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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/00945-163
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
05.06.2019

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 05, JUNI 2019 OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 05. juni 2019 og saksliste.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-164
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
05.06.2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 02. MAI
2019
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 02. mai 2019

Vedlegg:
Protokoll møte i Utdanningsutvalget 02. mai 2019
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Utdanningsutvalget
Dato:
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Skype
16/00945
Levi Gårseth-Nesbakk (Prorektor)
Ingjerd Gåre Kymre (Prodekan FSH)
Hugo Nordseth (Prodekan FSV)
Geir Berg-Lennertzen (Prodekan FLU)
June Borge Doornich (Prodekan HHN)
Annette Holmen Sjøset (Studentparlamentet)
Tord Apalvik (Studentparlamentet)
Andreas Kroknes (Studentparlamentet)
Karl Kristian Kroken (Studentparlamentet) (skype)

Møtende
varamedlemmer:

Astrid Helland (FBA)

Forfall:

Marit Bjørnevik (Prodekan FBA)
Oddbjørn Haugen (Studentparlamentet)

Andre:

Protokollfører:

Monica Brobakk (Observatør, internasjonalt kontor)
Isabell Kibsgaard (Observatør FSH) (skype)
Trine Åsheim Bernhardsen (Observatør FBA)
Stein Roar Kristensen (Observatør FSV)
Ellen Sirnes (Observatør HHN), starten av møtet
Anne-Lovise Reiche (bisekretær UU)

Alf Magne Jacobsen
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15/19 Godkjenning av innkalling til møte 02. mai 2019 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
02.05.2019

Saknr
15/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 02. mai 2019 og saksliste.

Møtebehandling
Det ble endret rekkefølge i sakslisten hvor sak 18/19 ble behandlet før sak 17/19.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 02. mai 2019 og saksliste, med endring
gjort i møtet.
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16/19 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 28. februar
2019
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
02.05.2019

Saknr
16/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 28. februar 2019.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 28. februar 2019.
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17/19 Rammeverket "connected curriculum" for å sikre forskningsbasert
undervisning
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
02.05.2019

Saknr
17/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber om ny sak til senere møte i utvalget (juni eller september) om videre
arbeid med rammeverket «Connected Curriculum».

Møtebehandling
Utdanningsutvalget ønsket å få en bedre kjennskap til dette og det var enighet i utvalget om
at en ville invitere inn en ekstern som kunne gjøre en presentasjon rundt dette enten på et
UU-møte eller på SPA-seminaret til høsten.
Var enighet om at vi ikke var klar til å binde oss til dette nå og at en måtte få mer info om
hva konseptet bygger på, hvor en starter med å få en innføring, men at vi bør gå videre å se
på dette.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Utdanningsutvalget ber om en ny sak til senere møte i utvalget om videre arbeid med
rammeverket «Connected Curriculum», og etter at utvalget har fått en nærmere
presentasjon av rammeverket.
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18/19 Tematisk arbeid med utdanningskvalitet - egne seminarer og arbeid
med prioriterte tema
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
02.05.2019

Saknr
18/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber studiedirektøren om å arrangere seminar før sommeren innenfor
prioritert tema knyttet til utdanningskvalitet.

Møtebehandling
Saken ble innledet og presentert av Ellen Sirnes. Det var god tilslutning til ideen i utvalget.
Utdanningsutvalget mente at vårsemesteret ville være mest egnet for et slik seminar, videre
at dette er noe som vi bør ta med i handlingsplanen og årshjulet for utdanningsutvalget.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget ber studiedirektør om å utarbeide en plan for en tematisk seminarrekke
innenfor utdanningskvalitet, og vurdere når det er mest hensiktsmessig og starte
seminarrekken.
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19/19 Arbeidsgruppe utvikling av kurstilbud innenfor utdanningsfaglig
kompetanse
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
02.05.2019

Saknr
19/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar og nedsette en arbeidsgruppe utvikling av kurstilbud innenfor
utdanningsfaglig kompetanse, med de innspill som fremkom i møtet.

Møtebehandling
Det ble påpekt i møtet at det var flere arbeidsgrupper tidligere som har jobbet med dette og
som det foreligger rapporter fra, og at arbeidet til denne arbeidsgruppen må koordineres i
forhold til dette. Ny arbeidsgruppe skal jobbe med å lage en plan, definere innhold i ulike
kurs, kartlegge økonomiske rammer samt kartlegge kapasitet i omfang av deltakere.
Arbeidet må koordineres der det er nødvendig i forhold til pedagogisk nettverk.
Arbeidsgruppen ledes av prorektor. Det var videre enighet i utvalget om at arbeidsgruppen
bør bestå av en faglig representant fra hvert fakultet, fortrinnsvis med erfaring fra
studieprogramansvar, samt en representant fra studieavdelingen. I tillegg til dette bør også
leder for Pedagogisk nettverk inviteres inn i gruppen.
Sekretær sender e-post til dekaner og studiedirektør og ber de utnevne en representant fra
hvert fakultet og en fra studieavdeling til å delta i arbeidsgruppen.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget vedtar å nedsette en arbeidsgruppe som kan vurdere og kartlegge tilbud
innenfor utdanningsfaglig kompetanse som gis andre steder samt vurdere utvikling av
kurstilbud internt.
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20/19 Arbeidsgruppe dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse (jf
forskrift gjeldende fra 01.09.2019)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
02.05.2019

Saknr
20/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar å nedsette en arbeidsgruppe for dokumentasjon av
utdanningsfaglig kompetanse, med de innspill som fremkom i møtet.

Møtebehandling
Det ble understreket fra prorektor at vi her er i tidsnød i forhold til forskrift gjeldende fra
01.09. 2019. Rammene rundt dette arbeidet må være ferdig til 30.06.19.
Det var enighet i utvalget om at prorektor og studiedirektør kan sette sammen denne
arbeidsgruppen for å komme snarlig i gang med arbeidet.
Det inviteres til et åpent seminar via skype medio juni, hvor det vil bli mulig å komme med
innspill til foreslått løsning fra arbeidsgruppen. Foreslått løsning sendes også ut pr e-post slik
at det er mulig å komme med innspill også for de som ikke har anledning å delta på
seminaret.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget vedtar å nedsette en arbeidsgruppe for dokumentasjon av
utdanningsfaglig kompetanse, med de innspill som fremkom i møtet.
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21/19 Mandat for pedagogisk nettverk
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
02.05.2019

Saknr
21/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber om at innspill slik de fremkom i møtet, tas med i det videre arbeid
med utvikling av mandatet.

Møtebehandling
Utdanningsutvalget ser at det er noe overlapp med de arbeidsgrupper vi har opprettet i
dette møtet og pedagogisk nettverk. Arbeidsgruppene er nedsatt for en begrenset periode
mens pedagogisk nettverk er opprettet permanent, viktig at arbeidet i gruppene koordineres
i forhold til pedagogisk nettverk. Utdanningsutvalget ber om en presentasjon fra pedagogisk
nettverk i neste møte i utvalget.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget ber om at innspill slik de fremkom i møtet, tas med i det videre arbeid
med utvikling av mandatet.

9

25/19 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 02. mai 2019 - 16/00945-164 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 02. mai 2019 : Protokoll Utdanningsutvalget 02.05

22/19 Kvalitetsforum for ph.d.-utdanningene ved Nord universitet
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
02.05.2019

Saknr
22/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber om at innspill slik de fremkom i møtet, tas med i det videre arbeid
med etablering av Kvalitetsforum for PH.D.-utdanningene ved Nord universitet.

Møtebehandling
Det ble påpekt i utvalget at en burde se mer strategisk på bruk av navn i forhold til aktivitet i
gruppene, f. eks hva er et forum og hva er et nettverk? En må også sikre koordinering
mellom lokale forskningsutvalg og forumet. En viktig sak for forumet bør også være hvordan
man sikrer internasjonalisering i Phd. Utdanningene.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget ber om at innspill slik de fremkom i møtet, tas med i det videre arbeid
med etablering av Kvalitetsforum for PH.D.-utdanningene ved Nord universitet.
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23/19 Kommunikasjonsplan
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
02.05.2019

Saknr
23/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber om at innspill slik de fremkom i møtet, tas med i det videre arbeid
med kommunikasjonsplanen.

Møtebehandling
Det var enighet i utvalget at saken var for lite opplyst og at saken utsettes til neste møte
hvor utvalget får en presentasjon av kommunikasjonsplanen fra kommunikasjonsavdelingen.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Saken utsettes til neste møte.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

10/19

16/02152-38

Utdanningsseminaret 2019 - Programkomitè

11/19

16/02152-40

Utdanningsfaglig utviklingsseminar - samarbeidsforum
for universitetsledelse og studenter

12/19

19/01208-1

Honours Program

Sak 10/19
Anne-Lovise Reiche innkaller til møte i programkomiteen. Foreløpig program legges frem på
neste møte i utvalget med muligheter for innspill.
Sak 11/19
Prorektor orienterte om saken i møtet. Innspill fra utvalget til temaer på seminaret var,
studieprogramevaluering, studiebarometeret og motivering til å delta samt oppfølging og
hvordan det jobbes med dette, infoflyt, tillitsvalgtordningen.
Sak 12/19
Prorektor orienterte om saken i møtet. Vi bør bli flinkere til å gi tilbud utover standardtilbud
hvor ekstra flinke studenter gis mulighet til å ta flere studiepoeng på kortere tid. Fakultetene
bes kartlegge hvilke ordninger de har til neste møte. Saken følges opp i neste møte.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/03774-12
Levi Gårseth-Nesbakk
Fredrik Boksasp og Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 05.06.2019 Sak 26/2019

Møtedato
05.06.2019

REAKKREDITERING 2019 - TRAFIKKLÆRER
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta reakkreditering (endelig godkjenning) av
studieplan med tilhørende dokumentasjon for Trafikklærerutdanning.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Rektor har vedtatt egne retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved
Nord universitet (rektorvedtak 16/03574-5 den 29.12.2016 og senere justeringer av retningslinjene).
Disse innebærer reakkreditering hvert syvende år. Rektor vedtar egen plan for hvert år. Saksgangen i
prosessen er utarbeidelse av reakkrediteringssøknad og tilhørende dokumentasjon etter NOKUTs
søknadsmal, behandling i fakultetets lokale Utdanningsutvalg, deretter behandling av dekan som
oversender til Studieavdelingen, som saksbehandler til sentralt Utdanningsutvalg, og til slutt rektor
som gjør endelig vedtak.
I følge planen for reakkreditering i 2019 inngår kandidatstudiet Trafikklærerutdanning som er lagt til
Handelshøgskolen.
I de justerte retningslinjene for reakkreditering skal fakultetene gjennomføre en selvevaluering med
utgangspunkt i bestemmelsene i NOKUTs tilsynsforskrift. På bakgrunn av selvevalueringen, skal
fakultetet velge ut tre punkter hvor det skal leveres full reakkrediteringssøknad. Selvevalueringen
godkjennes av dekan etter anbefaling fra det lokale utdanningsutvalget. Handelshøgskolen så seg ut
følgende punkter for full reakkreditering:
§ 2.2 (4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet
§2.2 (6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid
2.3 (5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte resultater
med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå
Etter møte med prorektor og studiedirektør, ble selvevalueringen godkjent, men likevel slik at
følgende punkt ble lagt til:
§ 2.2 (8) Studietilbud som fører frem til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
Alle fire utvalgte punktene er gjenstand for full reakkrediteringssøknad, og søknaden ble godkjent av
dekan etter anbefaling fra fakultetets utdanningsutvalg.
Det bemerkes at det er kun de punktene valgt ut som gjenstand for full reakkrediteringssøknad , som
skal behandles av utdanningsutvalget.
Om studieprogrammet:
Trafikklærerutdanningen er et kandidatstudium på 120 studiepoeng, og gis på full tid over to år. Det
er til enhver tid ca 200 studenter på studieprogrammet, og har i snitt 2,5-3,5 søkere pr studieplass.
Utdanningen tar sikte på å dekke behovet for trafikklærere i Norge, og er en del av det utvidede
trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Trafikklærerens primære oppgave er å bidra til å sikre en nasjonal
standard på bilføreropplæringen.
Utdanningen har kun obligatoriske emner, men i emnet TRA2050 – Trafikkfaglig fordypning skriver
kandidatene et vitenskapelig arbeid over et selvvalgt tema innen det trafikkfaglige området.
Trafikklærerutdanningen har ingen rammeplan som sådan, men bygger på kravene i Forskrift om
trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften) om hvordan trafikkopplæring skal
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foregå og hvilke krav som stilles til slik opplæring. Trafikklærerutdanningen skal danne grunnlag for
godkjenning som trafikklærer, jf vegtrafikkloven § 27 og trafikkopplæringsforskriften § 6-2, 1, ledd,
bokstav c.
Studiets læringsutbytte:
Kunnskaper:
Kandidaten
• har solid trafikkfaglig, pedagogisk og didaktisk kunnskap knyttet til føreropplæring klasse B
• har bred kunnskap om trafikkskolens formål, mandat, handlingsrom og betydning i
samfunnet
• har kunnskap om relevante forsknings- og utviklingsarbeid for føreropplæringen
Ferdigheter:
Kandidaten
• kan skape et godt læringsmiljø for den enkelte elev, samt bidra til gode relasjoner til og
mellom elever med ulik sosial og kulturell bakgrunn
• kan foreta selvstendige yrkesetiske analyser og vurderinger i forhold til personlig og faglig
utvikling
• kan vurdere og utvikle egen praksis og bidra til kollegial fornyelse, både faglig, didaktisk og
organisatorisk
• kan planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere elevtilpasset føreropplæring i samsvar
med aktuelle forskrifter, læreplaner og lovverk
Generell kompetanse:
Kandidaten
• legger bred trafikkfaglig kompetanse til grunn for sitt arbeid som trafikklærer
• har utviklet solid yrkesetisk bevissthet og god vurderingsevne
• har evne til å se trafikkskole og trafikklærerarbeid i et overordnet samfunnsmessig og
kulturelt perspektiv
• har ervervet endrings- og utviklingskompetanse som danner grunnlag for å møte og utvikle
framtidens føreropplæring og trafikkskole
Studiemodell:
1. semester
2.semester
TRA1001 - Trafikal kompetanse og
TRA1002 - Veiledet undervisningspraksis 1,
førerferdighet, 5 sp
5 sp
TRA1003 - Pedagogikk og yrkesdidaktikk TRA1004 - Pedagogikk og yrkesdidaktikk 2,
1, 5 sp
10 sp
TRA1005 - Trafikk og jus, 15 sp
TLB1410 - Trafikk og psykologi, 10 sp
TLB110 - Bilteknologi og fysikk, 10 sp
3. semester
4. semester
TRA2005 - Veiledet undervisningspraksis TRA2006 - Veiledet undervisningsraksis 3,
2, 10 sp
10 sp
TRA2020 - Pedagogikk og yrkesdidaktikk 3, 15 sp
TRA2030 - Vegtrafikk, samferdselsteknologi og samfunn, 15 sp
TRA2050 - Trafikkfaglig fordypning, 10 sp
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Vurdering av reakkrediteringssøknaden etter Studietilsynsforskriften:
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad og tilhørende dokumentasjon.
Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning til denne. Veiledninga er
bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften; 1) veiledning, 2) krav til hva
søknaden minst skal inneholde og 3) oversikt over nødvendige vedlegg. Veiledninga består ikke av
alle delene for samtlige paragrafer.
I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs
veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med

OK etter selvevaluering

tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise
studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.
§ 2.2 Krav til studietilbudet
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.
(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal
legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering
som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger
for internasjonal studentutveksling. Innholdet i
utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted
§ 2.3 Krav til fagmiljøet
(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse
som står i forhold til antall studenter og studiets egenart,
være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i
studietilbudet.

OK etter selvevaluering

Vurdering av kravene
OK etter selvevaluering
OK etter selvevaluering
OK etter selvevaluering
OK etter full reakkreditering. Se
egen kommentar.
OK etter selvevaluering

OK etter full reakkreditering. Se
egen kommentar.
OK etter selvevaluering
OK etter full reakkreditering. Se
egen kommentar.
OK etter selvevaluering

Vurdering av kravene
OK etter selvevaluering
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(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet
skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen.
Av disse skal det være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets
kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en
grad skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale
samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet
tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert
kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse, og erfaring
fra praksisfeltet.

OK etter selvevaluering
OK etter selvevaluering

OK etter selvevaluering

OK etter full reakkreditering. Se
egen kommentar.

OK etter selvevaluering

OK etter selvevaluering

Kommentarer
§ 2.2 (4): Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet
for studietilbudet:
Kandidatstudiet skal gi kandidatene høy trafikkfaglig og pedagogisk kompetanse for å gjennomføre
føreropplæring i tråd med gjeldende læreplaner og lovverk.
Norsk føreropplæring følger GDE-matrisen (Goals for Driver Education). Matrisen er en modell for
læring i hierarkiske nivåer, hvor lavt nivå er manøvrering av kjøretøy, taktisk nivå er trafikal atferd,
mens de øverste og mest sentrale nivå er strategiske og overordnede nivå som omfatter selvinnsikt
og generelle handlings- og vurderingstendenser (søknaden side 13). Et sentralt poeng er at
føreropplæringen skal ta hensyn til alle nivåene og at bilkjøring betraktes som problemløsing basert
på god kunnskap om å handle riktig.
Den høye pedagogiske og trafikkfaglige kompetansen sikres gjennom utdanningens sentrale deler;
trafikkpedagogikk, trafikkpsykologi og trafikkjus. Utdanningens sentrale deler bygger på kravene
departementet satte til kompetanse trafikklærere skal ha da daværende Statens trafikklærerskole ble
opprettet.
Studentene introduseres for pedagogikk, psykologi og jus allerede i første semester.
Trafikkpedagogikk er delt i tre emner som bygger på hverandre og går gjennom hele studieløpet. Jus
og psykologi utgjør til sammen 25 studiepoeng fordelt gjennom hele første studieår.
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Når kandidatene skal settes i stand til å drive føreropplæring i tråd med GDE-matrisen, forutsetter
dette at trafikklærerne har trafikkfaglig, profesjons- og sosiopolitisk kompetanse. De to første
semestrene omhandler det trafikkfaglige og det substansielle, samt grunnleggende
profesjonskunnskap, mens sosiopolitiske og vitenskapelige tema har fokus i de siste to semestrene.
De teoretiske emnene veves sammen gjennom de praktiske emnene i Trafikal kompetanse og
førerferdighet, og Veiledet undervisningspraksis 1, 2 og 3 som bygger på hverandre studiet igjennom,
for å sikre tilstrekkelig praktisk profesjonskompetanse.
Trafikklærerutdanningen er lagt til Stjørdal. Stjørdal ble valgt basert på nærhet til Trondheim, som
sikrer kravet om tilstrekkelig stort, allsidig og variert trafikkmiljø for gjennomføring av studiene.
Studiestedet har egnede lokaler med god infrastruktur for høyere utdanning generelt.
Den praktiskpedagogiske delen av utdanningen gjennomføres i Nord universitets egen trafikkskole.
Trafikkskolen er heleid av universitetet, og godkjent i henhold til trafikkopplæringsforskriften.
Gjennom eget eierskap sikrer dette tilstrekkelig tilfang av plasser for praktisk trening tilpasset
studentantallet. Trafikkskolen er organisert som hvilken som helst annen trafikkskole, og har årlig
inne 150-200 førerkortelever. Nord universitet har 15 heltidsansatte trafikklærere som kombinerer
undervisning i ordinære emner og praktisk opplæring av studenter / førerkortelever. Trafikkskolen
disponerer 20 lærebiler, 2 simulatorer, bilmodeller og tilpassede undervisningslokaler.
Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur vurderes som tilstrekkelig tilpasset
læringsutbyttet for studiet.
§ 2.2 (6): Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid
og faglig utviklingsarbeid:
Det er vist med eksempler hvordan studentene gjennom hele studieprogrammet møter relevant
forskning fra studieprogrammets eget fagmiljø samt hvordan andres forskning benyttes. Koblingen
kunne imidlertid vært mer tydelig, særlig ved sterkere kobling til forskning i de definerte sentrale
delene av studieprogrammet. Dette forventes å komme på plass gjennom fagmiljøets økte satsing på
forskning. Studietilbudet vurderes å ha tilfredsstillende relevant kobling til forskning og faglig
utviklingsarbeid.
§ 2.2 (8): Studietilbud som fører frem til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant:
Kandidatstudiet er på full tid og innehar kun obligatoriske emner som alle er nødvendig for å inneha
nødvendig kompetanse for godkjenning som trafikklærer. Norge er sammen med Estland og Finland
de eneste landene i Europa som tilbyr hele eller deler av trafikklærerutdanningen på universitets- og
høyskolenivå. Dette legger klare begrensninger på muligheten for studentutveksling med faglig
relevant innhold.
Universitetet har avtaler om toveis studentutveksling med Tallinn universitet i Estland og HAMK
Häme University of Applied Sciences om kortere utvekslingsopphold på inntil to uker som del av
emnet TRA2006 – Veiledet undervisningspraksis 3 i 4. semester. Her er fokus på de ulike landenes
praktisering av GDE-matrisen sentralt, og er dermed faglig relevant.
Normalt søker 2-5 studenter årlig om å reise ut, men det anslås at alle kvalifiserte vil kunne få
muligheten til å reise ut.
Ordningene for internasjonal studentutveksling vurderes som tilfredsstillende og tilpasset
kandidatutdanningen.
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§ 3.2 (5): Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en
kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå:
Fagmiljøets forskningsaktivitet har økt betydelig de senere år, og forventes å øke ytterligere.
Handelshøgskolen satser betydelig på fagmiljøet innenfor trafikk, ved at hele 12 ansatte for tiden
deltar i opprykksprogram. Det er lagt fram oversikt over forskningsaktivitet siste 5 år samt presentert
oversikt over flere utviklingsarbeider både sammen med andre faggrupper på fakultetet og sammen
med eksterne samarbeidspartnere. Fagmiljøets forskningsarbeid er i økning, og omfanget vurderes
som tilfredsstillende for kandidatstudiet.

Oppsummering
Utdanningsutvalget finner at reakkrediteringssøknaden for Trafikklærerutdanningen er besvart
tilfredsstillende, og anbefaler rektor å reakkreditere studieprogrammet.

Vedlegg:
Dekanvedtak HHN 28.03.2019 – Selvevaluering Trafikklærer
Selvevaluering Trafikklærer - Hoveddokument
Selvevaluering Trafikklærer – Vedlegg 1 - Sammenheng LUB studieprogram og LUB emner
Selvevaluering Trafikklærer – Vedlegg 2 – Studieprogrammets fagmiljø
Studieavdelingens konklusjon etter møte 05.04.2019 – Om selvevaluering Trafikklærer
Dekanvedtak HHN 14.05.2019 – Oversendelse søknad om reakkreditering av Trafikklærer
Reakkrediteringssøknad Trafikklærer – Selve reakkrediteringssøknaden (versjon 31.05.2019)
Reakkrediteringssøknad Trafikklærer – Vedlegg 1 - Studieprogrammets fagmiljø
Reakkrediteringssøknad Trafikklærer – Vedlegg 2 - CVer
Reakkrediteringssøknad Trafikklærer – Vedlegg 3 - Studieplan norsk versjon
Reakkrediteringssøknad Trafikklærer – Vedlegg 4 - Sammenheng LUB studieprogram og LUB emner
Reakkrediteringssøknad Trafikklærer – Vedlegg 5 - Publikasjonsliste siste 5 år
Reakkrediteringssøknad Trafikklærer – Vedlegg 6 - Faglig utviklingsarbeid
Reakkrediteringssøknad Trafikklærer – Vedlegg 7 - Utvekslingsavtale med Hame Vocational Institute, Finland
Reakkrediteringssøknad Trafikklærer – Vedlegg 8 – Utvekslingsavtale med Tallin University, Estland
Reakkrediteringssøknad Trafikklærer – Vedlegg 9 – Erasmus+ strategisk partnerskapsavtale mellom
HiNT og Tallin University (utløp 31.12.2018)
Reakkrediteringssøknad Trafikklærer – Vedlegg 10 – Erasmus+ prosjektavtale mellom Nord univ. og
Tallin University (utløp 31.12.2018)
Reakkrediteringssøknad Trafikklærer – Vedlegg 11 – Studieplan engelsk versjon
Reakkrediteringssøknad Trafikklærer – Vedlegg 12 – Oversikt over emneansvarlige (fordi oversendte
studieplan ikke viser oversikt over alle emneansvarlige)
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Dekanvedtak HHN
Arkivreferanse:

17/03546-13

Saksbehandler

Ellen Sirnes

Dato

28.03.2019

Dekanvedtaknr.

16/19

Sak: Selvevaluering for reakkreditering - Trafikklærer

Vedtak:
Dekan godkjenner selvevalueringen av studieprogrammet Trafikklærer, og foreslår at følgende områder
velges ut til reakkreditering: §2.2 (4), § 2.2 (6) og §2.3 (5).

