Møtebok: Læringsmiljøutvalget (12.09.2018)

Læringsmiljøutvalget
Dato:
Sted:
Notat:

09.12.2018

Saksliste
Vedtakssaker
20/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til LMU-møte 12.09.18

3

21/18 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 24.05.18

4

22/18 Resultatene fra SHoT undersøkelsen 2018

13

23/18 Infrastrukturendringer

41

24/18 Ros og ris per september 2018

43

Orienteringssaker

20/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til LMU-møte 12.09.18 - 15/02692-112 Godkjenning av innkalling og saksliste til LMU-møte 12.09.18 : Godkjenning av innkalling og saksliste til LMU-møte 12.09.18

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-112
Tor Flåm
Siri Grøvnes Solheim

Saksgang

Møtedato
12.09.2018

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE TIL LMU-MØTE 12.09.18
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling og saksliste.

21/18 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 24.05.18 - 15/02692-113 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 24.05.18 : Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 24.05.18

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-113
Tor Flåm
Siri Grøvnes Solheim

Saksgang

Møtedato
12.09.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LMU-MØTE 24.05.18
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møte 24.05.18.

Vedlegg:
Protokoll LMU 240518

21/18 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 24.05.18 - 15/02692-113 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 24.05.18 : Protokoll LMU 240518

MØTEPROTOKOLL

Læringsmiljøutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

24.05.2018 kl. 8:30
Skype
15/02683

Tilstede:

Hanne Solheim Hansen
Tor Flåm
Jan Georg Gulstad
Mali Hønnås
Kirsti Grøtan
Odd Asbjørn Halseth

Møtende
varamedlemmer:

Terje Giseth

Forfall:

Tomm Erik Sandmoe
Rita Lundestad
Berit Eliassen
Kine Lyngås
Andrea Brunner

Andre:

Thorbjørn Aakre, Hanne Maren Reistad

Protokollfører:

Siri Grøvnes Solheim

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
14/18

15/02692101

Godkjenning av protokoll fra møte 12.04.18

2

15/18

15/02692106

Gjennomgang av møtekalender 2018

3

16/18

15/02692108

Konstituering av læringsmiljøutvalget høsten 2018

4

1

21/18 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 24.05.18 - 15/02692-113 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 24.05.18 : Protokoll LMU 240518

17/18

15/02692107

Prosjektgruppe for opplæring av studenttillitsvalgte –
forslag til mandat

5

18/18

15/02692104

Læringsmiljøseminar september 2018

6

19/18

15/02692105

Læringsmiljø på campus Steinkjer

7

Orienteringssaker

10/18

15/02692103

Søkertall 2018

8

11/18

15/0268734

Ros og ris per mai 2018

8

12/18

15/02692102

Delstrategi for internasjonalisering

8

Sted, 24.05.2018

Møteleder: Hanne Solheim Hansen

Godkjenning av innkalling til LMU 24.05.18
Vedtak
LMU godkjenner innkallingen til møtet 24.05.18.

14/18 Godkjenning av protokoll fra møte 12.04.18
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.05.2018

Saknr
14/18

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner vedlagte protokoll fra møtet 12.04.18.

Vedtak
LMU godkjenner protokoll fra møtet 12. april 2018.
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21/18 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 24.05.18 - 15/02692-113 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 24.05.18 : Protokoll LMU 240518

15/18 Gjennomgang av møtekalender 2018
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.05.2018

Saknr
15/18

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar at det holdes et LMU-møte i forlengelse av LMU-seminar i Bodø
12. september.

Møtebehandling
For å unngå at det går for lang tid mellom møtene foreslås det at det legges inn et ordinært
LMU-møte i Bodø i forlengelse av det planlagte LMU-seminaret. Alternativet er at LMU ikke
får behandlet saker før november.

Vedtak
LMU vedtar at det avholdes møte i LMU i forlengelse av LMU-seminaret 12 september.
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21/18 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 24.05.18 - 15/02692-113 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 24.05.18 : Protokoll LMU 240518

16/18 Konstituering av læringsmiljøutvalget høsten 2018
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.05.2018

Saknr
16/18

Forslag til vedtak:
1. Ny leder for læringsmiljøutvalget med virkning fra høsten 2018 er
2. Ny nestleder for læringsmiljøutvalget med virkning fra høsten 2018 er …
3. Ny sammensetning av LMU fra høsten 2018 vedtas med eventuelle endringer som
fremkommer i møtet.

Møtebehandling
Det påpekes i møtet at sammensetningen av LMU som presenteres ikke inneholder oversikt
over hvilket fakultet alle representantene tilhører. Dette gjelder faste- og varamedlemmer.
Det er enighet om at dette må komme inn i oversikten og være synlig på hjemmesiden til
LMU.

Vedtak
1.
Ny leder for læringsmiljøutvalget med virkning fra høsten 2018 er Tor Flåm
2.
Ny nestleder for læringsmiljøutvalget med virkning fra høsten 2018 er Hanne Solheim
Hansen
3.
Ny sammensetning av LMU fra høsten 2018 vedtas. Studentrepresentantene skal ha
vararepresentanter klare til høsten. Ingen andre endringer foreslått i møtet.
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21/18 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 24.05.18 - 15/02692-113 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 24.05.18 : Protokoll LMU 240518

17/18 Prosjektgruppe for opplæring av studenttillitsvalgte – forslag til
mandat
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.05.2018

Saknr
17/18

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget godkjenner mandat for prosjektgruppen med de endringer som
fremkom i møtet.
2. Følgende personer deltar i prosjektgruppen:

Møtebehandling
I mandatet endres overskrift «Gjennomføring av opplæring» til «Gi forslag til gjennomføring
av opplæring».
I mandatet må det også fremkomme forankring av rollen som studenttillitsvalgt.
Forankringen må være tydelig i organisasjonskart og rollebeskrivelse.
Det påpekes i møtet at det er viktig at informasjonen som arbeidsgruppen lager og som
senere publiseres også må være tilgjengelig på engelsk.

