjons-, læringsressurser og læringsplattformer.
a) Jeg synes bruken av Fronter/Canvas fungerer godt
b) Bruk av digital teknologi i undervisningen bidrar til økt læringsutbytte
c) Undervisning via digitale løsninger fungerer godt
Andre kommentarer:
4. Psykososialt læringsmiljø (1-5 + vet ikke/ikke relevant)
Spørsmålene omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det
berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene.
a) Foreleserne legger til rette for faglig inkludering på emnet
b) Jeg føler meg inkludert i studentmiljøet både faglig og sosialt
Andre kommentarer:
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5. Fysisk læringsmiljø (1-5 + vet ikke/ikke relevant)
Spørsmålene omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det
lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter
a) Undervisningsrommene er tilpasset læringsaktivitetene på emnet
b) Det er tilgang på individuelle arbeidsplasser og plasser for gruppearbeid
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Sluttevaluering av emne - forslag til spørsmål
Sluttevaluering omhandler det du som student har erfart fra emnet startet og fram til nå.
Forslag til hvilke spørsmål en sluttevaluering kan inneholde:
1. Pedagogisk læringsmiljø (1-5 + vet ikke/ikke relevant)
Spørsmålene omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det
berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Mine forkunnskaper var tilstrekkelig for å ha utbytte av undervisningen
Pensum var dekkende og tilpasset emnet
Jeg har hatt godt utbytte av undervisningen
Jeg har fått god veiledning
Det ble benyttet varierte og studentaktive læringsformer
Emnet var relevant i forhold til utdanningen som helhet
Arbeidskravene/obligatorisk arbeid bidro til oppnåelse av læringsutbyttet
Vurderingsordningen (eksamen) var i samsvar med arbeidsmåter og læringsutbytte
på emnet

Andre kommentarer:
2. Organisatorisk læringsmiljø (1-5 + vet ikke/ikke relevant)
Spørsmålene omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning i prosesser som har
påvirkning på studentenes totale læringsmiljø.
a) Riktig og relevant informasjon var lett tilgjengelig både før og underveis.
c) Læringsaktivitetene (undervisning, veiledning, kollokvier o.l.) var godt organisert
d) Innspill fra studentene til forbedring på emnet ble tatt på alvor
Andre kommentarer:
3. Digitalt læringsmiljø (1-5 + vet ikke/ikke relevant)
Spørsmålene omhandler bruk av teknologi som støtte for læring, herunder bruk og utforming
av digitale informasjons-, læringsressurser og læringsplattformer.
a) Jeg synes bruk av Fronter/Canvas fungerte godt
b) Bruk av digital teknologi i undervisningen bidro til økt læringsutbytte
c) Undervisning via digitale løsninger fungerte godt
Andre kommentarer:
4. Psykososialt læringsmiljø (1-5 + vet ikke/ikke relevant)
Spørsmålene omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det
berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene.
a) Foreleserne la til rette for faglig inkludering på emnet
b) Jeg følte meg inkludert i studentmiljøet både faglig og sosialt
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Andre kommentarer:
5. Fysisk læringsmiljø (1-5 + vet ikke/ikke relevant)
Spørsmålene omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det
lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter
a) Undervisningsrommene var tilpasset læringsaktivitetene på emnet
b) Det var tilgang på individuelle arbeidsplasser og plasser for gruppearbeid
Andre kommentarer:

KSS - Evaluering av emner og studieprogram sett i en større sammenheng - 15/02692-100 UU-sak - KSS - Evaluering av emner og studieprogram sett i en større sammenheng : Utdrag fra UH-loven, studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften

Utdrag fra UH-loven, studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften

UH-loven § 1-6.Kvalitetssikring
Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring som skal sikre
og videreutvikle kvaliteten i utdanningen. Studentevalueringer skal inngå i systemet for
kvalitetssikring.

Studiekvalitetsforskriften §2-1 - Krav til systematisk kvalitetsarbeid
1. Universiteter og høyskoler skal ivareta ansvaret for kvaliteten i utdanningen gjennom systematisk
kvalitetsarbeid som sikrer og bidrar til å utvikle kvaliteten i studietilbudene. Videre skal
institusjonene legge til rette for løpende utvikling av utdanningskvaliteten, kunne avdekke
sviktende kvalitet i studietilbudene og sikre tilfredsstillende dokumentasjon av kvalitetsarbeidet.
Institusjonene skal kvalitetssikre alle forhold som har betydning for studiekvaliteten, fra
informasjon overfor mulige søkere til avsluttet utdanning.
2. Institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine. Representanter
fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, som er relevante for
studietilbudet, skal bidra i evalueringene. Evalueringsresultatene skal være offentlige.
3. NOKUT skal, i samråd med sektoren, gi forskrift om kriterier for institusjonenes kvalitetsarbeid.
Kriteriene skal være i tråd med kravene i Standards and guidelines for quality assurance in the
European Higher Education Area, ESG, (europeiske standarder og retningslinjer for
kvalitetssikring i høyere utdanning) så langt de passer.

Studietilsynsforskriften § 4-1 - Krav til det systematiske kvalitetsarbeidet
4. Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere
kvaliteten i alle studietilbud.
5. Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke
eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid.
6. Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk
utvikling av institusjonens samlede studieportefølje.

