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GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 17. MARS 2021 OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 17. mars 2021 og saksliste.
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Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-242
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 17.03.2021

Møtedato
17.03.2021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 09.
FEBRUAR 2021
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 09. februar 2021.

Vedlegg:
Protokoll møte Utdanningsutvalget 09. februar 2021.
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MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

09.02.2021 kl. 10:00-13:30
Teams
16/00945

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk (Prorektor utdanning, utvalgsleder)
Marit Bjørnevik (Prodekan utdanning FBA)
Vegar Sellæg Brenne (Prodekan utdanning FLU)
Robert Bye (Prodekan utdanning FSV – forlot møtet 12.15)
Ingjerd Gåre Kymre (Prodekan utdanning FSH)
June Borge Doornich (Prodekan utdanning HHN)
Gabriel Brunvoll (Studentorganisasjonen Nord)
Lars Glomsvoll (Studentorganisasjonen Nord)
Tord Apalvik (Studentorganisasjonen Nord)
Sondre Reinsnos (Studentorganisasjonen Nord)

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Pernille Solberg Fredriksen (Studentorganisasjonen Nord)

Andre:

Jan Atle Toska (Studiedirektør)
Anna Elisabeth Kristoffersen (Observatør sekretær lokalt UU FLU)
Isabell Kibsgaard (Observatør, sekretær lokalt UU FSH)
Stein Roar Kristiansen (Obsertvatør, sekretær lokalt UU FSV)
Trine Åsheim Bernhardsen (Observatør, sekretær lokalt UU FBA)
Line Kolås (Observatør, SFU Exited)
Hanne Seljesæter (Observatør, Studentombud)
Anders Moe (Observatør, universitetsbiblioteket)
Monica Brobakk (Observatør, Internasjonalt kontor)
Mariell Opdal Jørstad (Observatør, LMU-sekretær)
Maiken Nilsen Stensaker (Observatør, LMU-sekretær)
Margrethe M Solli
Eva Vedvik (VS 3/21)
Runar Jakobsen Unhjem (VS 3/21)
Karoline Amundsen
Toril Irene Kringen (VS 5/21)
Anne-Lovise Reiche (Bisekretær UU)

Protokollfører:

Alf Magne Jacobsen
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1/21

16/00945235

Godkjenning av innkalling til møte 09. februar 2021 og
saksliste

3

2/21

16/00945236

Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 09.
desember 2020

4

3/21

19/0363043

Reakkreditering 2021 - Bachelor i paramedisin (heltid)

6

4/21

17/0120214

Hvordan svare ut LUB om internasjonalisering

7

5/21

17/01508-3

Avklaringer rundt håndtering av immaterielle rettigheter til
undervisningsmateriale

8

Orienteringssaker

1/21

20/03280-2

Publisering/ deling av forelesernes presentasjoner (om
immaterielle rettigheter) - innspill fra SFU, universitetspedagogisk nettverk og praksis ved fakultetene

11

2/21

20/01044-7

Utlysninger til fleksible utdanningstiltak Kompetanse Norge/
Diku

11

3/21

19/0186014

Mentorordning for studenter ved Nord universitet - status
februar 2021

11

4/21

16/0215251

Ny organisering av diku, nokut og unit - slås sammen til
direktorat for høyere utdanning og kompetanse

11

Sted, 09.02.2021

møteleder
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1/21 Godkjenning av innkalling til møte 09. februar 2021 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.02.2021

Saknr
1/21

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 09. februar 2021 og saksliste.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 09. februar 2021 og saksliste.
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2/21 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 09. desember
2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.02.2021

Saknr
2/21

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 09. desember 2020.

Møtebehandling
Kommentar til sak 61/20, tabell med oversikt ikke oppdatert i referatet. I forslag utgår
studiene Årsstudium i havbruksdrift (FBA) og Bachelor i 3Dart, animasjon og VFX.
Oppdatert tabell skal være:

Kommentar til sak 62/20, studiekalender med manglende frister er ikke oppdatert i
referatet.
Oppdatert studiekalender:

Studiekalender (akademisk kalender) for studieåret 2021-2022
Høstsemesteret 2021
1. juli. – 1.sept.

Studentregistreringsperiode (inkluderer frist for betaling av semesteravgift)

Man 9.aug.

Orienteringsdag for internasjonale studenter ved studiestedene Bodø, Steinkjer og Levanger

Tirs 10.aug.

Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Bodø.
Fakultetsvise åpningsprogram samme dag.
Orientering for de enkelte studieprogrammene ons 11. – fred 13. aug.

Ons 11.aug.

Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiestedene Stjørdal, Levanger,
Steinkjer, Namsos og Mo i Rana
Fakultetsvise åpningsprogram samme dag.
Orientering for de enkelte studieprogrammene tors 12. – fred 13. aug.
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?

Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Vesterålen

Man 16.aug.

Undervisningen starter etter timeplanen for de fleste studieprogram
NB: Noen studieprogrammer har start før eller etter denne dato. Sjekk egen timeplan!

15. aug.

NY FRIST

Frist for å søke gjenopprettelse av studierett for høstsemesteret

1.sept.

NY FRIST

Frist for å betale semesteravgift og fullføre semesterregistrering i høstsemesteret
Frist for emnepåmeldinger i høstsemesteret
Frist for oppmelding til eksamener (ordinær, ny, ekstraordinær og utsatt) i høstsemesteret
Frist for å søke om tilrettelegging ved eksamen i høstsemesteret og evt. videre

1.sept.
30. sept.

Siste frist for å søke utveksling til utlandet i vårsemesteret (hovedfrist 20. januar)
Frist for valg av studenttillitsvalgt for det enkelte studieprogram.

Man 15.nov.-fred 17.des

Hovedperiode for eksamen i høstsemesteret (5 uker)

1. des.

Start studentregistrering for vårsemesteret

Vårsemesteret 2022
1. des.- 1.feb.

Studentregistreringsperiode (inkluderer frist for betaling av semesteravgift)

Man 3.jan.

Undervisningen starter etter timeplanen for de fleste studieprogram.
NB: Noen studieprogrammer har start etter denne dato. Sjekk egen timeplan!

10.jan.

Orienteringsdag for internasjonale utvekslingsstudenter og internasjonale
fellesgradsstudenter ved studiested Bodø

20.jan.
NY FRIST

Hovedfrist for å søke utveksling til utlandet; dvs både utveksling kommende høstsemester,
neste studieår (2 semestre) samt neste vårsemester
Frist for å søke gjenopprettelse av studierett for vårsemesteret

NY FRIST

Frist for å betale semesteravgift og fullføre semesterregistrering i vårsemesteret
Frist for emnepåmeldinger i vårsemesteret
Frist for oppmelding til eksamener (ordinær, ny, ekstraordinær og utsatt) i vårsemesteret.
Frist for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårsemesteret og evt. videre
Frist for å søke overgang fra tilsvarende studium ved annen institusjon

15. jan.
1.febr.

15. apr.

Man 9.mai-fred 17.juni

Hovedperiode for eksamen i vårsemesteret (6 uker)

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 09. desember 2020,
med de kommentarer som fremkom i møtet.
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3/21 Reakkreditering 2021 - Bachelor i paramedisin (heltid)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.02.2021

Saknr
3/21

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Bachelor i paramedisin (heltid).
2. Utdanningsutvalget anbefaler fakultetet å arbeide videre med å styrke fagmiljøet
tilknyttet studieprogrammet, øke kapasiteten på praksisplasser samt øke mulighetene
for internasjonal utveksling.

Møtebehandling
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche presenterte saken i møtet. Reakkrediteringen er utsatt
fra forrige møte 09.12.2020 da den ble avvist grunnet manglende utvekslingsavtaler. I
Universitetssammenheng er dette et forholdsvis nytt type studium. Studiet tilbys i dag
samlingsbasert og på deltid, mens denne reakkreditering gjelder for heltid, campusbasert.
Utfyllende kommentarer og svar på spørsmål ble gitt av Eva Vedvik (SPA) og Runar Jakobsen
Unhjem.
LUB er godt beskrevet og knyttet til nasjonale retningslinjer. Studiet har utstrakt bruk av
obligatorisk deltakelse.
Hva gjelder kode 160, kurs i uttrykningskjøring er det bestemt av retosgruppa at dette skal
inn i utdanninga. Kurset koster ca 25 000,- pr kandidat og er en utfordring logistikkmessig.
Tjenesten kjøpes inn da det kun er etater som kan drive denne type utdanning, avtale er
inngått med Nordlandssykehuset.
Fagmiljø i utdanningen er en utfordring som deles med tilsvarende utdanninger ved UiO og
UiT, hvor blant annet vanskelig å få ansatte med ambalanseførerbakgrunn som også har
mastergrad.
Påpekt fra utvalget at krav om helseattest bør fremkomme under opptakskrav selv om dette
står beskrevet under kode 160. I forhold til Erasmus+ og Brexit har Storbritannia strammet
veldig inn nå og lurt å konsentrere seg om andre områder til vi vet noe mer. I LUB
studieprogram er referert til ulike paragrafer, og bør forenkles ved at en heller bruker
referanse til nasjonale krav. Utvalget er fornøyd med at fakultetet klart å få på plass avtaler
på så kort tid.
Utvalget ønsker å få en orientering fra fakultetet om ett år angående punkt 2 i vedtaket.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Bachelor i paramedisin (heltid).
2. Utdanningsutvalget anbefaler fakultetet å arbeide videre med å styrke fagmiljøet

tilknyttet studieprogrammet, øke kapasiteten på praksisplasser samt øke
mulighetene for internasjonal utveksling.
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3. Utdanningsutvalget ber fakultetsledelsen om å rapportere tilbake på punkt 2 våren

2022.
Det er viktig å merke seg at punkt 2 i vedtaket ikke er forutsetning for reakkreditering, men
at dette er sterke anbefaleringer fordi på disse områdene vurderes sitasjonen å være
akkurat innenfor på kravene i Studietilsynsforskriften.
I tillegg er det verdt å merke seg at Utdanningsutvalget ønsker en tilbakemelding på
fakultetets oppfølging om ca 1 års tid, og derfor satt våren 2022.

4/21 Hvordan svare ut LUB om internasjonalisering
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.02.2021

Saknr
4/21

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber Prorektor utarbeide forslag til nærmere spesifiserte krav om
hvordan svare ut LUB om internasjonalisering, med de innspill som framkom i møtet.

Møtebehandling
Prorektor utdanning innledet om saken i møtet. Saksbehandler utdypet utfordringer med
hvordan dette kan og bør gjøres grunnet manglende retningslinjer og viktig å utvikle dette
området. Viser til at i forbindelse med arbeid med merritert underviser har
internasjonalisering vært en akilleshel. Her er utarbeidet en veileder, som ikke har direkte
sammenheng med LUB, men som viser til ulike måter å arbeide med internasjonalisering, og
kan gi en pekepinn på arbeidet. Prodekan utdanning FSH viste til at det i forbindelse med
retosarbeid er etterlyst krav til internasjonalisering i nasjonale føringer, og har gitt
tilbakemelding om det.
Utdanningsutvalget ber om at det jobbes videre med å finne frem til eksempler og råd om
hvordan få inn internasjonalisering i LUB på en bedre måte, og at dette sendes ut til
fakultetene
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget ber Prorektor utdanning utarbeide forslag til eksempler på hvordan
svare ut LUB om internasjonalisering, med de innspill som framkom i møtet.
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5/21 Avklaringer rundt håndtering av immaterielle rettigheter til
undervisningsmateriale
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.02.2021

Saknr
5/21

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber prorektor for Utdanning oppnevne en arbeidsgruppe som skal
utarbeide forslag til retningslinjer for produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale,
samt vurdere behov for justeringer i Reglement for håndtering av immaterielle rettigheter
ved Nord universitet.

Møtebehandling
Saksbehandler Toril I Kringen presenterte saken i møtet. (Powerpointpresentasjon lagt på teamsrom
for UU). Forhold rundt covid-19 har aktualisert problemstillingen, men samtidig også en generell
utvikling hvor mere presenteres digitalt. Dette medfører igjen økt behov for klargjøring av
rettigheter.
Rettigheter til undervisnings- og formidlingsmateriale avhenger av om det er materiale med klart
personlig preg eller standarisert materiale. Reglene er ikke svart/hvit og kreves derfor at det må
gjøres noen vurderinger. Her hadde det vært fint å hatt noen retningslinjer. Grensen for når det bør
lages en avtale om bruksrett er vanskelig og reiser mange komplekse spørsmål.
Det foregår også et arbeid på området i UHR-regi med sikte på å få til en nasjonal samordning- en
prinsipiell sak. En bør følge med i dette arbeidet da UHR har tradisjon for å lage veiledere.
Studiedirektør viste til vedtak fra UHR-styret i desember:
20/074 Deling av læringsressurser
Behandling
Diskusjonen om deling av læringsressurser går langt tilbake i tid, men er nå særlig aktualisert
på grunn av overgang til digital undervisning som resultat av koronapandemien. Saken dreier
seg både om problemstillinger knyttet til opphavsrett til læringsressurser og spørsmål om
økonomisk kompensasjon for ekstra innsats.
Styret mener prinsipielt at kunnskap skal være åpen og tilgjengelig for samfunnet, dersom
den er resultat av offentlig finansiering.
Vedtak
UHR styre ber sekretariatet lage utkast til overordnede prinsipper og felles retningslinjer for
medlemsinstitusjonene for å bidra til at arbeidet med å dele læringsressurser blir ivaretatt på
en god måte, både for opphaver og med tanke på kunnskapsdeling
Orienteringssak 1/21 Publisering/ deling av forelesernes presentasjoner (om immaterielle
rettigheter) innspill fra SFU, universitetspedagogisk nettverk og praksis ved fakultetene, ble
behandlet under denne saken. Innspill innsendt på forhånd hvor innspill HHN, FLU og FBA ikke var
tatt med i saksframlegget, legges ved her i referatet:
Praksis ved Handelshøgskolen – i hvilken grad deles undervisningsmateriell (presentasjon, filmopptak
ol) før eventuelt etter gjennomført undervisning
Ved Handelshøgskolen er det vanlig praksis at undervisningsmateriell i form av presentasjoner av
notater fra foreleser deles med studentene. Delingen foregår ved opplasting i aktuelt emnerom i
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canvas. De aller fleste forelesere velger å dele notatene før forelesning, mens noen legger det ut
etter gjennomført forelesning. En mindre andel forelesere gjennomfører undervisningen uten bruk
av slike presentasjoner, og da deles de naturligvis heller ikke. Dette gjelder spesielt i matematiske
emner der tavleundervisning dominerer.
Noen forelesere spiller inn små videosnutter som benyttes i undervisningen, og spesielt det siste året
er dette blitt aktuelt. Videoene deles med studentene ved at de legges i emnerommene i canvas.
Videoene gjøres ikke nødvendigvis tilgjengelig alle samtidig, men fordeles utover semesteret.
Noe av undervisningen ved Handelshøgskolen gjennomføres synkron digital, altså en digital
forelesning på et gitt tidspunkt i timeplanen. En del forelesere har valgt å gjøre dette med opptak,
slik at det er tilgjengelig for studentene ettertid, men de aller fleste velger å gjennomføre uten
opptak. Det er en betydelig antall emner der undervisningen kun holdes synkron, blant annet som et
virkemiddel for å sikre at studentene ikke nedprioriterer å delta på forelesningene fortløpende i
semesteret. En annen grunn for at opptak velges bort, kan være aktiv bruk av digitalt gruppearbeid
(break-out-rooms), da det gir lite utbytte for studenter å se dette i ettertid.
FLU - Publisering av forelesernes presentasjoner på nett
Pedagogene fra faggruppene Grunnskolelærerutdanning, Barnehagelærerutdanning, Praktisk
Pedagogisk utdanning og Tilpasset opplæring ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag i
Levanger, har i møte 16. november diskutert denne saken.
Å lage en felles praksis for hva som skal legges ut av forelesninger og forelesningsmateriale, anser vi
som en vanskelig oppgave. Vi ønsker derfor ikke å komme med faglige innspill som kan støtte
hverken den ene eller andre praksisen. Derimot vil vi stille spørsmål omkring hvorvidt det er
hensiktsmessig at ulike fag og til og med ulike utdanningsløp, som i utgangspunktet ikke kan
sammenlignes, skal ha en felles praksis på sin undervisning. Vil det være hensiktsmessig å ha en
målsetting om det?
Videre vil vi understreke at så lenge innholdet for undervisninga er ulik, målene er ulike og alle
rammefaktorene er ulike, så bør det ikke pålegges en felles praksis for alle som underviser. Det er
den som underviser sitt ansvar og til enhver tid skape en god undervisning som gir studentene et
godt læringsutbytte. Da vil innhold, mål og rammefaktorer styre hvilke didaktiske grep som må
gjøres. Noen ganger er det for eksempel hensiktsmessig å legge ut notater i forkant, mens det andre
ganger er mer fornuftig å legge ut i etterkant. Det kan også i noen tilfeller være ulogisk å kreve at det
skal foreligge notater eller powerpointer som kan deles. Alt dette styres med andre ord av mål,
innhold og rammefaktorer.
Det samme gjelder et eventuelt spørsmål om hvorvidt det skal gjøres opptak av hele eller deler av
forelesningene. I mange tilfeller vil dette være vanskelig blant annet fordi det er mest hensiktsmessig
med en dialogbasert undervisning, noe som fordrer at læringsprosessen skjer i møtet mellom
underviser og studenter. Vissheten om at opptak foretas, kan få mange studenter til å bli passive i
disse prosessene. Andre ganger kan det være hensiktsmessig at enkeltdeler legges ut slik at
studentene kan ha mulighet til å se det flere ganger. Dette er med andre ord didaktiske valg som må
overlates til den enkelte underviser.
FBA
•
•

De fleste legger ut forelesningsnotater på Canvas, enten i forkant eller etter forelesningen
Noen tar opp sine digitale forelesninger å gjør de tilgjengelig på Canvas
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•
•
•

Noen leser inn korte forelesninger som legges ut på Canvas, og som studentene må se på
egen hånd.
Direkte synkron streaming av digitale forelesninger fra eget kontor brukes mye, men også
noe streaming av forelesninge fra auditorium.
Klart personlig preg vs standardisert materiale. FBA underviser hovedsakelig under «klart
personlig preg».