Vedtak
1. LMU godkjenner mandat med endringer som fremkom i møtebehandlingen.
2. Følgende skal delta i gruppen: Siri Grøvnes Solheim (leder), Jan Georg Gulstad. Videre
skal Kirsti Grøtan undersøke hvem som kan delta fra samskipnaden og Tor Flåm ber
arbeidsutvalget i studentparlamentet om å oppnevne et medlem. Tilbakemelding gis
til Siri G. Solheim så snart som mulig.
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21/18 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 24.05.18 - 15/02692-113 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 24.05.18 : Protokoll LMU 240518

18/18 Læringsmiljøseminar september 2018
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.05.2018

Saknr
18/18

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget vedtar at læringsmiljøseminar 2018 holdes i Bodø 12.
september.
2. Læringsmiljøutvalget vedtar foreslåtte medlemmer til arbeidsgruppe for seminaret.

Møtebehandling

Vedtak
1. Læringsmiljøutvalget vedtar at læringsmiljøseminar 2018 holdes i Bodø 12.
september.
2. Læringsmiljøutvalget vedtar Siri Grøvnes Solheim (leder), Kirsti Grøtan og Tor Flåm
som deltakere i arbeidsgruppen for seminaret.
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21/18 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 24.05.18 - 15/02692-113 Godkjenning av protokoll fra LMU-møte 24.05.18 : Protokoll LMU 240518

19/18 Læringsmiljø på campus Steinkjer
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
24.05.2018

Saknr
19/18

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar at det lages en tiltaksplan for oppfølging av læringsmiljøet på
campus Steinkjer i byggeperioden.

Møtebehandling
Hanne Solheim Hansen presenterer oversikt over situasjonen og tiltak som er igangsatt.
Den delen av bygningsperioden som forårsaker det meste av graving, risting og støy er
overstått. Biblioteket har fått forlenget åpningstid for en periode etter ønske fra studentene.
Kantina er tilgjengelig på kveldstid, men bare etter avtale og under forutsetning av at en
person er ansvarlig. Etter flere strøm- og nettbrudd i vår er fibernettet utbedret slik at det er
mindre sårbart. Etter undersøkelser ser det ut til at problemer med kapasitet på grupperom
hovedsakelig er periodevis. Brakkene kan benyttes på kveldstid.
Det skal opprettes en 30 % stilling til en studentkoordinator fra 1. august og ut
høstsemesteret. Studentkoordinatoren skal legge til rette for sosiale aktiviteter, og legge til
rette for studentaktiviteter som kan gjøre studietiden bedre for studentene i byggeperioden.
Kristian Bruset og Solveig Fleicher jobber med oppgaveliste til en studentkoordinator på
Steinkjer
Et forslag til tiltak som fremkommer i møtet er at det holdes kveldsåpent i kantinen minst en
dag i uken for å gi studentene mulighet til å samles.
Det er også enighet i møtet om at det må gis tilstrekkelig informasjon til de nye studentene
om byggeprosessen.
https://www.nord.no/no/om-oss/studiesteder/steinkjer/Sider/innovasjonscampussteinkjer.aspx
Vedtak
Slik som det ble presenter i møtet er flere tiltak igangsatt med sikte på forbedring av
situasjonen for studentene. Noen er fortsatt under utvikling. LMU vil fortsette å holde fokus
på læringsmiljøet ved Steinkjer campus gjennom byggeperioden.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

10/18

15/02692-103

11/18

15/02687-34

12/18

15/02692-102

Søkertall 2018
LMU tar saken til orientering.
Ros og ris per mai 2018
LMU tar saken til orientering.
Delstrategi for internasjonalisering
LMU tar saken til orientering.
Vedlegg:
Internationalisation policy 24 May 2018 - for LMU.pptx
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22/18 Resultatene fra SHoT undersøkelsen 2018 - 15/02692-110 Resultatene fra SHoT undersøkelsen 2018 : Resultatene fra SHoT undersøkelsen 2018

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-110
Tor Flåm
Siri Grøvnes Solheim

Saksgang

Møtedato
12.09.2018

RESULTATENE FRA SHOT UNDERSØKELSEN 2018
Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget vedtar gjennomføring av tiltak for å imøtekomme de
utfordringer som fremkom i SHoT undersøkelsen 2018.
2. Læringsmiljøutvalget setter vedtatte tiltak inn i handlingsplanen.

Saksframstilling
Resultatene fra SHoT 2018 viser at flertallet av studentene har det bra, både i studiebyen og
ved studieprogrammet de følger. Samtidig er det noen trender som går i en uønsket retning.
Særlig gjelder dette at andelen studenter med psykiske symptomplager øker. Dessuten
oppgir 30 % av studentene å ha følt seg utenfor, isolert, eller savner noen å være sammen
med.
Hovedtendensen er at studentene som er tilknyttet Nord universitetet følger de nasjonale
trendene. Det er likevel betydelige variasjoner i resultatene mellom studiestedene som
læringsmiljøutvalget må se nærmere på.
Nord universitets resultater fra SHoT undersøkelsen vil presenteres nærmere på seminaret
12. september. I etterkant må læringsmiljøutvalget ta stilling til resultatene og diskutere hva
som kan gjøres i praksis for å påvirke studentenes hverdag til det bedre.
Ved behov må nye tiltak settes inn i handlingsplanen til LMU.

Vedlegg:
SHoT resultater for Nord universitetet
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22/18 Resultatene fra SHoT undersøkelsen 2018 - 15/02692-110 Resultatene fra SHoT undersøkelsen 2018 : SHoT resultater Nord studentsamskipnad

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse
Nord studentsamskipnad
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Forhold på studiestedet
Mottatt på studieprogrammet
Følte du deg godt mottatt på nåværende studieprogram da du var ny student (% ja)?
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Tilfredshet med studiebyen
Oppgi hvor fornøyd du er med byen du studerer i når det gjelder (0-100 poeng):
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Deltakelse i fadderordning
Deltok du i fadderordning eller lignende på ditt næværende studieprogram da du var ny student?
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Opplevelse av fadderordningen
Hvordan opplevde du fadderordningen (eller lignende) når det gjelder ....(0-100 poeng)?
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Frivillig studentengasjement
Er du/har du vært involvert i organisert frivillig studentvirksomhet?
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Trivsel med studiet
Oppgi hvor fornøyd du er med disse faglige forholdene det siste semesteret (0-100 poeng):
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Studieferdigheter
Stryk
Har du strøket til eksamen etter at du begynte på høgskole/universitet? (3-delt)
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Eksamensangst
Har du eksamensangst?