Erlend Bullvåg
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn/drøfting:

Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med NOKUTs
Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for reakkreditering av
eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 29. desember 2016, justert 6. februar 2019).
Handelshøgskolen har meldt inn en syvårsplan hvor høgskolekandidatstudiumet Trafikklærer og Bachelor i
trafikkpedagogikk er satt opp til reakkreditering i løpet av 2019.
Reakkreditering av et studieprogram innebærer at fakultetet dokumenterer at det aktuelle programmet
oppfyller Studietilsynsforskriften. Søknaden skrives etter en mal utformet av NOKUT. Ifølge de nye
retningslinjene for reakkreditering av studieprogram ved Nord, skal fakultetet først gjøre en selvevaluering
av programmet, også etter en bestemt mal, for så å velge ut minimum tre punkter fra forskriften som
foreslås til fullstendig reakkreditering.
Vedlagt er selvevaluering av det toårige studieprogrammet Trafikklærer. Arbeidet med selvevalueringen ble
ledet av studieprogramansvarlig. Det har vært flere møtepunkter med administrasjonen, leder Trafikk og
fagmiljøet i prosessen. Søknaden ble også behandlet i UU-HHN (møte 2-19, sak 13/19) før oversendelse til
dekan for endelig vedtak.
Som det framgår av evalueringen oppfyller studieprogrammet Tafikklærer i stor grad Studietilsynsforskriften,
men noen punkter bør sees på og vurderes grundigere opp mot forskriften. Følgende punkter foreslås derfor
til reakkreditering:
Trafikklærer (120 sp)
§ 2.2 (4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.
§ 2.2 (6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
§ 2.3 (5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og
faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
U

Innstilling:
Dekan godkjenner selvevalueringen av studieprogrammet Trafikklærer, og foreslår at følgende områder
velges ut til reakkreditering: §2.2 (4), § 2.2 (6) og §2.3 (5).

Vedlegg: Selvevaluering Trafikklærer , Vedlegg 1 Sammenheng mellom læringsutbytter og emner Trafikklærer, Vedlegg 2 Studieprogrammets fagmiljø - Trafikklærer
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SELVEVALUERING AV STUDIEPROGRAM -TRAFIKKLÆRER

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FOR-2017-02-07-137
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende
forskrifter skal være oppfylt.
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets
innhold, oppbygging og progresjon samt muligheter for
studentutveksling.

Vurdering av
kravene: OK /
Ikke OK
Ok
Ok

§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av
kravene: OK /
Ikke OK

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og
studietilbudet skal ha et dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans
for videre studier og /eller arbeidsliv.
(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800
timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal legges til rette
for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er
tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for
internasjonal studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal
være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale
mellom institusjon og praksissted

OK

Ok
Ok
Ikke ok
Ok

Ikke ok
Ok
Ok

Ok

1
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§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av
kravene: OK / Ikke
OK

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i
forhold til antall studenter og studiets egenart, være
kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som
dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.

Ok

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig
kompetanse.

Ok

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert
ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet.

Ok

(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet skal
utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det
være ansatte med minst førstestillingskompetanse i de sentrale
delene av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets
kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet
tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent ansatte med
førstestillingskompetanse.
b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med
førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med
professor- eller dosent kompetanse.

OK

(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid, og skal
kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang
som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.

Ikke ok

(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad skal delta
aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er
relevante for studietilbudet.

Ok

(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet
studietilbudet ha relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet.
Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant
kompetanse, og erfaring fra praksisfeltet.

Ok

2
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Kommentarer (alle bestemmelser skal kommenteres)
§ 2.1 (1):
Graden høgskolekandidat oppnås ved fullført toårig utdanning på 120 sp. Studiet oppfyller de
forskrifter og bestemmelser det er regulert av:
•
•
•
•
•

•

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 2-2 – høgskolekandidat
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), nivå 6.1
Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve §§ 1-2, 4-1, 5-1 og 6-2
Studiet inngår som grunnlag for autorisasjon som trafikklærer, og må følgelig
godkjennes av Statens vegvesen. VTL §27 - Trafikklærere og trafikkskoler
Forskrift om opptak til høyere utdanning. Generell studiekompetanse med tilleggskrav
om gyldig førerrett klasse B i minst 3 år innen 1. august i opptaksåret. I tillegg til
generelle realkompetansekrav gjelder følgende krav til realkompetanse:
o Dokumentert utdanning etter grunnskole som også omfatter allmennfag. Slik
dokumentasjon må sannsynliggjøre at søkeren har kunnskaper og ferdigheter i
norsk og matematikk som tilsvarer studiekompetanse i disse fagene
o Dokumentert minimum 3 års praksis som er relevant i forhold til
trafikklærerutdanning. Mest relevant er å ha vært yrkessjåfør på tunge kjøretøy
over 16 tonn. Relevant er også jobb med ansvar for lærlinger, instruksjon eller
undervisningsoppgaver
Forskrift om skikkethet i høyere utdanning

Andre premisser og føringer
For å sikre nasjonal standard på føreropplæringen vedtok Stortinget å opprette offentlig
finansiert trafikklærerutdanning i 1970. (St. prp. nr. 128 for 1969 – 70). Studieprogrammet ble
lagt til Stjørdal fordi det var et kommunikasjonsknutepunkt med nærhet til trafikkfaglige og medisinske miljø ved NTH, Sintef og Regionsykehuset i Trondheim. Andre krav var nærhet
til allsidig og variert trafikkmiljø.
Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve legger sammen med Vegdirektoratets læreplan
for føreropplæring klasse B (personbil) føringer for den kompetansen utdanningen skal føre
frem til. Disiplinfag er knyttet til trafikkpsykologi med vekt på mennesket som trafikant og
atferd i trafikken, kjøretøyteknologi, bevegelseslære/fysiske lover, vegutforming og -miljø,
trafikkjus med vegtrafikkrett, strafferett og erstatningsrett samt kunnskap om ulike
trafikantgrupper, trafikkulykker, mørkekjøring, førstehjelp og HMS. Sentral
profesjonskunnskap er knyttet til så vel generell pedagogikk, trafikkpedagogikk som
trafikkdidaktikk. Sentral sosiopolitisk kunnskap er knyttet til å legge forskningsbasert
kunnskap til grunn i arbeidet som trafikklærer. Herunder god kunnskap om overordnede mål
for trafikksikkerhetsarbeid samt utvikling av miljøvennlig og bærekraftig bilførervaner og
transportvalg.
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§ 2.1 (2):
Studieplan med emner og tilhørende informasjon om sammensetning, progresjon og
studentutveksling er tilgjengelig på nord.no. Denne informasjonen er ajour med godkjente
planer, først bearbeidet i EpN av fagmiljøet og deretter formelt godkjent i lokalt
utdanningsutvalg (sak 63/18) før vedtak av dekan. Studieprogrammets progresjon er tilpasset
studiets tverrfaglige integrerte organisering og ansees å være den mest hensiktsmessige.
Veiledet praksis skal bidra til utvikling av studentenes trafikkfaglige og didaktiske
kompetanse i samarbeid med universitetets fagmiljø. Krav til studentenes trafikkfaglige og
didaktiske kvalifikasjoner, og evne til refleksjon i tilknytning til dette, skal ha tydelig
progresjon fra en periode til den neste.
Studiemodell – Trafikklærer
1. semester
2. semester
TRA1001
TRA1002
Trafikal kompetanse og førerferdighet, 5 sp
Veiledet undervisningspraksis 1, 5 sp
TRA1003
TRA1004
Pedagogikk og yrkesdidaktikk 1, 5 sp
Pedagogikk og yrkesdidaktikk 2, 10 sp
TRA1005 Trafikk og jus, 15 sp
TLB1410 Trafikk og psykologi, 10 sp
TLB110 Bilteknologi og fysikk, 10 sp
3. semester
4. semester
TRA2005
TRA2006
Veiledet undervisningspraksis 2 10 sp
Veiledet undervisningspraksis 3
10 sp
TRA2020 Pedagogikk og yrkesdidaktikk 3,15 sp
TRA2030 Vegtrafikk samferdselsteknologi og samfunn, 15 sp
TRA2050 Trafikkfaglig fordypning 10 sp
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§ 2.2 (1):
Læringsutbyttet for studietilbudet er i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring (NKR) og beskriver hva kandidaten kan etter fullført utdanning.
NKR
KUNNSKAP

NKR Nivå 6 - høgskolekandidat
Har kunnskap om sentrale temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser, verktøy og
metoder innenfor fagområdet

Læringsutbytte Trafikklærer
Har solid trafikkfaglig, pedagogisk
og didaktisk kunnskap knyttet til
føreropplæring klasse B
Har bred kunnskap om trafikkskolens
Kjenner til fagområdets historie,
tradisjoner, egenart og plass i samfunnet formål, mandat, handlingsrom og
betydning i samfunnet
Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeidet Har kunnskap om relevante
forsknings- og utviklingsarbeid for
innenfor fagområdet
føreropplæringen
Kan oppdatere sin kunnskap innenfor
fagområdet
FERDIGHET
Kan anvende faglig kunnskap på praktiske og Kan skape godt læringsmiljø for den
teoretiske problemstillinger og gjøre rede for enkelte elev, samt bidra til gode
sine valg
relasjoner til og mellom elever med
ulik sosial og kulturell bakgrunn
Kan anvende faglig kunnskap på praktiske og Kan foreta selvstendige yrkesetiske
teoretiske problemstillinger og gjøre rede for analyser og vurderinger i forhold til
sine valg
personlig og faglig utvikling
Kan reflektere over egen faglig utøvelse og Kan vurdere og utvikle egen praksis
justere denne under veiledning
og bidra til kollegial fornyelse, både
faglig, didaktisk og organisatorisk
Kan finne, vurdere og henvise til informasjon Kan planlegge, begrunne,
og fagstoff og knytte dette til en
gjennomføre og vurdere elevtilpasset
problemstilling.
føreropplæring i samsvar med
Kan anvende relevante faglige verktøy,
aktuelle forskrifter, lærerplaner og
teknikker og uttrykksformer
lovverk
GENERELL
Har kunnskap om relevante fag- og
Legger bred trafikkfaglig kompetanse
KOMPETANSE yrkesetiske problemstillinger
til grunn for sitt arbeid som
trafikklærer
Kan planlegge og gjennomføre arbeidsHar utviklet solid yrkesetisk
oppgaver og prosjekter alene og som deltaker bevissthet og god vurderingsevne
i gruppe og i tråd med etiske krav og
retningslinjer
Kan presentere sentralt fagstoff som teorier, Har evne til å se trafikkskole og
problemstillinger og løsninger både skriftlig, trafikklærerarbeid i et overordnet
muntlig og gjennom andre relevante
samfunnsmessig og kulturelt
uttrykksformer
perspektiv
Kan utveksle synspunkter med andre med
Har ervervet endrings- og
bakgrunn innenfor fagområdet og delta i
utviklingskompetanse som danner
diskusjoner om utvikling av god praksis.
grunnlag for å møte og utvikle
Kjenner til nytenking og
framtidens føreropplæring og
innovasjonsprosesser
trafikkskole

Studieprogrammets navn er dekkende fordi Trafikklærer gir god beskrivelse av yrkesområdet.
Stortinget fastsatte at yrkestittelen Trafikklærer skulle benyttes.
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§ 2.2 (2):
For å sikre faglig oppdatering og relevans utvikles studiet i samarbeid med Statens vegvesen
Vegdirektoratet, som representerer myndighetssiden innen det nasjonale
trafikksikkerhetsarbeidet. Andre sentrale aktører er organisasjoner som representerer yrket
utdanningen er for. Andre tiltak er årlige vurderinger av pensum samt at ansatte anvender
kunnskap fra aktuell forskning i undervisningen. Evaluering gjennomføres og følges opp i
tråd med kvalitetssystemet i Nord universitet.
Studiet er referansestudium, jf. Trafikkopplæringsforskriften § 6-2, noe som betyr at
universitet som etablerer studieprogrammet må tilby en tilsvarende utdanning både med tanke
på nivå og innhold. Studieprogrammet er tverrfaglig integrert. Alle emner omhandler
yrkesaktuelle og praksisrelaterte utfordringer. Arbeidsmåtene er studentaktive med vekt på
presentasjoner, erfaringsutveksling, dialog og refleksjon over fagutvikling og
forskningskunnskap.
Søkertall med 2,5 til 3,5 søkere per studieplass over år viser at studiet etterspørres av
markedet. Etter endt utdanning får de langt fleste jobb som trafikklærer ved en trafikkskole i
den delen av landet de ønsker å ha sitt daglige virke.
Studiet inngår som grunnlag for videre studier til gradene bachelor og master. Studenter med
fullført Trafikklærer vil kunne søke opptak til påbyggingsenheten (deltids årsstudium 60 sp)
som gir graden Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet. Videre studieløp etter denne
er beskrevet i søknaden for bacheloren.
§ 2.2 (3):
Studiets planlagte arbeidsomfang er på 3175 timer, fordelt slik:

Organiserte læringsaktiviteter: Til sammen 875 timer, som består av følgende:
•
•
•
•
•

540 u.timer fordelt på 90 dager organisert undervisningspraksis
50 u.timer fordelt på teori- og mørkekjøringskurs
125 u.timer timeplanlagt organisert undervisning så som forelesninger,
gruppe-/casearbeid og individuelle arbeid
80 u.timer organisert aktivitet i ordningen Kveldskjør
150 timer organisert gruppearbeid

Selvstudium og eksamensforberedelser 2300 timer
•
•
•
•

900 timer knyttet til før- og etterarbeid inkludert føring av praksisdagbok
og planleggingsskjema for praktiskpedagogisk arbeid og pedagogisk
observasjon
900 timer før og etterarbeid knyttet til forelesninger, case med videre
300 timer Arbeid med arbeidskrav
200 timer arbeid med eksamen inkludert lesedager
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§ 2.2 (4):
I studiet arbeider studentene med relevante undervisnings- og arbeidsformer for å løse
konkrete problemstillinger, case og ulike prosjekt. Sentrale element er å høste erfaring med
student - student relasjoner, veiledning, deltakelse i responsgrupper, seminarer og annen
aktivitet som krever aktiv studentmedvirkning. Deler av undervisningen er obligatorisk med
krav om at studentene må være til stede og delta i et nærmere fastsatt minimum av
undervisningen. Praksisopplæring foregår i Nord universitet trafikkskole og omfatter 70 - 80
uker veiledet praksis som er jevnt fordelt over begge studieår. Lærebilene er viktige elementer
i infrastrukturen som bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet. Obligatorisk veiledet
praksis er en integrert del som kopler profesjons- og disiplinfag til praktiskpedagogisk
arbeid. Studiemodellen er utarbeidet slik at fagene innholdsmessig bygger på hverandre og
utgjør en progresjon.
Deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid inngår som en del av utdanningen for å
kvalifisere trafikklærere til å være systematisk, reflekterende og utforskende i sitt yrke. FoUorienteringen fungerer godt med sikte på å bidra til didaktisk kompetanse og inngår som basis
i prosessen med å utvikle gode læringsmiljø for førerkortsøkende elever. Det kan likevel være
nødvendig å styrke FoU-delen med tanke på videre akademisk karriere. I første omgang for å
sikre god sammenheng mellom kandidat- og bachelornivået.
Studiested Stjørdal har egnede lokaler, god digital infrastruktur, trafikkskole med relevante
lærebiler, bibliotek, kantine, ordning med Supplemental Instruction-grupper, samt
studentsosiale arealer.
Studiemodellen er gitt under punkt § 2.1 (2). Programmet er bygd opp av kun obligatoriske
emner. Sammenheng mellom læringsutbyttet og de ulike emnene er gitt i Vedlegg 1:
Sammenheng mellom læringsutbytter og emner.
§ 2.2 (5):
Undervisning og vurdering skal bidra til at studenten oppnår læring og at læringsutbyttet skal
kunne testes med valgt vurderingsform. I studiet benyttes ulike undervisnings- og
læringsformer med stor vekt på studentaktive former. Undervisnings- og læringsformer er
tilpasset studietilbudets oppbygging. Studiemodellen er utarbeidet slik at fagene
innholdsmessig bygger på hverandre. Emnene er utviklet i en didaktisk sammenheng som gir
en utvikling av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse innen
trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet.
Hver enkelt undervisnings- og vurderingsform er valgt med fokus på at studenten skal oppnå
læringsutbyttet i det spesifikke emnet. I teoretiske emner er skriftlig skoleeksamen godt egnet
for å teste kunnskaper og forståelse.
For flere av de teoretiske emner er skriftlig eksamen godt egnet for å teste kunnskaper og
forståelse. Obligatorisk deltakelse benyttes i emner med fokus på ferdigheter der
tilstedeværelse er påkrevd for å kunne tilegne seg de påkrevde praktiske ferdighetene. Der
obligatorisk arbeid er valgt, er innholdet er tilpasset slik at den delen av læringsutbyttet som
ikke like godt kan testes med skriftlig skoleeksamen, ivaretas her.
Vurderingsformene er i henhold til godkjente vurderingsordninger ved Nord universitet.
Arbeidskrav, obligatoriske arbeid og oppgaver inngår som underveisvurdering og veiledning.
Vurderingsformen passer godt for læringsutbytter som er prosess- og eller praksisrelaterte.
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Andre vurderinger er praktisk eksamen, presentasjoner, hjemmeeksamen, skoleeksamen samt
løpende vurdering av praktisk trafikantatferd og undervisningsdyktighet.
Alle emnebeskrivelsene behandles i lokalt utdanningsutvalg. Utvalget har fokus på å sikre at
læringsutbyttet skal kunne testes med valgt vurderingsform.
Studentene har i stor grad en aktiv rolle i læringsprosessen. De skal tilegne seg praktiske
ferdigheter i bil i flere av emnene. I tillegg planlegger de undervisning for kjøreskoleelever,
de planlegger teorikurs og deltar i gjennomføringen av dette.
§ 2.2 (6):
Koblinger til faglig utviklingsarbeid og forskning skjer i hovedsak gjennom fagansattes
deltakelse i ulike forskningsprosjekter og utviklingsarbeid. I noen grad benyttes forelesere fra
eksterne universitet eller forskningsinstitusjoner og miljøer, både nasjonale og
internasjonale.
Pensum omfatter både faglitteratur og vitenskapelige artikler med relevans for fremtidig
virke.
Vi viser til gode resultater i pkt 2.3 (5). Likevel er det rom for å involvere studentene i enda
større grad i FoU-prosjekter. Både læringsutbytter og studentaktive læringsformer tar sikte på
å kople FoU-arbeid til og inn i undervisnings- og læreprosessen.
§ 2.2 (7):
Det er lagt vekt på å sikre også et internasjonalt perspektiv i studieprogrammet. Noe pensum
er engelskspråklig og internasjonalt. Programmet omhandler internasjonal tematikk innen
fagområdet, dvs ikke bare «norske forhold». Det arrangeres internasjonale dager hvor
studenter og fagmiljø møter internasjonale forelesere som presenterer aktuelt og relevant
forsknings- og utviklingsarbeid.
Vitenskapelig ansatte deltar i internasjonale nettverk og prosjekter, og implementerer ervervet
viten direkte inn i undervisningen. Studenter blir også involvert i slike prosesser.

§ 2.2 (8):
Norsk føreropplæring, og følgelig trafikklærernes samfunnsoppdrag, skiller seg fra de fleste
andre land fordi vi krever gjennomført obligatorisk opplæring på trafikkskole før kandidaten
kan fremstille seg til førerprøve. Den norske modellen gir trafikkskolen en myndighetsrolle
når den tilbyr og gjennomfører obligatorisk føreropplæring. Modellen legger føringer for
hvordan trafikklærere organiserer og velger arbeidsmåter i undervisning og læring. Også
nasjonale veitrafikkbestemmelser og norsk nullvisjon skiller seg fra andre land. Følgelig
finnes ikke tilsvarende utdanninger i andre land. Dette begrenser muligheten for
studentutveksling, men umuliggjør den ikke.
Estland og Finland er blant få land som tilbyr deler av sin trafikklærerutdanning på
universitetsnivå. Faggruppen har tett samarbeid med Tallin University og HAMK Häme
University of Applied Sciences med avtale om utveksling av studenter begge veier, de siste
årene finansiert gjennom en Erasmus+-avtale.
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§ 2.2 (9):
Ved etableringen av offentlig finansiert trafikklærerutdanning forutsatte Stortinget at
lærestedet skulle sette standard i den norske føreropplæringen. Dette innebar at fast tilsatte
øvingslærere skulle stå for undervisning og veiledning.
Studentene får praksis gjennom Nord universitet trafikkskole, som er heleid og integrert del
av Nord universitet. Faggruppeleder ved HHN trafikk er leder mens den emneansvarlige for
emnene TRA1002, -2005 og -2006 er faglige leder. Trafikkskolen er godkjent ihht.
Trafikkopplæringsforskriften og er under tilsyn av Statens vegvesen.
Nord universitet trafikkskole sikrer at universitetet kan gjennomføre praktiskpedagogisk
arbeid med føreropplæring i lærevogn. For å gi studentene innblikk i virksomhetsfeltet
organiserer Nord universitet studentbesøk ved andre kommersielle trafikkskoler samt Statens
vegvesens trafikkstasjoner. Trafikkskolen disponerer nødvendig personell, lokaler og
lærebiler.
Nødvendige og relevante øvingsområder er å finne i Stjørdals- og Trondheimsområdet.
Praksisen er i høy grad faglig relevant, og bidrar til at flere punkter i læringsutbytte oppnås.
§ 2.3 (1):
Vedlagt finnes en komplett oversikt over fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet. Vedlagt
finnes en komplett oversikt over fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet. Som det framgår av
tabellen, dekker sammensetningen av fagmiljøet programmets innhold godt. Miljøet har også
vært stabilt i mange år.
Studieprogramansvarlig: Ståle Lødemel, 1.lektor
Emneansvarlig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TRA1001 Trafikal kompetanse og førerferdighet – Aksel Røstad, universitetslektor
TRA1002 Veiledet undervisningspraksis 1 – Aksel Røstad, universitetslektor
TRA1003 Pedagogikk og yrkesdidaktikk 1 – Elisabeth Suzen, 1.amanuensis
TRA1004 Pedagogikk og yrkesdidaktikk 2 - Elisabeth Suzen, 1.amanuensis
TRA1005 Trafikk og jus – Roger Helde, 1.lektor
TLB1410 Trafikk og psykologi – Dagfinn Moe, seniorforsker
TLB110 Bilteknologi og fysikk - Bård Toldnes, dosent
TRA2005 Veiledet undervisningspraksis – Aksel Røstad, universitetslektor
TRA2006 Veiledet undervisningspraksis 3 – Aksel Røstad, universitetslektor
TRA2020 Pedagogikk og yrkesdidaktikk 3 – Svein Loeng, 1.lektor
TRA2030 Vegtrafikk samferdselsteknologi og samfunn – Bård Toldnes, dosent
TRA2050 Trafikkfaglig fordypning – Gunhild Sætren, 1.amanuensis

Det er totalt ca 200 studenter på programmet, 100 på hvert kull.
Vedlegg 2: Studieprogrammets fagmiljø
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§ 2.3 (2):
Fagmiljøet har god utdanningsfaglig kompetanse, dette fordi pedagogikk inngår i
fagsammensetningen og at praktiskpedagogiskarbeid står sentralt i utdanningene. Formell
pedagogisk kompetanse framgår fra vedlagt oversikt over fagmiljøet.
Utdanningsfaglig kompetanse omfatter også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å
fremme læring. Forelesere uten formell utdanningsfaglig kompetanse er alle erfarne
undervisere med mange års erfaring fra undervisning og veiledning.
Universitetet tilbyr emnet universitetspedagogikk. Ansatte vil på lik linje med andre ansatte
oppfordres til å søke om plass der. Faggruppen deltar i HHNs opprykksprogram.
Professorskolen tar sikte på å gi førsteamanuensiser grunnlag for å søke opprykk til professor.
Førstelektor-/dosentskolen er tilpasset de som ønsker opprykk.
Vedlegg 2: Studieprogrammets fagmiljø
§ 2.3 (3):
Studieprogrammet gjennomføres i tråd med Nords retningslinjer og føringer for
utdanningskvalitet. Dekan ved HHN har det overordnede ansvaret. Prodekan har ansvar for
utdanning og leder lokalt utdanningsutvalg. Leder trafikkfag er underlagt dekan og ivaretar
overordnet ledelse av trafikkfaglige utdanningsprogrammer inklusive EVU-programmer, samt
myndighets- og brukerkontakt. Faggruppeleder er underlagt dekan med ansvar for fag,
forskning og personell samt jevnlige fagmøter. Studieprogramansvarlig (SPA) har ansvar for
studiekvalitet og rapporterer til faggruppeleder og fakultetet på dette. SPA møter de
emneansvarlige 2-3 ganger pr. semester. Emneansvarlig har ansvar for å gjennomføre
evaluering i tråd med kvalitetssystemet, og følger opp med å angi endringer, forbedringer og
oppfølginger.
De ulike rollene er beskrevet i Nord universitet sitt kvalitetssystem.
Studieprogramansvarlig for Trafikklærer er 1. lektor Ståle Lødemel.
Vedlegg 2: Studieprogrammets fagmiljø