Utdanningsutvalget ser at det må brukes noe tid på arbeidet og må følge i samsvar med det
arbeid som gjøres på området i UHR.
Prodekan utdanning rettet spørsmål i møtet om noen ville melde seg til deltakelse i
arbeidsgruppen. Gabriel N. Brunvoll (studentrepresentant) meldte seg i møtet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
• Utdanningsutvalget ber prorektor for Utdanning oppnevne en arbeidsgruppe som
skal utarbeide forslag til retningslinjer for produksjon og bruk av digitalt
undervisningsmateriale, samt vurdere behov for justeringer i Reglement for
håndtering av immaterielle rettigheter ved Nord universitet.
• UU ber Prorektor utdanning utarbeide forslag til en rutine for kvalitetssikring av
eksamensoppgaver og legge forslaget fram for UU på et framtidig møte.
• Studieavdeling sender e-post til prodekaner utdanning ved fakultetene med
invitasjon til å melde seg i arbeidsgruppen. Svarfrist 1. mars.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

1/21

20/03280-2

Publisering/ deling av forelesernes presentasjoner (om
immaterielle rettigheter) - innspill fra SFU, universitetspedagogisk nettverk og praksis ved fakultetene

2/21

20/01044-7

Utlysninger til fleksible utdanningstiltak Kompetanse
Norge/ Diku

3/21

19/01860-14

Mentorordning for studenter ved Nord universitet status februar 2021

4/21

16/02152-51

Ny organisering av diku, nokut og unit - slås sammen til
direktorat for høyere utdanning og kompetanse

Sak 1/21
Behandlet sammen med VS 5/21.
Sak 2/21
Prodekan utdanning orienterte om saken i møtet. I tillegg til utlysninger i saksfremlegg vil
komme, Kompetanseheving for eget personale som tiltak. Informasjon om sistnevnte vil bli
sendt ut.
Sak 3/21
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche orientert om saken i møtet. Ved Nord var vi godt i gang
med ordningen i vår, men ble utsatt grunnet corona.
Status piloter mentorordning pr 02.02.2021:
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Mål om å starte med piloter høsten 2021. Rekruttering av studenter skal være ferdig før
sommeren. Som erfarne studenter regnes studenter på 2. året men kan også være
tredjeårsstudenter.
Opplæring planlegges tidlig høst rett etter fadderperiode, før mentorordningen trer i kraft.
På lang sikt er plan om avlønning av studenter samt studiepoeng. I pilotordningen vil det
være avlønning men blir ikke gitt studiepoeng.
Plan om å restarte samarbeid med NAV for midler til de som er studenter gjennom NAVordning.
Bærekraft i mentorordningen: Faglig og sosial, eksempelvis faglig – økonomielementer –
studieteknikk. Flere dimensjoner av det å være student og å klare seg selv.
Sak 4/21
Noe feil i tittel på sak angående sammenslåing. Diku få utvidede oppgaver, i Nokut vil bli mer
rendyrking av kontrolloppgavene, Unit slås sammen med Uninett. Diku blir større og øvrige
oppgaver rendyrkes i Nokut/ Unit og Uninett.
Eventuelt
Prorektor utdanning orienterte om:
Prosess og innretning midler fra KD til studentjobber og sosiale tiltak grunnet covid-19. KD
har meldt at de vil dele ut noen millioner til å understøtte studentenes vanskelige situasjon
som følge av covid-19. KD følger opp dette gjennom UHR som har nedsatt et utvalg av
rektorer hvor vår rektor Hanne S Hansen også er med. Ment å komme med støtte, men må
gå gjennom stortinget først. Noe av midlene vil gå rett til samskipnaden og noe gå rett til
universitetet. Her er relativt kort tidshorisont og midlene må brukes iløpet av våren. Arbeid
med dette bør derfor i gang så raskt som mulig. Vil komme snarlig tilbake med avklaringer.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/03630-46
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen / Anne-Lovise Reiche

Saksgang Møte 17.03.21

Møtedato
17.03.2021

REAKKREDITERING 2021 (OPPRINNELIG 2019) - BACHELOR I HUMAN
RESOURCE MANAGEMENT (HRM) OG ÅRSSTUDIUM I PERSONALLEDELSE OG
KOMPETANSEUTVIKLING
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Bachelor i Human Resource
Management (HRM) og Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling (PK)
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Saksframstilling
Bakgrunn
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 16/03574-5 den 29. desember
2016 og justert ved rektorvedtak 17/01202-9 den 6. februar 2019).
Studieprogrammene inngikk i rektors plan for reakkreditering i 2019 (18/03774-5). På grunn av flere
ulike omstendigheter fullføres denne reakkrediteringen først nå i 2021.
Reakkrediteringsprosessen er gjennomført som forenklet prosess med selvevaluering, i tråd med
justeringer i retningslinjene fra 2019. Dette innebærer at alle krav i Studietilsynsforskriftens besvares
og fakultetet velger ut minimum 3 punkter for videre reakkrediteringsprosess. Selvevalueringen
oversendes Studieavdelingen. Det gjennomføres formelt dialogmøte mellom fakultetsledelse,
studieprogramansvarlig og prorektor for utdanning. Etter dialogmøte beslutter prorektor hvilke
områder i Studietilsynsforskriften / Studiekvalitetsforskriften, som inngår i videre reakkrediteringsprosess. Fakultet utformer så reakkrediteringssøknad i forhold til dette, som behandles i lokalt
Utdanningsutvalg før dekanen oversender til Studieavdelingen for behandling i Sentralt
Utdanningsutvalg.

Kort om studieprogrammene
Nedenfor er studiemodeller for studiene samt kort overordnet bilde av studieprogrammene.
Årstudium i personalledelse- og kompetanseutvikling, heltid, har vært tilbudt helt siden 1991 og er
tilsvarende et årsstudium i HRM. Studiet er samlingsbasert og tilbys i Bodø, Levanger og Mo i Rana.
Bachelor i Human Resource Management, heltid, er en blanding mellom samlingsbasert og
langsgående undervisning og tilbys pr. nå i Bodø og Levanger. Fra høsten 2021 vil studiet også tilbys
desentralisert, samlingsbasert i Mo i Rana. Etter tilbakemeldinger fra studentene er det satt i gang et
arbeide for å bedre tilrettelegge for heltidsstudenten ved campus. For de som får opptak til studiet i
Bodø og Levanger høsten 2021, vil derfor en større del av studiet bestå av langsgående undervisning.
Emner som inngår som sentrale emner i studiet er merket med blått i studiemodellen under.
Mobilitetsvinduet er definert til 5. semester, samtidig åpnes for en viss fleksibilitet slik at det kan
være mulig for utveksling også i 4. og 6. semester.
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Studiemodell for bachelor i Human Resource Management, Bodø og Levanger

Studiemodell for bachelor i Human Resource Management, Mo i Rana

Studiemodell for årsstudiet i Personalledelse og kompetanseutvikling (PK), integrert i
BAHRM, Levanger og Bodø
1.Semester
2.Semester
OR280S Kommunikasjon
RE105S Arbeidsrett
OR214S Organisasjonspsykologi
OR213S Kompetanseledelse
Studiemodell for årsstudiet i Personalledelse og kompetanseutvikling (PK), integrert i
BAHRM, Mo i Rana
1.Semester
2.Semester
OR280S Kommunikasjon
OR214S Organisasjonspsykologi
RE105S Arbeidsrett
OR213S Kompetanseledelse
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Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden
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.
Arbeidet med selvevaluering av BAHRM og PK studiet startet mai/juni 2019. Denne ble oversendt
Studieavdelingen 02. oktober 2019. I følge dekanvedtaket (19/02823-1) foreslo fakultetet følgende
punkter for fullstendig reakkrediteringssøknad:
• §2.2 (7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
• §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. (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.
Etter møte med prorektor utdanning 24. februar 2020 ble selvevalueringen godkjent, men likevel slik
at følgende punkt ble lagt til for fullstendig reakkreditering:
• § 2.1 (2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging
og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
• § 2-2. (1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
• § 2-2. (2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
• § 2-2. (3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier
• § 2-2. (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.
• § 2-3. (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.
Samtlige ni punkter er gjendstand for full reakkrediteringssøknad. Reakkrediteringssøknad skal som
det klare utgangspunkt behandles i fakultetets lokale utdanningsutvalg som gir råd til dekan. Lokalt
utdanningsutvalg behandlet søknaden på sitt møte 09. februar 2021, med dekanvedtak (19/028232).
Søknad om reakkreditering av Bachelor Human Resource Management (BAHRM) og
Årsstudium i Personalledelse og Kompetanseutvikling (PK)

Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til 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
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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

OK

Vurdering av kravene

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar Samsvar med NKR: OK
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
Dekkende navn: OK
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
Faglig oppdatert: OK
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.
Relevans for videre studier: OK

(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

Relevans for arbeidsliv: OK
OK
OK etter selvevaluering
Undervisning/læring/vurdering:
OK se kommentar
Aktiv rolle: OK se kommentar
OK etter selvevaluering

OK
OK

Ikke relevant.

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

(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.

Størrelse:OK
Kompetansemessig stabilt: OK
Sammensetning: OK
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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

Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK
Krav til kompetansenivå: OK

OK etter selvevaluering

OK etter selvevaluering

Ikke relevant.

Kommentarer:
Her kommentere alle punkter i forskriften, med unntak av de punkter som inngikk i selvevalueringen,
dvs § 2.1(1), § 2.2(4), § 2.2(6), § 2.3(2), § 2.3(3), § 2.3(5) og § 2.3(6). Da programmene ikke har
praksis, kommenteres heller ikke de punktene som gjelder praksis; § 2.2(9) og § 2.3(7).
§ 2.1.2: Informasjon om studietilbudet skal være korrekt:
Studiemodellene for BAHRM og PK-studiet viser tydelig hvordan studiene et bygd opp, hvilke emner
som inngår i studiene og til hvilket tidspunkt. Det er i søknaden lenker til nettsider for
studieprogrambeskrivelser og emnebeskrivelser som viser innhold og progresjonskrav.
Progresjonskravene for BAHRM er godt beskrevet. I tredje semester vises til 2 emner på
fordypningsnivå selv om disse emnene tas i lag med studenter fra PK-studiet. Dette forklares godt ut
fra marked innenfor etter- og videreutdanningsfeltet hvor en får brakt inn relevante case fra det
faktiske arbeidsliv til det teoretiske rammeverket.
Det er beskrevet muligheter for studentutveksling i 5. semester, men at det også er en viss
fleksibilitet i mobilitetsvinduet slik at det kan være mulig for utveksling i semester 4 og 6.
§ 2.2.1: Studiet skal ha overordnet læringsutbytte i samsvar med NKR og ha et dekkende navn:
Fakultetet har laget tabeller (vedlegg 2 til søknaden) som viser læringsutbytter programmene i
samsvar med NKR og begrunner læringsutbyttene godt i søknaden.
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Internasjonalisering inngår i studieprogrammenes læringsutbytte for BAHRM og PK-studiet med
følgende LUB for generell kompetanse: «kjenner hvordan forutsetningene for arbeid både i offentlige
og private virksomheter endres og påvirkes både nasjonalt og internasjonalt»

Navnet Bachelor i Human Resource Management er dekkende for innhold og omfang av
studieprogrammet, og er godt innarbeidet engelsk- og norskspråklig.
Navnet Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling er forklares godt ut i fra at dette er
dekkende for innhold og omfang til de deler av HRM-graden som inngår.
§ 2.2.2: Studiet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller arbeidsliv:
Det er godt beskrevet i søknaden hvordan fakultetet arbeider for å sikre faglig oppdatering av
studiene, hvor det i tillegg til oppdatert forskningsbasert undervisning vektlegges at praksisfeltet
bringes direkte inn i undervisningssituasjonen.
Begge studiene rekrutterer godt og spesielt BAHRM vises til at det rekrutteres studenter fra hele
landet. For videre studier vises blant annet til Master i Human Resource Management ved Nord
universitet , og at det er gjort undersøkelser for å sikre at BAHRM er kompatibel med andre
nasjonale og internasjonale mastergrader. Det vises også til eksempler fra tidligere HRM-studenter
som nå studerer ved utenlandske universiteter. Ut fra kandidatundersøkelsen samt erfaring fra
tidligere studenter etter endt studie, viser studiet å ha stor relevans for arbeidslivet. Mulige yrker
vises til HR-rådgivere og mellomledere i offentlige og private virksomheter.
§ 2.2.3: Studiet samlede arbeidsomfang skal være på 1500-1800 timer pr. år:
Studentenes arbeidsomfang per studieår totalt er beskrevet samt at de er fordelt på kategoriene
undervisning og selvstudium/eksamensforberedelse. Timetallet pr. år fremgår av tabell og beskrevet
hvordan en mener dette er tilpasset studietilbudets profil og læringsutbytte. Oppgitt timetall ligger
innenfor krav om 1500-1800 timer pr. år. Samlet arbeidsomfang for BAHRM første studieår er 1800
timer, andre studieår 1700 timer og tredje studieår 1750 timer.
§ 2.2.5: 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:
I vedlegg 6 til søknaden er laget tabell med oversikt over alle emner som inngår i studieprogrammene
og deres læringsutbyttebeskrivelser. Det er videre beskrevet og begrunnet hvilke undervisningslæringsformer som benyttes for hvert emne, samt hvilke vurderingsformer som er valgt med
begrunnelse for hvordan disse gir grunnlag for at læringsutbyttet oppnås. I hovedsak prøves
studentene gjennom skoleeksamen og hjemmeeksamen. Det er ingen muntlig eksamener men vises
til at i flere av kursene trenes studentene muntlig gjennom blant annet muntlige presentasjoner for
hverandre. Ut i fra beskrivelser kan en se muligheter for studentene å ta en aktiv rolle i
læringsprosessen, men lite beskrivelse at hvordan fagmiljøet legger til rette for at studentene kan ta
en aktiv rolle i læringsprosessen.
§ 2.2.7: Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå
omfang og egenart:
I søknaden vises det til hvordan HRM som fagområde har en sterk internasjonal forankring. At HRMfagene rundt om i verden har stort slektskap med hverandre og at internasjonal forskning formidles i
kursene. Internasjonal forskning formidles i hovedsak norskspråklig, og man har ambisjon om å øke
engelskspråklig pensum, men har i dag flere engelskspråklige artikler på pensum i ulike kurs. Det er i
noen grad benyttet utenlandske gjesteforelesere. I søknaden vises til at de ønsker å videreutvikle
med å legge til rette for økt studentdeltakelse i internasjonale nettverk at det jobbes med å få en
tydeligere forankring med Mittuniversitetet i Sverige at det er gjennomført samarbeidsmøter og at
en har konkret avtale. Ønsket er å utvikle et formalisert forsknings og undervisningssamarbeid
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mellom PK/HRM og tilsvarende områder i Østersund. Dette kan være med å øke innveksling av
studenter som hittil har vært vanskelig grunnet undervisning på norsk.
§ 2.2.8: Studietilbud som fører fram til en grad skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant:
I søknaden fremgår det at mobilitetsvinduet for Bachelor i HRM er lagt til 5. semester. Fakultetet har
flere relevante utvekslingsavtaler for studiet vedlagt søknaden. I tillegg kan studenten reise via andre
avtaler enn det som er gjort for deres program. Aktuelle emner studenten velger skal
forhåndsgodkjennes av fakultetet for å sikre faglig relevans og at de kan innpasses i graden ved Nord
universitet. Bachelor i HRM kan vise til gode tall for utveksling sammenlignet med andre program ved
Nord universitet, fakultetet har allikevel store ambisjoner om å øke andelen ytterligere med blant
annet bedre og tidligere informasjon, bedre tilrettelegging og aktivt arbeide med å utvide konkrete
tilbud med konkrete utvekslingsavtaler fortrinnsvis i land og ved universiteter som er attraktiv for
studentene.
§ 2.3.1: Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter
og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid som dekker de fag og emner som inngår
i studietilbudet:
Ved selvevaluering 2019 foreslo fakultetet selv dette punkt til full reakkreditering. Bakgrunn for dette
var at fagmiljøet tilknyttet PK/BAHRM på dette tidspunkt var tynt og lite forutsigbart. I etterkant er
det gjort interne allokeringer av personalressurser, intern kompetanseheving samt ekstern
rekruttering. Det er i prosess ansettelse av to nye stillinger som skal være på plass før sommeren
2021, en tredje stilling vil bli lyst ut i løpet av våren 21 og skal erstatte professor med emneansvar
som går av med pensjon fra og med høsten 22.
Fagmiljøet ved PK og BAHRM består av 11 årsverk som er beregnet til 36 studenter pr dedikerte
årsverk, og som fra høst 21 vil utgjøre 18 studenter pr fast ansatt innvolvert på BAHRM og PK-studiet.
Med de grep som er gjort ved fakultetet for å styrke fagmiljøet siden selvevaluering av studiene i
2019, anses at en fra og med høst 21 vil ha et fagmiljø med størrelse i forhold til antall studenter og
kompetansemessig stabilt, dekkende for studietilbudene.
§ 2.3.4: Hovedstilling, førstekompetanse og kompetansekrav:
Alle årsverkene tilknyttet studiene PK og BAHRM vil fra høsten 2021 være ansatte i hovedstilling ved
Nord universitet. Pr februar 21 kjøres kurset ORG1006 Strategi og markedsføring med innleie, men to
nye stillinger er under tilsetting og en tredje stilling vil bli utlyst vår 21.
I de sentrale delene av studietilbudet er det ansatte med førstestillingskompetanse.
Det er veldig høy andel førstestillingskompetanse totalt tilknyttet studiet og langt over kravet til 20%
ansatte med førstestillingskompetanse.

or i Human Resource Management (HRM) og Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling : Reakkreditering 2021 (opprinnelig 2019) - Bachelor i Human Resource Management (HRM) og Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling
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Dekanvedtak FSV
Arkivreferanse:

19/02823-2

Saksbehandler

Kirsten Fossan

Dato

10.03.2021

Sak: Reakkreditering - bachelor i HRM og årsstudiet i personalledelse- og kompetanseutvikling 2021

Vedtak:
Dekan ved FSV oversender søknad om reakkreditering for Bachelor i Human Resource Management og
årsstudiet i personalledelse og kompetanseutvikling til sentralt utdanningsutvalg, og ber rektor om å
godkjenne denne.