22/18 Resultatene fra SHoT undersøkelsen 2018 - 15/02692-110 Resultatene fra SHoT undersøkelsen 2018 : SHoT resultater Nord studentsamskipnad

Prestasjonsfremmende midler
Har du i løpet av studietiden brukt legemidler enten for å øke konsentrasjonsevnen, våkenhet og
heve energinivået, eller for å roe deg ned før eksamener/presentasjoner (% ja)?
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Arbeid og Økonomi
Inntekt
Hva var din personlige brutto Årsinntekt fra arbeid i fjor?
(FØR skatt og fradrag, og IKKE inkludert lån og stipend.)
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Økonomisk robusthet

Robust = sjelden eller aldri vansker med løpende utgifter, og ville klare en uforutsett regning på
kr. 5000 mesteparten av fjoråret.
Verken/eller = Sjelden eller aldri vansker, men ville ikke klart uforutsett regning, eller av og til
eller ofte problemer, men ville klart uforutsett regning.
Sårbar = Av og til eller ofte vansker, og ville ikke klart uforutsett regning.
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Livsstil og helseatferd
Bruk av narkotika
Andel som har brukt narkotika (eller legemidler som gir rus) minst 5 ganger siste året (% ja)
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Røyking og snus
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Alkoholbruk
Hvor ofte drikker du alkohol?
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Risikoatferd knyttet til alkohol
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Holdninger til alkohol
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Trening og mosjon
Hvor ofte driver du mosjon?
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Fysisk helse
Egen helsetilstand
Hvordan er helsen din nå?
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Grad av somatiske symptomer/plager
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Psykisk helse og trivsel
Psykiske plager
Psykiske plager og omfang
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Ensomhet
Hvor ofte føler du at du deg utenfor, isolert, eller savner noen å være sammen med?
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Livskvalitet
Hvordan vurderer du din egen livskvalitet?
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Seksuell trakassering
Andel som har vært utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering (verbal, iIkke-verbal
eller fysisk trakassering

22/18 Resultatene fra SHoT undersøkelsen 2018 - 15/02692-110 Resultatene fra SHoT undersøkelsen 2018 : SHoT resultater Nord studentsamskipnad

Mobbing
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23/18 Infrastrukturendringer - 15/02692-111 Infrastrukturendringer : Infrastrukturendringer

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02692-111
Tomm Sandmoe
Siri Grøvnes Solheim

Saksgang

INFRASTRUKTURENDRINGER
Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtedato
12.09.2018

23/18 Infrastrukturendringer - 15/02692-111 Infrastrukturendringer : Infrastrukturendringer

Sammendrag
Tomm Sandmoe informerer om infrastrukturendringer ved Nord universitet.

Saksframstilling
Bakgrunn

Drøfting

Vurdering

Vedlegg:
Skriv her

24/18 Ros og ris per september 2018 - 15/02687-35 Ros og ris per september 2018 : Ros og ris per september 2018

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02687-35
Hanne Solheim Hansen
Thorbjørn Aakre

Saksgang

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

Møtedato
12.09.2018
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Bakgrunn
Vedlagt oversikt over ros og ris per september 2018.

Vedlegg:
Ros og ris per september 2018
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Nr
1

Ros og ris 2018 – Nord universitet
Melding
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.

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

Forslag til løsning

Svar

Melder

Ansvarlig

Mottatt

Frist

Besvart

Status

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

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.

Så nye oppdaterte emnebeskrivelser
på net ASAP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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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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Hei! Dette gjelder skypeforelesninger for XXX.
Det er gjentatte ganger hvor det har vært
problemer med forelesningene som har foregått
på skype, og dette er i alle timene til XXX. I dag
var det 10 stk. på skype-rommet som ikke fikk
tilgang til forelesningen, som i tillegg skulle
handle om innleveringsoppgaven som er
pågående nå. Dette er svært frustrerende for
studentene. XXX har per mail til meg informert
om at det ville bli forelesning om dette tema i
dag, og at jeg kunne følge den fysisk eller per
skype. Vil nevne at XXX som har faget XXX, har
holdt skypeforelesning i Otto Sverdrups Rom 2
tidligere, så da vil jeg anta at dette er teknisk
mulig. Praktisk sett bor jeg i Verdal og er gravid
med tvillinger, så muligheten for å følge
forelesningen på skype er for meg uunnværlig.
Mitt spørsmål er om dere kan ta tak i de
tekniske utfordringene som tydelig foreligger
hos foreleser og hjelpe han til å holde
skypeforelesningene aktive, slik at vi studenter
kan få anledning til å følge faget vi har meldt oss
opp i. Håper på rask repons.

Teknisk opplæring av foreleser.

Hei

Student

HHN

10.4.18

7.5.18

16.4.18

Lukket

Student

FBA

17.4.18

9.5.18

4.5.18

Lukket

Det mest formålstjenlige i denne saken, rent
umiddelbart, er følgende tiltak:
1) Jeg kontakter foreleser, XX, og ber om hans
perspektiv på saken. Alltid viktig å høre de ulike
partene
2) Vi ser på om noen strakstiltak kan iverksettes, om
det er behov/mulighet for det. Nå kom jo denne saken
meget sent i semesteret. Mange er allerede ferdige
med undervisningen eller det gjenstår veldig lite. Det
blir kanskje aller mest tiltak fram i tid som kan komme
ut av denne saken.
3) Vi må generelt se mer på:
3a) Infrastrukturen tilknyttet Skype/andre former for
fjernundervisning
3b) kompetansebehovet hos fagstaben tilknyttet
Skype/andre former for fjernundervisning
4) Det må generelt vurderes hvor mye som skal
gjennomføres som tradisjonell undervisning og via
andre former. Når det skal være alternative former for
kommunikasjon enn tradisjonell face to face, må det
vurderes om formidlingen kan suppleres med andre
former for formidling (f.eks. mer utstrakt bruk av
tapede korte videosnutter som ligger ute, mer
omfattende forelesningsnotater, beskrivende
dokumenter m.m). Vi vil ta en nærmere diskusjon
tilknyttet noen av disse spørsmålene på våre
utdanningskvalitetsseminarer (KOPSS).