§ 2.3 (4):
Sentrale deler av programmet er følgende tre områder:
•
•
•

Trafikkpedagogikk – emnene TRA1003, -1004 og -2020
Trafikkpsykologi – emne TLB1410
Trafikkjus – emne TRA1005

Som det framgår av vedlagt oversikt over fagmiljøet er forskriftens krav er oppfylt. Mer enn
95 prosent av årsverkene knyttet til studiet utgjøres av ansatte i hovedstilling ved Nord
universitet. Videre er det ansatte med førstestillingskompetanse i alle sentrale deler av studiet.
Vedlegg 2: Studieprogrammets fagmiljø
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§ 2.3 (5):
Ved overgangen fra høgskole til universitet hadde faggruppen lavt score på publisering per
forskningsårsverk. Faggruppens styrke var faglitterær produksjon, formidling og utredningsog utviklingsarbeid. Publiseringspoeng per ansatt i 2018 viste en dobling fra foregående år.
Det er fortsatt ønskelig og nødvendig å styrke denne delen av faggruppens virksomhet. Aktive
tiltak er første- eller toppkompetansekrav ved tilsettinger samt Handelshøyskolens
opprykksprogram med mål å oppnå flere første og toppstillinger.
Det er stort potensial for FoU-aktivitet i skjæringspunktet mellom disiplinfag, praksisfelt og
forskningsoppgaver. Økt andel første- og toppstillinger har bidratt til å involvere studenter i
forskningsaktivitet. Dokumenterte resultat er forskningsrådsprosjekt om bruk av simulator i
trafikklærerutdanning, utvikling av migrasjonsdidaktikk samt publiserte artikler i
internasjonal antologi.
Det knytter seg noe usikkerhet til om studieprogrammets forskning og utviklingsarbeid svarer
ut de krav som stilles til nivået som forventes av et høgskolekandidatstudium, og ser derfor at
det kan være grunn til å se nærmere på kvaliteten på dette punktet.
§ 2.3 (6):
Faggruppen har et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk, som er relevant for
studieprogrammet. Nasjonalt er faggruppen i tett og kontinuerlig samarbeid med Statens
vegvesen Vegdirektoratet. Andre i nettverk er bransjeorganisasjonene Autoriserte
Trafikklæreres Landsforbund og Trafikkforum. Faggruppen er medlem i Forum for
Trafikkpedagogikk og innehar ledervervet. Vi samarbeider med Trygg trafikk og Norges
automobilforbund mv.
Internasjonalt er faggruppen medlem i CIECA – International Comission for Driver Testing.
Faggruppen deltar i internasjonalt utviklingsarbeid gjennom blant annet RUE prosjektet,
MERIT, Hermes. Andre miljø er Tallin University og University of Helsinki. Flere ansatte er
medlem i ISCAR - The International Society of Cultural-historical Activity Research.
§ 2.3 (7):
Den obligatoriske praksisen utføres ved Nord universitets trafikkskole. Fagpersoner med
trafikklærerkompetanse og trafikklærerautorisasjon står for den obligatoriske
praksisundervisningen. Over nær 50 år har fagmiljøet arbeidet systematisk for å utvikle faget
og sikre god yrkes- og akademisk kompetanse. I dette inngår tverrfaglig kontakt og samarbeid
mellom disiplinfag og praksisfeltet. Hyppige koordineringsmøter inngår i dette.
Se vedlegg 2

Oppsummering og begrunnet forslag til videre reakkrediteringsprosess:
Samferdsels- og utdanningsmyndigheter forventer at Nord universitet utdanner personell for
føreropplæring. Stjørdals trafikkfaglige miljø har i nær 50 år vært landets, og nå UHsektorens, eneste fagmiljø for profesjonsutdanning som fører frem til autorisasjon som
trafikklærer i Norge.
Trafikklærerutdanning inngår som tiltak i myndighetenes nullvisjonstenkning med etikk,
ansvar og kunnskap som bærende prinsipper. Føreropplæringen reguleres av Vegtrafikkloven.
Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve § 6-2 angir at trafikklærerutdanning ved Nord
universitet gir grunnlag for autorisasjon.
11
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Perioden januar til november 2018 ble kandidatstudiet med tilhørende emner gitt en bred og
grundig tverrfaglig gjennomgang. Hovedfokus var fremtidig utvikling i føreropplæring og
yrkesfelt studiet er ment for. Relevans for arbeidslivet er primært rettet mot
trafikklærere. Studiet ble behandlet og godkjent av UU i desember 2018. Vi anser følgelig at
det fortsatt er relevant og faglig oppdatert.
Det toårige kandidatstudiet er unntatt Studiebarometeret. Slutt- og midtevalueringer legges til
grunn for kvalitetsarbeid og den samlede vurderingen av studiet. Sentrale evalueringstema er
helhet og sammenheng i studiet, emners relevans, forholdet mellom organisert undervisning
og individuelt arbeid, obligatorisk undervisning, tilrettelegging av digitale læringsverktøy,
pensum samt vurderingsordninger med tilhørende arbeider og eksamen.
Kvalitet har også sammenheng med gjennomføring på normert tid og studentenes velferd.
Normalt gjennomfører mer enn 80 % av studenter på normert tid. Typisk grunn for å gå ut
over tiden kan være knyttet til familieforøkning og sykdom mens rene “sluttere” utgjør et
fåtall, under 2% av kullet.
Fagmiljøet har tilstrekkelig bred og dekkende fag- og forskningskompetanse til å gjennomføre
studieprogrammet. Vi ser likevel nødvendigheten av å utdype noen av punktene i
Studietilsynsforskriften for å sikre at programmet Trafikklærer oppfyller denne, og vurdere
om det er nødvendig med tiltak for å oppnå dette.
Vår anbefaling er å godkjenne studieprogrammet forutsatt at det gjøres rede for og tas fatt i
utfordringene nevnt i §§ 2.2 (4), 2.2 (6) og § 2.3 (5). Arbeidet med selvevalueringen er ledet
av studieprogramansvarlig. Det har vært flere møtepunkter med administrasjonen, leder
Trafikk og fagmiljøet i prosessen. Søknaden ble også behandlet i UU-HHN (se vedtak under).
Tilbakemeldingene fra utvalget er bearbeidet inn i endelig utkast. Fakultetet foreslår at man i
arbeidet videre fortsetter med jevnlige møtepunkter for å sikre progresjon i arbeidet. Det er
gitt en frist til å ferdigstille reakkrediteringssøknaden til 1. mai, slik at den kan behandles i
møte i UU-HHN 10. mai og så oversendes med vedtak av dekan innen fristen 12. mai.

Behandling i fakultetets lokale Utdanningsutvalg:
Søknaden ble behandlet i UU-HHN møte 2/2019 sak 13/19, med følgende vedtak:
Vedtak
Med bakgrunn i selvevalueringene foreslås følgende punkter til reakkreditering:
•
•

Trafikklærer - §2.2 (4), § 2.2 (6) og §2.3 (5)
Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet - §2.1 (2), § 2.2 (4) og §2.3 (5)

Behandlet av dekan:
Selvevaluering – Trafikklærer
Vedlegg 1: Sammenheng mellom læringsutbytter og emner.
Vedlegg 2: Studieprogrammets fagmiljø
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LÆRINGSUTBYTTER
KUNNSKAP
Har solid trafikkfaglig, pedagogisk og didaktisk
kunnskap knyttet til føreropplæring klasse B
Har bred kunnskap om trafikkskolens formål, mandat,
handlingsrom og betydning i samfunnet
Har kunnskap om relevante forsknings- og
utviklingsarbeid for føreropplæringen
FERDIGHET
Kan skape godt læringsmiljø for den enkelte elev, samt
bidra til gode relasjoner til og mellom elever med ulik
sosial og kulturell bakgrunn
Kan foreta selvstendige yrkesetiske analyser og
vurderinger i forhold til personlig og faglig utvikling
Kan vurdere og utvikle egen praksis og bidra til kollegial
fornyelse, både faglig, didaktisk og organisatorisk
Kan planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere
elevtilpasset føreropplæring i samsvar med aktuelle
forskrifter, lærerplaner og lovverk
GENERELL KOMPETANSE
Legger bred trafikkfaglig kompetanse til grunn for sitt
arbeid som trafikklærer
Har utviklet solid yrkesetisk bevissthet og god
vurderingsevne
Har evne til å se trafikkskole og trafikklærerarbeid i et
overordnet samfunnsmessig og kulturelt perspektiv
Har ervervet endrings- og utviklingskompetanse som
danner grunnlag for å møte og utvikle framtidens
føreropplæring og trafikkskole

TRA
1001

TRA
1002

TRA
1003

TRA
1004

TRA
1005

X

X

X

X

TRA
2005

TRA
2006

TRA
2020

TRA
2030

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

TLB
1410

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

TLB
110

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

TRA
2050

X

X
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Tabell 7 - OVERSIKT OVER FAGMILJØ I STUDIEPROGRAM: Trafikklærer høgskolekandidat 2019/2020
Ansatte som bidrar faglig

Aune, Bård

Stillings- betegnelse

Ansattorhold

Faglige årsverk i studiet (oppgitt i %)
Totalt 3)

U&V

FoU

Annet

Formell pedagogisk kompetanse

Undervisnings- / veiledningsområde i studieprogrammet

Universitets
lektor
Universitets
lektor
Universitets
lektor
Universitets
lektor
1.amanuensis

H/FAST

10

5

5

-

Trafikklærer, master i Spesialpedagogikk

TRA1002, TRA2005, TRA2006, TRA2050

H/FAST

85

60

25

-

TRA1001, TRA1002. TRA2005, TRA2006, TRA2050

H/FAST

75

60

10

5

H/FAST

5

5

-

-

H/FAST

15

-

15

-

Universitets
lektor
Stipendiat
Universitets
lektor
Universitets
lektor
1.lektor
Universitets
lektor
Stipendiat

H/FAST

50

35

15

-

Trafikklærer, bachelor i trafikk-pedagogikk, master i
spesialped
Trafikklærer, master i voksnes læring, bachelor i
trafikkpedagogikk
Trafikklærer, master i yrkespedagogikk,
spesialpedagogikk, yrkespedagogisk utviklingsarbeid
Trafikklærer, yrkespedagogikk, PhD i pedagogikk, bachelor
i trafikkpedagogisk arbeid
Trafikklærer

H/FAST

5

5

-

-

H/FAST

40

20

15

5

TRA2050
TRA1001, TRA1002. TRA2005, TRA2006, TRA2050

H/FAST

40

30

5

5

H/FAST

50

20

25

5

H/FAST

80

55

20

5

Trafikklærer, profesjonsrettet veiledning,
Trafikklærer, master i kunnskaps- og innovasjonsledelse,
bachelor i trafikkpedagogisk arbeid
Trafikklærer, veiledningspedagogikk, master i
kunnskapsledelse, bachelor i trafikkpedagogiske fag
Praktiskpedagogisk arbeid fra BI, HiNT og Nord
Trafikklærer, veiledning. Master i ped v-2019

H/FAST

5

-

5

-

H/FAST

100

75

20

5

H/FAST

100

75

15

10

Kyllo, Elin

H/FAST

100

75

20

5

Loeng, Svein
Lødemel, Ståle

1.lektor
1.lektor

H/FAST

40

20

20

-

H/FAST

40

5

5

30

Marinelli, Giuseppe
Moe, Dagfinn
Musum, Tor Owe
Nordfjærn, Øzlem S.
Robertsen, Kåre

1.amanuensis
Seniorforsker
Høgskolelærer
1.amanuensis
Universitets
lektor

H/FAST

10

5

5

-

H/MIDL

20

20

-

-

H/FAST

80

75

-

5

H/FAST

20

10

10

H/FAST

5

5

-

-

Robertsen, Rolf

Universitets
lektor
Høgskolelærer
Universitets
lektor
Universitets
lektor

H/FAST

30

10

20

-

H/FAST

100

90

-

10

H/FAST

100

60

10

30

Trafikklærer, veiledningsped og master i
kunnskapsledelse
Trafikklærer, Veiledningspedagogikk, Master i
helsevitenskap (2020)
Trafikklærer, bachelor i trafikkpedagogiske fag, master i
IKT og læring (h2019)
Trafikklærer, Bachelor i trafikkpedagogikk, påbegynt
master i praktisk kunnskap (2020)
Pedagogikk
Trafikklærer, hovedfag i yrkespedagogikk, veiledning,
trafikkpedagogikk
Universitetspedagogikk (v2019)
Trafikklærer, Psykologi
Trafikklærer
Master i psykologi, praktiskpedagogisk arbeid
Trafikklærer, Master i praktisk kunnskap, Cand mag i
pedagogikk, pedagogisk utviklingsarbeid og trafikk som
tverrfaglig arbeid
Trafikklærer, 1.lektor i pedagogikk, yrkespedagogisk
utviklingsarbeid, hovedfag i pedagogikk
Trafikklærer
Trafikklærer, master i kunnskapsledelse

TRA1003, TRA1004, TRA2050

Universitets
lektor (h-19)
Universitets
lektor (h-19)
Høgskolelærer

H/FAST

40

15

25

-

PPU

TRA1005, TRA2050

Birkeland, Toril
Bogfjellmo, Petter H.
Brynhildsvoll, Randi
Dalland, Eva B.
Grefstad-Wigum, Jan
Petter
Grinerud, Katrine
Hanssen, Roger
Hanssen, Trond
Helde, Roger
Holmquist, Thor Owe
Kjelsrud, Hilde
Knudsen, Lena G.
Krøvel, Lisbeth

Robertsen, Svein
Røstad, Aksel
Sandvik, Harald O.

TRA1001, TRA1002. TRA2005, TRA2006, TRA2050
TRA2050
TRA1004, TRA2050, TRA2006,
TRA1001, TRA1002. TRA2005, TRA2006, TRA2050

TRA1001, TRA1002. TRA2005, TRA2006, TRA2050
TRA1005, TRA2050
TRA1001, TRA1002. TRA2005, TRA2006, TRA2050

TRA1001, TRA1002. TRA2005, TRA2006
TRA1001, TRA1002. TRA2005, TRA2006
TRA1001, TRA1002. TRA2005, TRA2006
TRA1003, TRA1004, TRA2020, TRA2050
TRA1001, TRA1002. TRA2005, TRA2006
TLB110, TRA2030, TRA2050
TLB1410, TRA2050
TRA1001, TRA1002. TRA2005, TRA2006
TLB1410, TRA2030, TRA2050
TRA2030, TRA2050
TRA1003, TRA1004, TRA2020, TRA2050
TRA1001, TRA1002. TRA2005, TRA2006
TRA1001, TRA1002. TRA2005, TRA2006, TRA2050
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Stiansen, Audun
Suzen, Elisabeth
Sætren, Gunhild B.
Toldnes, Bård
Tyvold, Kari-Anne
Å

Universitets
lektor (v-19)
1.amanuensis
1.amanuensis
Dosent

H/FAST

100

85

10

5

H/FAST

35

20

15

-

H/FAST

10

5

5

-

H/FAST

100

50

50

-

Universitets
lektor (v-20)

H/FAST

100

80

15

5

1590

1075

385

130

Sum

Trafikklærer, bachelor i trafikkpedagogiske fag, master i
fag- og yrkesdidaktikk (v2019)
PhD i pedagogikk
PhD i psykologi, Universitetspedagogikk
Praktiskpedagogisk arbeid fra Høgskolen i Levanger, HiNT
og Nord
Trafikklærer

TRA1001, TRA1002. TRA2005, TRA2006, TRA2050
TRA1003, TRA1004, TRA2020, TRA2050
TLB1410, TRA2050
TLB110, TRA2030, TRA2050
TRA1001, TRA1002. TRA2005, TRA2006

1) Aktuelle stillingsbetegnelser er beskrevet i FOR 2006-02-09 nr. 129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, kap.1.
2) Angi om personene har hovedstilling ved institusjonen eller ikke, og om ansettelsesforholdet er fast, midlertidig eller som timelærer (f.eks. H/Fast, H/Midl, IkkeH/Time). Hvis timelærer har førstestillingskompetanse må dette angis i kommentarfeltet.
3) Med “totalt” menes her det totale årsverket (stillingsstørrelsen) som personen bidrar med i det omsøkte studiet. Dette skal så fordeles på hhv. U&V (Undervisning og veiledning), FoU/KU (Forsknings- og utviklingsarbeid) og Annet (tekniske og administrative oppgaver av faglig karakter
direkte knyttet til studiet). Innholdet i “Annet” kan om ønskelig spesifiseres i kommentarfeltet.

Emner:
Trafikal kompetanse og førerferdighet TRA1001
Veiledet undervisningspraksis 1 TRA1002
Pedagogikk og yrkesdidaktikk 1 TRA1003
Pedagogikk og yrkesdidaktikk 2 TRA1004
Trafikk og Jus TRA1005
Trafikk og psykologi TLB1410
Bilteknologi og fysikk TLB110
Veiledet undervisningspraksis 2 TRA2005
Veiledet undervisningspraksis 3 TRA2006
Pedagogikk og yrkesdidaktikk 3 TRA2020
Vegtrafikk, samferdselsteknologi og samfunn TRA2030
Trafikkfaglig fordypning TRA2050
Pedagogikk 1 – perspektiv på undervisning, læring, kvalitetssikring og skolevurdering TRA2000
Vitenskapsteori og metode TLB305
Trafikksikkerhet TRA2001
Pedagogikk 2 – perspektiv på rådgivining og veiledning TRA2002
Bacheloroppgave TRA2003
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Konklusjon etter selvevaluering - videre reakkrediteringsprosess for
Trafikklærer (2-årig kandidatutdanning)
Bakgrunn:
•
•
•
•

Kandidatprogrammet Trafikklærer inngår i rektors vedtatte plan for reakkreditering i 2019. I
planen inngår også reakkreditering av Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet.
Selvevaluering innføres fra 2019 som innledende trinn i reakkrediteringsprosessen.
Selvevalueringen ble oversendt Studieavdelingen 02.04.2019.
Det ble avholdt møte 05.04.2019 hvor følgende deltok; Ståle Lødemel
(studieprogramansvarlig, SPA, for dette programmet), Elisabeth Suzen (SPA for bachelorprogrammet), Rikke Mo Veie (leder Trafikk), Synnøve Myrvang (seniorkonsulent, HHN), Ellen
Sirnes (seniorrådgiver, HHN), Fredrik Boksasp (seniorrådgiver/hovedsaksbehandler
Studieavdelingen), Anne-Lovise Reiche (seniorrådgiver/saksbehandler Studieavdelingen)
samt Levi Gårseth-Nesbakk (prorektor utdanning). Forfall; June Borge Doornich (fikk
møteinnkallinga samme dag).

Oversendt selvevaluering inneholdt følgende;
•
•
•
•

Alle bestemmelser i Studietilsynsforskriften ble vurdert som tilfredsstillende oppfylt med
unntak av tre bestemmelser, som ble foreslått for videre reakkreditering;
§ 2.2 (4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
§ 2.2 (6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
§ 2.3 (5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte resultater
med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.

Kommentarer:
•

•

•

Fra Studieavdelingens side påpekes at møtet om HHNs gjennomførte selvevalueringer var
det første i sitt slag, og at en har gjort erfaringer som vil komme andre fakultet til gode. Dette
gjelder for eksempel at det er Studieavdelingen som inviterer til møtet, prodekan utdanning
ved fakultetet bør delta, agendaen skal være kjent for alle deltakerne, og at Studieavdelingen
oppsummerer møtet og oversender prorektor konklusjon.
Videre er det også en erfaring av saksbehandlerne ved Studieavdelingen bør avholde et
formøte med fakultet, for på denne måten å kunne stille spørsmål og diskutere nærmere
innholdet i selvevalueringen. De neste punktene nedenfor gjelder slike forhold.
Ut fra selvevalueringen framgår det at studieprogrammet har (obligatorisk) praksis, noe som
utløser bestemte (re)akkrediteringskrav; § 2.2 (9) om krav til praksisavtaler og § 2.3 (7) om
blant annet krav til fagmiljøets kunnskap fra praksisfeltet. Ved nærmere spørsmål om dette i
møtet, ble det fra fakultets side presisert at dette mer å regne som praktisk undervisning. I
studiemodellen utgjør dette tre emner med navn Veiledet undervisningspraksis 1, 2 og 3 med
til sammen 25 studiepoeng. Dette forholdet må oppklares når reakkrediteringssøknad med
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•

selvevaluering og fullstendig reakkrediteringsprosess på bestemte punkter oversendes
Studieavdelingen.
Det kom også fram på møtet at forholdet omkring autorisasjon som trafikklærer bør
presiseres. Det ble opplyst i møtet at alle fagpersoner som i oversikt over fagmiljøet står med
oppført med kompetanse trafikklærer innehar autorisasjon, da dette er pålagt og
kontrolleres jevnlig.

Prorektors konklusjon om videre reakkrediteringsprosess for Trafikklærer:
Følgende punkter i Studietilsynsforskriften besvares med fullstendig reakkrediteringssøknad:
•
•
•
•

§ 2.2 (4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
§ 2.2 (6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
§ 2.2 (8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
§ 2.3 (5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte resultater
med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.

Punktene samsvarer med det fakultetet selv anbefaler i oversendt selvevaluering, med ett unntak;
§ 2.2 (8) kommer i tillegg fordi internasjonal utveksling fortsatt er en generell utfordring for Nord
universitet, og er derfor ønskelig å få vurdert i alle reakkrediteringssøknader.
Frist for oversendelse til Studieavdelingen:
Er som tidligere opplyst 12. mai 2019. Det forventes at reakkrediteringssøknaden er behandlet i
fakultetets lokale Utdanningsutvalget før dekanen oversende til Studieavdelingen. Ved oversendelse
innen fristen, er planen at saken blir lagt fram for sentralt Utdanningsutvalg på møtet 5. juni 2019.

Levi Gårseth-Nesbakk
Prorektor for utdanning
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Dekanvedtak HHN
Arkivreferanse:

17/03546-15

Saksbehandler

Ellen Sirnes

Dato

14.05.2019

Dekanvedtaknr.

33/19

Sak: Oversendelse av søknad om reakkreditering - Trafikklærer

Vedtak:
Søknad om reakkreditering av Trafikklærer oversendes utdannings- og studieavdelingen for
behandling til sentralt utdanningsutvalg.

Erlend Bullvåg
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn/drøfting:
Om akkrediteringsprosessen

Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med NOKUTs
Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for reakkreditering av
eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 29. desember 2016, justert 6. februar 2019).
Handelshøgskolen har meldt inn en syvårsplan hvor høgskolekandidatstudiumet Trafikklærer og Bachelor i
trafikkpedagogikk er satt opp til reakkreditering i løpet av 2019.
Reakkreditering av et studieprogram innebærer at fakultetet dokumenterer at det aktuelle programmet
oppfyller Studietilsynsforskriften. Søknaden skrives etter en mal utformet av NOKUT.
Ifølge de nye retningslinjene for reakkreditering av studieprogram ved Nord, skal fakultetet først gjøre en
selvevaluering av programmet, for så å velge ut minimum tre punkter fra forskriften som foreslås til
fullstendig reakkreditering. UU-HHN behandlet selvevalueringen for programmet Trafikklærer i sak 13/2019.
Etter behandling i utvalget og godkjenning av dekan, ble selvevalueringen oversendt prorektor utdanning og
studiedirektør. I et påfølgende møte med prorektor (5. april 2019) ble det bestemt at følgende punkter skal
det redegjøres for i en reakkreditering av Trafikklærer (120 sp):
§ 2.2 (4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.
§ 2.2 (6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
§ 2.2 (8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
§ 2.3 (5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og
faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
Det ble opprettet et midlertidig programråd for det omfattende arbeidet med selvevalueringen og
reakkrediteringen av trafikkprogrammene. Studieprogramansvarlig førstelektor Ståle Lødemel ledet arbeidet
både med selvevalueringen og akkrediteringssøknaden. Studentrådsleder og tillitsvalgt for
førsteårsstudentene var involvert i prosessen. Trafikantseksjonen i Statens vegvesen Vegdirektoratet var
involvert som ekstern representant. Søknaden har vært til behandling i utdanningsutvalget ved
Handelshøgskolen (sak 24/19).
Definisjoner og valg som er gjort
Siden det først ble utført en selvevaluering av programmet opp mot Studietilsynsforskriften, er kun utvalgte
punkter fra forskrift beskrevet i detaljer i selve reakkrediteringssøkanden. I tidligere søknader har man
kunnet henvise til beskrivelser i andre punkt eller vedlegg dersom nødvendig. Da dette ikke var mulig i
vesentlig grad her, har fakultet valgt å lagge med mer utfyllende informasjon enn det som var påkrevd for
noen av punktene, for at leseren skulle kunne skjønne konteksten. For eksempel er samtlige CV-er lagt ved,
fordi om dette egentlig i Nokuts mal ligger til § 2-3. (2). I tillegg er det valgt å skrive en kort introduksjon.
Resultatet fra reakkrediteringsprosessen
Arbeidet med denne søknaden har ført til mer kunnskap om og bevissthet rundt kravene som ligger i
Studietilsynsforskriften hos studieprogramansvarlig, men også i større deler av fagmiljøet tilknyttet
faggruppen Trafikk.
Som vedlegget viser er alle de utvalgte punktene grundig gjort rede for i søknaden, og fakultetet mener at
det sammen med selvevalueringen er godt dokumentert at Studietilsynsforskriften er oppfylt.
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Innstilling:

Søknad om reakkreditering av Trafikklærer oversendes utdannings- og studieavdelingen for behandling til
sentralt utdanningsutvalg.