Elisabet Carine Ljunggren
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med NOKUTs
Studietilsynsforskrift. Nord universitet har egne retningslinjer for reakkreditering av eksisterende
studieprogram (vedtatt av rektor første gang 29.12.2016 og justert siste gang 06.02.2019). I
retningslinjene inngår selvevaluering utført av fakultetet som innledningen på
reakkrediteringsprosessen.
Reakkreditering av et studieprogram innebærer at fakultetet dokumenterer at det aktuelle programmet
oppfyller Studietilsynsforskriften. 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 som foreslås til fullstendig reakkreditering.
Fakultet for samfunnsvitenskap meldte i 2019 inn 5 studieprogrammer for reakkreditering, inkludert
bachelor i Human Resource Management (HRM) og årsstudiet i personalledelse- og
kompetanseutvikling. Årsstudiet i personalledelse- og kompetanseutvikling tilsvarer semester 2 og 3 av
bachelorgraden i HRM, og det er følgelig utarbeidet en felles søknad.
I rektorvedtak 18/03774-18 Reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet justert plan for 2019, datert 03.07.2019, vedtok rektor at studiene Bachelor i Human Resource
Management og årsstudiet i personalledelse og kompetanseutvikling skulle inngå i plan for
reakkreditering 2019.
Prosess
28.09.2019 ble selvevaluering for reakkreditering tatt opp i lokalt utdanningsutvalg på FSV (sak 40/19
Re-akkreditering av studieprogram (PK og BA i HRM). Følgende vedtak ble gjort: UU-FSV innstiller
akkreditering av studieprogram PK og BA i HRM for videre arbeid fram mot godkjenning innen fredag 6.
september. I etterkant ble selvevalueringen godkjent av dekan 15.09.2019 og 16.09.2019 ble
selvevaluering for bachelor i Human Resource Management (HRM) og årsstudiet i personalledelse- og
kompetanseutvikling oversendt til studieavdelingen.
24.02.2020 ble det avholdt møte med pro-rektor, saksbehandlere for sentralt utdanningsutvalg og FSV,
med bakgrunn i gjennomført selvevaluering. Det ble i møtet fattet beslutning om videre
reakkrediteringsprosess.
Reakkrediteringssøknaden som med dette oversendes til studieavdelingen, er utformet i henhold til de
innspill som ble gitt i møtet 24.02.2020, og tilhørende møtereferat.
Følgende 3 krav i studietilsynsforskriften ble av Fakultet for samfunnsvitenskap valgt ut som områder
det er behov for å gjennomføre en grundig gjennomgang av:
•
•
•

§2-2(7) Ordninger for internasjonalisering
§2-2 (8) Ordninger for internasjonal studentutveksling
§2.3.(1) Fagmiljøets størrelse og stabilitet til å dekke og utvikle fag og emner som inngår
i studieprogrammene.
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Fra sentralt UU / prorektor ble det også gjort andre bemerkninger/ krav om videre akkreditering til den
opprinnelige selv- akkrediteringen. Dette gjelder følgende krav i Studietilsynsforskriften:
•
•

•
•
•

•

§2.1 (2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
§2.2.(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
Herunder utbedring av læringsutbyttet på programnivå etter departementets krav om
internasjonalisering i læringsutbyttet.
§2.2 (2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre
studier og/ eller arbeidsliv.
§2.2(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500-1800 timer pr år for
heltidsstudier.
§2.2(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.
§2.3. (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 bachelornivå skal fagmiljøet
tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse.

I søknaden er alle relevante punkter i kapittel 2 av Studetilsynsforskriften; Akkreditering av studietilbud
besvart, men de utvalgte paragrafer og ledd som nevnt ovenfor, er behandlet mer i dybden, tilsvarende
en full reakkreditering.

Innstilling:
Dekan ved FSV oversender søknad om reakkreditering for Bachelor i Human Resource Management og
årsstudiet i personalledelse og kompetanseutvikling til sentralt utdanningsutvalg, og ber rektor om å
godkjenne denne.

Vedlegg: Vedlegg 1 Emnebeskrivelser HRM og PK, Vedlegg 2 Samsvar NKR og LUB - HRM og PK,
Vedlegg 3 Samsvar LUB program-emner- HRM og PK, Vedlegg 4 Søker- og studenttall HRM, Vedlegg
5 Søker- og studenttall PK, Vedlegg 6 Sammenheng emnenes LUB - undervisning - vurdering begrunnelse, Vedlegg 7a Inter institutional NL Wageningen, Vedlegg 7b Augsburg - memorandum of
agreement, Vedlegg 7c Augsburg - avtale, Vedlegg 7d Deakin Nord University, Vedlegg 7e Mid
Sweden University Nord University- Signed agreement, Vedlegg 7f Mid Sweden University
Agreement of Cooperation, Vedlegg 8 CV, Søknad om reakkreditering - bachelor i HRM og
årsstudiet i PK - 2021
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Reakkrediteringsprosessen
Alle eksisterende studieprogrammer (over 30 studiepoeng) skal gjennom en reakkrediteringsprosess
hvert sjuende år. Dette er også en del av universitetets kvalitetssikringssystem. Etter innspill fra
dekanene, og råd fra sentralt Utdanningsutvalg, vedtar rektor plan for reakkreditering for hvert år.
Fakultet for samfunnsvitenskap meldte i 2019 inn 5 studieprogrammer for reakkreditering, inkludert
bachelor i Human Resource Management (HRM) og årsstudiet i personalledelse- og
kompetanseutvikling.
I rektorvedtak 18/03774-18 Reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet justert plan for 2019, datert 03.07.2019, vedtok rektor at studiene Bachelor i Human Resource
Management og årsstudiet i personalledelse og kompetanseutvikling skulle inngå i plan for
reakkreditering 2019.
Nord universitet har egne retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogram (vedtatt
av rektor første gang 29.12.2016 og justert siste gang 06.02.2019). I retningslinjene inngår
selvevaluering utført av fakultetet som innledningen på reakkrediteringsprosessen.
28.09.2019 ble selvevaluering for reakkreditering tatt opp i lokalt utdanningsutvalg på FSV (sak 40/19
Re-akkreditering av studieprogram (PK og BA i HRM). Følgende vedtak ble gjort: UU-FSV innstiller
akkreditering av studieprogram PK og BA i HRM for videre arbeid fram mot godkjenning innen fredag
6. september. I etterkant ble selvevalueringen godkjent av dekan 15.09.2019 og 16.09.2019 ble
selvevaluering for bachelor i Human Resource Management (HRM) og årsstudiet i personalledelseog kompetanseutvikling oversendt til studieavdelingen.
24.02.2020 ble det avholdt møte med pro-rektor, saksbehandlere for sentralt utdanningsutvalg og
FSV, med bakgrunn i gjennomført selvevaluering. Det ble i møtet fattet beslutning om videre
reakkrediteringsprosess.
I følgende tabell er de relevante kravene i Studietilsynsforskriften gjengitt – med merknad om at
kravene er vurdert å være innfridd. De feltene som er skravert med blått – har vært igjennom en
grundigere reakkrediteringsprosess, som følge av selvevaluering eller som anbefalt for full
reakkreditering.

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

Vurdering av kravene: OK / Ikke OK

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

OK

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

Tatt med for full reakkreditering
OK
Vurdering av kravene: OK / Ikke OK
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(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar Tatt med for full reakkreditering
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
OK
læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.

Tatt med for full reakkreditering

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for heltidsstudier.

Tatt med for full reakkreditering

(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.

OK.

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.

OK

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering
som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.

OK – etter selvevaluering

(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger
for internasjonal studentutveksling. Innholdet i
utvekslingen skal være faglig relevant.

OK – etter selvevaluering

(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

IKKE RELEVANT HER

§ 2.3 Krav til fagmiljøet FOR-2017-02-07-137

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 etter selvevaluering

(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

Tatt med for full reakkreditering

OK

OK

Tatt med for full reakkreditering
OK
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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.
(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.

OK

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.

IKKE RELEVANT HER

Innledning til reakkrediteringssøknaden
Dette dokumentet inneholder den opprinnelige selvakkrediteringen gjort i 2019, samt en ny og full
akkreditering (avsluttet februar 2021) av følgende momenter:
•
•
•

§2-2(7) Ordninger for internasjonalisering
§2-2 (8) Ordninger for internasjonal studentutveksling

§2.3.(1) Fagmiljøets størrelse og stabilitet til å dekke og utvikle fag og emner som
inngår i studieprogrammene.

Disse momentene var selv angitt av fakultetet som områder der en videre akkreditering var
nødvendig, og er beskrevet slik de nå fremstår pr. februar 2021.
Fra sentralt UU / prorektor ble det også gjort andre bemerkninger/ krav om videre akkreditering til
den opprinnelige selv- akkrediteringen. Også disse er bevart i denne versjonen. Disse anmerkningene
ble detaljert gjennom to tilbakemeldingsmøter (februar 20 og høst 20) v prorektor/ adm., og
vedrører følgende momenter:
•

§2.1 (2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging
og progresjon samt muligheter for studentutveksling.

5

ng - 19/03630-46 Reakkreditering 2021 (opprinnelig 2019) - Bachelor i Human Resource Management (HRM) og Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling : Søknad om reakkreditering - bachelor i HRM og årsstudiet i PK - 2021 719016_3_0

•

•
•
•

•

§2.2.(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
Herunder utbedring av læringsutbyttet på programnivå etter departementets krav om
internasjonalisering i læringsutbyttet.
§2.2 (2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/
eller arbeidsliv.
§2.2(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500-1800 timer pr år for
heltidsstudier.
§2.2(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.
§2.3. (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 bachelornivå skal fagmiljøet
tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse.

Tilbakemeldingen 24 februar 2020 innehold ingen kritikk av vår besvarelse av disse paragrafene som
helhet- men vedrørte spesifikke momenter knyttet til hver av dem (se møtereferatet). I denne
versjonen er disse spesifikke momentene forsøkt bedre beskrevet og avklart. Også her har
substansielle endringer ved fakultetet siden 2019 gjort at noen av dem fremstår som helt nye.
Spesielt gjelder dette §2.3.(4).
Teksten i paragrafene som ikke er nevnt ovenfor, er ikke endret fra den opprinnelige selvakkrediteringen, bortsett fra nødvendige og mindre tekniske og layout-messige justeringer som følge
av endringer i punktene ovenfor.
Både Bachelor i Human Resource Management (heretter Bachelor i HRM) og årsstudiet i
personalledelse og kompetanseutvikling (heretter PK-studiet) behandles i denne søknaden. PKstudiet består av 4 emner, og alle disse inngår i bachelorgraden i HRM. Det er følgelig utarbeidet en
felles søknad. Der det unntaksvis er mulige relevante forskjeller mellom studiene, vil vi beskrive disse
spesielt.
Bachelor i HRM har totalt 6 kull i løp: 3 på Levanger og 3 i Bodø. Fra og med høsten 2021 skal studiet
også lyses ut på studiested Mo i Rana. På grunn av samkjøring med PK-studiet, er studiemodellen for
bachelor i HRM på Mo i Rana noe annerledes i oppbyggingen. Dette er synliggjort lengre ned i
søknaden.
PK-studiet tilbys på 3 studiesteder; Bodø, Levanger og Mo i Rana.
Mht. søknaden, vil vi forsøke å holde oss lojalt til disposisjonen og veilederen utarbeidet av NOKUT.
Noen steder vil vi imidlertid, for å bedre få frem beskrivelsen av og begrunnelsen for studiets
læringsutbytter og ambisjon, gi en mer sammenhengende fremstilling.

§ 2-1. (1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal
være oppfylt.
Studiene er regulert gjennom følgende sentrale lover og forskrifter:
•

Lov om universiteter og høyskoler (Universitets- og høyskoleloven).
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•
•
•
•
•

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
(Studiekvalitetsforskriften)
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften)
Forskrift om opptak til høyere utdanning (Opptaksforskriften)
Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved
universiteter og høyskoler
Forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning

I tillegg er Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet førende for de aktuelle studier i
denne søknaden. Bachelor i HRM og PK-studiet er ikke styrt av rammeplaner.
Bachelor i HRM og PK-studiet oppfyller aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler, med
tilhørende forskrifter.

§ 2-1 (2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon, samt muligheter for studentutveksling.
Korrekt informasjon om studietilbudet:
Studiets innhold, oppbygging og progresjon går fram av studienes presentasjon på Nord universitet
sine nettsider. Det skilles mellom ‘studieprogramsiden’ og ‘studieplansiden’ for både årsstudiet og
bachelorgraden. ‘Studieprogramsiden’ er ansett som en rekrutteringsside – med informasjon som er
skreddersydd for potensielle søkere, med informasjon om studiets oppbygging, opptakskrav,
jobbmuligheter, videre utdanning og muligheter utenlandsopphold / utveksling. Søknadsfrist og ‘søk
opptak’ knappen er sentral på denne nettsiden. I tillegg er det lagt ut mailadresser, telefonnummer
og fotos av studieveileder og studieprogramansvarlig. Her er studieprogramsidene for de to studiene.
Human Resource Management (HRM) - ta din utdanning ved Nord universitet
Personalledelse og kompetanseutvikling - ta din utdanning ved Nord universitet
Fra ‘studieprogramside’ er det lenke til ‘studieplansidene’. Dette er informative nettsider for
studenter som allerede er i gang med sine studieløp. Her kan studentene søke opp studiemodellen
som er gjeldende for sitt kull. På denne siden finner studentene ytterligere informasjon om studiene,
inkludert læringsutbytte, informasjon om evaluering av studiene og lenker til aktuelle forskrifter og
bestemmelser.
Her er studieplansidene for de to studiene:
Bachelor i Human Resource Management (HRM) (nord.no)
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling (nord.no)
Studiemodellene er presentert på både studieprogram- og studieplansiden – og derfra kan
studentene klikke seg videre til ytterligere informasjon om de enkelte emner som inngår i studiene.
På de enkelte emnebeskrivelsene gis det en beskrivelse av emnets innhold, informasjon om
læringsutbytte på emnenivå, undervisningsform, kostnader, forkunnskapskrav / anbefalte
forkunnskaper, vurderingsordning, overlappende emner og informasjon om evaluering. Navn og
kontaktinformasjon til emneansvarlig er publisert her.
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Opptak til studiene er regulert av Forskrift om opptak til høgre utdanning
Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell
studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.
Søknad går via samordna opptak, med søknadsfrist 1. mars for de som søker om opptak på grunnlag
av realkompetanse, og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.
I det følgende presenteres studiemodellene for bachelorgrad i HRM gjeldende for de 3
studiestedene, og for PK-studiet, også med to versjoner avhengig av studiested. I modellene for
bachelorgraden er de sentrale deler av studiet fremhevet som skraverte blå felt.
Studiemodell for bachelor i Human Resource Management, Bodø og Levanger

Studiemodell for bachelor i Human Resource Management, Mo i Rana

Det som er unikt for studiemodellen på Mo i Rana er at dette skal være et gjennomgående
samlingsbasert studietilbud. På dannelsessemesteret er det her samkjøring med bachelorgraden i
sosialt arbeid – som også skal lyses ut på Mo i Rana for opptak høsten 2021. Derfor er det ulik
8
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emnekode. Varianten av dannelsessemesteret som tilbys på Mo i Rana har emnekode EX151S – og
skal da tilbys samlingsbasert. Våren 2022 og høst 2022 vil studentene på HRM på Mo i Rana følge
undervisningen som ordinært tilbys via PK-studiet, med unntak av innføringsemnet i organisasjonsog ledelsesteori ORG1005 – det skal for første gang tilbys på Mo i Rana våren 2022.