7

Hei, jeg og noen flere studenter er virkelig
misfornøyd med dette årets husdyrstudie. Jeg
fikk beskjed om at dette studiet kom til å passe
meg perfekt av flere grunner. Første halvår var
veldig interessant og relevant innenfor dette

Finne en annen løsning enn å ha
obligatoriske ekskursjoner langt ut på
sommeren. Vi er studenter og er
avhengig av sommerjobber for å klare
oss utover høsten for å ha noe å leve

Studenten som har sendt avviksmelding går andre
semester på årsstudium i husdyr. I tillegg har
studieprogramansvarlig diskutert saken med tillitsvalgt
på studiet, og det viser seg at klagen støttes fra flere
studenter på årsstudiet. I studiet er det lagt inn to
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studie. Men etter jul, så har dette vært en
katastrofe. Vi som husdyrstudenter blir ikke tatt
seriøs eller tatt hensyn til i timene. Det eneste
faget vi føler vi holder på med vårt fagfelt er
husdyrsykdommer som vi har med Håvard
Okkenhaug. Han er virkelig en av de beste
lærerne vi har hatt, og han er den eneste
grunnen for at en del av oss fremdeles går året
ut. De andre fagene som vi har sammen med
blant annet utmark studentene, er rett og slett
ikke gjennomtenkt. Lærerne er ikke flinke til å
undervise eller gi beskjed. Vi må sitte oppe halve
natten eller stå opp 05.00 for å vite hvor og når
vi skal møte på skolen dagen etter. Flesteparten
av oss har byttet over til årsstudium på grunn av
dårlige lærere og mangel på interesse som vi
hadde når vi begynte. Vi har også en del
obligatoriske ekskursjoner i zoologisk artslære,
disse er blitt satt opp når vi har andre timer som
er viktig frem mot eksamen. I tillegg så er noen
av dem et stykke unna, og vi synes det er helt
urimelig at dere forventer at vi må ordne oss
skyss selv til disse plassene. Det er en del som
har bil i klassen, men det er helt urimelig at dere
mener at vi må betale turen selv. Med så lite
stipend og lån som vi får, så er det ikke en
selvfølge at vi skal sette av masse penger på å
betale for å sitte på til disse ekskursjonene. Det
er også mer enn bensin som er utgifter på en bil.
Hvis så tilfelle så synes vi at det ikke skal være
obligatorisk å være med. Mange av disse turene
er blitt satt opp lenge etter at undervisningen er
avsluttet, da har vi litt andre ting å tenke på enn
å gå på tur. Vi har en del eksamener som vi
ønsker å fokusere på fremover. En del av oss har
sagt opp hybler og leiligheter, men må likevel
reise 3 - 4 ganger tilbake til Steinkjer for å være
med på disse ekskursjonene i tillegg til eksamen.
Håper dere kan ta dette opp med flere av
lærerne og komme frem til en løsning.

av. Det kan vi ikke hvis vi må reise land
og strand for å gå på tur på Steinkjer.
Det er en del dyr som vi ikke finner så
tidlig på året. Men ta heller vare på
disse krypene slik at vi kan se dem på
labben også heller avslutt
ekskursjonene tidligere i mai. Lærerne
må bi bedre på å planlegge og gi
beskjed. Skaff buss, slik at vi slipper å
kjøre selv. Hvordan gjør dere det når
ingen elever stiller med bil? Det skal
ikke være slik at et stort universitet
skal være avhengig at elevene har
lappen og bil for å klare å fullføre
skoleåret, eller få lov til å gå opp til
eksamen. For det er nettopp det som
skjer når vi ikke kommer oss til
ekskursjonene. Hvis vi går glipp av flere
enn en ekskursjon, så får vi ikke gå opp
til eksamen

emner som samkjøres med bachelor i naturforvaltning
og utmarksforvaltning. Et emne er obligatorisk
«Genetikk, adferd og evolusjon», og et er valgfag
«Zoologi». Begge undervises av faglærere tilknyttet
naturforvaltning. Slik at følelsen av å ikke bli
hensyntatt kan skyldes lite eksempler fra husdyr inn i
undervisningen. Spesielt gjelder dette emnet
«Genetikk, adferd og evolusjon» der det er lite
husdyrrettet og kun eksempler fra naturforvaltning.
Det må bemerkes at zoologifaget (zoologisk artslære)
er et kurs i systematikk som gir en oversikt over
flercellede dyr fra de enkleste som svamper og
nesledyr til virveldyr (ville dyr i Norge). Det er rimelig
selvsagt at husdyr ikke blir omtalt i et slikt emne! Det
er også viktig å huske på at dette er et valgfag for disse
studentene
Når det gjelder Genetikk, atferd og evolusjon, er nok
dette er emne som ligger nærmere studentene på
naturforvaltning/utmark. Dette er også kommunisert
til studentene i forelesningsserien. Det er imidlertid
slik at eksempelvis atferd hos ville dyr hele vegen har
overføringsverdi til domestiserte dyr, men dette er
nok ikke alltid like lett å se for en fersk student. Likevel
vil vi prøve å justere litt på dette neste gang emnet
kjøres.
Faglærererne har fått gode tilbakemeldinger på sin
undervisning i alle år, slik at dette ikke er noe som er
kommet frem på tidligere evalueringer av emnene.
Heller ikke på vår 2018 emneevaluering.
Slik vi forstår det går kritikken spesielt på tidspunkt for
ekskursjoner i zoologi. Disse tidspunkt ble
bekjentgjort tidlig i semesteret. Mandag 8 januar ble
det informert i zoologi timen at det var planlagt 7
obligatoriske ekskursjoner i emnet zoologi. I mars ble
endelige datoer for ekskursjoner bekjentgjort
studentgruppen, og 18 mars ble dette publisert på
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Flesteparten av oss blir ikke å anbefale dette
studiet til noen!