Vedlegg: Søknad om reakkreditering- Trafikklærer, Vedlegg 9 Søknad Erasmus+
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Nord universitet

Søknad om reakkreditering
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Faggruppe trafikk ved Handelshøgskolen
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Søknad om reakkreditering - Trafikklærer
Presentasjon av Nord universitet og Handelshøgskolen - faggruppe trafikk
Nord universitet ble dannet 1.1.2016 gjennom sammenslåing av Universitetet i Nordland,
Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) etter vedtak om fusjonering i
statsråd 9.10.2015. Fusjonen er basert på St. Meld. nr. 18 Konsentrasjon for kvalitet –
Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren, som har som mål å skape universiteter og
høyskoler med høy kvalitet i utdanning og forskning, samt robuste fagmiljø.
Nord universitet vedtok ny intern organisering i styrevedtak 16/2016, og fra 1.1. 2017 ble det
etablert fem fakultet, hvorav Handelshøgskolen er ett av disse. Det trafikkfaglige området
som ved Høgskolen i Nord-Trøndelag hadde vært innordnet i Avdeling for næring, samfunn
og natur, ble i denne prosessen lagt til Handelshøgskolen, og det ble opprettet en egen
faggruppe for trafikk. Faggruppen har pr. 1.5.2019, 34 fagansatte som alle har tilhørighet ved
studiested Stjørdal. I tillegg til en to-årig høgskolekandidatutdanning til trafikklærer er
faggruppen ansvarlig for en bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet, samt en rekke
etter- og videreutdanningstilbud innen fagområder knyttet til føreropplæring, førerprøve,
yrkessjåførutdanning samt oppdragsstudier for Statens vegvesen.
Faggruppen er i vekst og har også en økende forskningsproduksjon, med en økning fra 0,1
publikasjonspoeng pr. undervisnings- og forskningsstilling (UFF) i 2017 til 0,47 poeng i
2018. I tillegg har faggruppen hatt stor økning i antall forskningsaktive ansatte.

Generell informasjon om studieprogrammet
Det to-årige trafikklærerstudiet er en profesjonsutdanning som tar sikte på å dekke behovet
for trafikklærere i Norge. Utdanningen er en del av det utvidede trafikksikkerhetsarbeidet.
Trafikklærerens primære oppgave er å bidra til å sikre en nasjonal standard på
bilføreropplæringen for å styrke bilførernes kompetanse.
Det er til enhver tid tilknyttet ca. 200 studenter til studieprogrammet, og store deler av
faggruppen er bidragsytere inn i programmet slik det også fremgår av vedlegg 1, oversikt over
studieprogrammets fagmiljø.
Utdanningen er organisert som en heltidsutdanning på campus. Studentene kan søke Statens
vegvesen om godkjenning som trafikklærer etter å ha bestått og fullført studiet. Det er svært
god søkning til studiet med i snitt 2,5 – 3,5 søkere pr. studieplass.
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Studieprogrammet har følgende studiemodell:
1. semester
2. semester
TRA1001
TRA1002
Trafikal kompetanse og førerferdighet, 5 sp
Veiledet undervisningspraksis 1, 5 sp
TRA1003
TRA1004
Pedagogikk og yrkesdidaktikk 1, 5 sp
Pedagogikk og yrkesdidaktikk 2, 10 sp
TRA1005 Trafikk og jus, 15 sp
TLB1410 Trafikk og psykologi, 10 sp
TLB110 Bilteknologi og fysikk, 10 sp
3. semester
4. semester
TRA2005
TRA2006
Veiledet undervisningspraksis 2, 10 sp
Veiledet undervisningspraksis 3, 10 sp
TRA2020 Pedagogikk og yrkesdidaktikk 3, 15 sp
TRA2030 Vegtrafikk samferdselsteknologi og samfunn, 15 sp
TRA2050 Trafikkfaglig fordypning, 10 sp
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Kandidatstudiets læringsutbytter er i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring (NKR). Læringsutbyttene, som gjengis under, angir hva kandidaten kan etter fullført
utdanning.
NKR
Kunnskap

NKR Nivå 6 - høgskolekandidat
Har kunnskap om sentrale temaer,
teorier, problemstillinger, prosesser,
verktøy og metoder innenfor fagområdet
Kan oppdatere sin kunnskap innenfor
fagområdet
kjenner til fagområdets historie,
tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
Kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid innenfor fagområdet
Kan anvende faglig kunnskap på
praktiske og teoretiske problemstillinger
og gjøre rede for sine valg

Læringsutbytter
Har solid trafikkfaglig, pedagogisk og
didaktisk kunnskap knyttet til
føreropplæring klasse B
Har bred kunnskap om trafikkskolens
formål, mandat, handlingsrom og
betydning i samfunnet

Har kunnskap om relevante forskningsog utviklingsarbeid for føreropplæringen
Ferdighet
Kan skape godt læringsmiljø for den
enkelte elev, samt bidra til gode
relasjoner til og mellom elever med ulik
sosial og kulturell bakgrunn
Kan reflektere over egen faglig utøvelse
Kan foreta selvstendige yrkesetiske
og justere denne under veiledning
analyser og vurderinger i forhold til
personlig og faglig utvikling
Kan finne, vurdere og henvise til
Kan vurdere og utvikle egen praksis og
informasjon og fagstoff og knytte dette til bidra til kollegial fornyelse, både faglig,
en problemstilling
didaktisk og organisatorisk
Kan anvende relevante faglige verktøy,
Kan planlegge, begrunne, gjennomføre
teknikker og uttrykksformer
og vurdere elevtilpasset føreropplæring i
samsvar med aktuelle forskrifter,
lærerplaner og lovverk
Generell
Har kunnskap om relevante fag- og
Legger bred trafikkfaglig kompetanse til
kompetanse yrkesetiske problemstillinger.
grunn for sitt arbeid som trafikklærer
Kan planlegge og gjennomføre
arbeidsoppgaver og prosjekter alene og
som deltaker i gruppe og i tråd med
etiske krav og retningslinjer
Kan presentere sentralt fagstoff som
Har utviklet solid yrkesetisk bevissthet
teorier, problemstillinger og løsninger
og god vurderingsevne
både skriftlig, muntlig og gjennom andre
relevante uttrykksformer
Kan utveksle synspunkter med andre
Har evne til å se trafikkskole og
med bakgrunn innenfor fagområdet og
trafikklærerarbeid i et overordnet
delta i diskusjoner om utvikling av god
samfunnsmessig og kulturelt perspektiv
praksis
Kjenner til nytenking og
Har ervervet endrings- og
innovasjonsprosesser
utviklingskompetanse som danner
grunnlag for å møte og utvikle framtidens
føreropplæring og trafikkskole
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Prosessen rundt reakkreditering av programmet
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 29. desember 2016, justert 6.
februar 2019). Handelshøgskolen har meldt inn en syvårsplan hvor
høgskolekandidatstudiumet Trafikklærer er satt opp til reakkreditering i løpet av 2019.
Reakkreditering av et studieprogram innebærer at fakultetet dokumenterer at det aktuelle
programmet oppfyller Studietilsynsforskriften. Søknaden skrives etter en mal utformet av
NOKUT. Det ble opprettet et midlertidig programråd for utforming av søknaden.
Programrådet ble ledet av studieprogramansvarlig. Studentrådsleder og Statens vegvesen
Vegdirektoratet som ekstern samarbeidspart har vært involvert i arbeidet. Statens vegvesen
har kommet med en rekke tilbakemeldinger som er innarbeidet i søknaden.
Ifølge de nye retningslinjene for reakkreditering av studieprogram ved Nord, skal fakultetet
først gjøre en selvevaluering av programmet, for så å velge ut minimum tre punkter fra
forskriften som foreslås til fullstendig reakkreditering. Utdanningsutvalget ved
Handelshøgskolen behandlet selvevalueringen for programmet Trafikklærer (14. mars 2019,
sak 13/2019).
Etter behandling i utvalget og godkjenning av dekan, ble selvevalueringen oversendt
prorektor utdanning og studiedirektør. I et påfølgende møte med prorektor (5. april 2019) ble
det bestemt at følgende punkter skal det redegjøres for i en reakkreditering av Trafikklærer
(120 sp):
§ 2.2 (4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
§ 2.2 (6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
2.2 (8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
§ 2.3 (5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte resultater
med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
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Dokumentasjon på oppfyllelse av utvalgte bestemmelser i
Studietilsynsforskriften
I dette dokumentet er det gjort rede for hvordan to-årig trafikklærer oppfyller nevnte punkter i
Studietilsynsforskriften.
§ 2.2 (4): Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
Programmet for høgskolekandidater er utviklet med sikte på å gi studentene høy trafikkfaglig
og pedagogisk kompetanse for å gjennomføre føreropplæring. Gjennom å anvende
kompetansen på praktiske og teoretiske problemstillinger tilegnes evne til å gjøre faglig godt
begrunnede valg. Studiet gir innblikk i hvordan man faglig, pedagogisk og praktisk kan
organisere undervisning for førerkortelever med ulike forutsetninger.
Studieprogrammet har en fastsatt emnekombinasjon uten valgemner. Vi viser til studiemodell
og vedlegg 3, studieplan og emneplaner. Obligatorisk veiledet praksis er en integrert del som
kopler profesjons- og disiplinfag til praktiskpedagogisk arbeid. Studiemodellen er utarbeidet
slik at fagene innholdsmessig bygger på hverandre og utgjør en progresjon.
Studieprogresjonen er forøvrig redegjort for og godkjent gjennom selvevalueringen av studiet.
I april 1971 vedtok Stortinget å opprette Statens trafikklærerskole, Innstilling S nr 150 (197071). Skolen ble lagt under Kirke- og undervisningsdepartementet fordi en ønsket en strek
tilknytning til pedagogisk forskning og metodikk. Innstillingen fra Stortingets forsterkede
kirke- og undervisningskomité påpekte at opplæringen måtte omhandle trafikkjus,
trafikkpedagogikk og psykologi. Siden etableringen har det trafikkfaglige miljøet i Stjørdal
bygd unik nasjonal kompetanse som i dag utgjør sentrale deler av studieprogrammet:
•
•
•

Trafikkpedagogikk – emnene TRA1003, -1004 og -2020
Trafikkpsykologi – emne TLB1410
Trafikkjus – emne TRA1005

Deler av undervisningen i første og andre år har krav om obligatorisk oppmøte, der
studentene må være til stede og delta i et nærmere fastsatt minimum av undervisningen. Noe
som begrunnes med at bilføreropplæring må skje på en trafikksikker måte. Følgelig må
studentene erverve nødvendig trafikk- og undervisningsfaglig styrke for å løse sine oppgaver
på en trygg måte.

Obligatorisk oppmøte er begrenset til lærestoff og øvinger knyttet til sentrale og obligatoriske
deler i den norske føreropplæringsmodellen. Føreropplæringens obligatoriske deler knyttes i i
all hovedsak til læremål der læreprosessen er mer sentral enn læringsproduktet. Trafikkopplæringsforskrift og læreplan gir føringer for så vel arbeidsmåter i undervisning og læring
som trafikkfaglig innhold. Fordi dette neppe kan læres andre steder enn i et tverrfaglig miljø
er det fastsatt krav om deltakelse og oppmøte.
Innen emnene TRA1001, TRA1002, TRA2005 og TRA2006 kreves 90 % oppmøte og
deltakelse. Dette er nødvendig for å sikre at studentene får tilstrekkelig mye og rett
sammensatt praktiskpedagogisk øving og veiledning knyttet til føreropplæring for personbil.
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Fordi trafikklæreryrket utøves på veg forventes at trafikklæreren agerer profesjonelt på
eksempelvis ulykkessteder eller i situasjoner med fare eller trafikale utfordringer. For å sikre
dette stiller Vegdirektoratet krav til en viss kompetanse inne HMS-området for å bli godkjent
trafikklærer. I trafikklærerutdanningen handler det om ergonomi, trafikk og syn, førstehjelp
og opptreden på skadested samt ved brannhendelser og ulike interessemotsetninger i trafikk. I
disse delene kreves 100 % oppmøte. En forutsetning for å søke godkjenning som trafikklærer
er at HMS-delene er gjennomført og godkjent.
Deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid inngår som en del av utdanningen for å
kvalifisere trafikklærere til å være systematisk, reflekterende og utforskende i sitt yrke. FoUorienteringen fungerer godt med sikte på å bidra til didaktisk kompetanse og inngår som basis
i prosessen med å utvikle gode læringsmiljø for førerkortsøkende elever.
I studiet arbeider studentene med relevante undervisnings- og arbeidsformer for å løse
konkrete problemstillinger, case og ulike prosjekt. Sentrale element er å høste erfaring med
student - student relasjoner, veiledning, deltakelse i responsgrupper, seminarer og annen
aktivitet som krever aktiv studentmedvirkning.

Studiested Stjørdal har egnede lokaler, god digital infrastruktur, trafikkskole med relevante
lærebiler, bibliotek, kantine, ordning med Supplemental Instruction-grupper, samt
studentsosiale arealer.

Praktiskpedagogisk undervisning organiseres i Nord universitet trafikkskole, og er jevnt
fordelt over studiets to første år i emnene TRA1001 Trafikal kompetanse og førerferdighet,
TRA1002 Veiledet undervisningspraksis 1, TRA2005 Veiledet undervisningspraksis 2 og
TRA2006 Veiledet undervisningspraksis 3. Nord universitet trafikkskole er heleid av Nord
universitet, godkjent av Statens vegvesen. Eieransvar er lagt til faggruppeleder mens faglig
ansvar er lagt til emneansvarlig. Trafikkskolen disponerer 15 godkjente og heltidsansatte
trafikklærere, 20 lærebiler, 2 bilsimulatorer, bilmodeller samt egnede undervisningsrom.

Fagmiljø i Nord universitet trafikkskole ved studieprogram: Trafikklærer
høgskolekandidat 2019/2020
Ansatte som
bidrar faglig i
trafikkskolen
Birkeland, Toril

Stillingsbetegnelse

Ansattforhold

Formell pedagogisk
kompetanse

Universitetslektor

H/FAST

Trafikklærer, bachelor i
trafikk-pedagogikk, master i
spesialped

Bogfjellmo,
Petter H.

Universitetslektor

H/FAST

Trafikklærer, master i
voksnes læring, bachelor i
trafikkpedagogikk

Hanssen, Roger

Universitetslektor

H/FAST

Trafikklærer, master i
kunnskaps- og
innovasjonsledelse, bachelor
i trafikk-pedagogisk arbeid

Emne

TRA1001
TRA1002
TRA2005
TRA2006
TRA1001
TRA1002
TRA2005
TRA2006
TRA1001
TRA1002
TRA2005
TRA2006
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Hanssen, Trond

Universitetslektor

H/FAST

Holmquist, Thor
Owe

Universitetslektor

H/FAST

Knudsen, Lena
G.

Universitetslektor
(h-19)

H/FAST

Krøvel, Lisbeth

Universitetslektor
(h-19)

H/FAST

Kyllo, Elin

Høgskolelærer

H/FAST

Lødemel, Ståle

1.lektor

H/FAST

Musum, Tor Owe

Høgskolelærer

H/FAST

Robertsen, Rolf

1.lektor

H/FAST

Robertsen, Svein

Høgskolelærer

H/FAST

Røstad, Aksel

Universitetslektor

H/FAST

Stiansen, Audun

Universitetslektor
(v-19)

H/FAST

Tyvold, KariAnne

Universitetslektor
(v-20)

H/FAST

Trafikklærer, veiledningspedagogikk, master i
kunnskapsledelse, bachelor i
trafikkpedagogiske fag
Trafikklærer, veiledning.
Master i ped v-2019

TRA1001
TRA1002
TRA2005
TRA2006
TRA1001
TRA1002
TRA2005
TRA2006
Trafikklærer, VeiledningsTRA1001
pedagogikk, Master i
TRA1002
helsevitenskap (2020)
TRA2005
TRA2006
Trafikklærer, bachelor i
TRA1001
trafikkpedagogiske fag,
TRA1002
master i IKT og læring
TRA2005
(h2019)
TRA2006
Trafikklærer, Bachelor i
TRA1001
trafikkpedagogikk, påbegynt TRA1002
master i praktisk kunnskap
TRA2005
(2020)
TRA2006
Trafikklærer, hovedfag i
TRA1001
yrkespedagogikk, veiledning, TRA1002
trafikkpedagogikk
TRA2005
TRA2006
Trafikklærer
TRA1001
TRA1002
TRA2005
TRA2006
Trafikklærer, 1.lektor i
TRA1001
pedagogikk, yrkesTRA1002
pedagogisk utviklings-arbeid, TRA2005
hovedfag i pedagogikk.
TRA2006
Trafikklærer
TRA1001
TRA1002
TRA2005
TRA2006
Trafikklærer, master i
TRA1001
kunnskapsledelse
TRA1002
TRA2005
TRA2006
Trafikklærer, bachelor i
TRA1001
trafikkpedagogiske fag,
TRA1002
master i fag- og
TRA2005
yrkesdidaktikk (v2019)
TRA2006
Trafikklærer
TRA1001
TRA1002
TRA2005
TRA2006
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Fast tilsatt fagpersonell med trafikklærergodkjenning utøver større eller mindre deler av sine
årsverk her. Arbeidsmåter i veiledet undervisningspraksis er forelesninger, pedagogisk og
faglig observasjon samt veiledning. Felles er at alle i ulik grad har andre undervisnings- og
forskningsfaglige oppgaver i årsverket. Emneforklaring:
•
•
•
•

Trafikal kompetanse og førerferdighet TRA1001
Veiledet undervisningspraksis 1 TRA1002
Veiledet undervisningspraksis 2 TRA2005
Veiledet undervisningspraksis 3 TRA2006

Det to-årige kandidatstudiet for trafikklærere har en klar profesjons- og yrkesfaglig
innretning. Trafikkfaglig, pedagogisk og didaktisk progresjon skal sikre at studentene kan
løse undervisningsoppgaver og gradvis ta økt ansvar i og for undervisning i lærebil og
klasserom. En overordnet målsetting er å sette studentene i stand til å gjennomføre
føreropplæring på en trafikktrygg, målrettet og effektiv måte. Som kjent skjer føreropplæring
i all hovedsak i vanlig trafikk. Følgelig må trafikklæreren løse oppgaven ved å skape rom for
læring uten at det oppstår fare, hinder og utfordringer. Dette innebærer selvsagte forhold så
som å unngå fare og skade i trafikken, opptre i tråd med regler og miljøhensyn. Kort sagt
undervise i tråd med mål for opplæring.
Modellen med helintegrert trafikkskole er forankret i Stortinget. Ved opprettelsen av Statens
trafikklærerskole vedtok Stortinget at trafikklærerutdanning skulle være under offentlig
kontroll og finansiering. Etablering i Stjørdal ble valgt fordi stedet med sin nærhet til
Trondheim innfridde kravet om tilgang til et tilstrekkelig stort, allsidig og variert trafikkmiljø
for gjennomføring av studiene. Skolen skulle ha egen trafikkskole med egne fast ansatte
øvingslærere. Dette for å sette felles og god standard i den nasjonale føreropplæringen. Slik
ble det – og slik er det fortsatt.
Den integrerte trafikkskolen utgjør en sentral innsatsfaktor og er nødvendig infrastruktur for å
sikre at de 200 trafikklærerstudentene oppnår læringsutbyttet. Trafikkskolens formål er å sette
standard i norsk føreropplæring. Skolen er underlagt trafikkopplæringsforskriften og drives
likt ordinære trafikkskoler. Skolen informerer om sin virksomhet via studiestedets
hjemmeside nord.no/stjordal. Årlig rekrutteres 150 – 200 førerkortelever fra nærmiljøet.
Kjøreelevene får føreropplæring over to år i tråd med intensjoner i læreplanen. Undervisning
er gratis der elevene kun betaler for direkte kostnader så som baneleie og utstyr til førstehjelp.
Føreropplæring i tråd med GDE-matrisen forutsetter at trafikklærerne har trafikkfaglige,
profesjonelle og sosiopolitiske kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.
Studieprogresjonen bygger grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for så å ende opp med
overordnet og bred kompetanse. Mer konkret omhandler de to første semestrene det
trafikkfaglige og substansielle samt grunnleggende profesjonskunnskap (pedagogikk og
didaktikk), mens sosiopolitiske og vitenskapsbaserte tema har hovedfokus i de to siste. Slik
ivaretar modellen og den pedagogiske progresjonen og didaktikkens hva, hvordan og hvorfor.
Nord universitet trafikkskole skal sikre at studentene erverver god, moderne og relevant
yrkeskompetanse. Myndighetene, ved Vegdirektoratet, har sektoransvar for
trafikksikkerhetsarbeidet – herunder føreropplæring og trafikkskoler. En forutsetning for å
godkjenne at Nord-studenter, altså personell uten trafikklærergodkjenning, gjennomfører
føreropplæring, er at universitetets trafikkskole er mønsterskole lik det en kan finne ved en
veldrevet trafikkskole. Et annet sentralt poeng er at Nord universitet trafikkskole er en unik
9

26/19 Reakkreditering 2019 - Trafikklærer - 18/03774-12 Reakkreditering 2019 - Trafikklærer : Reakkrediteringssøknad - Trafikklærer - Selve reakkrediteringssøknaden (versjon 31.05.2019)

arena for å forske i praksisfeltet. Eksempler er prosjekter som migrasjonsdidaktikk og bruk av
simulator i lærerutdanning og i føreropplæring. Hvert semester er tverrfaglig innrettet med
tanke på at teorifag skal tilføre kunnskap som trengs for å forstå praksis, og vise versa ved å
bygge teori på praktisk anvendelse, erfaring og opplevelse. De fire semestrene er i tråd med
progresjon fastsatt i trafikkopplæringsforskriften.
Første semester vies i hovedsak en introduksjon til fagfeltet trafikk. Mer konkret lærer
studentene å føre bil på en trafikktrygg, begrunnet, bærekraftig og eksemplarisk måte. Her
legges grunnlaget for å utvikle og anvende en bilførerkompetanse på et høyt nivå. Denne
kompetansen samt grunnleggende trafikkpedagogisk kompetanse gir grunnlag for å begynne
med øvingskjøring i den praktiskpedagogiske delen av studiet. Studentene blir kjent med
sentrale områder som generell pedagogikk, trafikkpedagogikk og læringspsykologi, fysiske
lover, bilens konstruktive egenskaper, trafikkpsykologi og trafikkjus. Teoribaserte
redskapsfag bidrar med sikkerhets- og driftskontroll, yrkesdidaktikk og fagmetodikk.
Det praksisbaserte emnet TRA1001 binder kunnskapsstoffet sammen gjennom teori og
praktiske øvinger for å utvikle førerferdighet og trafikal kompetanse. Praksisen knyttes i all
hovedsak til utvikling av egenferdighet på veg. Som ledd i emne TRA1001gjennomgår
studentene undervisning og øvelser knyttet til ergonomi, trafikk og syn, mørkekjøring,
førstehjelp og nødmanøver. Studentene utfører praktiskpedagogisk arbeid gjennom å
undervise kjøreelever i føreropplæringens Trinn 1 – som er obligatorisk for alle som ønsker å
øvingskjøre her til lands.
Andre semester bygger på læringen i første semester. I emne TRA1002 underviser
studentene kjøreelever i føreropplæringens Trinn 2. Sentrale moment er teorikunnskap samt
kjøre- og manøvertekniske ferdigheter. Studenter, som ikke selv underviser, er med som
pedagogiske observatører. Undervisningsopplegget må godkjennes av veileder. Kjøreelevene
undervises både i kjørepraksis og teori.
Tredje semester har fokus på føreropplæringens Trinn 3. I emne TRA2005 er de sentrale
moment knyttet til atferd i trafikk under varierende veg- og trafikkforhold. Veilederne følger
studentene tett for å sikre samsvar mellom kompetanse og de aktuelle
undervisningsoppgavenes kompetansekrav. Også her deltar medstudenter som pedagogiske
observatører.
Fjerde og siste semester har fokus på føreropplæringens Trinn 4. Emne TRA2006 er
overordnet og sammenfattende. Sentrale moment er risikopersepsjon samt bærekraftig
trafikantvalg. Også her deltar medstudenter som pedagogiske observatører. Mot slutten av
fjerde semester kan studenten kjøre selvstendige timer uten at veileder er med i lærebilen, En
forutsetter at undervisningsplanen er godkjent av veileder og at minst en pedagogisk
observatør er med.
IT-tjenesten har ansvar for brukerstøtte, nettverksdrift og systemdrift. Det er full dekning av
trådløstnett i bygget ved studiested Stjørdal og studiestedet har utstyr for video-konferanse.
Kompetansesenteret for læring og teknologi (KOLT) yter brukerstøtte og opplæring til bruk
av digitale verktøy for læring, inklusive læringsplattformen Canvas, bibliotek,
administrasjon og IT-tjenesten har også faste timer på timeplan for samlingene, slik at
studentene får undervisning og oppfølging på digitale ressurser og støtte som tilbys.
Sammenheng mellom læringsutbytter og emner i to-årig trafikklærer er gitt i vedlegg 4.
10
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§ 2.2 (6): Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
Kommentarene under bygger på og bør forstås i sammenheng med pkt § 2.3 (5). Koblinger til
faglig utviklingsarbeid og forskning skjer i hovedsak gjennom fagansattes deltakelse i ulike
forskningsprosjekter og utviklingsarbeid. I noen grad benyttes forelesere fra eksterne
universitet eller forskningsinstitusjoner og miljøer, både nasjonale og internasjonale.
Læringsutbytter og studentaktive læringsformer tar sikte på å kople FoU-arbeid til og inn i
undervisnings- og læreprosessen. Pensum omfatter både faglitteratur og vitenskapelige
artikler med relevans for fremtidig virke. Fagansattes forskning omhandler trafikantatferd,
trafikkjus, pedagogikk, psykologi, trafikksikkerhet samt samfunnsmessige problemstillinger
knyttet til vegtrafikken. Forskningsarbeidet er tematisk tett knyttet opp mot sentrale emner i
programmet. Deler av forskningen er publisert i vitenskapelige journaler på nivå 1 og nivå 2,
samt akkrediterte forlag.