Studiemodell for årsstudiet i Personalledelse og kompetanseutvikling (PK), integrert i BAHRM,
Levanger og Bodø
1.Semester

2.Semester

OR280S Kommunikasjon

RE105S Arbeidsrett

OR214S Organisasjonspsykologi

OR213S Kompetanseledelse

Studiemodell for årsstudiet i Personalledelse og kompetanseutvikling (PK), integrert i BAHRM, Mo i
Rana
1.Semester

2.Semester

OR280S Kommunikasjon

OR214S Organisasjonspsykologi

RE105S Arbeidsrett

OR213S Kompetanseledelse

Sentrale deler av studiet – bachelor i HRM
Følgende emner utgjør de sentrale delene av bachelorgraden i HRM: ORG1005 Innføring i
organisasjons- og ledelsesteori, OR214S Organisasjonspsykologi, RE105S Arbeidsrett, ECO1010
Bedriftsøkonomi og konkurranseevne og LED2000 Bacheloroppgave. Totalt tilsvarer disse emnene 90
studiepoeng. Disse kursene vil sikre en «kjerne» av atferdsfag, arbeidsrett og mikroøkonomi, som
grovt sett samsvarer med det vi anser som kjernen i læringsmålene for bachelor HRM. De er absolutt
obligatoriske for å kunne nå læringsutbyttene for programmet – og kan ikke velges bort (må de
byttes ut med tilsvarende kurs andre steder). De sentrale delene av studiet kjennetegnes av at
undervisningen må bygge på forskerkompetanse. Det er gjort nærmere rede for dette senere i
søknaden.
Øvrige kurs er normen, men er utskiftbare og gir studentene anledning til å profilere sin egen
bachelorgrad, samtidig som den gjennom våre kjerne- kurs vil ha en tilstrekkelig HRM- base. For
eksempel gir dette studentene fleksibilitet til å profilere sin HRM bachelor mer mot økonomiske fag,
eller mer mot organisasjonspsykologi/andre atferdsfag.

Progresjon i studiet - bachelor i HRM
Innledningsvis i studiet skal alle studentene ta et emne på 30 stp, det såkalte dannelsessemesteret.
Målet med dannelsessemesteret er å gjøre studentene i bedre stand til å studere og engasjere seg
som student. Gjennom kritisk lesning av sentrale filosofer og samfunnsvitere får de et godt grunnlag
for å diskutere samfunnsaktuelle spørsmål og de utfordringer vi står overfor i dag. Det gis en
innføring i filosofi og vitenskapshistorie, og de får kjennskap til sentrale begreper og perspektiver
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innenfor samfunnsvitenskapene. Tekstseminaret er det mest omfattende enkeltelement av
dannelsessemesteret. Gjennom tekstseminarene skal studenten lære hva som kjennetegner
akademiske tekster, og hvordan vitenskapelig tenke- og arbeidsmåte kommer til uttrykk i slike
tekster. Det er i disse tekstseminarene at studentene får et første møte med problemstillinger
direkte tilknyttet sitt fagområde, i dette tilfelle organisasjons- og ledelsesfag. Dannelsessemesteret
gir kunnskap og ferdigheter som er viktige for studenten, og for den ferdig utdannede kandidaten. I
undervisningen legges særlig vekt på refleksjon og kommunikasjon, og studentene får anledning til å
øve opp sin evne til å formidle kunnskap både skriftlig og muntlig.
Dannelsessemesteret er en viktig grunnstein for de kommende elementene av byggverket som HRMgraden består av. I semester 2 blir studentene introdusert til organisasjons- og ledelsesfag via emnet
ORG1005 Innføring i organisasjons- og ledelsesteori – i kombinasjon med grunnleggende juridisk
kompetanse innenfor arbeidsrett. I semester 3 blir studenter møtt med 2 emner som er på
fordypningsnivå; kommunikasjon og organisasjonspsykologi. Begge disse emnene tas sammen med
studenter fra PK-studiet. Denne studentgruppen er gjerne voksne studenter med arbeidserfaring –
som ofte tar studier parallelt med at de er i jobb. De drar med seg sin realkompetanse inn i det
teoretiske rammeverket som gis i undervisningen – og bidrar inn med relevante case fra det faktiske
arbeidsliv. Med sitt marked innenfor etter- og videreutdanningsfeltet, er det naturlig at disse
emnene er på fordypningsnivå – og med det grunnlaget som gis i semester 1 og 2 av studiet utgjør
dette en naturlig progresjon i studiet for HRM-studenten. Dette er også gjeldende for emnet
kompetanseledelse i semester 4.
I semester 4 er det i tillegg to emner på innføringsnivå, dette gjelder innføring i
samfunnsvitenskapelig metode, og strategi og markedsføring. Metodefaget skal utgjøre verktøykassa
for studenters senere arbeid med sin bacheloroppgave. Bedriftsøkonomi og konkurranseevne i
semester 5 er betegnet som et emne på grunnleggende nivå – da det gir en, riktignok grundig,
innføring i bedriftsøkonomi med utgangspunkt i grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse hvor
bedriften settes inn i et helhetlig perspektiv. Finansregnskap, med øving i analyse av bedrifters
finansielle situasjon, og grundig innføring om det som nå har blitt en viktigere del av
konkurranseaspektet; kunnskap og konkurranseevne er også sentrale tema for emnet. Med alle disse
komponentene – gis studentene en grunnleggende kompetanse i mikroøkonomi – som de kan velge
å fordype seg ytterligere i forbindelse med bacheloroppgaven i det påfølgende semester, eller et
eventuelt senere masterløp.
Semester 6, og siste semester av studiet, består av to fordypningsemner; prosjektledelse og
bacheloroppgave. Prosjektledelse handler om å utvikle ideer, og om å organisere, styre og lede
tidsplanen, økonomien og kvaliteten på arbeidet - samt å få alle involverte til å jobbe sammen om
prosjektets mål. Prosjektledelse handler derfor også om risikovurdering, kommunikasjon og
forståelse av organisasjonssammenheng – som er elementer studentene har møtt tidligere i studiet.
Bacheloroppgaven i Human Resource Management er et selvstendig forskningsarbeid, hvor relevante
faglige teorier og perspektiver fra studiet skal anvendes på et selvvalgt tema. Oppgaven
gjennomføres som en mindre empirisk undersøkelse eller som et avgrenset litteraturstudium. For å
lykkes med dette arbeidet er studenten avhengig av de byggeklossene som er gitt tidligere i
studieløpet. For dette emnet gis studenten anledning til å fordype seg ytterligere i et av fagområdene
som har blitt presentert tidligere.
Viser til Vedlegg 1 - Emnebeskrivelser HRM og PK – som gir en inngående beskrivelse av hvert enkelt
emne tilhørende graden.
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Mobilitetsvindu – bachelor i HRM
Studieprogrammet legger til rette for utveksling i 5. semester (høstsemesteret) i 3. studieår. Siden
emnet ECO1010 Bedriftsøkonomi og konkurranseevne er et av de sentrale emnene i studiet, og lagt
til semester 5, er det en forutsetning for utveksling at studenten erstatter emnet ECO1010 med
tilsvarende emne ved utenlands institusjon. Bedriftsøkonomi tilbys ved de fleste utenlandske
universiteter – så dette har ikke vist seg å være noe stort problem. HMS-emnet kan fint erstattes av
annet emne fra organisasjons / ledelsesfeltet. Det er også en viss fleksibilitet i mobilitetsmulighetene
– slik at vi har hatt studenter som har reist på utveksling i semester 4 eller semester 6. I ethvert
spørsmål om utveksling tas det en helhetlig vurdering, og det er en forutsetning for enhver utveksling
at studenten oppnår læringsutbyttet som er gitt for studieprogrammet. Antallet studenter som reiser
på utveksling er relativt høy på studieprogrammet for HRM – sett i forhold til andre studieprogram
på FSV. Ytterligere beskrivelse og drøfting av utvekslingsmuligheter gis senere i forbindelse med
redegjørelse for §2-2(7) Ordninger for internasjonalisering og §2-2 (8) Ordninger for internasjonal
studentutveksling

§ 2.2 (1): Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
I det følgende gjengis de overordnede læringsutbyttene for bachelor i HRM og PK-studiet
Læringsutbytte program bachelor HRM:
Ved fullført studium har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
•
•

•

•

har grunnleggende forståelse av personalledelse i moderne offentlige og private
virksomheter
har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, begreper, problemstillinger og
arbeidsmetoder innen fagområdet Human Resource Management (HRM). Sentrale
kunnskapsområder er organisasjons- og ledelsesteori, organisasjonspsykologi, arbeidsrett,
kommunikasjon, kompetanseledelse, markedsføring og strategi, bedriftsøkonomi og
konkurranseevne, og arbeidsmiljø/ HMS.
kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet HRM, også spesifikt knyttet til
kunnskapsområder som organisasjons- og ledelsesteori, organisasjonspsykologi, arbeidsrett,
kommunikasjon, kompetanseledelse, markedsføring og strategi, bedriftsøkonomi og
konkurranseevne, og arbeidsmiljø/ HMS.
har kunnskap om fagområdets HRM sin historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet.
Sentralt står her også bred kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens fremvekst,
kjennetrekk og utvikling.

Ferdigheter
• kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til HRM, og treffe HRM- faglige begrunnede
valg
• kan nyttiggjøre seg denne kunnskapen i praktisk virksomhetsrelatert arbeid
Generell kompetanse
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•
•
•
•

imøtekommer kunnskapskravene innenfor HRM i offentlig og privat sektor
har kvalifikasjon for opptak til høyere grads utdanninger innenfor feltet
har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen faget HRM som gjør at
hun/ham imøtekommer kravene for å lede andre mennesker i arbeid.
kjenner hvordan forutsetningene for arbeid både i offentlige og private virksomheter endres
og påvirkes, både nasjonalt og internasjonalt

Læringsutbytte program årsstudiet i personalledelse- og kompetanseutvikling:
Ved fullført studium har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
•

•
•
•
•

har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder
innenfor personalledelse og kompetanseutvikling, hvor sentrale kunnskapsområder er
kommunikasjon, organisasjonspsykologi, arbeidsrett og kompetanseledelse.
demonstrerer forståelse og kunnskap om personalledelse- og kompetanseutvikling både innen
privat og offentlig sektor
har innsikt i juridisk tenkemåte og metode
har innsikt i hvilke situasjoner man kan benytte ulike former for kommunikasjon
har kunnskap om personalledelsens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Sentralt
står her også bred kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens fremvekst, kjennetrekk og
utvikling

Ferdigheter
•
•

•

kan forstå og vurdere ulike teoretiske perspektiv innen organisasjons- og ledelsesfaget
kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til personalledelse og kompetanseutvikling, og
treffe faglige begrunnede valg på denne bakgrunnen
kan reflektere over egen personalledelse, og justere denne under veiledning

Generell kompetanse
•
•
•

har en grunnleggende forståelse av og kunnskap om personalledelse og kompetanseutvikling i et
arbeidsliv i endring
har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor personalledelse, som gjør at
hun/ham imøtekommer kravene for å lede andre mennesker i arbeid
kjenner hvordan forutsetningene for arbeid både i offentlige og private virksomheter endres og
påvirkes, både nasjonalt og internasjonalt

Læringsutbyttet for bachelor HRM og PK-studiene anses å være i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studiene har etter vår mening et godt og dekkende
navn. I Se Vedlegg 2 Samsvar NKR og LUB - HRM og PK viser vi hvordan læringsutbyttene er i samsvar
med føringene gitt i NKR, samtidig som at læringsutbyttene er programspesifikke og formulert slik at
de omfavner summen av læringsutbytter som er gitt i de enkelte emnebeskrivelser. I Vedlegg 3
Samsvar LUB program-emner- HRM og PK, er sistnevnte synliggjort ved at vi i tabellformat viser
hvordan hvert enkelt emne bidrar inn mot å oppfylle læringsutbyttet på overordnet nivå.
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Den overordnede begrunnelsen for navnevalg og læringsutbytte, hvorfor de er dekkende og hvordan
dette er i samsvar med NKR:
Navnet Human Resource Management ble valgt fordi det både gjenspeiler fagets innhold på en god
måte, samtidig som det har en relativt innarbeidet (engelsk- og norskspråklig) felles forståelse både i
akademia, for arbeidsgivere og i samfunnet for øvrig (på engelsk heter programmet Bachelor of
Human Resource Management). En norskspråklig oversettelse finnes ikke, men «forvaltning og
utvikling av menneskelige ressurser» er en mye brukt «fornorskning», som samtidig rimelig presist
angir fokuset i og formålet med bacheloren.
Årsstudiet i personalledelse og kompetanseutvikling tilsvarer et årsstudium i HRM, men vi har på
norsk valgt å divergere i navn. Slik referer navnet på årsstudiet tydelig til de deler av HRM-graden
som inngår; arbeidsrett, kompetanseledelse, organisasjonspsykologi og kommunikasjon. Bachelor i
HRM er mer omfattende – og kan dermed med rette tydelig referere til HR. På engelsk er årsstudiet i
PK mer tydelig koblet til bachelorgraden i HRM; Human Resource Management, one year
programme.
Begge studiene rekrutterer meget bra – og studienes navn anses dermed som riktige – både med
tanke på godt samsvar mellom innhold og navn, samt at de har vist seg å være attraktive på
markedet.
Studiets kurssammensetning har som formål å til sammen gi studentene våre et generelt og
forskningsbasert grunnlag for å kunne lede andre mennesker i arbeid. En kort gjennomgang av
kurssammensetning og tanken bak studiets oppbygging, er derfor nødvendig allerede her, for å kunne
gi en begrunnelse for programmets læringsutbytte.
To kontekstuelle forutsetninger er spesielt vektlagt og problematiseres gjennomgående i
programmet.
Den første forutsetningen er at det norske arbeidslivet er i endring og at disse endringene har
kunnskapsmessige konsekvenser for den som skal lede i dagens virksomheter. Forståelsen av årsaker
til og virkninger av disse endringene, er sentrale. Disse endringene har både positive og
problematiske effekter, og ikke minst er de ofte preget av kompleksitet og ambivalens. Kunnskap om
hvordan forutsetningene for arbeid både i offentlige og private virksomheter endres og påvirkes,
både nasjonalt og internasjonalt, er sentrale for at en lederutdanning skal være relevant i dagens
arbeidsmarked. Eksempler på temaer som problematiseres er internasjonalisering, økt konkurranse,
markedsorientering, marginalisering, økt utdanningsnivå og kompetanseheving, autonomi,
medvirkning og fleksibilitet. Sentralt i studieprogrammet står formidlingen av hvordan dette «nye»
arbeidslivet både utfordrer og aktualiserer den norske arbeidslivsmodellen.
Den norske arbeidslivsmodellen er nettopp den andre forutsetningen som gjennomgående utdypes
og problematiseres i studiet. Sentralt står historisk og samtidig/ oppdatert kunnskap om arbeidslivets
sentrale institusjoner, hvordan den sentrale politikkutformingen påvirker virksomhetene, den norske
forhandlingsmodellen, trepartssamarbeidet og det inntektspolitiske rammeverket, fagforeninger og
den norske medvirkningsmodellen. Det legges også stor vekt på ledelsens legale rammer, for
eksempel gjennom arbeidsmiljølov, forvaltningsbestemmelser og avtaleverk.
Programmets overordnede ambisjon er å utruste studentene med forskningsbasert kunnskap som
skal gi dem et grunnlag for fremtidig ledelse av andre mennesker. Det sentrale spørsmålet for
programmet er således:
Hvilke kunnskaper trengs for å lede andre mennesker i dagens norske arbeidsliv?
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Dette har selvsagt ikke vi et uttømmende svar på, men vårt forslag har vært følgende:
For å lede må en ha kunnskap om både de organisatoriske og psykologiske, juridiske og økonomiske
betingelsene i moderne organisasjoner.
Denne tverrfaglige innfallsvinkelen anser vi for å være en kjerne ved programmet (og muligens en
forklaring på dets suksess mht. studentrekruttering og mange positive tilbakemeldinger fra arbeidsog næringslivet). Kursporteføljen som er bygget opp skal til sammen ivareta disse tre
hovedaspektene ved programmet.
De juridiske og økonomiske rammene er sentrale fordi de er konkrete minimumspremisser for all
ledelse i norske private og offentlige virksomheter. Mht. førstnevnte adresseres denne direkte
gjennom emnet RE105S Arbeidsrett. Dette emnet er på 20 studiepoeng, noe som avspeiler den
relativt sett store betydningen fagområdet tillegges i programmet. Den arbeidsrettslige dimensjonen
er for øvrig også synlig bla i emnet ORG1005 Organisasjons- og ledelsesteori, emnet OR214S
Organisasjonspsykologi samt i emnet HMS1001 Systematisk HMS-arbeid. For eksempel i form av det
rettslige fundamentet for leders styringsrett, krav om medvirkning og utvikling,
organisatorisk/psykososialt arbeidsmiljø mm.
Mht. de økonomiske rammene er tankegangen at all ledelse forutsetter en basal mikroøkonomisk
forståelse av egen virksomhet, også for de lederne som ikke har økonomi som eksplisitt funksjon i
virksomheten. En leder uten basal økonomisk, strategisk og markedsmessig forståelse, vil være
handlingssvekket uansett virksomhetsområde/ funksjon hun leder. To emner skal eksplisitt ivareta
dette utdanningsformålet på bacheloren i HRM: ECO1010 Bedriftsøkonomi og konkurranseevne (20
stp.) og ORG1006 Strategi og markedsføring (10 stp.)
Den tredje dimensjonen, de organisatoriske og psykologiske rammene for ledelse, beskrives eksplisitt
gjennom seks ulike kurs, og utgjør et fokustyngdepunkt i programmet. Disse kursene hviler i ulik grad
på samfunnsfaglige adferdsfag, og emnenavnet angir rimelig presist hovedfokuset i hvert av dem.
Emnene ORG1005 Innføring i organisasjons -og ledelsesteori (10 stp.) og OR214S
Organisasjonspsykologi (20 stp.) er to beslektede, men ikke overlappende kurs (i en Britisk
/amerikansk akademisk fremstillingstradisjon vil begge disse emnene falle innenfor fagområdet
«Organizational Behaviour»). I det førstnevnte emnet anlegges primært et mesonivå- fokus på
organisasjoner, med vekt på en basal innføring i historiske og nåtidige grunnleggende begreper og
teoretiske retninger i studiet av organisasjoner og ledelse, som for eksempel organisasjonsstruktur,
organisasjonskultur, omgivelser, endring osv. Emnet Organisasjonspsykologi har en
disiplinpsykologisk og mer individbasert tilnærming, med vekt på temaer som motivasjon,
persepsjon, personlighet, personseleksjon, utvalgstester osv.
Emnene OR280S Kommunikasjon og OR213S Kompetanseledelse, begge på 10 stp., utdyper to mer
spesifikke områder som har særlig relevans ved et HRM program. I det førstnevnte vektlegges
forskningsbasert kunnskap om kommunikasjonsferdigheter og hvordan en kan styrke
kommunikasjon mellom ulike aktører innad i virksomheter og organisasjoner. Emnet
kompetanseledelse rendyrker fokuset på personalutvikling og kompetanseledelse. Sentrale temaer
er kunnskapsledelse, organisasjonslæring, strategisk kompetanseutvikling mm.
Også emnene ORG2000 Prosjektledelse og HMS1001 Systematisk HMS-arbeid har to ulike og
spesifikke fokus. Prosjektorganisering er en svært utbredt ramme for arbeid i dag, noe som gjør
kunnskap om prosjektledelse relevant for ledere flest. Emnet gir innsikt og trening i å beherske ulike
verktøy for å styre og lede prosjekter.
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Emnet Systematisk HMS-arbeid utdyper og problematiserer lederens kunnskapsgrunnlag for å
forebygge sykdom, skader, ulykker og sosiale problemer, og fremme de ansattes fysiske, psykiske og
sosiale helse. Emnet imøtegår således både et stort fokus i samfunnet generelt på sykefravær mm,
men også et stort kunnskapskrav til norske ledere om å forstå og kunne bygge et
nærværsfremmende arbeidsmiljø i egen virksomhet.
Ovennevnte begrunner studieprogrammets navnevalg, formålet med studiet samt
emnekomposisjonen som er valgt for å realisere programmets læringsutbytte.
Læringsutbyttet for programmene er beskrevet tidligere. De enkelte emner læringsutbytter er
gjengitt i vedlegg 1.