canvas. Til nå er to ekskursjonsdager gjennomført
(24.04 og 27.04, begge etter kjøreplan). De øvrige 5
ekskursjonsdagene blir gjennomført i løpet av mai og
første uka av juni, også etter kjøreplanen.
Det står tydelig på nettsiden til emnet zoologi, at
obligatoriske ekskursjoner er lagt til april, mai og juni.
Slik at hvis studentene velger å si opp hybel før
studieåret er ferdig, er dette et valg de selv må stå for.
I følge emneansvarlig har ekskursjoner i zoologi
overlappet med timer på husdyrstudiet ved to
anledninger. Begge ganger ble dette diskutert med
faglærer i overlappende fag på husdyrstudiet. Første
gang ble det enighet om at studentene deltok på
ekskursjon, da mindre viktige ting skulle gjennomgås
på husdyremnet. Andre gang fikk studentene fritak fra
ekskursjon for å delta på husdyrundervisning på
formiddagen, men ble med på artsbestemmelse av
innsamlet zoologisk materiale på lab på
ettermiddagen. Slik at vi mener at det er godt
tilrettelagt for overlapp, og god dialog mellom
faglærere slik at studentene blir mindre skadelidende
av dette. Det må også nevnes at zoologi er et valgfag
for studenter som tar årsstudium i husdyrfag.
Når det gjelder skyss til ekskursjonssted er dette gjort
med private biler over mange år. Hvert år ber faglærer
om handsopprekking for å sjekke at det er nok biler. I
dette semesteret hadde 22 studenter av 44 egen bil.
I rundskriv fra departementet er det tydelig gjort rede
for at universitetet ikke kan ta egenbetaling fra
studentene i forbindelse med obligatoriske elementer
i undervisningen, som for eksempel ekskursjoner. FBA
ser behov for å opprette rutiner for godtgjørelse på
bruk av private biler i forbindelse med ekskursjoner.
Dette vil komme på plass fra neste studieår.
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9

Synes ikke noe om at jeg som nettstudent ikke
har muligheten til å ta deler av praksisen
nermere mitt hjemstet. Vi får tross alt resten av
opplæringen gjennom nett og få samlinger.
Skjønner derfor ikke hvorfor det skal være så
vanskelig å legge til rette for at de som klarer å
årdne praksisplass selv i sin hjemkommune eller
nabokommune kan ha praksis der. Hvis det
skulle vert en samtale mellom veileder og lærer
er jo dette enkelt løst ved en skype samtale. Har
snakket med andre studenter på campus og de
har fått beskjed om at det skal legges en insats
av lærerne om å få muligheten for nærpraksis.
Legger også merke til plakaten dere har stående
i kantina på campus «glad i mor, studer der du
bor» Ut ifra det jeg har hørt så er ikke dette
mulig på sykepleie deltid nett og samlingsbasert.

La oss studenter som går deltid ha
muligheten til æ ha nærpraksis da flere
av oss ikke klarer å forsvare et huslån +
hybel over lengre tid. Studielånet
strekker ikke til å få dekket opp til 20
000kr

Det at vi som studenter på deltid sykepleie ikke
får innvilget nærpraksis er forferdelig synd. Dere
gjør det vanskelig for oss med barn å få ta
utdanning i Norge. Hvis man ser på
sykepleiermangelen i Norge må det jo være i
deres interesse å utdanne sykepleiere. Jeg
opplever også at vi er mange «voksne» på
studiet (25-50 år), som virkelig brenner for å få
lov til å utdanne oss som sykepleiere. Synes det
er trist at vi blir «tvunget» til å slutte, pga at vi
har barn. Jeg ser meg nødt til å avslutte studiet,
jeg ser ikke for meg hvordan jeg skal klare å
fullføre praksis i Helgeland. Jeg har en jente på 2
år og en jente på 8 år, og jeg kan ikke drive å
flytte barnehage og skole til jentene. Jeg har en
mann som er på reisejobb hele tiden, kan sikkert
telle på to hender hvor mange ganger han har
vært hjemme i 2018. Alternativt må han søke
permisjon uten lønn, men da har vi ingen inntekt
til å betale våre utgifter. Å han kan risikere å ikke
ha noen jobb å komme tilbake til, da
arbeidsmarkedet er svært presset i hans bransje.

La oss få nærpraksis hvor vi bor. Ta
samfunnsansvar å legge til rette for at
Norge får flere sykepleiere!

Dette er ikke å betegne som et avvik da praksisområde
og praksiskommuner tydelig fremkommer av
studieplan.

Student

FSH

18.4.18

9.5.18

3.5.18

Lukket

Student

FSH

18.4.18

9.5.18

3.5.18

Lukket

Det har for kull H2016 vært forsøkt å få til praksis på
tvers av fylkene/helseforetakene, men dette har man i
liten grad lykkes med. Det ble derfor gjort en
presisering av praksisområdene i studieplanen for kull
2017.
Ved utarbeidelse av ny felles studieplan for Nordland
og Trøndelag vil man i samarbeid med kommunene og
helseforetakene søke å få til større fleksibilitet i hht
hvor studentene kan sendes i praksis. Ny felles plan
skal være klar for oppstart H2020

Dette er ikke å betegne som et avvik da praksisområde
og praksiskommuner tydelig fremkommer av
studieplan.
Det har for kull H2016 vært forsøkt å få til praksis på
tvers av fylkene/helseforetakene, men dette har man i
liten grad lykkes med. Det ble derfor gjort en
presisering av praksisområdene i studieplanen for kull
2017.
Ved utarbeidelse av ny felles studieplan for Nordland
og Trøndelag vil man i samarbeid med kommunene og
helseforetakene søke å få til større fleksibilitet i hht
hvor studentene kan sendes i praksis. Ny felles plan
skal være klar for oppstart H2020
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Skolen viser også svært liten vellvilje til å hjelpe
oss å støtte oss, spesielt vi som går deltid
sykepleie kull 2017. Vi er de eneste som ikke får
nærpraksis?!! Jeg sitter igjen med et studielån
jeg ikke har fått noe igjen for, å en trist å
frustrert følelse. Vi har et godt klassemiljø å vi
samarbeider godt på tvers av at vi bor på «hver
vår kant av landet» Gleder meg også til samling,
å få lov til å komme til Mo for å være student.
Utrolig trist at dette snart tar slutt.
10