Eksempler på bruk av eget forskings- og utviklingsarbeid i første studieår er:
•

•

•

•

•

Emne TLB1410 Trafikk og psykologi. 1. amanuensis Øzlem Nordfjærns artikkel The
role of psychological and socio-demographical factors for electric bike use in Norway
i International Journal of Sustainable Transportation er pensum
Emne TRA1002 Veiledet undervisningspraksis 1. Artikler fra antologien Theory and
Practice in Driver Education (2018). Forfattere er 1. amanuensis Eva Dalland, PhDstipendiat Hilde Kjelsrud og 1. amanuensis Øzlem Nordfjærn. Her har også studenter i
Estonia, Finland og faggruppe trafikk i Nord bidratt i arbeidet. Inngår som pensum.
Emnene TRA1001 Trafikal kompetanse og TRA1002 Veiledet undervisningspraksis
der fagboka Trafikkpedagogikk (2017) er pensum. Boka brukes i begge studieår.
Skrevet av 1.lektorene Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel
Emnene TRA1003 og TRA1004 omhandler blant annet GDE-matrisen. Rapporter og
pensum knyttet til det er Evaluering av implementeringen av føreropplæringen klasse
B. og doktorgradsavhandlingen Plan møter Praksis fra 1. amanuesis Elisabeth Suzens
studie av trafikklærernes læreplanforståelse og erfaringer med å vurdere for å lære.
Emne TRA1005 Trafikk og jus. Monografien Juss i veitrafikk og trafikkopplæring
som utgis høsten 2019. Forfatter er 1.lektor Roger Helde.

Eksempler på bruk av eget forskings- og utviklingsarbeid i andre studieår er:
•
•
•

•

Emne TRA2020 der monografien Voksenpedagogikk i kompetansesamfunnet av
1.lektor Svein Loeng m.fl., er pensum
Emne TRA2030 Vegtrafikk samferdselsteknologi og samfunn der vesentlige deler av
pensum utgjøres av dosent Bård Toldnes vitenskapelige verk Veivalget 2018
Emne TRA2050 Trafikkfaglig fordypning, der studentene skal levere et vitenskapelig
arbeid basert på en selvvalgt problemstilling innen det trafikkfaglige området. Faglig
pensum er selvvalgt og både forsknings- og utviklingsarbeid fra fagmiljøet er aktuelt
Emne TRA2050 Trafikkfaglig fordypning der kapittel 4 i monografien Juss i
veitrafikk og trafikkopplæring er pensum. Forfatter er 1.lektor Roger Helde.

12 ansatte deltar i HHNs opprykksprogram, tre i professor- /dosentløp og ni i
førstekompetanseløpet. Tre ansatte er i stipendiatløp, hvorav den ene er tilsatt i Ph.d. i
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bedriftsøkonomi med sikkerhetskultur i transportbransjen som tema for
avhandlingsprosjektet.
Fagmiljøet har pr. i dag utlyst 3 - 4 professor/førsteamanuensis-stillinger, samt Ph.d.-stillinger
tilknyttet Ph.d. i bedriftsøkonomi. Ph.d.-stillingene knyttes tematisk til fagområdene
vegtransport og trafikksikkerhet, og skal bidra til å utvikle ny kunnskap innen disse
områdene. I tillegg kan prosjektene ha fokus på trafikantenes atferd i forhold til nasjonale mål
for trafikksikkerhet, miljø og samferdselspolitiske målsettinger. Aktuelle tema for
avhandlingsarbeidet kan være teoretiske og empiriske studier av innovasjon, innføring og
investering av ny teknologi/implementering av moderne intelligente transportsystemer,
samarbeid mellom ulike aktører i ulykkessituasjoner, effekter av lov- og forskriftsendringer
og veiskilting for trafikantadferd mm. Alle de utlyste stillingene forventes å være besatt innen
utgangen av 2019.
Studentenes praktiskpedagogiske arbeid skal bidra til å sikre helheten gjennom å integrere
teori og praksis. Følgelig er også praksisemner forsknings- og utviklingsbaserte. Emneplanene
med læringsutbytter er utformet med tanke på at studentene skal delta i og initiere FoUarbeid. Eksempel på emnebeskrivelser der dette er beskrevet er TRA2050 og TRA2006. Dette
kan skje i Nord universitet trafikkskole eller med andre samarbeidspartnere.
Eksempler på yrkesrelevant forsknings- og utviklingsarbeid er flerkulturelle dimensjoner i
føreropplæringen (migrasjonsdidaktikk), utvikling av digitale læringsverktøy, anvendelse av
lærebilsimulator, samferdselsteknologisk utvikling samt moderne systemer for førerstøtte med
videre. Slik er de to første studieårene med på å sikre at studentene høster praktiske erfaringer
med forskning.
I tillegg til eget forsknings- og utviklingsarbeid gjør utdanningen bruk av andre
forskningsresultater. Eksempler på dette fra pensum er:
•

•

TRA1004 Pedagogikk og yrkesdidaktikk 2. Her er rapporten Førerkompetanse i et
hierarkisk perspektiv: konsekvenser for føreropplæringen (2004) pensum. Rapporten
ble utarbeidet i forbindelse med EU-prosjektet Gadget, og er skrevet ved Universitetet
i Åbo, trafikkforskning.
TRA1004 Pedagogikk og yrkesdidaktikk 2. Her er rapporten Læring og næring:
trafikklærerens utvikling av didaktisk kompetanse i skjæringspunktet mellom fag,
læringsforståelse og kultur (2006) pensum. Denne er utarbeidet av forskningsenheten
Voksne i livslang læring, NTNU.

Som det fremgår av vedlegg 1 bidrar nær hele fagmiljøet i faggruppe trafikk i
studieprogrammet.
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§ 2.2 (8): Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant
Norsk føreropplæring, og følgelig trafikklærernes samfunnsoppdrag, skiller seg fra de fleste
andre land fordi vi krever at noe av opplæringen gjennomføres som obligatorisk opplæring på
trafikkskole før kandidaten kan fremstille seg til førerprøve. Den norske modellen gir
trafikkskolen en formell rolle når den tilbyr og gjennomfører obligatorisk føreropplæring.
Føreropplæringsmodellen legger føringer for hvordan trafikklærere organiserer og velger
arbeidsmåter i undervisning og læring. Norsk føreropplæring, som er ansett å være blant de
beste i verden, utgjør et viktig bidrag i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeid. Samtidig gir de
gode resultatene Norge legitimitet i sin pådrivervirksomhet innen området internasjonalt.
Utdanning av trafikklærere er derfor underlagt en rekke nasjonale føringer i faglig innhold og
valg av arbeidsmåter, med Statens vegvesen som sektoransvarlig for føreropplæring og
godkjenningsmyndighet for trafikklærere. I tillegg er utdanning av trafikklærere på høgskoleog universitetsnivå er også svært uvanlig i resten av verden. Begge disse forhold bidrar til at
det ikke finnes tilsvarende utdanninger i andre land. Dette begrenser muligheten for
studentutveksling, men umuliggjør den ikke.
Estland og Finland er blant få land som tilbyr deler av sin trafikklærerutdanning på
universitetsnivå, og de eneste i Europa i tillegg til Norge. Faggruppen har et tett og flerårig
samarbeid med Tallin University i Estland og HAMK Häme University of Applied Sciences i
Finland som inkluderer avtale om utveksling av trafikklærerstudenter begge veier, se
samarbeidsavtaler i vedlegg 7 og 8. Studentutvekslingen er organisert som korte
utvekslingsopphold på inntil to uker som en del av emnet TRA2006 Veiledet
undervisningspraksis 3 (10 sp). Utvekslingen foregår hvert år i begynnelsen av januar og
godkjennes som en del av emnet veiledet undervisningspraksis. Årlig har to til fem studenter
søkt om utveksling til Estland og/eller Finland siden samarbeidet startet for knappe 10 år
siden, og alle kvalifiserte har fått tilbud om utvekslingsopphold og reisestøtte.
Studentutvekslingen er faglig relevant for utdanningen og kan derfor innpasses som en del av
det ordinære studieløpet. Dette begrunnes med at utvekslingens formål er å gi studentene et
internasjonalt perspektiv på føreropplæring og utdanning av trafikklærere, med spesielt fokus
på hvordan veiledning/coaching og GDE (Goals for Driver Education)-matrisen praktiseres i
de ulike land. GDE-matrisen en modell for læring i hierarkiske nivåer. Lavt nivå er
manøvrering av kjøretøyet. Taktisk nivå er trafikal atferd. De øverste og mest sentrale nivå er
strategisk og overordnet nivå som omfatter selvinnsikt og generelle handlings- og
vurderingstendenser. Et sentralt poeng er at føreropplæringen tar hensyn til alle nivåene og at
bilkjøring betraktes som problemløsing basert på god kunnskap om å handle riktig.
Studentene deltar i både gruppeundervisning og i den praktiske undervisningen. I tillegg er
studentene observatører ved en eller flere trafikkskoler i løpet av utvekslingsoppholdet.
Trafikklærerstudenter har også bidratt som informanter og deltagere i forskningsprosjekt
gjennomført av ansatte i de tre samarbeidende institusjonene, sist finansiert av Erasmus+ i
perioden september 2016 – desember 2018. Her var trafikklærerstudenter fra Estland, Norge
og Finland informanter og deltagere i forskningsprosjektet Modernized teaching material and
methodology for road safety educators. Prosjektet inkluderte to studentopphold i
samarbeidslandene og kortere intensivkurs for 3 – 6 studenter fra alle tre land. Gjennom
intensivkursene fikk studentene bl.a. innsikt i de ulike lands trafikklærerutdanninger med
13
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fokus på felles innhold, praktiske workshops, problem-basert læring, samarbeidslæring mm.
Forskningsprosjektet resulterte i antologien Theory and Practice in Driver Education. Fra
studieåret 2019/2020 blir antologien pensum for den to-årige trafikklærerutdanningen.
Vedlagt søknad og kontrakt for Erasmus+-prosjektet. (Vedlegg 9 og 10).
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§ 2.3 (5): Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå
Kommentarene til § 2.3 (5) bygger på og bør forstås i sammenheng med § 2.2 (6). Ved
overgangen fra høgskole til universitet hadde faggruppen lav score på publisering per
forskningsårsverk. Faggruppens styrke var faglitterær produksjon, formidling og utredningsog utviklingsarbeid. Det var nødvendig å styrke denne delen av faggruppens virksomhet.
Aktive tiltak er første- eller toppkompetansekrav ved tilsettinger samt deltakelse i
Handelshøgskolens opprykksprogram med mål å oppnå flere første og toppstillinger. Som
nevnt innledningsvis har fagansatte økt sin forskningsaktivitet vesentlig de to siste årene. Se
vedlegg 5 fra CRIStin på dette. I 2018 publiserte faggruppen 0,47 poeng pr. UFF, en økning
fra 0,1 i 2017. Dette gjorde faggruppen fortjent til honnør fordi det representerte Nords største
økning i andel forskningsaktive.
Det er stort potensial for FoU-aktivitet i skjæringspunktet mellom disiplinfag, praksisfelt og
forskningsoppgaver. Økt andel første- og toppstillinger har bidratt til å involvere studenter i
forskningsaktivitet. Ansatte er involvert i pågående forskningsarbeid som kontinuerlig dras
inn i undervisningen og bidrar til studentenes kompetanseutvikling. Flere arbeid har kopling
til studieprogrammets sentrale deler, hvorav to prosjekt knyttet til trafikkpedagogikk har støtte
fra Forskningsrådet:
•
•

Simulator i trafikkopplæringen (SitT) ledet av 1. amanuensis Gunhild Sætren
Hest i trafikk ledet av 1. amanuensis Eva B. Dalland

Pågående arbeid i sluttfasen er 1.lektor Roger Heldes fagfellevurderte monografi Juss i
veitrafikk og trafikkopplæring (ISBN 978-82-450-2308-4) som Fagbokforlaget ferdigstiller i
vår. Boka inngår som pensum i emne TRA1005 Trafikk og jus fra høst 2019 og i emne
TRA2050 Trafikkfaglig fordypning fra høst 2020. I tillegg er fagmiljøet samarbeidspartner i
prosjektet DRIVERS., som ledes av NTNU. De siste fem år har fagmiljøet hatt flere
prosjekter med økonomisk støtte fra eksterne aktører. Eksempler på dette er:
•

Erasmus+ boken Theory and Practice in Driver Education (2018) med artikler av 1.
amanuensis Eva Dalland, PhD-stipendiat Hilde Kjelsrud og 1. amanuensis Øzlem
Nordfjærn. Som nevnt i § 2.2(6) bidro studenter i Estonia, Finland og i Nord i
arbeidet. Inngår som pensum i flere emner

•

Utredning av fremtidig trafikkopplæring i Danmark. Oppdragsforskning utført på
vegne av den danske Færdselsstyrelsen, 2018.
Evaluering av bruken av NAF øvingsbiler til gjennomføring av Trinn 3.8
Sikkerhetskurs bane. Føreropplæring klasse B. Oppdragsforskning utført på vegne av
Norges Automobil Forbund, 2015.
FoU‐Rapport: Sikring av last i varerom og på tilhengere for kjøretøy under 3500 kg
(Rapport KR 2 2018)

•
•

15

26/19 Reakkreditering 2019 - Trafikklærer - 18/03774-12 Reakkreditering 2019 - Trafikklærer : Reakkrediteringssøknad - Trafikklærer - Selve reakkrediteringssøknaden (versjon 31.05.2019)

Andre sentrale arbeid knyttet til trafikkpedagogikk verdt å nevne her er:
•
•

•

•

Faggruppe trafikk hadde i 2016 prosjektlederansvar for utvikling av forslag til
nasjonale læreplaner for alle førerkortklasser i Norge. Dette var på oppdrag fra Statens
vegvesen.
Fagmiljøet har bidratt i internasjonale prosjekter de siste fem årene, for eksempel
Road User Education project (RUE). Dette var et CIECA prosjekt med utredning og
anbefalinger til EU - kommisjonen vedrørende minimumsstandarder for førerkvalitet,
læreplaner for føreropplæring og trafikklærerutdanning i EU/EØS. Sluttrapport ble
oversendt EU - kommisjonen.
Fagmiljøet er, sammen med kollegaer på HHN, inne i ferdigstillelsen av en antologi
med tema handlingsorienterte læringsprosesser og studentaktive læringsformer. To av
de i alt tre redakstørene er fra faggruppe trafikk og fem kapitler kommer fra faggruppe
trafikk. Antologien vil utgis av Cappelen Damm forlag.
Faggruppe trafikk har implementert studenttilbudet Supplemental Instruction (SI) i
studieprogrammet. Dette i samarbeid med Lund Universitet, som er det Europeiske
senteret for SI. Faggruppen har gjort forskning blant både studentene som mottatt
dette tilbudet og studentene som leder dette tilbudet. En engelsk artikkel med
resultater fra dette er til andre-review. En annen artikkel i samarbeid med Lund
universitet er under utvikling. I tillegg vil arbeidet bli presentert på 41st Annual EAIR
Forum (The European Higher Education Society), Leiden, august 2019.

Ansatte er med i flere andre forsknings- og utviklingsprosjekter. For mer informasjon, se
oversikt over faglig utviklingsarbeid (vedlegg 6) og publikasjonsliste (vedlegg 5.)
Som det fremgår av vedlegg 1, oversikt over fagmiljøet, er hele fagmiljøet ved faggruppe
trafikk med på å bidra inn i og drifte høgskolekandidatstudiet. Til sammen er forsknings- og
utviklingsarbeidet på faggruppen tilfredsstillende for å drifte en studie på dette nivået.
Ansatte deltar i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter som ikke direkte er pensum, men
som er aktuell tilleggslitteratur eller valgfritt pensum (spesielt for emnet TRA2050).
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Vedlegg
Vedlegg 1:

Studieprogrammets fagmiljø

Vedlegg 2:

CV-er

Vedlegg 3:

Studieplan trafikklærer

Vedlegg 4:

Samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser studieprogram og emner

Vedlegg 5:

Publikasjonsliste

Vedlegg 6:

Faglig utviklingsarbeid

Vedlegg 7:

Utvekslingsavtale HAMK Häme University of Applied Sciences, Finland

Vedlegg 8:

Utvekslingsavtale Tallin University, Estland

Vedlegg 9:

Søknad Erasmus+

Vedlegg 10: Kontrakt Erasmus+
Vedlegg 11: Programbeskrivelse engelsk
Vedlegg 12: Oversikt over emneansvarlige
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/02152-44
Jan-Atle Toska
Fredrik Boksasp
Møtedato
05.06.2019

REVISJON AV GODKJENTE VURDERINGSFORMER VED NORD UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta forslaget til revisjon av godkjente
vurderingsformer.
Endringen trer i kraft umiddelbart for eksisterende emner hvor vurderingsordningen
revideres med virkning fra studieåret 2020/21, samt nye studier og emner med oppstart fra
og med studieåret 2020/21. For alle øvrige studier og emner skal vedtaket virke fra
studieåret 2021/22.
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Saksframstilling
Bakgrunn:
I forbindelse med fusjonen vedtok rektor hvilke vurderingsformer som er godkjent brukt ved
Nord universitet. I vedtaket fremgår en beskrivelse av disse, hvilke karakteruttrykk som kan
benyttes ved de ulike vurderingsformene og hvilke rettigheter og plikter universitetet har
ved bruk av den enkelte vurderingsform.
Gjennom erfaringen over de siste årene, både på vitenskapelig og administrativ side, foreslås
det nå endringer i oversikten over godkjente vurderingsformer. Endringene har til hensikt å
sikre bedre samordning, samt å gjøre studieplanarbeidet enklere når det gjelder valg av
vurderingsform og den etterfølgende oppfølgingen. Studiedirektøren har derfor nedsatt en
arbeidsgruppe som legger frem et begrunnet forslag til endring til utdanningsutvalget.
Arbeidsgruppen ser for seg at de endringer som vedtas gjøres gjeldende for nye studier og /
eller emner, samt emner hvor nåværende vurderingsordninger er gjenstand for revisjon, fra
og med studieåret 2020/21. Vedtaket om godkjente vurderingsformer implementeres fullt
ut fra og med studieåret 2021/22.
Vedlagt ligger revidert forslag til godkjente vurderingsformer ved universitetet, mens det
under følger en oversikt og begrunnelse for hvilke vurderingsformer som foreslås tatt bort
eller endret.
Innstilling:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta forslaget til revisjon av godkjente
vurderingsformer.
Endringen trer i kraft umiddelbart for eksisterende emner hvor vurderingsordningen
revideres med virkning fra studieåret 2020/21, samt nye studier og emner med oppstart fra
og med studieåret 2020/21. For alle øvrige studier og emner skal vedtaket virke fra
studieåret 2021/22.
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Foreslåtte endringer:
Arbeidsgruppa har delt vurderingsformene inn i to grupper; vurderte
undervisningsaktiviteter og eksamensaktiviteter. Det er kun sistnevnte gruppe som omfattes
av eksamensbestemmelsene i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet hva
angår for eksempel antall forsøk og sensorer.
Felles for alle vurderingsformene er at det i oversikten gjøres en endring i feltet
«beskrivelse». Her vil fra nå av kun bli gitt en ren beskrivelse av rammene som kjennetegner
den enkelte vurderingsform. Dette innebærer at tilleggsopplysninger om for eksempel antall
forsøk, klagerett eller sensur tas bort, fordi dette fremgår av annen lov, forskrift eller
retningslinjer. På denne måten unngår man å måtte foreta nytt vedtak for hver gang
overordnet regelverk endres.
Det bemerkes at enkelte vurderingsformer, for eksempel praksis, kan inneholde elementer
som normalt også kan settes som egne selvstendige vurderingsformer. Betingelsen er da at
disse har en klar sammenheng, noe som særlig vil gjelde i de tilfellene undervisnings- og
eksamensarenaen er den samme. I slike tilfeller må hvilke aktiviteter som inngår beskrives
særskilt i emnebeskrivelsen. Dette vil kunne sikre at man ikke har uhensiktsmessige mange
vurderingsenheter for å dekke samme aktivitet. Eksempler på dette kan være krav til
obligatorisk tilstedeværelse i praksis for å kunne bli vurdert, obligatorisk deltagelse i
laboratorieøvelser for å ha grunnlag for å skrive rapporter fra disse øvelsene etc.
SV – Sammensatt vurdering:
Det bemerkes at dette ikke er en selvstendig vurderingsform, men et uttrykk for hvordan
flere selvstendige vurderingsformer kan slås sammen og vektes.
Undervisningsaktiviteter:
I dagens godkjente vurderingsformer opereres det med tre typer vurderte
undervisningsaktiviteter; OD – Obligatorisk deltagelse, AK – Arbeidskrav og OA – Obligatorisk
arbeid. Hvor OD som regel er lett å skille ut, er AK og OA to ulike beskrivelser av det som kan
være samme type aktivitet, og ofte ser man at begrepene blandes og kommuniseres som det
samme.
Selv om beskrivelsene kan benyttes til samme type aktivitet, har OA etter dagens modell et
krav til faglig vurdering og gis karakteruttrykket bestått/ikke bestått. Det innebærer at det
kan kreves begrunnelse for sensurresultat for OA, samt klagerett ved ikke bestått resultat
med påfølgende krav til ekstern sensur i henhold til universitets- og høyskoleloven. OA kan
settes som krav både til å gå opp til eksamen og til å få endelig karakter i emnet.
AK har derimot ikke et krav om faglig vurdering og gis godkjent/ikke godkjent eller
levert/ikke levert. AK kan hovedsakelig settes som vilkår for endelig karakter.
Innføringen av OA var begrunnet i at alle skriftlige arbeider var gjenstand for en faglig
vurdering, slik at man da måtte ha et vurderingsuttrykk som speilet dette. Samtidig har
bruken av dette gitt en del komplikasjoner, eksempelvis gjennom klagerett. Dette påvirker
tidspunktet i semesteret for når en obligatorisk aktivitet kan gjennomføres – særlig gjelder
dette når bestått aktivitet er en forutsetning for eksamensrett. Ved ikke bestått obligatorisk
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aktivitet skal da eksamensretten inndras, og dette må gjøres i tilstrekkelig tid til at eventuell
klagebehandling er i ivaretatt før eksamensdato, slik at bestemmelsene i forvaltningsloven
blir etterfulgt. I tillegg forekommer administrative utfordringer med å få registrert sensorer
på rett måte – i motsetning til ved OD og AK.
Det bemerkes at bruk av vurderingsuttrykket godkjent/ikke godkjent ikke er til hinder for å gi
faglig tilbakemelding på et arbeid (også på nivå), men det kan ikke stilles krav til et visst
faglig nivå for å få godkjent. Det vil være tilstrekkelig at arbeidet faktisk er levert /
gjennomført i henhold til emnebeskrivelsen. Studenten må ha svart på «bestillingen» for å få
arbeidskravet godkjent, men nivået behøver ikke å være faglig tilfredsstillende. Det kan gis
anledning til å levere flere ganger, for på den måten «fremtvinge» en viss faglig progresjon,
eventuelt kan studenten få tilbakemelding om at arbeidskravet er godkjent men at det ikke
tilfredsstiller de faglige forventningene i en eksamenssammenheng uten at arbeidet kan
underkjennes av den grunn.
Arbeidsgruppen fremmer på bakgrunn av dette et forslag om å begrense de vurderte
undervisningsenhetene til OD– Obligatorisk deltagelse og AK – Arbeidskrav slik vedlagte
beskrivelse viser.
Vurderingsformen AK endres slik at denne kan settes som vilkår for å gå opp til eksamen. Når
man da opprettholder vurderingsuttrykket godkjent / ikke godkjent, innebærer dette at det
er kun de som ikke har levert som vil kunne få sin eksamensrett inndratt.
Eksamensaktiviteter:
Det er ikke fremmet forslag om nye vurderingsformer, men det foreslås å ta bort
vurderingsformene MC – Multiple Choice og PR/P – Presentasjon. Begrunnelsen for dette er
at beskrivelsen av disse er innholdsbeskrivelser av henholdsvis skriftlig skoleeksamen og
muntlig eksamen, og at disse to vurderingsformene dermed er overflødige. At de tas bort
som egne vurderingsformer, innebærer likevel ikke at for eksempel en skoleeksamen kan gis
i form av multiple choice.