§ 2.2 (2): Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
Studiets rekrutteringsevne, relevans, videre studier og yrkeseksempler.
Bachelor i HRM rekrutterer godt, og inntakskvaliteten (i form av karaktersnitt fra vgs.) ved studiet har
tradisjonelt vært god (og best på FSV i 2015, 16, 17 og 18). Studiet har i snitt tatt opp 30 studenter
hvert år siden oppstarten høsten 2015. Søknaden til studiet har vært og er på et stabilt og høyt nivå
(ca. 2-3 søkere pr. studieplass, 2,7 søkere pr plass ved opptak våren 2020). På samme måte
rekrutterer PK-studiet godt, og har de siste årene hatt rundt 100 førsteprioritetssøkere på hver av
studiestedene Bodø og Levanger. På Mo i Rana ligger tilsvarende tall rundt 50. Se Vedlegg 4 Søker- og
studenttall HRM og Vedlegg 5 Søker- og studenttall PK. Studiet ble opprettet nettopp som resultat av
det vi oppfattet som en tydelig etterspørsel i arbeids- og utdanningsmarkedet.
I forhold til det interne utdanningsmarkedet, fylte bacheloren et «gradstomrom» mellom vårt eget
årsstudium i Personalledelse og kompetanseutvikling (PK- studiet) og en allerede etablert mastergrad
i Human Resource Management (etablert i 2009). Denne masteren var i utgangspunktet – i likhet
med PK- studiet- innrettet spesielt mot videreutdanningsmarkedet. Masteren har i dag også et 120
poengs (vitenskapelig) alternativ, der flere av våre tidligere bachelorstudenter i dag studerer. Ved
etableringen av bacheloren i 2015 ble det også gjort undersøkelser for å sikre at den var kompatibel
med andre nasjonale og ikke minst internasjonale mastergrader, noe den er, og som illustreres
videre nedenfor.
Bachelorgraden i HRM var lenge etterspurt blant både eksterne og interne potensielle «regulære»
bachelorstudenter, som et eget og selvstendig 180 stp. utdanningsprogram. I forhold til det eksterne
utdanningsmarkedet, var bacheloren i HRM ved etableringen hos oss, den eneste i sitt slag i Norge,
sett bort fra et betalingsstudium ved Bedriftsøkonomisk Institutt (BI). Bacheloren i HRM er da også
spesiell ved vårt fakultet, nettopp fordi den mer enn noen andre bachelorgrader rekrutterer
studenter fra hele landet. Ved første kull (uteksaminert sommeren 2018) var ca. 50 prosent av
studentene opprinnelig bosatt i andre regioner i Norge (andre enn Nordland). Dette er spesielt, fordi
Nord universitet generelt oftest rekrutterer fra egen region. Det vi oppfatter som en nasjonal
etterspørsel etter studiet, har også gjort at fakultetet fra og med studieåret 18/19 har tilbudt
bachelor HRM ved studiested Levanger. Også her har søkningen vært svært god, og det ble tatt opp
ca. 30 studenter, jf. tidligere.
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Samlet sett er det pr. februar 2021 ca. 210 aktive studenter på BAHRM, fordelt på to studiesteder
(Bodø og Levanger) og tre årskull (opptakskull 18,19 og 20). PK-studiet har studieåret 20/21 i
overkant av 200 aktive studenter, fordelt på campusene Bodø, Mo i Rana og Levanger. PK studiet har
for øvrig rekruttert svært godt i en årrekke- fra det ble etablert i 1989 frem til i dag 2020. Samlet sett
estimerer vi at en plass mellom 2000-2300 studenter har blitt uteksaminert fra årsstudiet i denne
perioden.
I forhold til etterspørselen i arbeidsmarkedet, har de aller fleste av våre tidligere HRM-studenter
enten fått seg jobb, eller gått videre på relevante masterutdanninger, enten hos oss eller ved andre
norske eller utenlandske universiteter. Fra det første kullet (tatt opp 2015, uteksaminert våren 2018)
studerer flere mastergrad i HRM ved utenlandske universiteter, blant annet ved København Business
School, University of Melbourne, Kingston College mv. På fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr vi to
aktuelle masterløp for våre HRM-bachelorgradskandidater: master i samfunnsvitenskap med
fordypning i HRM. Fordypningen i internasjonale relasjoner er også et mulig masterløp. Høsten 2021
er siste mulighet for opptak på nevnte master i samfunnsvitenskap. Fra og med høsten 2022 skal
denne erstattes av en ny master – som også skal være aktuell for HRM studentene. Vi har også en
erfaringsbasert master i HRM på FSV, 90 stp. Her er det blant annet krav om relevant arbeidserfaring
for å få opptak – og vil især være relevant for voksne studenter som ønsker et masterløp mens de er i
jobb. Dette gjelder også master i kunnskapsledelse på Levanger – som også er aktuelt for denne
gruppen HRM-kandidater. For HRM studentene har også Handelshøyskolen aktuelle masterløp;
eksempelvis master i global ledelse og master i strategi og ledelse (denne har arbeidserfaring som
opptakskrav). Ellers er det mange mulige mastergrader innenfor fagområdet ledelse /
organisasjonsfag ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge, som studentene våre kvalifiserer til.
Vi opplever jevnlig at studenter får tilbud om relevant jobb, før de er ferdig uteksaminert. Disse
studentene eksemplifiserer også mulige yrker etter endte studier, som HR- rådgivere, mellomledere i
offentlige og private virksomheter mm. I henhold til kandidatundersøkelsen som ble gjennomført
blant dem som var Nord-studenter i perioden 2012-2018, svarer 70% av respondentene blant HRMstudentene at utdanningen er svært relevant og relevant i sin nåværende jobb. Nærmere 80% av
respondentene oppgir at de er i jobb, mens 20% at de studerer.
Vi tror noe av forklaringen både på den gode rekrutteringen og kandidatenes tilsynelatende store
attraktivitet og brede nedslagsfelt i arbeidsmarkedet (og for videre høyere-nivå studier), er studiets
tverrfaglighet. Som beskrevet ovenfor, gir bacheloren en bred og anvendelig plattform gjennom sitt
fokus både på økonomiske, juridiske og organisatoriske/psykologiske dimensjoner ved ledelse.
Denne «generelistkompetansen» synes etterspurt i et arbeidsmarked, der «menneskeledelse» og
kunnskapskrav om ledelse som et eget fag, fremtrer langt tydeligere. I motsetning til tanken om at
«den faglig beste sykepleieren eller ingeniøren automatisk blir en god leder», er forståelsen i dag
langt mer balansert og krevende- en må både ha faglig kunnskap og ledelse som fag. Bacheloren i
HRM tilbyr her noe av begge komponenter: både kunnskap om ledelse som fag, men også praktisk
(og etterspurt) kunnskap om jus, markedsføring, økonomi, kommunikasjon, HMS, prosjektledelse
osv. Dette gir et bredt og omsettelig kvalifikasjonsgrunnlag for jobb og videre karriere både i
offentlige, private og ideelle organisasjoner.
Faglig oppdatering og relevans:
Den faglige oppdateringen og arbeidet for at studiet skal være faglig relevant, er to sider av samme
sak. På den ene siden legger vi vekt på at den enkelte emne-ansvarlige oppdaterer seg selv på
forskningen i sitt felt. De fleste av de kursansvarlige er enten aktive forskere eller har skrevet
lærebøker på sitt felt etc. (se senere paragrafer om fagmiljø). Vi vektlegger at kunnskapen som
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formidles skal være forskningsbasert, og at den skal være oppdatert i forhold til de ulike
forskningsfrontene som er aktuelle på de gitte fagområdene. At undervisningen skal være
forskningsbasert betyr både at studentene møter våre egne forskningsbidrag på pensum/
litteraturlistene (se for øvrig §2-3(5)), noe de gjør på mange av kursene, men viktigst- at pensum og
litteraturlister avspeiler oppdatert forskning på en best mulig måte.
På den annen side vektlegger vi også at praksisfeltet bringes direkte inn i undervisningssituasjonen.
Dette gjøres på flere måter, for eksempel ved hjelp av case- undervisning, bidrag fra gjesteforelesere
med praksisbakgrunn og årlige bedriftsbesøk. Vi har også institusjonalisert en egen «HRM- dag»
hvert vårsemester, der vi inviterer en rekke virksomhetsledere og nasjonale kapasiteter innen HRMpraksisfeltet til et dagsseminar med samtlige bachelor- og masterstudenter. Dette seminaret
inkluderes for øvrig 3- års studentene i mht. planlegging og gjennomføring. Formålet med seminaret
er todelt: Både å gjøre arbeids- og næringslivet kjent med våre studenter, og samtidig bringe inn en
«puls» på hvilke diskusjoner og tanker som er fremtredende ute i «praksis».
I følge tall fra studiebarometer, som nylig ble publisert med tall for 2020 – er den overordnede
tilfredsheten med studieprogrammene, både i Bodø og på Levanger, god; med henholdsvis et
resultat på 4,3 og 4,5 – noe vi mener reflekterer studiets relevans og suksess.

§ 2.2 (3): Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier.
Studiets arbeidsomfang tar utgangspunkt i antagelsen om at 60 stp. pr år normalt medfører et
arbeidsomfang på mellom 1500 og 1800 timer pr. år. De aller fleste studentene på bachelorgraden i
HRM er unge (gjennomsnittsalder ca. 21 år ved opptak), og de er heltidsstudenter (dette i skarp
kontrast til for eksempel PK- studiet, der samtlige er deltidsstudenter, er i fast jobb og har en langt
høyere gjennomsnittsalder). Riktignok har svært mange av våre bachelorstudenter også sidejobber
mv., men vi har ingen grunn til å tro at det er spesielle forhold ved vår studentmasse som tilsier
større eller mindre arbeidsmengde gitt antall studiepoeng, enn andre regulære bachelorstudier.
Data fra det første uteksaminerte kullet fra BAHRM ved campus Bodø (30 stk.) viser en
gjennomstrømming på 100 prosent (en student sluttet, to begynte på studiet underveis). Vi er usikre
på om vi klarer å reprodusere denne oppsiktsvekkende gode statistikken på de øvrige kull, men dette
kan muligens vise at studietilbudets samlede arbeidsomfang oppleves som treffende.
De fleste kursene har bolkundervisninger/ samlinger med intensiv undervisning. Vi følger en norm
gitt oss av fakultetet, der tallet på undervisningstimer graderes ut fra kursenes omfang. Typisk gis det
ved et kurs på 20 stp. ca. 50-60 timer undervisning, mens et kurs på 10 studiepoeng ligger mellom 30
-45 timer. I tillegg gis det ved to av kursene muligheten til individuelle prøveeksamener, der
faglærerne gir hver enkelt en skriftlig tilbakemelding. Faglærerne på enkelte kurs opererer også med
obligatoriske innleveringer mv, men som hovedregel har vi ikke obligatorisk oppmøte på noen kurs
(unntaket er her Dannelsessemesteret). Arbeidsformer, evalueringer mv. omtales senere i dette
dokumentet.
Fordelt på læringsaktiviteter vil vi ut fra dette anslår vi følgende fordeling:
Undervisningstimer

Første studieår

350

Selvstudier og
eksamensforberedelser
1450

Samlet
arbeidsomfang
1800
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Andre studieår

300

1400

1700

Tredje studieår

300

1450

1750

Antallet undervisningstimer er noe høyere i år 1 – da det i semester 1 gis en tett oppfølging av nye
studenter. I år 3 består deler av bolken ‘undervisningstimer’ av individuell veiledning i forbindelse
med bacheloroppgave. Oppsummert anser vi studiets samlede arbeidsomfang som normalt, vanlig
og tilpasset normen om 1500-1800 timer pr år for heltidsstudier. Vi mener at arbeidsomfanget er
tilpasset studietilbudets profil og læringsutbytte. Ingen informasjon fra våre studenter,
studenttillitsvalgte eller evalueringer vi har foretatt (det gjennomføres evalueringer på alle kurs hvert
semester) tyder på en tydelig over- eller underbelastning mht. programmets samlede
arbeidsomfang.
Vi gjør i disse dager en aktiv innsats for ytterligere å styrke egeninnsatsen i studiet ved å sikre større
grad av campusforankring gjennom ytterligere grad av langsgående undervisning. Mer om dette i §
2.2 (5).