ER DU GLADI MOR,STUDER DER DU BOR. STOD
DET PÅ PLAKAT SIST VI VAR PÅ SAMLING Hvor
sant er det i den plakaten? jeg kan ikke si jeg
mener det blir en sannhet, når man ikke kan få
praksis der vi bor og vi må møte til samling greit
nok, men timene trekker så langt ut på
ettermiddagen at noen av oss må be om fri fra
jobben fordi man ikke rekker å nå hjem til vakta
begynner engang. jeg mener også det er dårlig
at studentene ikke får nærpraksis, særlig de som
har barn som går i skole og barnehage. og de
som er single og ikke har familie som kan stille
opp. Det er ikke rart at det blir stort frafall av
studenter, når studiet er reklamert med det at
man skal kunne arbeide og studere samtidig der
du er bor, for når man da kaster seg på det,
oppdager man raskt at det ikke er slik dessverre.
Jeg har ikke barn selv , men er alene med hus og
bikkje, er avhengig av å jobbe for at huset ikke
skal bli solgt, jeg går til og med dobbelt for å
kunne få fri til samlinger og skal bruke det meste
av ferieukene til praksis. Og fritid hva er det, det
eksisterer ikke i mitt liv, det går til lesing, så jeg
blir rimelig "avstompet" for å få meg denne
utdanningen. men har bestemt meg for å f det til
så jeg pendler den tiden om det er nødvendig,
for å selge huset for å få denne utdanningen
ferdig er uaktuelt og i tillegg kan jeg ikke betale
både på hybel og huslån jeg sitter med. Jeg

veiledning skjer via skyping f.eks og på
den måten kan nærpraksis
gjennomføres på en god måte :) La
studenten prøve å ordne seg praksis
plasser selv.

Dette er ikke å betegne som et avvik da praksisområde
og praksiskommuner tydelig fremkommer av
studieplan.
Det har for kull H2016 vært forsøkt å få til praksis på
tvers av fylkene/helseforetakene, men dette har man i
liten grad lykkes med. Det ble derfor gjort en
presisering av praksisområdene i studieplanen for kull
2017.
Ad. praksisoppfølging så krever rammeplanen at det er
oppfølging med tilstedeværelse av våre fagpersoner
på praksisstedet. Videre er det ikke anledning til at
studentene kan ordne praksisplass selv, da det må
foreligge formelle avtaler mellom Nord og
praksisstedene. Praksisveileder på praksisstedet skal
også ha gjennomgått opplæring.
Ved utarbeidelse av ny felles studieplan for Nordland
og Trøndelag vil man i samarbeid med kommunene og
helseforetakene søke å få til større fleksibilitet i hht
hvor studentene kan sendes i praksis. Herunder også
se på hvordan praksisoppfølging kan utvikles innenfor
de nye retningslinjene for utdanningen. Ny felles plan
skal være klar for oppstart H2020.

Student

FSH

18.4.18

9.5.18

3.5.18

Lukket
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mener man må tilrettelegge studiet, NÅR man
reklamerer med at man kan studere der man bor
og i tillegg enkelte studenter ordner med
veileder og gjør det de kan for å kunne løse
problemet i stede for å ta barn ut av skole og
barnehage, bare for noen uker av året pga dette
ikke skal kunne gjennomføres fra studiestedet
sin side. Vi har jo hatt seminarer med
forelesninger via skype, hvorfor kan ikke
veiledningene også skje via skype? det kan da
ikke være så vanskelig? Selv hvis jeg ikke får
mulighet til å ta praksis på det ene sykehjemmet
må jeg pendle, og da klarer jeg ikke pendle
lenger en med 30 minutters avstand, da jeg må
jobbe i tillegg. Alternativt er at flere studenter
faller fra og tilslutt er det ikke flere som ønsker å
søke til studiet nettopp pga det er så vanskelig å
få ting tilrettelagt av studiestedet, det ville jo ha
gagnet studiestedet også vil jeg tro, jo mer
fornøyde studenter jo flere søker akkurat hit :)
Håper det ordner seg for alle parter Mvh XX
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Angående Studentweb. Bestilte karakterutskrift,
og fikk tilsendt en gammel fra 2016. Trenger
selvsagt en karakterutskrift som inneholder hele
utdannelsen min, til og med 2017.

Student bestilte digital karakterutskrift fra Studentweb
19.04.2018. Bestilling fra Studentweb fungerer slik at
man bestiller digitale karakterutskrift, får så beskjed
om at dette tar noen minutter, karakterutskriften
dukker så opp under menyen «Dokumenter». Under
dokumenter samles ulike dokumenter som student
har lagt inn eller som Nord har lagt ut etter bestilling
fra student.
Tjenesten som genererer karakterutskrift var nede en
periode 19.04.2018, dette førte til at
karakterutskriften ikke dukket opp, men hun fant den
«gamle» som hun selv hadde lastet opp i forbindelse
med opptak. Tjenesten fungerer nå som normalt og
karakterutskriften ligger tilgjengelig for student i
Studentweb

Student

Nesna

19.4.18

10.5.18

20.4.18

Lukket
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Opptakskrav på alle studier er skrevet uten
avsnitt. umulig å lese for en dyslektiker.

Sett inn avsnitt i beskrivelsen for
opptakskrav. spesielt i studier med
lang forklaring eks: PPU

Student

Steinkjer

19.4.18

10.5.18

13

Høy frekvent pipe-lyd på biblioteket lager
hodepine.

Finn ut hva pipe-lyden er, fjern den.