Andre viktige endringer:
OP/O – Oppgave: Denne vurderingsformen skiller seg fra HJ/H – Hjemmeeksamen, ved at
Oppgave ikke har en definert utleveringsdato, slik at den ikke er tidsavgrenset. Etter sin
definisjon gjelder Oppgave for skriftlige arbeider. Det må vurderes om også andre arbeider
som for eksempel kunstneriske arbeider, installasjoner også kan inngå, slik at innhold som
omfattes av PE/T – Praktisk eksamen kan defineres som OP/O – Oppgave hvor
gjennomføringen ikke er tidsavgrenset.
Alternativet er å innføre en ny vurderingsform som heter Praktisk oppgave.
MU/M – Muntlig eksamen: Det gjøres klart at muntlig eksamen også kan gjennomføres i
form av presentasjon. Dersom muntlig eksamen gjennomføres i gruppe, må
emnebeskrivelsen gjøre klart hvorvidt eksamenen er en gruppeeksamen eller en individuell
eksamen. Dersom det er en gruppeeksamen, er det gruppens samlede prestasjon som
vurderes og gruppen får et felles vurderingsuttrykk.
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PR/P – Praksis: Her gjøres i endring i valgbare karakteruttrykk slik at kun bestått / ikke
bestått blir tillatt.
Oppgave med justerende muntlig: Det foreslås ingen endring av beskrivelsen av
vurderingsformen som sådan. Arbeidsgruppen foreslår at det i emnebeskrivelsen kan
avgrenses hvor mange hakk den skriftlige karakteren kan justeres opp og ned etter muntlig
eksamen. Videre presiseres at dersom det i emnebeskrivelsen er satt som en
gruppeinnlevering, skal også påfølgende muntlig justering gjennomføres som
gruppeeksamen.
Det bemerkes at det har vært visse tekniske utfordringer med kunngjøring av foreløpig
karakter etter vurdering av det skriftlige arbeidet, selv om dette ikke påvirker beskrivelsen av
vurderingsformen. Arbeidsgruppen vil jobbe videre med interne retningslinjer for
registrering i FS av denne vurderingsformen.

Vedlegg:
Forslag til beskrivelse godkjente vurderingsformer
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Revidering av godkjente vurderingsformer Nord universitet
Viser til forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
Det skal fremgå av emnebeskrivelsen om eksamen er indviduell eller i gruppe
Kandidaten skal sikres anonym sensur ved alle eksamener hvor ikke vurderingsformen umuliggjør det § 10-3 pkt. 3
Navn

Vurderingsuttrykk

Anbefalt system

Ansv. Enhet

Beskrivelse

Eksempel

Undervisningsaktiviteter
AK/AR

Arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Fagpersonweb

Fakultet

Del av type undervisningsvurdering hvor det kan
gis veiledning underveis, arbeidskravet kan
bearbeides flere ganger før endelig levering.
Settes hovedsakelig som vilkår for å få gå opp til
eksamen. Ved ikke godkjent (=ikke levert) vil
studenten kunne nektes eksamensadgang

Kan brukes som ulike
innleveringsarbeider/aktiviteter. Eksempel kan
være akademisk skriving, fagtekst, refleksjonsnotat
osv.

OD

Assessment task
Obligatorisk deltakelse

Godkjent/ikke godkjent

Fagpersonweb

Fakultet

Obligatorisk deltakelse ivaretar
Kan brukes ved undervisningsaktiviteter som lab,
aktivitet/undervisning som gir en vesentlig
ferdighetsøving , ekskursjoner, gruppeøvelser osv.
kompetanse( ferdighet) som ikke lar seg prøve ved
ordinær eksamen. Kan settes som vilkår for å gå
opp til eksamen eller for å få endelig karakter i et
emne.

Skriftlig skoleeksamen
Skriftleg skuleeksamen
Written school examination
Hjemmeeksamen
Heimeeksamen
Take-home examination

A-F, Bestått/ikke bestått

Inspera

Eksamenskontor

A-F, Bestått/ikke bestått

Inspera

Eksamenskontor

Eksamen under tilsyn - Individuell skriftlig
eksamen i universitetets lokaler - Gjennomføres
digitalt eller med penn og papir
Eksamen uten tilsyn. Fastsatt og avgrenset tid for
utlevering og innlevering. Kan gjennomføres
individuelt eller i gruppe

OP/O

Oppgave

A-F, Bestått/ikke bestått

Inspera

Eksamenskontor

MA/L

Oppgåve
Written assignment
Mappe

A-F, Bestått/ikke bestått

Inspera

Fakultet

Obligatorisk deltaking
Compulsory participation
Eksamensaktiviteter
SK/S

HJ/H

Skriftlig arbeid uten tilsyn. Fast dato for
innlevering - det kan gis veiledning, men ikke helt
frem til innleveringsfrist - Kan gjennomføres
individuelt eller i gruppe
Flere elementer som samlet utgjør et
vurderingsgrunnlag og som etter en
helhetsvurdering gis en samlet karakter - Fast
dato for ferdigstillelse/innlevering Arbeidene/mappedelene beskrives i
emnebeskrivelsen - Kan gis veiledning på hver
enkelt del.

Semesteroppgave, bacheloroppgave,
masteroppgave, tema, prosjekt

Eksempelvis skriftlige arbeider, artsprøver,
lab.øvelse, refleksjonsnotat, kunstnerisk arbeid e.l.
som inngår i samme mappe. Skal ikke inneholde
ulike selvstendige vurderingsformer

MU/M

Mappe
Portfolio
Muntlig
Munnleg
Oral examination

A-F, Bestått/ikke bestått

Fagpersonweb

Fakultet

Muntlig eksaminasjon med fastsatt og avgrenset
tid for gjennomføring. Kan gjennomføres
individuelt eller i gruppe?

Kan også være en presentasjon

PE/T

Praktisk eksamen

A-F, Bestått/ikke bestått

Fagpersonweb

Fakultet

PR/P

Bestått/ikke bestått

Fagpersonweb

Fakultet

Praktisk eksamen som kan inneholde skriftlig
rapport, muntlig utspørring el. som del av
helhetlig vurdering. Fastsatt og avgrenset tid for
gjennomføring.
Praksis - Kan inneholde skriflige rapporter e.l. som
en del av helhetsvurderingen.

Vurdering av studenten i praktisk arbeid som på
kjøkken, lab, scene, ferdighetstrening el.

Praktisk eksamen
Practical examination
Praksis

Praksis
Professional practice

Praksis hvor studenten deltar i normalt arbeid i
aktuelt fagmiljø i virksomhet/øvingsarena el…
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Oppgave med justerende muntlig

Oppgave med muntlig justering

A-F

SV/SA

Oppgåve med munnleg justering
Written assignment with oral adjustment
Sammensatt vurdering

A-F, Bestått/ikke bestått

Samansett vurdering
Compound assessement

Gruppa forslår at følgende vurderingsformer utgår - se vedlagt notat for begrunnelse
MC
PS/PR
OA

Gruppa mener dette er en type eksamensoppgave, ikke en egen vurderingsform
Presentasjon mener vi går under Muntlig evt.Praktisk
Obligatorisk arbeid

Inspera/Fagpersonweb

Eksamen/Fakultet

Vurderingsformen består av et selvstendig skriftlig Eksempler er masteroppgaver med muntlig
arbeid som gis en foreløpig karakter. Denne
justering.
karakteren kan justeres til gunst eller ugunst på
bakgrunn av etterfølgende muntlig eksaminasjon,
presentasjon eller prøveforelesning. Ved klage på
sensur er det skriftlige arbeidet gjenstand for
klage. Både foreløpig og endelig karakter skal
registreres i FS

Ingen selvstendig vurderingsform, men et uttrykk
for hvordan flere selvstendige vurderingsformer
kan slås sammen og vektes.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/01688-1
Levi Gårseth-Nesbakk
Jørn Magne Hansen

Saksgang
Utdanningsutvalget 05.06.2019

Møtedato
05.06.2019

ARBEID MED ØKT FULLFØRINGSGRAD (GJENNOMSTRØMMING) PÅ
GRADSPROGRAMMER
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget støtter det videre arbeidet med å øke fullføringsgraden på
masterprogram, med de innspill til endringer, som framkom i møtet.
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Sammendrag
Utgangspunkt er negativ endring i fullføringsgrad for M2 mastere i henhold til KDs nasjonale
styringsparametere:
Definisjon: Andelen studenter på masterutdanning som gjennomfører på normert tid (%). Utvalget
her er kun M2 eller ME masterprogram; «Programmet må være på 120 studiepoeng, samorganisert
på fulltid, dvs. gå over 2 år (4 semestre) som normert studietid.»
Styringsparameter
Andelen studenter på
masterutdanning som
gjennomfører på normert tid

2013

2014

2015

2016

43,1

50,3

50,4

43,5

2017

37,9

2018

Gj.snitt statlige
inst. 2018

32,3

50,24

Det har vært pr nå vært avholdt ett seminar, 24.05.19, med en foreløpig presentasjon av statistikk og
analysegrunnlag. Det vil i det videre arbeidet bli sett på flere aspekter ved fullføringsgrad, blant
annet skal det gjennomføres en spørreundersøkelse.
Det vil bli en videre gjennomgang av materialet på Utdanningsseminaret 2.-3. oktober 2019.

Saksframstilling
Bakgrunn
Mange av studieprogrammene har en svært bra fullføringsgrad, noen har hatt lav fullføring over år,
mens MABED- Siviløkonom/Master of Science in Business har hatt en uventet lav grad av fullføring
akkurat dette året, dette i kombinasjon med lav grad av fullføring på andre studieprogram over tid
har ført til en svært lav fullføringsgrad i 2018.

2018 fullførte programfordelt:
FULLFØRT
FAKULTET
FLU
FLU
FBA
FLU
HHN
FLU
HHN
FSV
FSV
FSH
FSH
FSV
NORD

KODE
MALOGO
MASPT
MABIO
MAMUE
MAENM
HOK
MABED
MASAMF120H
MASCIENCE
MASPESYK
MASYK
MAHRM

NAVN
Master i logopedi
Master i tilpassa opplæring
Master i biologi og akvakultur
Master i musikk- og ensembleledelse
Siviløkonom / Master of Science in Energy Management
Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium
Siviløkonom / Master of Science in Business
Master i samfunnsvitenskap
Master in Social Science
Master i spesialsykepleie
Master i klinisk sykepleie
Master i Human Resource Management (HRM)

JA
75 %
68 %
55 %
53 %
33 %
31 %
28 %
17 %
8%
0%
0%
0%
32 %

NEI
25 %
33 %
45 %
47 %
67 %
69 %
72 %
83 %
92 %
100 %
100 %
100 %
68 %
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Det finnes en rekke mulige årsaker til variasjon i fullføringsgrad. Det som har vært fokus så langt er:
•
•
•
•
•

Hel/deltidsstudent
Arbeidslivrelevans/ lønn
Alder
Høy/lav startkompetanse
Kjønn

Tall fra SSB viser at både alder og kjønn kan ha en betydning i fullføringsgrad:

Gjennomføring for nye studenter som startet 1 1/2- og 2-årige masterutdanninger, og
status 4 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosent 1
2013-2017
Absolutte tall Prosent
Prosent
Fullført innen 2 år2

I alt
Kjønn, alder og utdanning
Begge kjønn
Menn
Kvinner
Alder ved start
Under 25 år
25-29 år
30-39 år
40 år eller eldre

Fullført innen 4 år2

12831
5663
7168

51,2
55,5
47,8

20
17,6
22

4505
3687
2376
2263

71
54,8
31,2
26,9

15,5
20,2
24,1
24,7

Som tabellen viser utjevnes variabelen kjønn over tid. Alder er derimot ganske entydig, det er
opplagt flere variabler innbakt i aldersparameteret. Hvorvidt om du er hel- eller deltidsstudent (selv
om programmet er registrert som heltidsprogram, samt familie og arbeidssituasjon.
Som tabellen nedenfor viser er det stort spenn mellom studieprogrammene med høyest og lavest
fullføringsgrad.

I alt
Utdanning ved slutt
Master of Technology Management
Master of Management
Siviløkonom-/Master-utdanning
Master of Arts
Master, primærnæringsfag
Master of Science
Master of Philosophy

11
471
991
11
64
1305
44

Fullført
innen 2
år2
81,8
81,7
79,9
72,7
71,9
71,3
70,5

Fullført
innen 4
år2
18,2
2,8
10,7
0
15,6
13,6
11,4
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Master, naturvitenskapelige fag,
Master, teknologifag
Master, humanistiske og estetiske fag
Master, lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk
Master, samfunnsfag og juridiske fag
Andre mastergradsutdanninger
Master, økonomiske og administrative fag (ikke
siviløkonom)
Master, helse-, sosial- og idrettsfag
Master, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag
Master of Business Administration

1472
760
1525
1223
1517
144

63,1
59,6
47,5
41,5
41,5
36,1

17
16,4
25
25
21,6
14,6

1009
1725
305
254

35
34,7
25,6
17,7

21,9
25,7
24,3
42,9

I den videre fremstillingen her skal vi fokusere på 3 program, MABED-Siviløkonom/ Master in Science
in business, MASPESYK - Master i spesialsykepleie, og MALOGO - Master i Logopedi.
MABED: (HHN)
MABED - Siviløkonom / Master of Science in Business, som har en fullføringsgrad på 28 % i 2018,
mot normalt mellom 60 og 70 %. Se tabellen nedenfor. 2016 kullet skiller seg også markant ut fra de
andre med et betydelig høyere frafall. Nærmere 30% mot mellom 15 og 20%. Årsaken til at akkurat
dette kullet skiller seg negativt ut er vanskelig å finne helt konkret. Dette er heller ikke starten på en
negativ trend, for 2017 kullet er frafallet i 4 semester ned mot det normale (pr i dag 13 %).

SEMNR

År termin
start
Andel
kvalifikasjon
er

År termin
start
Andel
kvalifikasjon
er

År termin
start
Andel
kvalifikasjon
er

År termin
start
Andel
kvalifikasjon
er

2013 HØST

2014 HØST

2015 HØST

2016 HØST

1

0,00 %

0,00 %

0,00 %

2

0,00 %

0,00 %

0,00 %

3

0,00 %

0,00 %

0,00 %

4

64,44 %

65,38 %

61,11 %

5

72,22 %

69,23 %

63,89 %

År
År
År
År
termin termin termin termin
start
start
start
start
Andel
frafall
2013
HØST

0,00 % 4,44 %
10,00
0,00 %
%
14,44
0,00 %
%
15,56
28,38 %
%
17,78
37,84 %
%

Andel
frafall
2014
HØST
11,54
%
11,54
%
16,67
%
16,67
%
21,79
%

Andel
frafall
2015
HØST

Andel
frafall
2016
HØST

5,56 % 4,05 %
12,50 12,16
%
%
15,28 25,68
%
%
18,06 29,73
%
%
13,89 37,84
%
%

Finnes det trekk ved 2016 kullet son kan forklare lav gjennomføringsgrad?:
Det er betydelig flere som faller fra , fra semester 2 til 3 enn for tidligere, og senere år.
Sammensetningen av studentgruppen tyder på at det enten er ren migrasjon eller overflytting internt
i institusjonen mellom program. For å kunne kartlegge dette videre, vil det bli tatt direkte kontakt
med studenter som har falt fra, fra semester 2-4.
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MASPESYK: (FSH)
MASPESYK - Master i spesialsykepleie er tidligere ABIOK utdanningene (spesialsykepleie) omdannet
til en felles master. Av totalt 153 (alle år) registrerte studenter på denne masteren er det registrert
11 fullførte. Noe som gir en samlet fullføringsgrad på 7%.
År termin
start
Andel
kvalifikasjoner

År termin
start
Andel
kvalifikasjoner

SEMNR 2014 HØST
2016 HØST
1
0,00 %
0,00 %
2
0,00 %
0,00 %
3
0,00 %
0,00 %
4
5,26 %
0,00 %
5
13,16 %
0,00 %

År termin
start
Andel
frafall
2014
HØST
2,63 %
7,89 %
13,16 %
42,11 %
55,26 %

År
termin
start
Andel
frafall
2016
HØST
3,57 %
7,14 %
7,14 %
32,14 %
50,00 %

Vi har gått gjennom alle som takket ja, og ble registrert som studenter 2016 HØST. Av disse 39
studentene har ingen fullført, men 67 % (26 studenter) av totalmassen (39) har fullført alle emner i
utdanningsplanen unntatt masteroppgaven. De aller fleste av disse har fått status som sluttet, eller
lignende.
Retning

Resultat

Startet på Tatt alle emner Startet på
Mangler 1 emne
Aldri
nytt 2018 unntatt
nytt 2017
pluss
begynt HØST
masteroppgaven HØST
masteroppgaven
Anestesi
12,82 %
0,00 %
17,95 %
0,00 %
0,00 %
Barnesykepleie
0,00 %
0,00 %
20,51 %
0,00 %
2,56 %
Intensiv
12,82 %
2,56 %
28,21 %
0,00 %
0,00 %
Operasjon
0,00 %
0,00 %
0,00 %
2,56 %
0,00 %
Totalsum
25,64 %
2,56 %
66,67 %
2,56 %
2,56 %
9 stykker er aktive, 7 av disse er vurderingsmeldt til masteroppgaven 2019 VÅR.
Det er vel rimelig antagelse at årsaken til at disse ikke fullfører er at arbeidsgiver og kanskje heller
ikke studenten selv ser behovet /ønsker mastergraden, men heller den gamle
spesialsykepleierutdanningen. Vi er kjent at fakultetet arbeider med å videreutvikle denne
mastergraden.
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MALOGO: (FLU)

SEMNR
1
2
3
4
5
8

År termin
År termin start
År termin start
start
Andel_kvalifikasjoner Andel_kvalifikasjoner Andel_frafall
2015 HØST
2016 HØST
2015 HØST
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
60,00 %
75,00 %
0,00 %
80,00 %
80,00 %
13,33 %
80,00 %
13,33 %

År termin
start
Andel_frafall
2016 HØST
0,00 %
5,00 %
15,00 %
15,00 %
15,00 %

Master i logopedi har siden oppstarten i 2011, med fullføringsgrad ( i snitt ) på over 60 %, vært svært
etterspurt med over 2 søkere pr studieplass. Det skiller seg ikke signifikant aldersmessig fra for
eksempel MASAMF120H-Master i samfunnsvitenskap, men mht kjønn så utgjør kvinner i all hovedsak
studentgruppen i MALOGO. Årsak til betydelig bedre fullføringsgrad for MALOGO enn
MASAMF120H ?

Alder

30.0 %
25.0 %
20.0 %
MALOGO

15.0 %

MASMF120H

10.0 %
5.0 %

0.0 %
19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59

60+

Ut fra det vi har kjennskap til så langt, kan det se som at flertallet av studentene på MALOGO, enten
har hatt en jobb der Logopedikompetansen har vært etterspurt eller har fått tilbud om stilling eller
fullført studium. Dette i kombinasjon med mulige stipendordninger, eller fri med lønn for å følge
undervisningen som er samlings- og nettbasert gir ett svært sterkt incentiv til å fullføre.
I det videre arbeidet vil det ut fra materialet fokuseres på å identifisere- og igangsette tiltak for å øke
fullføringsgraden ved Nord universitet.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

18/03382-6
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
05.06.2019

KVALITETSSIKRING INFORMASJON OM STUDIETILBUD
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber fakultetene følge opp tilbakemelding fra studiebarometeret og
arbeide videre med kvalitetssikring av informasjon om studietilbud.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Informasjon om studietilbud er et av de større avvik som fremkommer fra
studiebarometeret. Prorektor orienterer mer om saken i møtet.

Vedlegg:
Skriv her
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang
Styret

Studiebarometeret 2018 - resultater og oppfølging

18/03382-4
Levi Gårseth-Nesbakk
Lars Røed Hansen

06.03.2019

Sak 29/2019

Møtedato
06.03.2019

STUDIEBAROMETERET 2018 – RESULTATER OG OPPFØLGING
Vedtak:
1. Styret tar resultater fra Studiebarometeret 2018 til etterretning.
2. Styret ber rektor om å følge opp resultatene fra Studiebarometeret i henhold til
vedlagte plan med mål om at skåren på Studiebarometeret minst kommer opp på
nasjonalt gjennomsnitt for «jeg er alt i alt fornøyd med det studiet jeg går på».
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Saksframstilling
Bakgrunn og sammendrag
Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres på høsten hvert år.
Studenter på 2. året på bachelorstudier og på 2. året på masterstudier blir spurt en rekke
spørsmål om studiet de går på og om læringsmiljøet. På mange av spørsmålene svarer
studentene ut fra en Likert-skala som går fra 1 (lite fornøyd) til 5 (veldig fornøyd). Flere
delspørsmål slås sammen til indekser av hovedområder. Studentene gir også en
totalvurdering av studieprogrammet sitt ved å svare på spørsmålet «jeg er alt i alt fornøyd
med det studiet jeg går på». Svarresultater på studieprogrammer med få svar offentliggjøres
ikke. Studieprogrammer slås sammen til en samlet institusjonsskår.
Studiebarometeret 2018 viser at studentenes totalvurdering («jeg er alt i alt fornøyd med
det studiet jeg går på») har gått ned fra 4,0 til 3,9 fra 2017 til 2018. Samtidig svarer
studentene samlet 4,5 på spørsmålet om de går på det studieprogrammet de helst vil gå på.
Studiebarometeret viser generelt små endringer fra i fjor, men at universitetet ligger rett
under landsgjennomsnittet på flere sentrale områder. Som i tidligere år er studentene mest
fornøyd med studieprogrammets arbeidslivsrelevans, fulgt av studieprogrammets evne til å
inspirere. Studentene er fremdeles minst fornøyd med sine muligheter til medvirkning og
med flere aspekter ved undervisning og veiledning.
2018-undersøkelsen viser at vi har mye å hente på erfaringsdeling internt. På flere fagfelt er
det stort forskjeller i tilbakemeldingene innenfor samme utdanningsområde og på tvers av
studiesteder. For å videreutvikle utdanningskvaliteten på tvers av fakultetene er det derfor
behov for en tydelig oppfølging av resultatene fra Studiebarometeret som innrettes mot
hvert fakultet, med tilhørende analyser, vurderinger av tiltak og utarbeidelse av
handlingsplan. Det er særlig viktig å følge tettere opp studieprogrammer som har lav
totalskår, som viser en negativ historisk utvikling, som har stor variasjon på tvers av
studiesteder og som har en særskilt strategisk betydning for universitetet.
Innledning
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 videreutvikle utdanningskvaliteten. En oppfølging på tvers av
fakultetene vil kunne forsterke en felles kultur for kvalitet.
Saksframlegget gir en gjennomgang av svarprosent, totalskår (generell tilfredshet),
hovedområder, sterke og svake sider, største avvik fra nasjonale gjennomsnitt, særlig avvik
fra nasjonalt gjennomsnitt på organiseringen av studieprogrammet, generell tilfredshet med
organiseringen av studiet, studier med indikasjoner på veldig høy kvalitet og utilstrekkelig
kvalitet – ut fra totalskår, samt utdanninger innen samme fagområde med større variasjon
mellom studiestedene. Avslutningsvis kommenteres det på videre oppfølging av resultatene
fra Studiebarometeret.
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Svarprosent
Svarprosenten varierer mellom fagområdene og man ser at fakultetene og
studieprogrammene der man har gått aktivt inn i klassene har en høyere svarprosent enn
andre. Dette er spesielt merkbart på FBA som har en betydelig høyere svarandel enn de
andre fakultetene. Det krever motivasjonsarbeid å få mange studenter til å svare. For å få en
bedre forståelse av utdanningskvaliteten vil det være viktig å jobbe enda mer bevisst for å
oppnå høyere svarprosent.
2017
2018
Svar Prosent Svar Prosent
130 54%
176 69%

Fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur - FBA

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag – FLU 286

58%

191

42%

Fakultet for samfunnsvitenskap – FSV
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap - FSH

161
265

38%
47%

197
249

39%
40%

Handelshøgskolen – HHN
Institusjonen totalt
Nasjonalt

285 46%
1109 48%
48%

174
987

43%
44%
48,3%

Totalskår (generell tilfredshet)
HHN og FSV viser en positiv utvikling i perioden 2016 – 2018. FBA viser en forholdsvis jevn
utvikling, mens både FSH og FLU viser en negativ tendens i perioden, sett ut fra totalskåren.
Samtlige fakultet viser sterke og stabile tall mht. at studentene går på det studieprogrammet
de helst vi gå på.