§ 2.2 (4): Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
Begrunnelse for hvordan studiets innhold og oppbygning gir grunnlag for at studentene oppnår
læringsutbyttet. Beskrivelse av alle studiets emner med angivelser av hvilke som er obligatoriske og
hvilke som er valgfrie
I forbindelse med informasjon tilknyttet § 2-1 (2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt,
vise studiets innhold, oppbygging og progresjon, samt muligheter for studentutveksling gis det en
tydelig redegjørelse av studiets oppbygging og progresjon, inkludert en beskrivelse av studiets
obligatoriske emner. I forbindelse med begrunnelsen av studieprogrammets læringsutbytte i
paragraf 2.2. (1), redegjorde vi for hvordan studieprogrammets kurs/ emner sluttet opp om nettopp
dette læringsutbytte. Det ble her naturlig å drøfte de enkelte kursenes bidrag i denne helheten.
Emnenes læringsutbyttebeskrivelser har alle den samme formen som programmets
læringsutbyttebeskrivelser, jf. inndelingen i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Studietilbudets infrastruktur:
Bachelor i HRM er campusbasert og benytter seg av eksisterende infrastruktur ved campus Bodø og
Levanger samt studiested Mo. Vi opplever at denne infrastrukturen er tilfredsstillende og ikke på
noen måte står i veien for at studentene skal oppnå læringsutbytte. Blant annet har vi det utstyret og
de støttefunksjonene vi trenger for å gjennomføre en god organisering og gjennomføring av
undervisningen. Det fremkommer heller ikke fra studentevalueringer etc., at infrastrukturen på noen
måte er problematisk. Unntaket er at også noen av våre studenter ved campus Bodø, klager på dårlig
luftkvalitet ved auditoriene våre. Dette er imidlertid ikke noe som er spesielt for HRM- studentene,
og det er heller ikke noe vi kan forbedre på programnivå mv.
Med hensyn til studiesteder, foregår undervisningen på PK- studiet altså på tre plasser; Campus
Bodø, Campus Levanger (fra 2018) og Campus Mo. Undervisningen på BAHRM foregår på Campus
Bodø (fra h 2015), Campus Levanger (fra h 2018) og på Campus Mo fra h 2021.
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Ved fusjonen mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord- Trøndelag, ble bacheloren i HRM
tilført flere nye lærekrefter. De miljøene som ble sammenslått med Fakultetet for samfunnsvitenskap
fra det tidligere HiNT, hadde en egen portefølje av organisasjons- og ledelsesfag. I perioden etter
fusjonen, ble HRM- bacheloren og PK studiet «nye FSV» sin hovedsatsning innenfor ledelsesfag på
bachelornivå. Det er i den forbindelse PK og BAHRM nå gis også fra studiested Levanger. Takket være
fleksibilitet fra fagpersonalet har undervisningsoppgaver blitt alternert og undervisning er gitt av den
best kvalifiserte underviser uavhengig av hvilket studiested denne arbeider på.
Med oppstart av BAHRM på Levanger ble det fra høsten 19 tilsatt en «plassansvarlig» for BAHRM
Levanger, som er SPAs stedlige representant og koordinator for all aktivitet knyttet til bachelor HRM
og PK- studiet her.
Undervisningslokaler
Nord universitet har moderne undervisningsrom og auditorier, ved alle de tre aktuelle campusene.
De er utrustet både med separate seminarrom og mer åpne arealer med bord og stoler som egner
seg for gruppearbeid eller kollokvier. Videre finnes det lyse og trivelige lesesaler med internettilgang.
Dette er lokaler som alle er døgnåpne for studentene. I tillegg kan studentene også gjøre bruk av en
rekke friarealer og vrimlearealer samt studentsamskipnadens ulike kantiner på studiestedet.
Bibliotektjenester
Alle tre campusene har bibliotek med godt utvalg av litteratur innenfor programmets ulike fagfelter.
Bibliotektjenesten er organisert med tanke på å betjene de ulike fagområdene som det undervises i
ved Nord universitet. Dette avspeiler seg blant annet i jevnlig kontakt mellom bibliotekarer og
fagmiljøene, og i opplæring av fagansatte og studenter i bruk av bibliotekets mange ulike tjenester.
Biblioteket tilbyr også studentene gode og attraktive lese- og arbeidsplasser. Her kan de arbeide
alene eller i grupper. De kan medbringe egne laptops som kan kobles til Nords trådløse nettverk,
eller gjøre bruk av bibliotekets stasjonære PCer. Blant de tjenestene som tilbys, er også veiledning,
brukeropplæring, og kurs i for eksempel litteratursøk og referansesystemer.
Administrativ støtte
Ved campusene finnes servicetorg som er tilgjengelig via telefon, e-post eller personlig besøk.
Servicetorget bistår studentene med studentkort, studieavgift, sentralbordtjenester, og informasjon
om hvordan de kan finne frem til alle øvrige tjenester og administrative eller faglige enheter og
ansatte ved Nord. I tillegg kan studentene raskt finne frem til den mest etterspurte informasjon ved å
gå inn på Nords egen webside hvor blant annet også skjemaer og søknader og andre relevante
dokumenter er lett tilgjengelig.
På Fakultet for samfunnsvitenskap har studentene ved PK/BAHRM støtte i en egen studieveileder
(tre dedikerte stillinger, to i Bodø og en på Levanger). Dette er ressurspersoner med svært god
kunnskap om studiets faglige oppbygging så vel som administrative aspekter.
Tekniske ressurser
IT-tjenesten er av vital betydning for studiet, og har ansvar for brukerstøtte, nettverksdrift,
systemdrift, utvikling og tilpassing. Dette er en tjeneste som gir brukerstøtte til studenter og ansatte
via egen informasjonsside på Nords hjemmeside, eller via e-post eller telefon. Nord har full dekning
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av trådløst nettverk i alle bygg. Nord har også Nettskjema løsning som tilbys studenter som skal
skrive oppgave.
Nord universitet benytter Canvas som kommunikasjonsverktøy mellom studenter og forelesere, og
mellom studentene seg imellom. Her legges det ut relevant informasjon, blant annet i form av
programmer i forkant av hver undervisningssamling, forelesningsnotater og annet anvendt
undervisningsmateriale.
Alle som er registrerte studenter ved Nord universitet får automatisk tildelt en e-post-adresse, men
kan også velge å oppgi en selvdefinert adresse som kontaktadresse. Med studentkortet kan
studentene gjøre bruk av universitetets multifunksjonsmaskiner gjennom en sentral ordning for
kopiering, utskrift og skanning. For øvrig er www.nord.no en viktig informasjonsportal for studentene
der de kan finne oversikt over alle typer aktiviteter og alle planer og prosedyrer knyttet til studier,
undervisning og eksamener, samt alle relevante reglementer og forskrifter. Videre har studentene
gratis tilgang til Office 365 medfølgende en stor programpakke. I tillegg kan de installere de fleste
programmer som normalt sett brukes som elektronisk arbeidsverktøy ved universiteter. Nord
universitet har lisensavtaler for programvarer for studenter og ansatte som gir rett til bruk både på
universitetets datamaskiner og private maskiner.

§ 2.2 (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.
Bachelorstudiet i HRM følger fakultetet og universitetets uttrykte mål om å drive varierte
undervisnings-, lærings og vurderingsformer. Se for øvrig Vedlegg 6 Sammenheng emnenes LUB undervisning - vurdering - begrunnelse
Undervisnings- og læringsformer:
Mesteparten av undervisningen er i en eller annen grad lærerstyrt, men vi legger stor vekt på at
studentene selv tar en aktiv rolle i læringsprosessen. Dette kan for eksempel bety å legge frem
gruppearbeider i plenum, svare på spørsmål/ Kahooter, delta i diskusjoner osv.
Tradisjonell auditorieundervisning er en grunnstamme ved samtlige kurs, men den er ved ingen kurs
den eneste eller fullt ut dominerende undervisnings- og læringsformen. For øvrig legges det ved
samtlige kurs stor vekt på at auditorieundervisningen er to- veis. Dette gjøres blant annet ved
utstrakt bruk av case- undervisning og studentoppgaver underveis i forelesningene, der studentene
utfordres på å relatere teori mv. til praktiske problemstillinger og egne erfaringer.
I noen av kursene er innslaget av egenaktivitet og alternative arbeidsformer svært stort. Blant annet
gjelder dette Dannelsessemesteret, der det blir lagt stor vekt på skrivetrening,
kommunikasjonstrening og trening på å forholde seg analytisk til akademiske tekster. Mye av
arbeidet er her for øvrig obligatorisk, og det legges vekt på jevnlige og skriftlige innleveringer,
individuelt og for grupper av studenter. Andre eksempler er kurset i prosjektledelse, der studentene
jobber gjennomgående med case- prosjekter for å simulere størst mulig grad av realisme. Løsning av
case, studentøvelser og aktiv jobbing med problemstillinger i undervisningssituasjonen er også
betydelige innslag ved samtlige øvrige kurs. Dette er også tilfelle på programmets metodekurs, der
det legges stor vekt på «hands on» - trening på statistikkprogram mv.
Vi legger stor vekt på å bringe arbeids- og næringslivet inn i undervisningen. Dette gjøres bla
gjennom jobbing med virkelige case, eksterne foredragsholdere og også- på kurset bedriftsøkonomi
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og konkurranseevne- bedriftsbesøk. Vi har også, som nevnt tidligere, institusjonalisert en egen
«HRM- dag», der arbeids- og næringslivet inviteres til et heldagsseminar med våre studenter.
Ved flere av kursene, blant annet Dannelsessemesteret og Organisasjonspsykologi, er det også
tradisjon for at studenter selv presenterer og legger frem ulike oppgaver i plenum. Dette for å gjøre
studentene vant til å tale i forsamlinger og forberede presentasjoner mv.
Ved noen av kursene (Organisasjonspsykologi, Arbeidsrett og Kompetanseledelse) tilbys også
studentene en prøveeksamen. Her simuleres en virkelig eksamen, og studentene gis en individuell og
skriftlig tilbakemelding fra faglærer. Denne evalueringen inneholder et begrunnet karakteranslag,
samt tips om hvordan studentene kan forbedre besvarelsen.
Lærerne ved de ulike kursene legger også til rette for at studentene regelmessig gjennomfører
kollokvier. Blant annet gjøres dette ved å formidle tidligere eksamensoppgaver/ andre fagrelevante
oppgaver, som studentene kan ha som utgangspunkt for selvstyrt læringsaktivitet ved siden av
undervisnings- og læringsformene initiert og ledet av kurslærerne.
Ett av kursene har for øvrig delvis blitt gjennomført som «flipped classroom» (Prosjektledelse). Dette
er nå under intern evaluering på programmet, for å se om dette er et opplegg som også andre ønsker
å ta i bruk.
Ellers vil vi fremheve at vår vektlegging av egenaktivitet og aktiv læring, også gir seg utslag i våre
tilbakemeldingssystemer. Her er midtveiseevaluering et nyttig verktøy, der studentene midtveis i
kursrekken melder tilbake om ting de oppfatter som styrker og svakheter med undervisningen og det
øvrige pedagogiske innholdet på hvert enkelt kurs.
Samlingsbasert og langsgående undervisning
I etableringen av bachelorgraden i HRM – ble den samlingsbasert undervisningsformen videreført på
de øvrige emner tilhørende studiet – på lik linje med som for PK-studiet. Dette årsstudiet har
samlingsbasert undervisning, da målgruppen for studiet er voksne videreutdanningsstudenter med
familie og i jobb. Undervisningen for studentene på bachelor i HRM og studentene på PK-studiet er
samkjørt.
Som et resultat av dette har bachelorgraden i Human Resource Management bestått av en blanding
av samlingsbasert og langsgående undervisning; med noe langsgående undervisning; i forbindelse
med dannelsessemesteret i semester 1 og metode i semester 4, i kombinasjon med kun
samlingsbasert undervisning i de øvrige emner. med andre ord: sterk grad av samlingsbasert
undervisning.
Med utgangspunkt i ønsket om en bedre tilrettelegging for heltidsstudenten, og som følge av flere
tilbakemeldingen fra studenter og studenttillitsvalgte på at dette ikke er en hensiktsmessig løsning
for den gruppen av HRM-studenter som er unge og hybelboende, er det behov for å endre
undervisningsform på flere emner tilhørende HRM.
Vi har nylig initiert en prosess med omlegging til større grad av langsgående undervisning for de
emner som ikke tas i felleskap med PK-studenter. For opptak høst 2021, vil vi tilby studentene på
Levanger og i Bodø langsgående undervisning for følgende emner:
ORG1005 Innføring i organisasjons og ledelsesteori – semester 2 – vår 2022
ORG1006 Strategi og markedsføring – semester 4 – vår 2023
ECO1010 Bedriftsøkonomi og konkurranseevne - semester 5 – høst 2023
HMS1001 Systematisk HMS-arbeid- semester 5 – høst 2023
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Som et resultat av dette, vil studiet bestå av en kombinasjon av samlingsbasert og langsgående
undervisning, og vi kan høste av fordelene med begge. Samlingsbasert undervisning bidrar til å
fremme læring. Dette gir studentene lengre lese- og arbeidsperioder uten avbrudd, der de får
muligheten til ro og fordypning. Ikke minst gir intensive samlinger større muligheter til å «holde
tråden» i undervisningen, og de gir bedre tid til å gå i dybden av stoffet enn «oppstykkete»
forelesningsrekker jf. for eksempel to undervisningstimer pr uke over et helt semester. Åpenbart gir
også samlingsbasert undervisning større fleksibilitet for studenter som jobber ved siden av studiene,
noe som gjelder et flertall av våre studenter, både de yngre og de litt eldre.
Ulempen ved samlingsbasert undervisning, er at det blir mer krevende å dyrke «campusstudenten»,
som møtes hver dag og utvikler tilhørighet og sosial struktur som kan være gunstig for læring. Det er
likevel vårt inntrykk at de studentene som har mulighet til det (for eksempel i forhold til
deltidsarbeid), likevel utvikler en slik «klassefølelse». Vi er også bevisst utfordringen, og bruker tid på
å legge til rette for utviklingen av et slikt samhold, blant annet gjennom at vi initierer sosiale
sammenkomster, oppretter facebook- grupper og oppfordrer studentene systematisk til å ta sosialt
ansvar og sammen utvikle gode rutiner for kollokvier, felles leseøkter mv.
Begrunnelse:
Vi benytter bevisst flere ulike vurderingsformer, for at studentene skal få erfaring med et bredt
spekter av eksamensformer. Begrunnelsen for variasjonen er likevel først og fremst pedagogisk, fordi
formene har sine ulike sterke sider. Skole- eksamens styrke er at de fremmer en selvstendig
«lesekultur», gjennom at de krever en aggregering av faktisk kunnskap som så skal kunne anvendes,
uten hjelpemidler og over et kort tidsintervall.
Hjemmeeksamens pedagogiske styrke, er at den tillater mer eleverte og utforskende
eksamensproblemstillinger, der studenten får mer tid og ro til selvstendige drøftinger. Ideelt sett ville
vi ønsket å ha både skole- og hjemmeeksamen på hvert kurs, men dette avstår vi fra først og fremst
for å redusere den totale vurderingsbelastningen på våre studenter, fordi denne belastningen
uansett er relativ høy i utgangspunktet. Ved noen av kursene har vi sammensatt vurdering (se over).
Dette begrunnes i at undervisnings- og læringsformene på disse kursene forutsetter obligatoriske
arbeider og/ eller oppmøte, og at dette må settes som premiss for at studenten kan antas å ha
tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre eksamen.

§ 2.2 (6): Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid.
Bacheloren i HRM har en sterk kobling til forskning på fire måter: 1) gjennom flere direkte
publiseringsbidrag (i pensum) fra de ulike kursansvarlige, 2) kursansvarlige er som hovedregel aktive
forskere (med forskningstid) som deltar i ledelsesrelevante forskningsfelt, 3) undervisningen er
basert på forskning, og 4) studentene deltar selv i forskningsarbeid gjennom bacheloroppgaven.
1). Vi vil ikke her lister opp artikler/ bøker mv. som er pensum, og som er publisert av forskere ved
programmet (se senere paragrafer om fagmiljø/ publikasjoner). På programmet har vi som mål at
alle kurs skal ha pensumbidrag fra egne kursansvarlige. Her er vi ikke helt i mål, men innslaget av
«egenprodusert» (og publisert) materiale er likevel etter vår mening bra. Forskningsmiljøet omtales
nærmere i § 2-3. For eksempel har følgende kurs direkte bidrag av artikler/ lærerbøker skrevet av
fagansvarlige som har undervisningsansvar der: EX150S, RE105S, OR214S, ECO1010, HMS10001
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2) Jf. §2-3 har et flertall av våre kurslærere forskningstid og aktive forskere. Det er et klart og uttrykt
mål fra fakultetsledelsen at flest mulig av våre undervisere samtidig skal være aktive forskere, og at
andelen ansatte i rene undervisningsstillinger skal holdes på et minimum. FSV har lagt ned et stort
arbeid for å heve kompetansen til de underviserne som ikke har doktorgradskompetanse. Flere i
fagmiljøet er i dag på doktorgradsprogram, og førsteamanuensiser tilbys et internt
«professorprogram» som skal stimulere til at flere får professorkompetanse.
På bacheloren i HRM er det i dag- og har vært- en tydelig «kultur» på at kursansvarlige skal drive
forskning, og det forsøkes å legge til rette for dette. To av våre faste kursansvarlige er i den
forbindelse midlertidig ute av undervisningen på HRM, for å skrive doktoravhandling (Veronika
Vassbotn og Ove Taranger Nesbø). Denne «forskningskulturen» gir seg for øvrig utslag i et sterkt
fokus på at undervisningen vår skal basere seg på publisert og oppdatert nasjonal og internasjonal
forskning.
3) På programmet har vi et uttrykt mål om at all undervisningen skal være forskningsbasert. Dette
etterlever vi med å primært ha fagfellevurderte artikler eller lærebøker fra meriterte fagpersoner og
forskere på pensum. Vi forsøker gjennomgående å formidle en kritisk og forskningsbasert innstilling
videre til våre studenter. Dette fordi ledelsesfeltet generelt preges av mange sjangere og et stort
antall publikasjoner. Mange av disse befinner seg i kategoriene «oppskriftslitteratur» og
«gurulitteratur». En av våre strategier som program er å være en tydelig motvekt til en slik
innfallsvinkel på ledelse, gjennom å formidle pålitelig forskning, som heller formidler dilemmaer og
ambivalens, enn lettvinte oppskrifter. I tillegg til formidlingen av en tydelig og kritisk
forskningsinnstilling, trenes studentenes «forskerblikk» gjennom eget arbeid.
4) Innføringen i samfunnsvitenskapelig metode (kvantitativ og kvalitativ) og bacheloroppgaven, gir
studentene våre utdyping av vitenskapelig metode. Allerede på Dannelsessemesteret vektlegges
vitenskapelig metode, analyse og akademisk skriveform. Sentralt står blant annet tekstseminarene,
der de jobber aktivt med vitenskapelige tekster (blant annet fagfellevurderte artikler skrevet av
ansatte i eget fagmiljø.) Metodekurset er en systematisk introduksjon som skal sette studentene i
stand til å formulere forskbare problemstillinger, formulere forskningsdesign, velge metodiske
verktøy og mestre disse. Kurset ligger til grunn for at de senere gjennomfører et selvstendig
forskningsarbeid, bacheloroppgaven. Et flertall av studentene gjennomfører her egne empiriske
arbeider, under veiledning fra ansatte som selv er aktive forskere (førsteamanuensis eller professor).