Student

Steinkjer

19.4.18

10.5.18
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Hei, dette er vel hverken ris eller ros, heller en
bemerkning for utvikling av bibliotekstjenestene
ved Nord Universitet. Bergen sitt akademiske
bibliotek bora.uib.no har en funksjon som jeg
tenker kan være nyttig å ha også i Oria. De har
tjenesten "Chat med biblioteket" som kommer
som en liten pop-up nederst i høyre hjørne i
nettleseren. Jeg tror kanskje dette kan bidra til
at studentene får et mer nært forhold til både
biblioteket og bibliotekarene. Det er selvfølgelig
en del logistikk som må til, men det var nå bare
en tanke. Ha en fortsatt fin dag! Vennlig hilsen
XX

Se om det er mulig å få en tilsvarende
funksjon i oria

Student

Bodø

26.4.18

17.5.18
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Denne siden eksisterer ikke for de utenlandske
studentene. Dette er flaut, oven for Nord
Universistet at vi er så dårlig tilrettelagt for de
som ikke snakker nork.

Lag ris og ros side på den engelske
versonen av nord.no

Engelsk versjon har alltid vært tilgjengelig på de
engelske nettsidene

Student

Steinkjer

27.4.18

2.5.18

Lukket
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Denne siden finnes ikke på den engelske verson.
Dette er flaut.

Lag ris og ros side på den engelske
versonen av nord.no

Engelsk versjon har alltid vært tilgjengelig på de
engelske nettsidene

Student

Steinkjer

27.4.18

2.5.18

Lukket

17

Det står på nettsidene til Nord universitet under
"bibliotek" at referansestilen harvard som blir
beskrevet her er "basert på Søk & Skrivs
Harvard-mal som igjen er basert på University of
Leeds' mal." Hvis jeg sjekker denne siden, så står
det at bruken av ibid ikke støttes av harvard.
Men hvis jeg ser på nettsiden til Nord universitet

Være konsekvent med informasjon
som blir gitt.

Hei.

Student

Bodø

6.5.18

5.6.18

Lukket

En av våre ansatte har registrert pipelyd tidligere, men
vi hører ikke noe nå. Vi ber om at studenten tar
kontakt direkte med biblioteket hvis det fremdeles er
et problem, slik at vi kan prøve å finne ut hvor lyden
kommer fra. Det er byggearbeid på to sider av bygget,
det er mulig lyden kommer fra noen maskiner der.

En utfordring med «Harvard» er at det ikke finnes en
offisiell manual (som i APA Publication manual) hvor
man kan finne fasit, men at det finnes mange ulike
varianter av harvardstiler.

27.5.18

Åpen

20.4.18

Lukket

Åpen
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igjen, så står det beskrevet at man kan bruke
ibid hvis man bruker harvard. Så hva er rett?
Vanskelig å vite når skolen ikke er konsekvent.
18

Skriver vedrørende BIO101 eksamen den 9. mai
2018. Jeg hadde eksamen på rom 103 i E-bygget
hvor jeg satt med én medelev og to
eksamensvakter på et datarom for to. Under
eksamen så var vinduet mot hovedveien åpent
da vi trengte frisk luft. Under eksamen ble synet
mitt ble gradvis dårligere og øynene mine
begynte å svi. Det ble vanskeligere å puste og jeg
så meg nødt til å bruke astmamedisin. Pulten
min var dekt i støv og eksamensarkene mine var
farget grå fra all grusen. Eksamen gikk greit men
jeg kunne ikke se ordentlig på to dager etterpå
grunnet irritasjon i øynene. Dette kunne vært
unngått hvis skolen/de ansvarlig for
byggeprosessen vannet gatene slik at støvet
legger seg. Alternativt funnet et eksamensrom
med god ventilasjon. For astmatikere er
byggeprosessen en ekstra påkjenning. Vil også
nevne at platene i taket på brakkene har tegn til
muggsopp på seg. Disse skulle aldri bli brukt da
de utløser allergireaksjoner og pusteproblemer.
Flere i klassen har klaget på hodepine etter
forelesning i brakkene.

Vann gatene så svevestøvet legger seg,
alternativt disponer eksamenslokaler
med god ventilasjon. Fjern de skadde
platene i taket på brakkene slik at
helseskadelige soppsporer ikke
frigjøres om de kommer i kontakt med
vann.

19

Hi Insperra was clossed much earlier!!! It is
supposed to close at 15 and it was clossed at 14
or even earlier. I found it closed at 14^11. I like
university environment very much but this
technical issues ruin my education!

20

Sensuren for emnet IE303E har fortsatt ikke blitt
publisert til tross for at fristen på tre uker
fastsatt i UHL gikk ut 13. juni.

Takk for tilbakemelding, og vi beklager at du opplevde
støy og støv under eksamen i E-bygget.

Student

Steinkjer

22.5.18

12.7.18

12.7.18

Lukket

Help me with uploading exam file

Student

Bodø

25.5.18

12.7.18

Åpen

Publiser sensurer innen fristen.

Student

Bodø

14.6.18

5.7.18

Åpen

Vi vil før neste eksamensperiode gjennomgå våre
rutiner, og se på mulige tiltak dersom det fortsatt
foregår støy- og støvarbeid på campusområdet.
Når det gjelder himlingsplatene i brakkene vil jeg
melde det videre til vår driftsavdeling for kontroll opp
mot muggsopp.
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Etterlyser svar på eksamensoppgave med
sensurfrist 15/06-18. Forventer tilbakemelding
på gitt dato, og ikke en dag det måtte passe dem
det gjelder. Når vi som studenter har
retningslinjer å forholde oss til, så forventer jeg
at dette gjelder for universitetet også.

22

Hvorfor i all verden er sensuren på
bacheloroppgave forsinket??? Fantastisk
avslutning! Dette er for dårlig. Frister gjelder
tydeligvis kun én vei ved NORD Universitet. Og
det er jo ikke akkurat første gang. Den
behandlingen vi har fått igjennom 3 år på
steinkjer med fusjon, bygging,
eksamensproblemer, forsinkelser osv er
forkastelig

23

Har ikke mottatt eksamensresultat for min
bacheloroppgave på fristen som er gitt, altså 3
uker etter besvarelse. KR220L er emnekoden.
Dette er et kjent problem ved fakultetet, og det
er heller uvanlig at studentene ved idrett mottar
besvarelsene sine innen fristen.

24

Opplever at universitetet ved flere anledninger
ikke overholder sensurfristen på eksamener og
oppgaver. Man blir nødt til å vente mye legre
enn det som står oppført som dato for
sensurfrist.