FAKULTET

Jeg er, alt i alt,
tilfreds med
studieprogrammet
jeg går på
2016 2017 2018

Jeg går på det
studieprogrammet
jeg helst vil gå på
2016

2017

2018

15 Handelshøgskolen

3,9

4,0

4,2

4,4

4,3

4,5

25 Fakultet for samfunnsvitenskap

3,7

3,8

4,0

4,4

4,3

4,5

35 Fakultet for biovitenskap og akvakultur

4,0

4,1

3,9

4,5

4,5

4,5

45 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

4,2

4,1

3,9

4,6

4,6

4,6

55 Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

4,1

3,9

3,7

4,5

4,6

4,3

Gjennomsnitt

4,0

4,0

3,9

4,5

4,5

4,5

Nasjonalt gjennomsnitt

4,1

4,4

Hovedområder
Studiebarometeret er gruppert i spørsmålsbatteri som sammenfatter ulike deler av
studiehverdagen. Hovedtrekkene er vist nedenfor, ut fra 2018-tall. Manglene talloppføring
betyr at spørsmålet ikke er aktuelt for fakultetet (spørsmål om obligatorisk praksis ved HHN
og FBA). Fakultetene viser en jevn tendens innen eget engasjement,
læringsmiljø/infrastruktur og forventninger fra faglig ansatte. Det er størst differanse
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mellom fakultetene på områdene organisering, praksis, tilbakemelding og veiledning, samt
undervisning. Her bør det absolutt være et potensial for forbedring og læring på tvers av
fakultetene. Et særskilt forbedringsområde gjelder organisering med variasjon fra 3,8 (HHN)
til 3,0 (FSH). Områdene som trekker mest ned, sammenlignet med nasjonale tall, er
organisering og praksis. Praksisfeltet fordrer også grundigere analyser hvor to av tre fakultet
ligger betydelig under nasjonalt gjennomsnitt. Områdene som er lavest for Nord er
medvirkning (3,2), etterfulgt av organisering, praksis og tilbakemelding og veiledning (alle
3,3). Medvirkning er en generell utfordring i UH-sektoren, men vi må her se på hvordan den
faktiske medvirkningen kan bedres og ikke minst hvordan studentene kan bli bedre
informert om mulighetene de har til medvirkning og hva som faktisk ligger i begrepet
medvirkning.
Indeks

HHN

FSV

FBA

FSH

FLU

Nord

Norge

Diff.

Indeks Eget engasjement

3,6

3,7

3,5

3,6

3,5

3,6

3,6

0

Indeks Faglig og sosialt læringsmiljø +
fysisk læringsmiljø og infrastruktur
Indeks Inspirasjon

3,8

3,8

3,8

3,6

3,8

3,7

3,8

-0,1

4

3,9

3,8

3,7

3,6

3,8

3,9

-0,1

Indeks Medvirkning

3,1

3,4

3,3

3

3

3,2

3,3

-0,1

Indeks organisering

3,8

3,6

3,4

3

3,1

3,3

3,5

-0,2

3,5

3,1

3,3

3,5

-0,2

Indeks Praksis

2,5

Indeks Relevans

3,3

3,4

3,3

3,7

3,7

3,5

3,4

0,1

Indeks Tilbakemelding og veiledning

3,6

3,4

3,3

3

3,3

3,3

3,3

0

Indeks undervisning

3,9

3,8

3,7

3,4

3,6

3,6

3,7

-0,1

Indeks eksamen og andre
vurderingsformer
Indeks forventninger fra faglig ansatte

4,1

4,1

3,9

3,8

4

4

4

0

3,7

3,7

3,5

3,8

3,7

3,7

3,7

0

Sterke og svake sider
Topp og bunn resultater viser svar på enkeltspørsmål som kommer bra og dårlig ut. Størst
tilfredshet er det med valg av studieprogram og infrastruktur og sammenheng i studiet og
dertil relevans for læring (bl.a. læringsutbytte og vurderingsordninger). Forhold det er lavest
tilfredshet med inkluderer særlig ulike former for tilbakemelding, mulighet for å gi innspill og
tilretteleggingen. Det er klare forbedringsmuligheter både for administrasjon og faglig
ansatte ut fra resultatene på disse spørsmålene.
Topp/bunn
hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg går på det
studieprogrammet jeg helst vil gå på
Hvor tilfreds er du med: - Bibliotek og bibliotekstjenester
I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer
hittil i studieprogrammet ditt: - Har handlet om sentrale deler av lærestoffet
(pensum)
I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer
hittil i studieprogrammet ditt: - Har krevd forståelse og resonnement

Poeng
4,5
4,2

4,1
4,1
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I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer
hittil i studieprogrammet ditt: - Har gjort det mulig å bruke det du har lært i
studiene dine
(…)
I hvilken grad opplever du følgende? - Studentene har mulighet for å gi innspill på
innhold og opplegg i studieprogrammet
Hvor tilfreds er du med: - Den administrative tilretteleggingen av
studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.)
Hvor tilfreds er du med følgende: - Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte
på arbeidet ditt
I hvilken grad opplever du det følgende? - Det legges godt til rette for at jeg kan
knytte kontakter i arbeidslivet
I hvilken grad opplever du følgende? - Studentenes innspill blir fulgt opp av
institusjonen

Studiebarometeret 2018 - resultater og oppfølging

4,1

3,2
3,2
3,1
2,9
2,9

Største avvik fra nasjonale gjennomsnitt
Mange av de svake og sterke sidene er like over hele landet. Det er derfor interessant å
sammenligne med andre utdanningsinstitusjoner. Det største positive avviket vedrører
informering om hvordan studentenes kompetanse kan brukes i arbeidslivet. Størst negativ
avvik gjelder tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet. Deretter følger hvor
faglig utfordrende studieprogrammet er, administrativ tilrettelegging og kvaliteten på
informasjon om studieprogrammet (samt totalskåren).

Spørsmål
hvilken grad opplever du det følgende? - Jeg får god informasjon om
hvordan min kompetanse kan brukes i arbeidslivet
Hvor tilfreds er du med følgende: - Medstudenters evne til å gi
konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt
Hvor tilfreds er du med: - Lokaler for undervisning og øvrigstudiearbeid
Hvor tilfreds er du med: - Bibliotek og bibliotekstjenester
I hvilken grad opplever du det følgende? - Jeg får kompetansesom er
viktig i arbeidslivet
(…)
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg er, alt i alt,
tilfreds med studieprogrammet jeg går på
I hvilken grad mener du at studieprogrammet: - Er fagligutfordrende
Hvor tilfreds er du med: - Den administrative tilretteleggingen av
studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.)
Hvor tilfreds er du med: - Kvaliteten på informasjonen om
studieprogrammet
Hvor tilfreds er du med: - Tilgjengeligheten på informasjon om
studieprogrammet

Avvik nasjonalt
snitt
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1

-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,3
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Særskilte avvik fra nasjonalt gjennomsnitt på organiseringen av studieprogrammet
Tre av spørsmålene med størst negativt avvik fra nasjonalt gjennomsnitt er knyttet til
organisering. Underlagsmaterialet viser at profesjonsstudiene gjør det svakere på disse
spørsmålene også nasjonalt. Universitetets tyngde på disse fagområdene preges av dette.
Nord har svake resultater på tilgjengelig info om studieprogrammene (-0,3 ift. nasjonale tall).
Det var like negativt i fjor. En mulig forklaring kan være en del endringer i studieportefølje i
forbindelse med fusjonsarbeid og ryddig i studieportefølje. Den administrative
tilretteleggingen er 0,2 under landsgjennomsnittet og viser en forverring (-0,1) siden 2017.
Dette kan også henge sammen med fusjonsarbeid og dertil konsekvenser, for eksempel
systemendringer, utskiftning av administrativt personal og knapphet på administrative
ressurser. Vi vet imidlertid for lite om hva som er årsaken til dette. Dette må undersøkes
nærmere.
Kvaliteten på info om studieprogrammet er 0,2 lavere enn landsgjennomsnittet, men viser
en forbedring siden 2017 (+0,1). Faglig sammenheng mellom emnene i studieprogrammet
viser en forbedring og er nå på linje med nasjonalt gjennomsnitt.

Generell tilfredshet med organiseringen av studiet

Tabellen nedenfor bryter ned tallene og gir en bedre forståelse av den svake skåren på
administrativ tilrettelegging. Den varierer mellom 3,8 (HHN) og 2,6 (FSH). Det er de
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praksistunge fakultetene FSH og FLU som får dårligst resultater her (hhv. 2,6 og 2,9).
Studenters misnøye med tilrettelegging av praksis kan være en del av forklaringen, men
dette må undersøkes nærmere. Det er noe variasjon i den faglige sammenhengen mellom
emnene i studieprogrammet. Det kan være lettere å lykkes med dette for fakultet som har
større/færre emner i hvert semester. Forskjellen mellom fakultetene mht. tilfredshet er
større når det gjelder tilgjengeligheten og kvaliteten på info om studieprogrammet.

Generell tilfredshet med organiseringen av studiet
Indeks organisering
Den administrative tilretteleggingen av
studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.)
Hvor tilfreds er du med: Den faglige sammenhengen
mellom emnene i studieprogrammet Med faglig
sammenheng mener vi at emnene utfyller hverandre
og gir god faglig progresjon.
Hvor tilfreds er du med: Hvordan
høyskolen/universitetet organiserte praksisopplæringen
Hvor tilfreds er du med: Tilgjengeligheten på
informasjon om studieprogrammet
I hvilken grad mener du at studieprogrammet: Er faglig
utfordrende
Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet

HHN
3,8

FSV
3,6

FBA
3,4

FSH
3,0

FLU
3,1

Total
3,3

3,8

3,5

3,2

2,6

2,9

3,2

4,0

3,8

3,6

3,5

3,5

3,7

3,2

2,8

3,0

2,7
3,7

3,5

3,4

3,0

3,0

3,3

4,3

4,1

4,1

4,2

4,0

4,1

3,6

3,5

3,3

3,0

3,0

3,3

Studier med indikasjoner på veldig høy kvalitet og utilstrekkelig kvalitet – ut fra totalskår
Blant utdanninger med veldig god tilbakemelding og der vi ligger høyt i forhold til tilsvarende
program nasjonalt er bachelor i engelsk (4,9), master i klinisk sykepleie (4,4) og master i
kunnskapsledelse (4,5). Det er også flere MBA-programmer ved Handelshøgskolen som gjør
det bra (ligger på 4,3 – 4,5).
Studier med under 3,2 på totalskåren
Som vist i tabellen nedenfor hadde flere studier i 2018 under 3,2 på spørsmålet «jeg er alt i
alt fornøyd med studiet jeg går på». Tabellen viser 17 utdanninger som har ligget under
denne terskelverdien, fem av disse to eller tre ganger. FBA er det eneste fakultetet som ikke
har studieprogrammer i tabellen nedenfor. HHN har hatt noen, men har ikke havnet på
listen i 2018.
Fak.
HHN
HHN
HHN
HHN
FSV
FSV
1

STUDIEPROGRAM
INSBA Bachelor i informasjonssystemer, Mo i Rana1
MASIK Master i beredskap og kriseledelse, Bodø
MBATEK MBA i teknologiledelse, Mo i Rana
TLB Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet, Stjørdal
673 Bachelor i spill og opplevelsesteknologi, Steinkjer
BABEV Bachelor i barnevern, Bodø

Ombygd til Bachelor i digital økonomi og organisasjon fra H18

2016
3,1
2,8
3,9

2017
3,2
3,0
2,5
2,6
3,5 3,0
3,6 3,7

2018

4,4
4,0
3,0
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FSV
FSV
FSV
FSH
FSH
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU

BAGEO Bachelor i geografi, Steinkjer
BAHRM Bachelor i Human Resource Management (HRM), Bodø
BAJOU Bachelor i journalistikk, Bodø
BASYS Bachelor i sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert
MASYK Master i klinisk sykepleie, Bodø
BAIDR Bachelor i idrett, Bodø
BLU Bachelor barnehagelærerutdanning, Bodø
BLU-NT Bachelor barnehagelærerutdanning, Levanger
BLUV Bachelor barnehagelærerutdanning, Vesterålen
(MA)GLU5-10 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, Bodø2
MALOGO Master i logopedi, Bodø

3,3
3,0
4,3
3,2
3,7
4,2
3,0
4,3

Studiebarometeret 2018 - resultater og oppfølging

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

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

2,8

Utdanninger innen samme fagområde med større variasjon mellom studiestedene
Studiebarometeret viser at universitetet har store variasjoner med tilfredsheten innenfor
samme utdanningsområde. For eksempel, på grunnskolelærerutdanningen for 5–10. trinn
hadde Nord både 1. og 2. plassen, men også 17. plassen av 17 grunnskolelærerutdanninger
som nådde terskelverdien for publiseringer. Det er også voldsomt stor variasjon mellom
grunnskolelærerutdanning master 1–7, fra 2,8 (Levanger) til 4,1 (Nesna). Bachelor i
sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert, Mo i Rana kommer spesielt dårlig ut med 2,3. Dette
henger nok blant annet sammen med misnøye med organiseringen av praksisplasser.

Rangering
Utdanninger innen samme fagområde med 0,5 eller mer i differanse nasjonalt Alt i alt
Grunnskolelærerutdanning master 1-7, Nesna
5 av 18
4,1
Grunnskolelærerutdanning master 1-7, Bodø
13 av 18
3,6
Grunnskolelærerutdanning master 1-7, Levanger
18 av 18
2,8
Grunnskolelærerutdanning master 5-10, Levanger
1 av 17
4,4
Grunnskolelærerutdanning master 5-10, Nesna
2 av 17
4,1
Grunnskolelærerutdanning master 5-10, Bodø
17 av 17
2,6
Bachelor i sosialt arbeid, deltid - Mo i Rana
2 av 14
4,5
Bachelor i sosialt arbeid, Bodø
10 av 14
4
Bachelor i sykepleie, Levanger
15 av 38
4,2
Bachelor i sykepleie, Namsos
15 av 38
4,2
Bachelor i sykepleie, Mo i Rana
22 av 38
4
Bachelor i sykepleie, Bodø
31 av 38
3,7
Bachelor i sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert, Mo i Rana
38 av 38
2,3

Videre oppfølging

2

Ny rammeplan
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Resultatene fra studiebarometeret viser at det er flere positive resultater, men også sentrale
utfordringer og for lave tall på flere områder. Noen av disse bør det være forholdsvis enkelt
å gjøre noe med, herunder informering om studieprogrammene. Det er laget en plan for
oppfølging av hvert enkelt fakultet, ledet av prorektor utdanning. Dette vil gjøre det lettere å
lære på tvers av fakultetene og vil være et ledd i arbeidet med å bygge en felles kultur for
kvalitet i utdanningen.
I forbindelse med resultatene fra Studiebarometeret har fakultetene blitt bedt om å melde
tilbake til prorektor om hva de er særlig fornøyde med, utfordringer de står overfor og tiltak
de anser som aktuelle. Dette skal gjennomføres med utgangspunkt i planen nedenfor.
Prosessen må involvere studenter og ses i sammenheng med diskusjoner av studieportefølje
og gjennomgang av denne.
Fase
Tema
Fase 1a Fakultetene analyserer tallene og fremmer synspunkter
på hva de er særlig fornøyd med og hva det er viktig å
forbedre
Fase
Prorektors oppfølgingsmøte med fakultetene –
1b
Overordnet gjennomgang av tallene og foreløpige
analyser
Fase 2a Fakultetene utreder tiltak og lager en handlingsplan
Fase
Frist, innsending av handlingsplan (handlingsplan sendes
2b
til prorektor utdanning)
Fase 3a Implementering av tiltak
Fase
Prorektors oppfølgingsmøte med fakultetene – del 2 –
3b
Studiebarometer sett ift. studiestart; forberedelser,
informering og plan for høyere svarprosent høst 2019
Fase 4 Fakultetene fortsetter implementering av
forbedringstiltak og høy svarprosent
Fase 5 Umiddelbart etter at resultatene fra studiebarometeret
for 2019 bekjentgjøres må fakultetene sette seg godt inn
i tallene og informere prorektor utdanning om sine
foreløpige analyser og tiltak, i god tid før offentliggjøring
av tallene.

Frist/tidsperiode
Februar-tidlig mars

Utgangspunkt i uke
11, 2019
Mars – april 2019
30.04.19
Våren 2019
Juni 2019 –
utgangspunkt i uke
23-24
Høst 2019
Januar 2020
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/02152-43
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
05.06.2019

KOMMUNIKASJONSPLAN FOR NORD UNIVERSITET - INNSPILL FRA
UTDANNINGSUTVALGET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber om at innspill slik de fremkom i møtet, tas med i det videre arbeid
med kommunikasjonsplan for Nord universitet.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Saken ble utsatt fra møte 2. mai (sak 23/19) da Utdanningsutvalget ville ha mer informasjon
om saken før eventuelle inspill.
Rådgiver Kristine Solli ved kommunikasjonsenheten vil orientere om saken i møtet.

Vedlegg:
Forslag kommunikasjonsplan
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Forslag til kommunikasjon med studenter

Utkast 1

Formål

Kanaler

Fra hvem i Nord

Informere om studier,
studiemuligheter,
studieprogram og opptak

Nord.no. Studiekatalog, face to
face, facebook

Adm, studentambassadører,
fakultet/avdeling(FAG),
servicetorg

Timeplan og endringer i
timeplan, informasjon til
besøkende,
gjesteforelesninger,
konferanser

Timeedit, Canvas, student-epost, servicetorg (utskrift og
timeplanskjermer)

Timeplanansvarlig på
fakultet/avdeling (FAG)
ADMIN
Fakultets-/avdelingsansvarlig

Faglig info, innleveringer,
arbeidskrav

Canvas, face to face, studente-post

Hasteinfo fra faglærere og
universitetet
Hasteinfo fra studietjenesten,
blant annet sensur,
forsinkelser
Informasjon om obligatorisk
innleveringer og arbeidskrav

SMS, Canvas og student-e-post

Servicetorg
Faglærer, emneansvarlig på
fakultet/avdeling (FAG)

SMS, Canvas og student-e-post

Adm, faglærer, emneansvarlig
på fakultet/avdeling (FAG)
Adm

Studentweb, Canvas, studente-post

Adm, faglærer, emneansvarlig
på fakultet/avdeling (FAG)

Eksamensinformasjon,
sensurdato, karakterutskrift

Studentweb,
vitnemålsportalen

Informasjon om tilrettelegging
av eksamen og undervisning

Nord.no

Informere om studentkort,
semestermerke, bekreftelser
(studiebekreftelse,
politiattester)

Nord.no, servicetorg

Eksamenskontor, Adm,
emneansvarlig på
fakultet/avdeling (FAG)
Adm, studentorganisasjonen,
studieveileder,
eksamensenheten
Adm, servicetorg

Tilbud og tjenester i
universitetsbiblioteket

Nord.no, face to face,
Facebook(UB), infoskjermer

Adm, bibliotekstjenesten

Informasjon om,
studentboliger, rådgivning og
helsetjenester i regi av
Studentinord

Studentinord.no, nord.no

Studentinord, adm

Merkevarebygging på
studienivå

Facebook, sosiale medier og
digitale nettaviser

Adm, fakultet/avdeling

Informasjon til studenter i løp

Nord.no student-fane

Adm
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Informasjon om studiestedet
til nye og potensielle studenter
Infoskjermer
Informasjon om kurs, sosiale
tjenester, arrangementer, hva
skjer i dag (Trøndelag)
Enkeltvedtak studentsaker,
svar på klager, vitnemål
Informasjon om opptak og
studentnummer før studenten
er semesterregistrert

Nord.no studentlivs-fane, face
to face
Infoskjerm i Trøndelag,
Studentinords skjermer

Adm, studentambassadører

Brev/digipost, P360

Adm, (eksamenskontoret)

Informasjon på privat e-post

Adm, (opptakskontoret)

Hentebeskjed og purringer fra
biblioteket

Informasjon på privat e-post
(jobber med å endre systemet,
student-e-post)
Kun i spesielle tilfeller, for
eksempel for å svare på eposten du får henvendelse på.
Oppfordre til å sende på ny fra
student-e-post eller gi beskjed
at du har svart på student-epost

Bibliotekstjenesten

Informasjon på privat e-post

Studentinord, serviceorg
(Trøndelag)
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/01714-7
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 05.06.2019

Møtedato

UTDANNINGSSEMINARET 2019 - FORSLAG PROGRAM
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar innspill til program for Utdanningsseminaret 2019 som
framkommet i møtet, og ber Programkomiteen ferdigstille programmet i løpet av juni
måned.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Det vises til Utdanningsutvalgets sak 13/2019 (møte 28. februar).
Årets Utdanningsseminar er fastsatt til 2. og 3. oktober 2019, og avholdes på studiested Steinkjer.
Hovedtema er Kultur for kvalitet i utdanningen. Målgruppen er studieprogramansvarlige (SPA) og
fakultetenes prodekaner utdanning. Det er også nyttig om fakultetsadministrasjonen er representert.
Det er etablert en programkomite bestående av følgende;
• Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor utdanning
• Marit Bjørnevik, FBA
• ?, FLU
• Linda Amundstuen Reppe, FSH
• Hugo Nordseth, FSV
• Bjørn Willy Åmo, HHN
Det har dessverre ikke lyktes Studieavdelingen å invitere til / få avholdt møte i programkomiteen.
Dette må imidlertid ha prioritet tidlig i juni, slik at ferdig program kan sendes ut til alle SPA før siste
del av juni måned.
Utdanningsutvalget inviteres til å komme med innspill til program for kommende
Utdanningsseminar, slik at Programkomiteen kan ha dette med i videre arbeid.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/01173-44
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
05.06.2019

MØTEPLAN FOR UTDANNINGSUTVALGET - HØSTSEMESTER 2019
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for høsten 2019:
•
•
•

19. september, skype-møte, kl. 09.00 – 13.00
31. oktober, fysisk møte Bodø, kl. 11.00 – 16.00
05. desember, fysisk møte Stjørdal, kl. 11.00 – 16.00
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Sammendrag
Skriv her.

Saksframstilling
Bakgrunn

Drøfting

Vurdering

Vedlegg:
Skriv her
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/00873-29
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 05.06.2019

Møtedato
05.06.2019

NY INTRANETTSIDE OM STUDIEPORTEFØLJE (FERDIG UTVIKLET OG
OPPDATERES JEVNLIG)
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Studieavdelingen har nylig utviklet egen webside på intranettet om studieportefølje. Lenke
til websiden; https://norduniversitet.sharepoint.com/Verktoy/studieadministrasjon/Sider/Studieportefolje.aspx
Studieporteføljen er den samlede oversikten over de studieprogrammer som Nord
universitet tilbyr sine studenter. Beslutning om studieportefølje og beslutning om eventuelle
endringer, for eksempel trekk av opptak til et program på grunn av for få søkere, er meget
viktige beslutninger med mange konsekvenser.
Websiden inneholder informasjon om vedtatt studieportefølje for det enkelte studieår siden
universitetets opprinnelse, samt oversikt over følgende (som inngår i styrets vedtak);
• nye studieprogram
• studieprogram med navneendringer
• nedlagte studieprogrammer
For studieåret 2019-2020 presenteres også oversikt rektors vedtatte endringer av
studieporteføljen (trekk fra opptak). Oversikten oppdateres ved endringer. Så langt har
rektor gjort 8 vedtak om endringer (berører 12 studieprogrammer og 325 studieplasser).
Nedenfor er skjermprint av websidens forside samt oversikt over endringer av vedtatt
studieportefølje for studieåret 2019-2020;
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/01656-1
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 05.06.2019

Møtedato
05.06.2019

NY INTRANETTSIDE OM UTDANNINGSFAGLIG KOMPETANSE
Forslag til vedtak:
Skriv inn forslag til vedtak.
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Sammendrag
Skriv her.

Saksframstilling
Bakgrunn

Drøfting

Vurdering

Vedlegg:
Skriv her
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/01656-1
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 05.06.2019

Møtedato
05.06.2019

NY INTRANETTSIDE OM UTDANNINGSFAGLIG KOMPETANSE (UNDER
UTVIKLING)
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering
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Saksframstilling
Bakgrunn
Studieavdelingen arbeider med utvikling av egen webside om utdanningsfaglig kompetanse, som er
planlagt publisert innen kort tid. Bakgrunn for dette arbeidet er blant annet;
•

Ut fra forventninger og forslag i stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning
(Kunnskapsdepartement, 2016-2017), skal lærestedene utvikle kvaliteten i egne
studieprogram, herunder styrke den pedagogiske og didaktiske kompetansen til eget
fagpersonale.