§ 2.2 (7): Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart
Ordninger for internasjonalisering og relevans for studietilbudet
Kravet om ordninger for internasjonalisering innebærer at studietilbudet settes i en internasjonal
kontekst og at studentene på denne måten eksponeres for et mangfold av perspektiver.
HRM som fagområde har en sterk internasjonal forankring. Samtidig som undervisning og
kurslitteratur ofte må ta utgangspunktet i den norske arbeidslivsmodellen (og hvordan denne avviker
fra for eksempel den britisk/ amerikanske på vesentlige områder), har HRM-fagene rundt om i
verden et meget sterkt slektskap med hverandre, blant annet gjennom felles fokusområder og
forskningsfronter. I så måte er forskningen innenfor organisasjonsteori, organisasjonspsykologi,
bedriftsøkonomi, markedsføring, kommunikasjon, prosjektledelse og kompetanseledelse- i stor grad
internasjonal. Denne internasjonale forskningen formidles på våre kurs.
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Kunnskap om hvordan forutsetningene for arbeid både i offentlige og private virksomheter endres og
påvirkes, både nasjonalt og internasjonalt, er sentrale for at en lederutdanning skal være relevant i
dagens arbeidsmarked. Eksempler på temaer som problematiseres er blant annet
internasjonalisering.
Den nevnte internasjonale forskningen formidles imidlertid i stor grad gjennom norskspråklige
bidrag. Dette representerer ett dilemma. På den ene siden befinner vi oss vitterlig i Norge og har et
norskspråklig publikum. Kunnskapsformidling vil alltid være mest presist på eget morsmål. I tillegg
kan man jo anføre at norsk i internasjonal sammenheng absolutt er et minoritetsspråk, og at vi som
et norsk universitet har en forpliktelse til å ivareta språket som er uløselig knyttet til vår
(internasjonalt sett) minoritetskultur og minoritetsarv. På den annen side gjør dette valget
programmet utilgjengelig for innveksling fra utenlandske studenter (som ikke vil lære seg eller
behersker norsk). Vi har som ambisjon å øke det engelskspråklige pensuminnslaget noe (fordi vi noen
steder mangler gode nok oversettelser), men har ingen ønsker eller planer om å gjøre studiet om til
et fremmedspråklig tilbud.
Vi har i dag flere engelskspråklige artikler mv. på pensum på de ulike kursene. Vi vil her ikke gi en
uttømmende liste over artikler ved alle kursene, men kan eksemplifisere internasjonale bidrag
gjennom eksempler fra ett av kursene, OR214S: «Teamwork makes the team work» (Bell, G. 2013). I
Human Resources Management International Digest. 21(2); «A look at how manager`s mind work»
(Slocum, j. & Hellriegel, J.W1983).Business Horizions, 26 (4); «Conflict management: using the
Thomas – Kilmann conflict mode instrument to assess levels of learning in the classroom (Wattt,
W.M 1994); «Teaching smart people how to learn» (Argyris, c 1999) I On Organizational Learning, 2
ed, Oxford, Blackbell Business. Flere av de kursansvarlige mv. publiserer forskning på engelsk i
internasjonale tidsskrift.
For øvrig har vi hatt uregelmessige innslag av utenlandske gjesteforelesere. Ingen av våre
bachelorstudenter har så langt (etter vår kjennskap), deltatt på internasjonale konferanser i regi av
programmet.

Videre utvikling
Selv om graden av internasjonalisering allerede er til stede i programmet, ønsker vi å jobbe videre
med å forbedre dette aspektet av studiet, og slik skape en regelmessig og operativ studentfokusert
kontakt og forankring til internasjonale forsknings- og undervisningsmiljøer. Vi ønsker å legge bedre
til rette for inn- og utveksling av studenter, inkludert studentdeltagelse i internasjonale nettverk.
Vi har i den senere tid jobbet med å få en tydeligere forankring med Mittuniversitetet i Sverige.
Fakultetet gjennomførte samarbeidsmøter i februar/ mars 19 og har en konkret avtale. Her er det
stor gjensidig interesse i å utvikle et formalisert forsknings- og undervisningssamarbeid mellom
PK/HRM og tilsvarende fagområder i Østersund. Dette samarbeidet er spesielt relevant mht.
fremtidig innveksling av studenter, fordi språkbarrierene er minimale.
Ordninger for internasjonalisering må ses i nær sammenheng med ordninger for internasjonal
studentutveksling. Vi ser det slik at gode ordninger for internasjonalisering og nettverksbygging øker
internasjonal studentutveksling. Samtidig går virkningen også den andre veien: Internasjonal
studentutveksling fremmer eksisterende og fremtidige nettverk og samarbeid.
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§ 2.2 (8): Studietilbud som fører fram til en grad skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal værefaglig relevant
Bestemmelsen innebærer at institusjonen skal sikre at studenter ved alle studietilbud som fører fram
til en grad, kan tilbys utvekslingsopphold gjennom oppdaterte og bindende avtaler, og at relevansen
av utvekslingsoppholdet er sikret av studietilbudets fagmiljø.
Kravet om å tilby studentutveksling gjelder for alle gradsgivende studietilbud – og dette er dermed
kun relevant for bachelor i HRM – og ikke PK.
Internasjonal studentutveksling HRM
Studiemodellen for bachelorgraden i HRM er tilrettelagt for utveksling i semester 5
(mobilitetsvinduet). Siden første kull startet i 2015, har HRM-studenter vært på utveksling til
følgende universiteter: Pukyong National University i Sør-Korea, University of Northern British
Columbia i Canada, Deakin University, Australia og til Université du Québec à Montréal (UQAM),
Canada. Færre enn 10 studenter har vært på utveksling. I tillegg til disse, har en håndfull studenter
søkt om utveksling, og igangsatt prosessen, men det endte med at de ikke reiste ut. Siden studiets
start og frem til i dag har vi ikke hatt innreisende studenter. Selv om antallet studenter som har dratt
på utveksling, og som har vist interesse for utveksling, er høyere tall enn for andre studieprogram
ved Nord universitet er det ønskelig å gjøre det enda mer vanlig og senke terskelen ytterligere for å
dra til utlandet. Koronapandemien har imidlertid satt en stopper for prosessen – og i studieåret
2020/2021 har det ikke vært en reell mulighet med utveksling for studentene. Dette har også
rammet HRM-studenter som hadde planer om utreise dette studieåret. Det var tre studenter fra
bachelor i HRM som fikk kansellert sine utenlandsopphold i inneværende studieår.

Informasjon om utveksling
På nettsiden for studieprogrammet gis følgende informasjon om utveksling:
Studieprogrammet legger til rette for utveksling i 5. semester (høstsemesteret) i 3. studieår. Nord
universitet har flere aktuelle samarbeidsinstitusjoner som kan tilby kompatible emner og som kan
inngå som 5. semester i studieplanen.
Følgende utdanningsinstitusjoner kan være aktuelle for utveksling:
Augsburg College i USA (Minneapolis, Minnesota), Wageningen University i Nederland, Deakin
University i Australia, Pukyong National University i Sør-Korea, University of Northern British
Columbia og Université du Québec à Montréal (UQAM) i Canada.
Nord universitetet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle
studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.
Mer om utveksling https://www.nord.no/no/Student/utveksling/
Det er et krav at studenten har bestått minimum 60 studiepoeng før utreise.
Kontakt Margit K. Jensen (margit.k.jensen@nord.no) for ytterligere informasjon.
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Via lenken ‘mer om utveksling’ tas studenter til internasjonalt kontor sin nettside som beskriver de
enkelte stegene i søknadsprosessen for å kunne reise på utveksling, informasjon om frister,
stipendordninger, ulike råd og tips samt intervjuer med studenter som er eller har vært på
utveksling.
På FVS var det i 19/20 en egen stilling som studentambassadør for utveksling, for å bidra inn i
informasjonsarbeidet for å fremme utveksling. Dette var et nyttig tiltak som følge av
ekstrafinansiering til fokus på internasjonalisering.

Utvekslingsavtaler
I tillegg til de institusjonene som er nevnt som aktuelle destinasjoner på studiets nettside, har FSV og
Nord universitet en større portefølje med avtaler, som kan være relevante. Deakin Uni og Augsburg
Uni er «institusjonelle» avtaler – altså ikke en egen FSV avtale. Når det er sagt så er Faculty of Social
Sciences spesifikt nevnt i begge avtaler, og når det gjelder Augsburg så er også HRM nevnt spesielt
med to utvekslingsplasser over to semestre.
Så er det ofte slik at studentene velger å reise via andre avtaler enn de som er gjort for deres
program. Mange har en formening om hvilket land de vil til eller til hvilken by de ønsker å dra, og så
blir gjerne det utgangspunktet heller enn hvor det er faktiske avtaler. Det alltid gjøres en faglig
vurdering av emnenes relevans når en student søker utveksling, og dette er jo særlig viktig når en
student velger en annen enn de anbefalte partnerne. Det er SPA som er ansvarlig for å vurdere og
godkjenne emnene ved utveksling.
Se vedlegg 7a-f som representerer en samling av de relevante utvekslingsavtaler for studiet.

Faglig relevans
Når studentene skal velge hvilke emner de skal ta ved vertsinstitusjonen, er det viktig at disse kan
innpasses i graden ved Nord universitet, med andre ord at de er faglig relevante for en bachelorgrad i
HRM. Aktuelle emner skal forhåndsgodkjennes av fakultetet. I tillegg til at en slik
forhåndsgodkjenning skal sikre faglig relevans, vil man ikke kunne motta støtte fra Lånekassen uten
denne. Bytte av emner etter ankomst til vertsinstitusjon må godkjennes av fakultetet. Endelig
innpassing av emnene foretas ved fullført eksamen i de utvalgte emner. I og med at det er en viss
fleksibilitet i hvilket semester studenter kan dra på utveksling – er mulighetsrommet større med
tanke på tilgjengelige emner ved vertsinstitusjon.
For de av våre studenter som allerede har vært på utveksling, er dette eksempler på emner følgende
emner blitt innpasset i bachelorgraden:
•
•
•
•
•
•
•

Organizational Effectiveness
Services Marketing
Foundations of Outdoor Recreation and Tourism
Sustainable Recreation and Tourism
Economic Principles
Marketing Fundamentals
Team Dynamic
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•
•
•
•
•

Global Strategy and International Management
International management
Portfolio and Presentation
Advertising Creative
Theory and Practice of World Trade

•

Global Energy and Environment

Vurdering
Sett i forhold til andre studieprogram på Nord universitet, kan bachelorgraden i HRM skilte med gode
tall for utveksling. Vi har studenter som har interesse for utveksling, vi har studenter som reiser på
utveksling, vi har utvekslingsavtaler som studentene benytter seg av. Men, tallene er allikevel ikke
gode nok med tanke på Nord universitet sin strategi om å øke antallet både når det gjelder
innreisende og utreisende studenter. Satsing på internasjonalisering er også i tråd med nasjonale
føringer.
Så selv om bachelorgradsstudiet kan svare ja på at vi har ‘ordninger for faglig relevant internasjonal
studentutveksling’, så er vi per i dag ikke på det nivået vi ønsker å være. Vi ønsker å tilrettelegge
enda bedre for at våre studenter reiser på utveksling. Dette fordrer attraktive, levende, og faglig
relevante utvekslingsavtaler. I tillegg til de gjeldende utvekslingsavtaler, er det opprettet avtale med
Mittuniversitetet i Sverige, samt at det arbeides med utvikling av avtale med University of Wisconsin,
Madison, USA. Vi trenger å se nærmere på mulighetsrommet med tanke på gode avtaler, og
konkretisering av disse.
Som tidligere nevnt, har vi også studenter som har søkt om utveksling, men som til slutt ikke har reist
ut. Sannsynlige bakenforliggende årsaker til dette kan være: mange har konkrete tanker rundt hvor
de vil reise, og så fins det kanskje ikke noe tilbud akkurat der, og da trekker de seg. Mange vil dra
utenom mobilitetsvinduet og oppdager sent i prosessen at det ble veldig vanskelig. Noen trekker seg
av personlige grunner (sykdom, familie, kjæreste osv). Noen opplever prosessen som vanskelig – de
er ikke forberedt på at det faktisk krever en del egeninnsats for å komme seg av gårde. Fra
administrativ side forsøker man å tilrettelegge for at prosessen skal bli så enkel som mulig, men for å
komme i mål med et utvekslingsopphold kreves det at studenten setter seg inn i skolen,
studiesystem, fagvalg, visumprosess, bolig osv. For å øke antallet studenter som reiser på utveksling
vil det være relevant å se hvilke tiltak som potensielt kan iverksettes for å senke terskelen for utreise.
Bachelor i HRM er det beste programmet på FSV mht. utveksling, og blant de aller beste ved Nord
universitet. Imidlertid sier dette mer om fakultetets og universitetets utfordringer, enn om vårt
programs vellykkethet. Vi har store ambisjoner om å øke andelen ytterligere. Noen av disse mulige
verktøyene antydes i drøftingene våre: Bedre og tidligere informasjon om muligheter og bedre
tilrettelegging for studentene i søkeprosessen. Samtidig må det jobbes aktivt med å utvide de
konkrete «tilbudene» i form av konkrete utvekslingsavtaler, og da fortrinnsvis i land og ved
universiteter som er attraktive for studentene. Det viktige her, tror vi, blir å ha et helhetsfokus på å
«senke terskelen» for utveksling.
Ambisjonene er på plass – men de globale forholdene for utveksling har blitt svekket de siste
månedene – og fagmiljøet har vært nødt til å prioritere fokus på digitalisering av undervisning.
Koronapandemien har forsterket landegrensene – og i skrivende stunde er det uvisst når vi vil kunne
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fronte utveksling igjen til våre studenter. Men våre avtaler står ved lag – og så snart de eksterne
faktorene tillater det, ønsker vi på nytt å fronte utveksling for våre studenter – og jobbe videre for at
et stadig økende antall studenter reiser ut.

§ 2-3. (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
Oversikt over fagmiljøets ansvarsområder og oppgaver i studiet (undervisning, veiledning, FoU/KU,
faglig ledelse etc.).
18 fast ansatte ved FSV har pr. februar 21 fast tilknytning til undervisning, veiledning, FOU/Ku og
faglig ledelse av PK/ BAHRM. En av disse (Elisabet Ljunggren) har nå perm som dekan. To av de
ansatte er pt. stipendiater og vil være førsteamanuensiser våren 22 (Veronica Vassbotn, Ove
Taranger Nesbø). Tre nytilsatte vil ha sin tilknytning til ovennevnte oppgaver på PK/HRM. To av disse
stillingene vil bekles før sommeren 21 (søknader er kommet inn og utvalgsprosessen er pågående pr.
februar 21.) Den tredje- en stilling i økonomi- vil lyses ut vår 21. Denne stillingen skal erstatte
professor Knut Ingar Westeren, som vil pensjoneres og gå ut av undervisningen fra og med høsten
22.
Se tabell nedenunder for en oversikt over ansatte, stillingskategori, stillingsstørrelse og kontorsted.
Oversikt over ansatte FSV/ faggruppen Innovasjon og Ledelse som har fast tilknytning til
PK/BAHRM. Stillingskategori, stillingsstørrelse og kontorsted.
Ansatt

Stillingskategori

Stillingsstørrelse ved
FSV

Kontorsted

Thomas Benson (SPA
PK)

Universitetslektor

80 prosent

Bodø

Per-Harald Rødvei
(SPA BAHRM

Førsteamanuensis

100 prosent

Bodø

Espen Leirset
Førsteamanuensis
(plassansvarlig BAHRM
Levanger)

100 prosent

Levanger

Eivind Junker

Førsteamanuensis

100 prosent

Levanger

Anne Kamilla Lund

Førsteamanuensis

100 prosent

Bodø

Robert Bye

Førsteamanuensis

100 prosent

Levanger

Torill Moe

Førsteamanuensis

100 prosent

Levanger

Karianne Sørgård

Førsteamanuensis

100 prosent

Bodø
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Veronica Vassbotn

Stipendiat.
Førsteamanuensis fra
våren 22

100 prosent

Bodø

Cathrine Thorhus

Førsteamanuensis

100 prosent

Levanger

Knut Ingar Westeren

Professor

100 prosent

Levanger

Ove Taranger Nesbø

Stipendiat.
Førsteamanuensis fra
våren 22

100 prosent

Levanger

Gry Brandser

Professor

100 prosent

Bodø

Lisbeth Morlandstøe

Professor

100 prosent

Bodø

Birgit Røe Mathisen

Professor

100 prosent

Bodø

Elisabet Ljunggren
(perm som dekan)

Professor

100 prosent

Bodø

Jill- Beth Otterlei

Førsteamanuensis

100 prosent

Bodø

Håvard Åsvoll

Professor

100 prosent

Levanger

Nyansatt 1 Org. led.

Førsteamanuensis/
professor

100 prosent

Bodø

Nyansatt 2 Org. led.

Førsteamanuensis/
professor

100 prosent

Bodø

Nyansatt 3 Org. led./
økonomi

Førsteamanuensis/
professor

100 prosent

Levanger

I tabellen nedenfor fremgår det nærmere hvilke ansvarsområder disse ansatte har på de enkelte
kursene mv. på PK/BAHRM, fordelt på de tre studiestedene Bodø, Levanger og Mo (første opptak på
desentralisert BAHRM på Mo, høsten 21)
Tabell. Bemanning PK/BAHRM. Emne- ansvarlig og studiested. Alle personene er ansatt ved FSV i 100
prosent stilling, med unntak av Benson som har 80 prosent stilling.
Bodø

Levanger

Mo i Rana

EX150 S DS (30 stp)

Felles FSV.

Felles FSV

Felles FSV

RE105S Arbeidsrett

Universitetslektor
Thomas Benson

Førsteamanuensis
Eivind Junker

Førsteamanuensis
Eivind Junker

1 år

(20 stp.)
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ORG1005 Innf.org.led.
(10 stp.)

Førsteamanuensis
Anne Kamilla Lund

Førsteamanuensis
Robert Bye

Nyansatt[1]

2 år
OR214S Org.psyk.