25

Jeg er ikke fornøyd med XX som sensor på
praktisk idrett 1 eksamen! Da hun ikke er ute
etter å hjelpe elevene sine til å få god karakter,
ikke påpeke alt en gjor feil i 5 min for å så få
forsvare seg! Samt at hun henger ut enkelt
elever i svømmetimene med at hun sier at den
eleven gjør alt feil å vi må ikke gjøre sånn!

26

Ved innleveringer/eksamener vises det videre til
nettsiden for formalkrav, ønsker å gi

Overholde frister, eventuelt gi beskjed
god tid i forkant dersom sensuren
kommer senere enn planlagt.

Hei Beklager så mye. Jeg skjønner godt at det er
frustrerende med forsinket sensur. Sensorene jobber
så godt de kan for å holde fristene, men dessverre er
det ikke alltid de er ferdig med sam-sensur innen gitte
frister. Det er også viktig at det er kvalitet på
sensureringen, og ikke gjort i all hast. Det er ikke mye
eksamenskontoret får gjort, men jeg har bringt det
videre til fakultetet. Det blir også kjørt rapporter på
forsinket sensur, så det blir 'fulgt opp'.
Stille strengere krav, evt. sanksjoner til
å ikke gjennomføre retting innen
fristen.

Lite konkret melding, vanskelig å følge opp. Sendt av
«Børge»

Kort oppsummert, fint om det legges
ut kortfattet info om formalkravene

Student

Bodø

15.6.18

Student

Steinkjer

15.6.18

Student

Bodø

25.6.18

Student

Bodø

28.6.18

Student

Bodø

28.6.18

Student

HHN

30.6.18

9.7.18

Åpen

15.6.18

16.7.18

Lukket

Åpen

29.6.18

Lukket

Åpen

30.8.18

Åpen
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tilbakemelding om at det ikke fremkommer
tydelig hva formalkravene er på nettsiden da det
er svært mye man nesten må lese seg gjennom
(mange alternativer/sider), og det vil fortsatt
være usikkerhet om hva som er riktig.

med mulighet for forklaring/eksempel
rundt hvert krav, og eventuelt skille på
rapport, innlevering, eksamen,
bachelor osv.

27

Etter å ikke ha bestått ordinær eller kontoeksasamen blir jeg forsinket et år i min
utdanning. Har derfor søkt om ett tredje forsøk i
august da det allerede er satt opp en eksamen i
det emnet jeg ikke har bestått. Den søknaden
har jeg ventet over en måned på å få svar på.
Medstudenter har allerede fått svar noe jeg
synes er utrolig urettferdig. Jeg føler meg ikke
tatt på alvor og det føles ut som jeg blir sittende
som en taper. Det at jeg kanskje er den eneste
som ikke engang har fått tilbakemelding på en
slik søknad føles utrolig nedverdigende og som
forskjellsbehandling. Ønsker at dette tas tak i.
Nå er det mulig disse ansatte har tatt
sommerferie, men det hadde de ikke da jeg
sendte mailen. Det vises også ved at de andre
medstudenter har fått tilbakemelding. Har sendt
purr, men enda ikke fått tilbakemedling. Forslag
til forbedring: Når det uansett blir satt opp en
eksamen i emnet som en student mangler så
skal man få lov til å melde seg opp til denne
samt undervisning. Det er svært uheldig at det
er så mange som blir hengende etter ett år. Med
tanke på skolens ryktet bryr den seg bare om
resultater og man ser derfor ikke hvor mange
studenter som blir hengende etter. Skulle ønske
dette ble mer satt i lys. mangelen på sykepleiere
er stor og da virker det ikke smart at så mange
ikke får fullføre få sine sjanser tidligere, slik at de
ikke blir hengende etter.

Lærere må se sine E-poster og gi
tilbakemedling. det ses som
forskjellsbehandling når enkelte får
svar mens andre ikke. Studenter
kommuniserer med hverandre. Noe
som virker at de ansatte ikke gjør.

Student

FSH

4.7.18

30.8.18

Åpen

28

Emnet SPU225, del 1 og del 2 er idag satt til
samme uke noe som er svært uheldig for
studentene. Iløpet av første semester av andre

Flytt del 1 av eksamen i emnet SPU225
til før jul og la del 2 gå som planlagt,
vanligvis i februar. Sudentene vil da få

Student

FSH

4.7.18

30.8.18

Åpen
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29

studieår har man ingen eksamener. Ett stort og
tungt fag som deles i to deler skulle egentlig
vært delt i 2 emner eventuelt slik at eksamenene
kommer på ulik tid i semesteret/semestrene. En
kunne vært før jul, og den andre som vanlig.
Dessuten er det også uheldig at praksisen i
psykiatri ikke er før i 3 studieår. I bunn og grunn
skulle sykepleie utdanningen vært over 4 år.

bedre tid til å lese på begge deler av
emnet og man kan fokusere på en ting
av gangen. Har stor tro på at
resultatene bedres drastisk!

Dear læringsmiljøutvalget ved Nord universitet,
The new electronic transcripts (via studentweb)
do not show which study program a student is
enrolled in and I am certain that this is not on
purpose. I tried explaining this to the friendly
staff under service@nord.no several times via
email. After several months however, I am left
with the feeling that my concerns were not
taken 100% serious. Half a year after pointing
this out there has been no change, only when
acting urgently, the staff provided with a manual
transcript that does show the study program.
My latest question whether or not the issue had
been forwarded to whoever might be
responsible, this message unfortunately was left
unanswered (2+months). Case number:
[NORD#2018062510150649] I am sure that the
new transcripts should include what kind of
study program a student is enrolled in, just like
the manual old ones did (e.g.: Study program:
Master of Science in Energy Management). This
is especially true for students that have only had
few courses and it is not entirely visible which
program is being pursued. I realize that there
might be more pressing issues for the staff, but
this should be easy to fix and not replying just
doesn't seem to be the way forward.

Please forward this request to whoever
is responsible for deciding which
information is included when
electronic transcripts are generated
and include a student's study program
again on his/her transcript. If needed it
could also be checked why my request
was not taken serious by the staff in
the first place. Thank you for your
considerations and hopefully actions.

Student

Studie

28.8.18

28.8.18

Åpen