•

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften, sist
endret 07.02.2017), har egen bestemmelse om utdanningsfaglig kompetanse;
§ 2.3 (2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
Det følger av kravet at institusjonene må sikre fagmiljøets utdanningsfaglige kompetanse (jf.
Forskrift om ansettelse og opprykk §§ 1-2 til 1-7) og aktivt legge til rette for utvikling av
denne kompetansen. Den utdanningsfaglige kompetansen må være tilpasset studiets
egenart, organisering og nivå.
Utdanningsfaglig kompetanse omfatter i denne forskriften UH-pedagogikk og didaktikk, og
inkluderer også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring.

Websiden om utdanningsfaglig kompetanse er tenkt som en ressursside på intranett (ala websiden
om Studieportefølje presentert i forrige sak);
•
•

•

•

Oversikt over gjeldende nasjonale og lokale bestemmelser om utdanningsfaglig kompetanse
Oversikt over gjennomførte utredninger om utdanningsfaglig kompetanse, eksempelvis:
o Arbeidsgruppe 1 – Universitetspedagogisk basiskurs (UH ped basiskurs)
o Arbeidsgruppe 2 – Annen dokumentasjon, erfaren underviser
o Arbeidsgruppe 3 – Meritteringsordning
Oversikt over og visualisert sammenheng mellom ulike pågående utredninger /
arbeidsgrupper / nettverk mv, eksempelvis:
o Arbeidsgruppe dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse, herunder
utdanningsfaglig CV
o Arbeidsgruppe utvikling av kurstilbud for utdanningsfaglig kompetanse
o Pedagogisk nettverk (medlemmer, mandat mv)
Oversikt over kurstilbud og påmelding/deltakerlister for eksempelvis:
o UH ped basiskurs
o Kurs for SPA
o Årlig Utdanningsseminar

Studieavdelingen tar gjerne imot innspill fra Utdanningsutvalget til videre arbeid med websiden.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/02152-45
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
05.06.2019

FØRSTEMESTERORDNINGEN
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar informasjon gitt i møtet til orientering

Saksframstilling
Bakgrunn
Studentprest Svein Valle orienterer om førstesemesterordningen i møtet.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/02152-46
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
05.06.2019

HØRING INNSPILL TIL STORTINGSMELDING ARBEIDSRELEVANS I HØYERE
UTDANNING
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar informasjon om saken gitt i møtet til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Prorektor orienterer om saken i møtet.

Vedlegg:
Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere
utdanning.
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Forsknings- og høyere utdanningsministeren

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

18/6637-1

10. april 2019

Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmelding om
arbeidsrelevans i høyere utdanning
Høyere utdanning skal bidra til at samfunnet videreutvikles, til å håndtere store
samfunnsutfordringer og til å gi arbeidslivet tilgang til kvalifisert arbeidskraft, slik at vi kan
sikre økonomien og velferden. Studentene som uteksamineres, har en viktig rolle for at ny
kunnskap skal komme virksomheter og samfunnet til nytte og for å omstille norsk arbeidsliv.
De er morgendagens gründere, medarbeidere og ledere.
Ett av regjeringens viktigste prosjekter er å øke kvaliteten i høyere utdanning. Grunnlaget for
vår politikk ligger i Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet (Kvalitetsmeldingen) og Meld.
St. 4 (2018–2019) Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.
Norsk høyere utdanning holder jevnt over god kvalitet, og i dagens arbeidsmarked med lav
arbeidsledighet får så å si alle med høyere utdanning jobb. Undersøkelser viser også at
arbeidsgiverne stort sett er tilfredse med kandidatenes kompetanse. Like fullt må kvaliteten
og relevansen i høyere utdanning heves, gitt utviklings- og omstillingsbehovene fremover og
de høye ambisjonene vi har på samfunnets og studentenes vegne.
Jeg vil derfor legge frem en stortingsmelding der ambisjonen er å styrke kvaliteten og
arbeidsrelevansen i utdanningene gjennom bedre og mer gjensidig samarbeid om
samfunnets kunnskapsbehov og studentenes læring. Meldingen skal etter planen legges
frem våren 2021. I tillegg til denne meldingen, foreløpig kalt arbeidsrelevansmeldingen, skal
regjeringen legge frem kompetansereformen Lære hele livet, som omhandler etter- og
videreutdanning, samt en stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet som også vil

Postadresse: Postboks 8119 Dep 0032 Oslo
Kontoradresse: Kirkeg. 18 Telefon* 22 24 90 90
Org no.: 872 417 842
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berøre samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidsliv. Arbeidsrelevansmeldingen vil
sees i sammenheng med begge disse.
I arbeidet med denne stortingsmeldingen ønsker jeg god dialog med studenter, universiteter
og høyskoler, arbeidslivet og øvrige aktører. Denne innspillsinvitasjonen er et ledd i dialogen.
Jeg har identifisert noen utfordringer arbeidsrelevansmeldingen må belyse:
- Arbeidsmarkedet er i omstilling, og kompetansebehovene endrer seg. Gapet mellom
hva studentene lærer og hvordan de lærer og behovene i fremtidens arbeidsliv må
ikke bli for stort.
- Overgangen fra høyere utdanning til arbeid er vanskelig for noen grupper. For
kandidater fra noen av de disiplinbaserte utdanningene vedvarer den vanskelige
arbeidsmarkedssituasjonen.
- Tilgangen til praksisplasser er for lav i mange studier, og kvaliteten på praksisen
varierer.
- Det benyttes i for liten grad studentaktive lærings- og vurderingsformer som gir
kandidatene ferdigheter som er viktige i arbeidslivet.
- Innovasjon og entreprenørskap vektlegges for lite i høyere utdanning.
- Det er et vedvarende problem at mange studenter ikke fullfører studiene.
- Mange studenter synes de ikke får god nok informasjon om hvordan de kan bruke
kompetansen sin i arbeidslivet. Karriereveiledningen og informasjonen til studentene
bør styrkes.
- Universitetenes og høyskolenes Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) fungerer i
varierende grad. RSA har hatt beskjeden effekt i utviklingen av studietilbudene.

Ambisjoner for arbeidsrelevansmeldingen
Ambisjonen for stortingsmeldingen er å styrke kvaliteten og arbeidsrelevansen i høyere
utdanning. Studentene skal forberedes bedre på arbeidslivet og arbeidslivet skal få tilgang
på relevant kompetanse som kan bidra til utvikling og omstilling.
Ambisjonene skal nås gjennom:
- bedre og mer gjensidig samarbeid mellom universiteter og høyskoler og
arbeidslivet om samfunnets kunnskapsbehov, utviklingen av høyere utdanning og
studentenes læring
- å styrke kvaliteten på praksis i utdanninger med mye obligatorisk praksis
- å styrke arbeidstilknytningen i utdanninger som har svak arbeidstilknytning i dag,
inkludert gjennom økt bruk av praksis
- å styrke innovasjon og entreprenørskap i høyere utdanning
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Spørsmål
Spørsmålene under skal være åpne nok til at dere kan gi oss de innspillene og refleksjonene
som dere mener viktige. Jeg ønsker kortfattede svar og ber om at innspillet ikke overskrider
20 sider.
Fra universitetene og høyskolene ber jeg om styreforankrede svar. Jeg ber også om at dere
legger til grunn at eventuelle endringer skal kunne gjennomføres innenfor dagens
økonomiske rammer. Jeg ser gjerne at innspill fra studentinnovasjons- og
entreprenørskapsmiljøene også reflekteres i innspillet fra institusjonene.

1. Hovedutfordringer som bør omtales i meldingen
I teksten over har jeg trukket opp utfordringer knyttet til arbeidsrelevans i høyere utdanning.
Er dere enige i at dette er sentrale utfordringer? Hva vil dere eventuelt fremheve for å
supplere eller korrigere utfordringsbildet?
Hvordan mener dere de store omstillingene vi står overfor (digitalisering, grønt skifte,
migrasjon, etc.) påvirker samfunnets kompetansebehov, og hvordan bør arbeidslivet og
utdanningsinstitusjonene samarbeide for å møte disse?

2. Samarbeid om høyere utdanning
Hvordan samarbeider institusjonen strategisk med arbeidslivet om utvikling av
studieporteføljen?
Hvilke former for utdanningssamarbeid mellom institusjonen og arbeidslivet fungerer godt, og
hvilke fungerer mindre godt?
Kvalitetsmeldingen har forventninger om at studieprogrammer skal utvikles i samarbeid med
arbeidslivet. Hvordan arbeider institusjonen for å realisere disse forventningene?
Hvordan arbeider institusjonen med å få arbeidslivet til å tilby muligheter for praksis? Hva
trengs for å få flere studenter ut i praksis?
Hvilke erfaringer har institusjonen med å utvikle samarbeid mellom høyere utdanning og
arbeidsliv gjennom internasjonale programmer og samarbeidsarenaer (f.eks. EUprogrammer eller strategiske partnerskap med institusjoner i andre land)?
Hvordan kan universitetene og høyskolene bidra til at arbeidslivet får bedre kunnskap om
kandidatenes kompetanse, inkludert for ph.d.-kandidatene? Hvordan fungerer
læringsutbyttebeskrivelsene i kommunikasjonen med arbeidslivet?
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3. Samarbeid om studentenes læring
Universiteter og høyskoler samarbeider med arbeidslivet om studentenes læring på mange
måter (for eksempel ved bruk av praksis, reelle oppgaver fra arbeidslivet, gjesteforelesere,
delte stillinger, etc.). Hva er erfaringene med og omfanget av slikt samarbeid? Hvordan kan
slikt samarbeid bygges ut?
Hvordan arbeider institusjonen med å rekruttere undervisere med erfaring fra arbeidslivet?
Hvordan kan universiteter og høyskoler og arbeidslivet samarbeide for å øke
arbeidsmarkedstilknytningen i studieprogrammene i disiplinfag, som for eksempel i
humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap?
Hva er de viktigste grepene for å sikre at studentene får god informasjon og veiledning om
hvordan de kan bruke kompetansen sin i arbeidslivet?
Innovasjons- og nyskapingskompetanse skal inngå i alle studieprogram, jf. Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk. Mange institusjoner har også egne studietilbud og
studentaktiviteter som bidrar til innovasjon og entreprenørskap. Hvordan arbeider
institusjonen for at studentene skal øke sin kompetanse på dette området?

4. Myndighetsnivå
Hva er barrierene for samarbeid i dagens system? Er det for eksempel forhold i lov og
forskrifter som hemmer samarbeid om utdanning mellom universiteter og høyskoler og
arbeidslivet?
Hvilke tiltak kan tilrettelegge for bedre samarbeid om høyere utdanning? Hva kan
myndighetene eventuelt bidra med?

5. Eksempler
Jeg ber om 1–3 eksempler på godt samarbeid med arbeidslivet om høyere utdanning. Jeg vil
at eksemplene også skal synliggjøre hvor omfattende samarbeidet er, for eksempel hvor
mange fagmiljø og/eller studenter som er involvert.

6. Supplerende spørsmål om kvalitet og relevans i obligatorisk praksis for helseog sosialfag- og lærerutdanning
Helse- og sosialfagutdanninger
Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis la grunnlaget for et
tettere samarbeid mellom tjenestene og universitetene og høyskolene om helse- og
sosialfagutdanningene for å møte tjenestenes kompetansebehov. Helse- og sosialfagutdanningene styres gjennom en felles rammeplan og nasjonale retningslinjer for den enkelte
utdanning. Styringssystemet skal sikre kvalitet og relevans i utdanningene og har som mål at
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utdanningene og tjenestene samarbeider mer om det faglige innholdet i utdanningene.
Universitets- og høgskolerådet sluttførte i 2016 et prosjekt (Praksisprosjektet) som belyste
flere utfordringer med praksisstudier i helse- og sosialfagutdanningene, og kom med forslag
til løsninger. God kvalitet i praksisstudiene er viktig for den totale kvaliteten på utdanningene.
Sett i lys av dette kunnskapsgrunnlaget, hva er de største utfordringene for et gjensidig
samarbeid mellom institusjonene og tjenestene? Hvilke tiltak kan være egnet for å løse
utfordringene?
Hva kjennetegner et velfungerende samarbeid mellom utdanningene og praksisfeltet, og
hvordan bidrar et slikt samarbeid til utvikling av utdanningene?
Hvordan kan samarbeidsavtalene mellom institusjonene og tjenestene bidra til økt kvalitet og
relevans i praksis i helse- og sosialfagutdanningene?
Hvordan bidrar samarbeidsorganer til å skape gode rammer for blant annet praksisstudier,
kombinerte stillinger, veilederkompetanse, FoU og tjenesteinnovasjon?
De nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger åpner for nye måter å gjennomføre
praksisstudier på. Hvordan ser institusjonen for seg at nye praksismodeller kan bidra til økt
læring og samarbeid mellom tjenestene og UH-sektoren?

Lærerutdanning:
Kvaliteten i lærerutdanning avhenger av innsats både fra lærerutdanningsinstitusjonene og
fra skolene og barnehagene der studentene har praksis. Et hovedgrep i strategien
Lærerutdanning 2025 er derfor styrket samarbeid mellom aktørene i lærerutdanningsfeltet og
partnerskap mellom skole- og barnehageeiere og lærerutdanningsinstitusjoner. For å følge
opp strategien er det opprettet to nye fora, et partssammensatt forum (NFLP) og et
ekspertråd (Faglig råd).
Hva er de viktigste utfordringene for et gjensidig samarbeid mellom aktørene i
lærerutdanningsfeltet og barnehageeierne, og hvordan kan de etablerte samarbeidsforaene
bidra til å møte disse?
Hva kjennetegner et velfungerende samarbeid mellom utdanningene og praksisfeltet, og
hvordan bidrar samarbeidet til utvikling av utdanningene?

Avslutning
En tilsvarende invitasjon til å gi skriftlige innspill er også sendt til aktørene i arbeidslivet (se
nettsiden for meldingen: regjeringen.no/arbeidsrelevans). Jeg vil også legge opp til
innspillsmøter i arbeidet med meldingen. De skriftlige innspillene og innspillsmøtene vil
utgjøre en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidsrelevansmeldingen.
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Jeg ber om at innspillene sendes til Kunnskapsdepartementets postmottak:
postmottak@kd.dep.no. Innspillene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på
stortingsmeldingens nettside. Nettsiden inneholder informasjon om arbeidet med
arbeidsrelevansmeldingen og vil bli oppdatert med relevante nyheter.
Frist for å sende innspill er 15. september 2019. Jeg mottar gjerne innspillene tidligere om
det er anledning til det.
Med hilsen

Iselin Nybø
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Adresseliste
Ansgar Teologiske
Høgskole
Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo
Association of Norwegian
Students Abroad
Atlantis Medisinske
Høgskole
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
BioCEED
Bjørknes høyskole
CEMPE
Center for Computing in
Science Education
Centre for Engaged
Education through
Entrepreneurship
Centre of Excellence in
Film and Interactive Media
Direktoratet for
internasjonalisering og
kvalitetsutvikling i høyere
utdanning
Dronning Mauds Minne
Høgskole for
barnehagelærerutdanning
Excellent Information
Technology Education
Fjellhaug Internasjonale
Høgskole
Forsvarets høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
vitenskapelig høgskole i
logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen for landbruk og
bygdeutvikling

Fredrik Fransons vei 4

4635

Postboks 6768 St. Olavs
plass
Storgt. 19

0130

KRISTIANSAND
S
OSLO

0184

OSLO

Postboks 4290 Nydalen

0402

OSLO

Postboks 5344
Majorstuen
Postboks 39

0304

OSLO

5841

BERGEN

Lovisenberggt. 13

0456

OSLO

Postboks 1048 Blindern

0316

OSLO

Norges
7491
teknisknaturvitenskapelige
universitet NTNU
Høgskolen i Lillehammer 2604

TRONDHEIM

Postboks 1093

5809

BERGEN

Thrond Nergaards veg 7

7044

TRONDHEIM

Norges
7491
teknisknaturvitenskapelige
universitet NTNU
Sinsenvn. 15
0572

TRONDHEIM

Postboks 800, Postmottak 2617
0442
Postboks 400
2418
Postboks 2110
6402

LILLEHAMMER
OSLO
ELVERUM
MOLDE

Arne Garborgsveg 22
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Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen for Ledelse og
Teologi
Høyskolen Kristiania
Komite for kjønnsbalanse
og mangfold i forskningen
Kompetanse Norge
Kriminalomsorgens
utdanningssenter
Kunsthøgskolen i Oslo
Lovisenberg diakonale
høgskole
MaTRIC
MF vitenskapelig høyskole
for teologi religion og
samfunn
Musikkteaterhøyskolen
Nasjonalt organ for
kvalitet i utdanningen
NLA Høgskolen
Nord universitet
Norges Dansehøyskole
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og
biovitenskapelige
universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisknaturvitenskapelige
universitet
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS
Høgskole
Norsk høgskole for
helhetsterapi
Norsk
studentorganisasjon

Postboks 500
Postboks 7030
Micheletsvei 62

6101
5020
1368

VOLDA
BERGEN
STABEKK

Postboks 236 Sentrum

0103

OSLO

Postboks 6853 St
Olavsplass
Lovisenberggaten 15 B

0130

OSLO

0456

OSLO

Postboks 5144 Majorstua

0302

OSLO

Trondheimsveien 137
Postboks 578

0570
1327

OSLO
LYSAKER

Postboks 74
Postboks 1490
Postboks 2956 Tøyen
Postboks 564
Helleveien 30
Postboks 4014 Ullevål
Stadion
Postboks 5003

5812
8049
0608
1327
5045
0806

BERGEN
BODØ
OSLO
LYSAKER
BERGEN
OSLO

1432

ÅS

Postboks 5190 Majorstua

0302
7491

OSLO
TRONDHEIM

Postboks 2544
Postboks 2674 Solli
Pilestredet 75C

4678
0203
0354

KRISTIANSAND
OSLO
OSLO

Husvikveien 105

3113

TØNSBERG

Holbergs gate 1

0166

OSLO
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Organisasjon for norske
fagskolestudenter
OsloMet –
storbyuniversitetet
Politihøgskolen
ProTed
Samisk høgskole
Skrivekunstakademiet
Statens lånekasse for
utdanning
Steinerhøyskolen
Stipendiatorganisasjonene
i Norge
UNINETT AS
Unit - Direktoratet for IKT
og fellestjenester i høyere
utdanning og forskning
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i SørøstNorge
Universitetet i Tromsø –
Norges arktiske universitet
Universitets- og
høgskolerådet
Universitetssenteret på
Svalbard
Utdanningsdirektoratet
VID vitenskapelige
høgskole

Postboks 5027
Majorstuen

0301

OSLO

Hánnoluohkká 45
Georgernes Verft
Postboks 430 Alnabru

9520
5011
0614

KAUTOKEINO
BERGEN
OSLO

Professor Dahls gate 30
Postboks 552 Sentrum

0260
0105

OSLO
OSLO

Postboks 4769 Sluppen
Abels gate 5A

7465
7030

TRONDHEIM
TRONDHEIM

Serviceboks 422

4604

Postboks 7800
Postboks 1072 Blindern

5020
0316
4036
3603

KRISTIANSAND
S
BERGEN
OSLO
STAVANGER
KONGSBERG

9019

TROMSØ

Stortorvet 2

0155

OSLO

Postboks 156

9170

LONGYEARBYEN

Postboks 9359 Grønland
Postboks 184 Vinderen

0135
0319

OSLO
OSLO

Postboks 235
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/01656-2
Levi Gårseth-Nesbakk
Fredrik Boksasp

Saksgang
Utdanningsutvalget 05.06.2019

Møtedato
05.06.2019

ARBEIDSGRUPPE DOKUMENTASJON AV UTDANNINGSFAGLIG KOMPETANSE INFORMASJON OM PÅGÅENDE ARBEID
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

- Informasjon om pågående arbeid - 19/01656-2 Arbeidsgruppe dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse - Informasjon om pågående arbeid : Arbeidsgruppe dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse - Informasjon om pågående arbeid

Saksframstilling
Bakgrunn
Det vises til sak 20/2019 på Utdanningsutvalgets forrige møte, 2. mai 2019. Det orienteres i
møtet om arbeidsgruppens arbeid så langt.

ledning - Bookings - testet og anbefalt tatt i bruk - 19/01694-1 Nettbasert system for bestilling av studieveiledning - Bookings - testet og anbefalt tatt i bruk : Nettbasert system for bestilling av studieveiledning - Bookings - testet og anbefalt tatt i bruk

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/01694-1
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 05.06.2019

Møtedato
05.06.2019

NETTBASERT SYSTEM FOR BESTILLING AV STUDIEVEILEDNING - BOOKINGS TESTET OG ANBEFALT TATT I BRUK
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering

ledning - Bookings - testet og anbefalt tatt i bruk - 19/01694-1 Nettbasert system for bestilling av studieveiledning - Bookings - testet og anbefalt tatt i bruk : Nettbasert system for bestilling av studieveiledning - Bookings - testet og anbefalt tatt i bruk

Saksframstilling
Bakgrunn
Studieadministrasjonen ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) har tatt kontakt med
Studieavdelingen om denne saken. Nedenfor er skriftlig informasjon som er mottatt. I tillegg vil det
bli en orientering i møtet av sentralt personer fra fakultetet; Nina Støver, som arbeider med blant
annet web for FSV, samt en av studierådgiverne som har benyttet systemet.
FSV opplyser at i perioden januar og frem til påske har de testet Bookings, et nettbasert system for
bestilling av studieveiledning. Marianne H. Andersen og Synnøve D. Tollåli er de som har testet
systemet. Begge er fornøyde og rapporterer at dette er et system, som forenkler hverdagen både for
dem og studentene. Vår anbefaling er derfor at alle studieveiledere ved Nord, og andre som har
behov, tar i bruk Bookings. Hele evalueringen ligger vedlagt.
Bookings er et verktøy som ligger i Office 365-pakken, og er dermed tilgjengelig for alle ansatte ved
Nord universitet.
Slik ser bestillingssiden ut for de som ønsker å booke veiledning hos Synnøve:
https://outlook.office365.com/owa/calendar/SynnveDalmoTollli%40norduniversitet.onmicrosoft.co
m/bookings/
Ut fra testing av Bookings og gjennomført evaluering, så anbefales at Bookings innføres for bestilling
av studieveiledning ved hele Nord universitet.

Vurdering
Studieavdelingen støtter anbefalingen fra FSV.

Vedlegg:
Skjermprint – Bestilling av studieveiledning via Bookings
Evaluering 16.04.2019 – Pilot Bookings

ledning - Bookings - testet og anbefalt tatt i bruk - 19/01694-1 Nettbasert system for bestilling av studieveiledning - Bookings - testet og anbefalt tatt i bruk : Nettbasert system for bestilling av studieveiledning - Bookings - testet og anbefalt tatt i bruk
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/03863-7
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 05.06.2019

Møtedato
05.06.2019

ROLLEN SOM EMNEANSVARLIG - PRINSIPPER FOR TILSETTINGSFORHOLD
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

19/19 Rollen som emneansvarlig - prinsipper for tilsettingsforhold - 17/03863-7 Rollen som emneansvarlig - prinsipper for tilsettingsforhold : Rollen som emneansvarlig - prinsipper for tilsettingsforhold

Saksframstilling
Bakgrunn
Studieavdelingen har mottatt spørsmål fra ett av fakultetene om hvorvidt det finnes føringer om at
emneansvarlig normalt skal være fast ansatt ved Nord. På fakultetet pågår en diskusjon om hvorvidt
ansatte i professor II stilling (som alle er midlertidig tilsatte) kan inneha rollen som emneansvarlig, og
også hvorvidt eksternt innleide fagpersoner kan inneha denne rollen. Studieavdelingen har også fått
spørsmål fra samme fakultet, om dette er mulig, så lenge helheten er forsvarlig og oppfyller kravene i
Studietilsynsforskriften.
Nord universitet har gjennom Kvalitetssystemet for utdanning (KSS) definert ulike roller og ansvar.
Dette er publisert på websiden her (skjermprint er vedlagt);
https://www.nord.no/no/om-oss/universitetet/kvalitetsystem#&acd=13faa490-96c5-0860-0910-0defcff7b90b

Det framgår ikke av rollebeskrivelse for emneansvarlig at dette må være en fagperson som er fast
ansatt ved Nord universitet.
Prorektor utdanning er av den mening av følgende retningslinjer og prinsipper bør gjelde (må vedtas)
for ansettelsesforhold for emneansvarlig;
1) Emneansvarlige bør i utgangspunktet være fast ansatt fagperson i hovedstilling ved Nord
universitet.
2) I helt spesielle tilfeller, som manglende kompetanse internt på fakultetet, kan fakultetet la
andre fagpersoner ivareta rollen som emneansvarlig for en tidsbegrenset periode. Det må i
disse tilfellene utpekes en fagperson ansatt ved Nord universitet som lokal kontaktperson.
3) Det totale omfanget av ikke faste ansatte som emneansvarlige må være lavt.

Vedlegg:
Utklipp fra webside Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten – om roller og ansvar
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