Førsteamanuensis Per- Førsteamanuensis
Harald Rødvei
Torill Moe

Førsteamanuensis
Karianne Sørgård

OR280S
Kommunikasj.(10 stp.)

Førsteamanuensis
Espen Leirset

Førsteamanuensis
Espen Leirset

Førsteamanuensis
Espen Leirset

ME118S Metode (10
stp.)

FSV (felleskurs)

FSV (felleskurs)

FSV (felleskurs)

Førsteamanuensis
Anne Tjønndal. Perm
som gruppeleder.
Vikar:
Førsteamanuensis
Monica Royo

Førsteamanuensis
Anne Tjønndal. Perm
som gruppeleder.
Vikar:
Førsteamanuensis
Monica Royo

Førsteamanuensis
Anne Tjønndal. Perm
som gruppeleder.
Vikar:
Førsteamanuensis
Monica Royo

OR213S Komp.
Ledelse (10 stp.)

Førsteamanuensis
Veronica Vassbotn

Førsteamanuensis
Cathrine Thorhus

Førsteamanuensis
Veronica Vassbotn

ORG1006
Strat/mark.(10 stp.)

Førsteamanuensis
Ove Taranger Nesbø

Førsteamanuensis Ove
Taranger Nesbø

Nyansatt

ECO1010 Bed.øk. (10
stp.)

Professor Knut Ingar
Westeren

Professor Knut Ingar
Westeren

Nyansatt

HMS1001 HMS (10
stp.)

Nyansatt

Nyansatt

Nyansatt

LED2000
Bach.oppgave (20 stp.)

Førsteamanuensis Per- Førsteamanuensis Per- Nyansatt
Harald Rødvei[2]
Harald Rødvei

ORG2000 Prosj.led.

Førsteamanuensis
Anne Kamilla Lund

(20 stp.)

3 år

Nyansatt

Nyansatt

Beskrivelse av fagmiljøets kompetanse og begrunnelse for hvordan denne kompetansen er
tilstrekkelig bred til å dekke studiets fag og emner.
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Som det fremgår av ovennevnte, har fagmiljøet med fast tilknytning til PK/BAHRM svært høy formell
kompetanse. Kun en av de kursansvarlige har ikke førstestillingskompetanse. Samtlige av de som
veileder studentene på bacheloroppgaven har doktorgrad og førstestillingskompetanse. Av de
førstestillingskompetente involvert i undervisningen har samtlige avlagt eller vil avlegge doktorgrad
(Vassbotn og Nesbø vil disputere våren 2022).
Førsteamanuensisene og professorene som er involvert i undervisningen på PK/BAHRM har
forskningstid og forsker aktivt på temaer som har direkte relevans for eget undervisningsområde. I
den forstand er undervisningen forskningsbasert, også ut fra en streng tolkning.
Studieprogramansvarlig PK og HRM koordinerer og legger føringer for undervisningsoppleggene på
programmenes ulike kurs, noe som gjør at studentene får det samme tilbudet uavhengig av
studiested. De involverte emneansvarlige har også dialog i forkant av undervisningsstart for å sikre
dette. De enkelte emneansvarlige har også tilgang til hverandre sine emner i Canvas – slik at de er
oppdatert på hverandre sine opplegg. Alt dette kommer i tillegg til at læringsutbytte og pensum er
likt på alle studiesteder, noe som i seg selv skaper like rammer.
De fast ansatte med fast tilknytning til PK/BAHRM er også del av et bredere fagmiljø, som utgjør
randsonen rundt PK/BAHRM og som understøtter studiets fag og emner ytterligere. Faggruppen for
Ledelse og innovasjon driver forskning med vekt på ledelse, organisering, innovasjon og
entreprenørskap, forvaltning, styringsprosesser og politikkutvikling. Gruppa består pr. februar 21 av
42 ansatte. Av disse er 7 fast ansatt som professorer, 1 dosent og 14 fast ansatt som
førsteamanuensiser. 13 av gruppas medlemmer er stipendiater eller fast ansatte universitetslektorer
på doktorgradsstipendiat. Gruppa har tilknyttet tre professor 2 og en førsteamanuensis 2.
Ved siden av PK/BAHRM driver denne faggruppen også master i HRM og master i Kunnskapsledelse
(MKL). Disse utdanningen utgjør til sammen et viktig spor inn til fakultetets doktorgradsutdanning i
Sosiologi, der flere av stipendiatene er tilknyttet vår forskningsgruppe.
Angivelse av fagmiljøets størrelse i årsverk og antall faglig tilsatt per student
Som det fremgår av tabellen nedenfor, vil 21 personer være fast tilknyttet PK/BAHRM høsten 21 (22
våren 22 etter ny tilsetting i stilling som førsteamanuensis/professor i økonomi) Til sammen vil 11
fulle årsverk kun være knyttet til PK/ BAHRM.

1

2

3

Ansatte
som bidrar
faglig

Stillingsbetegnels
e

Ans
att

4

5

6

7

Faglige årsverk i studiet

8

9

10

11

Årsverk i
andre
studieprog
ram

Formell
pedagog
isk
kompet
anse

Undervisnings- /
veiledningsområ
de i
studieprogramm
et

Ekster
n
praksi
serfari
ng

(oppgi også
navn på
studieprogr
am

(fagområde eller
emne, organiser
slik at
kompetanse på
sentrale eler er
tydelig)
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Per-Harald
Rødvei

Førsteama
nuensis/
SPA
BAHRM

Fast

Totalt

U&
V

Fo
U

100
%

100%

Knut Ingar
Westeren

Professor

Fast

70%

30
%

65%

50%

45
%

MKL 35

Nei

Bedriftsøkonomi
og
konkurranseevne

Ukje
nt

Gry
Brandser

Professor

27%

1%

26
%

Div andre
sensurer

Nei

Bacheloroppgave

Ukje
nt

Ja

Bacheloroppgave

Ukje
nt

100
%
Fast
100
%

Elisabet
Ljunggren

Professor

Torill Moe

Førsteama
nuensis

Espen
Leirset

Fast

Ann
et

0

Nei

Organisasjonspsykologi

Antal
l år
6

11 prosent
Perm

Per
m

Fast
70%

18%

18%

Førsteama
nuensis

Fast
100
%

70%

40%

30
%

Karianne
Sørgård

Førsteama
nuensis

Fast

100%

70%

30
%

Ja

Organisasjonspsykologi,
bacheloroppgave

Ukje
nt

Veronica
Vassbotn

Stip/
Førsteama
nunsis

Fast

100%

70%

30
%

Ja

Kompetanseledel
se,
bacheloroppgave

25

Anna
Kamilla
Lund

Førsteama
nuensis

Fast

80%

56%

24
%

Nei

Prosjektledelse,
Organisasjonsog ledelsesteori

Ukje
nt

100
%

100
%

100
%

100
%

52% MKL

Organisasjonspsy
kologi

30 %
BALED

Kommunikasjon,
stedskoordinator

20 % MKL

Bacheloroppgave
Anne
Tjønndal

Førsteama
nuensis

Fast

Robert Bye

Førsteama
nuensis

Thomas
Benson

Universite
tslektor
/SPA PK

Perm

Per
m

Fast
100
%

15%

15%

Fast

80%

100
%

Ja

50 %
Prodekan

0

Ukje
nt

Innføring i
organisasjons og
ledelsesteori

35 % MKL
80%

Innføring i
samfunnsvitensk
apelig metode

Nei

Arbeidsrett

20

80%
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Ove Nesbø

Stip./
Førsteama
nuensis

Fast
100
%

40%

25%

15
%

Eivind
Junker

Førsteama
nuensis

Fast
100
%

100%

70%

30
%

Cathrine
Thorhus

Førsteama
nuensis

Fast
100
%

60%

42%

18
%

Lisbeth
Morlandsst
øe

Professor

Fast

7%

Birgit Røe
Mathisen

Professor

Fast
100
%

Jill- Beth
Otterlei

Førsteama
nuensis

Håvard
Åsvoll

Professor

MKL

Nei

Strategi og
markedsføring

Arbeidsrett

40% MKL

Kompetanseledel
se

7%

93%
Journalistik
k

Bacheloroppgave

7%

7%

93%
Journalistik
k

Bacheloroppgave

Fast
100
%

20%

10%

10
%

90% BAINT

Bacheloroppgave

Fast
100
%

50%

23%

27
%

50% MKL

Bacheloroppgave

100
%

Ukje
nt

Kommunikasjon
kompetanseledel
se

Nyansatt 1
Org/Ledelse

Førsteama
nuensis

Fast
100
%

80%

56%

24
%

20 % MKL

Organisasjonspsy
kologi,
prosjektledelse

Nyansatt 2

Førsteama
nuensis

Fast
100
%

80%

56%

24
%

20 % MKL

Systematisk HMS
Arbeid

Org/ledelse

Det samlede studenttallet på PK/ BAHRM er pt. Ca. 400 studenter. Dette betyr 36 studenter pr.
dedikerte årsverk og 18 studenter pr ansatt fast involvert på PK/HRM.

[1]

FSV/ faggruppa for innovasjon og ledelse har altså utlyst tre faste 100 prosent stillinger som
førsteamanuensis/ professor i organisasjon og ledelse. Tilsetting før juli 21. Alle stillingene skal ha sin primære
undervisning ved PK/BAHRM. Det vil i tillegg lyses ut en fast 100 prosent stilling som førsteamanuensis i
økonomi. Sistnevnte vil ha sin undervisning på kurset ECO1010 og vil være på plass før kurset kjøres høsten 22
(Knut Ingar Westeren vil da være pensjonert)
[2]

Følgende personer er i tillegg faste veiledere ved LED2000:
-

Professor Lisbeth Morlandsstøe
Professor Birgit Røe Mathisen
Førsteamanuensis Anne Kamilla Lund
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-

Professor Gry Brandser
Professor Elisabet Ljunggren (perm som dekan)
Førsteamanuensis Jill- Beth Otterlei
Førsteamanuensis Karianne Sørgård

Begrunnelse for at fagmiljøets størrelse er tilpasset antall studenter og den undervisning og
veiledning og FoU/KU som er tilknyttet studietilbudet.
Drøftingene ovenfor viser at fagmiljøet som direkte ivaretar PK/ BAHRM i dag er stort,
gjennomgående preget av fast ansatte i 100 prosent stilling, og har førstekompetanse. I tillegg har
studiene, som tidligere vist, et faglig stort og forskningsaktivt randsonemiljø i form av
forskningsgruppa Ledelse og Innovasjon. Dette miljøet er også viktig for momentet nedenfor.
Begrunnelse for hvordan søker vil sikre et stabilt fagmiljø som har den riktige kompetansen for
studietilbudet over tid
Foranledningen til denne akkreditering av §2.3 (1) var blant annet at fagmiljøet direkte tilknyttet
PK/BAHRM var tynt og lite forutsigbart, slik det ble angitt fra fakultetet i forbindelse med den
opprinnelige selv- akkrediteringen våren 2019. Denne situasjonen er som det fremgår betydelig
forbedret. Dette har vært gjort gjennom både intern allokering av personalressurser til PK/ BAHRM
(primært fra studiested Levanger), intern kompetanseheving (universitetslektorer i ferd med å
avslutte ellers som allerede har avsluttet ph.d løp) og ekstern rekruttering. Sett sammen med
pågående rekruttering, vist ovenfor, betyr dette at PK/BAHRM allerede fra høsten 21 vil ha et stort,
primært førstekompetent og meget stabilt (fast ansatt i 100 prosent stilling) fagmiljø. Dette arbeidet
har stor prioritet ved fakultetet, fordi PK/BAHRM til sammen har knapt en fjerdedel av fakultetets
samlede studentmasse.

§ 2-3. (2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig
kompetanse.
Beskrivelse av fagmiljøets UH-pedagogiske, didaktiske og digitale kompetanse.
Vi har markert dette punktet som «ok», men under tvil. På den ene siden har staben involvert i
studiet høy formidlingskompetanse og for det meste svært lang undervisningserfaring innen høyere
utdanning. De emnevise evalueringene fra studentene er også (med unntak av på to kurs- se senere)
gode. Imidlertid deler vårt studium et nasjonalt særtrekk: Noen eldre undervisere scorer lavt på
formell UH- pedagogisk kompetanse, mens de yngre oftere får dette som et tilbud og som en
forutsetning tidlig i sin karriere. Så også hos oss. Punktet sier derfor ikke noe om faktisk kompetanse,
men om formell kompetanse- og på det første scorer vi etter egen mening svært høyt, på det andre,
svært lavt.
Beskrivelse av hvilke tiltak institusjonen har for å sikre og utvikle fagmiljøets utdanningsfaglige
kompetanse.
Som ved andre universiteter i Norge har det blitt et økt fokus på formalisert, pedagogisk
undervisningskompetanse. Samtlige ansatte gis tilbud om, og oppfordres av fakultetsledelsen til å ta,
et internt kurs i UH- pedagogikk. For nye ansatte (typisk stipendiater som skal inn i
undervisningsstillinger), er dette obligatorisk. Det har også vært et fakultetsinternt krav de siste ca. 8
årene, at samtlige søkere på forsknings- og undervisningsstillinger ved fakultetet, uansett
forskningskompetanse, skal avgi en prøveforelesning som bedømmes av et panel bestående av
ansatte og studenter. Bedømmingen gjøres ut fra en fast mal som beskriver ulike pedagogiske
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aspekter ved deres prøveforelesning. En «bestått» total er et ufravikelig krav for ansettelse,
uavhengig av øvrige konkurransekriterier i ansettelsesprosessen (kommisjonsrangering, intervju etc.)
Redegjørelse for fagmiljøets digitale kompetanse og hvordan denne sikres og vedlikeholdes.
Redegjørelsen for fagmiljøets digitale kompetanse beskrives direkte i NOKUTS egen CV mal (se
vedlegg 3). Vår helhetsvurdering av disse beskrivelsene er at de kursansvarlige ved PK/BAHRM har et
utpreget «fremoverlent» forhold til å øke sin egen digitale kompetanse og ta i bruk nye digitale
verktøy. Samtlige av de kursansvarlige bruker da også allerede mange digitale verktøy (Flipped
Classroom, Skype, PowerPoint, Prezi, Kahoot, Canvas, Canvas Commons, Teams, Leganto, Poll
Everwhere, Doodle, Youtube mm.) Studiet bruker også sosiale medier aktivt, for eksempel har vi en
egen Facebookside, der vi legger ut dagsaktuelle og fagrelevante saker fra media (HRM- Nord
universitet). Denne siden har 1426 faste følgere. Vi har også FB- sider knyttet til de ulike kullene, der
de kan kommunisere internt.
Vårt inntrykk er oppsummert at flere av våre undervisere er «i forkant» på dette punktet. Nord
universitet har for øvrig en egen enhet, KOLT, som driver aktiv støtte og opplæring av ansatte i bruk
av digitale løsninger til bruk i fjernveiledning, fjernundervisning og campusbasert undervisning.
Imidlertid har vi også registrert, og er i lærergruppen utforskende på, nye pedagogiske trender. Blant
annet forskning som lærer oss at økt digitalisering og anvendelse av nye applikasjoner, ikke
nødvendigvis fremmer læring, men heller kan virke motsatt. Vi registrerer her en mulig
pendelbevegelse i synet på pedagogiske innfallsvinkler, og noen av våre kursansvarlige er spesielt
nyfikne på forskning som viser at «tavle og kritt», gitt visse pedagogiske grep, faktisk kan vise seg
overlegen i formidling av akademisk kunnskap.
Se for øvrig vedlagte CV er, vedlegg 8.

§ 2-3. (3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet.
Beskrivelse av studiets faglige ledelse og ved hvilket nivå ved institusjonen den er etablert på.
Studiet har en klar ledelse i form av et team på to Studieprogramansvarlige (SPA PK/SPA BAHRM).
Disse har henholdsvis 150 og 220 timer avsatt til ledelse av programmene.
Fra høstsemesteret 2019 er det i tillegg tilsatt en egen stedlig ansvarlige programkoordinator for
BAHRM ved studiested Levanger (Espen Leirset). Dette for å sikre en nær og god koordinering internt
på BAHRM ved Levanger, og mellom Levanger og Bodø. Denne programkoordinatoren er underlagt
SPA i Bodø.
SPA på sin side svarer til prodekan undervisning og dekan FSV. Det øverste faglige fora på
fakultetsnivå er UU/FSV (Utdanningsutvalget ved FSV). SPA har ikke personalansvar. Emneansvarlige
ved PK/BAHRM samt stedlig programkoordinator Levanger, inngår i SPAs «Lærermøte». Det
gjennomføres regelmessige og felles lærermøter mellom kursansvarlige på de ulike campusene. SPAs
fullmakter og oppgaver fremgår nærmere i neste punkt.
Redegjørelse for den faglige ledelsens oppgaver knyttet til studietilbudet.
Nord universitets kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten beskriver roller og ansvar for
studieprogramansvarlige (SPA) slik:
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· SPA har ansvar for å utarbeide og oppdatere studieplan, og sikre kvalitet og studieprogramdesign
iht. Studietilsynsforskriften §§ 2-2 og 2-3.
· SPA har ansvar for å gjennomføre evalueringer som beskrevet i kvalitetssystemet, og innhente
informasjon fra relevante kilder.
· SPA skal iverksette kvalitetshevende tiltak ved behov, som følge av mottatt informasjon.
· SPA har sammen med faggruppeleder og dekan, ansvar for at studieprogrammet har høy
internasjonal kvalitet.
· SPA har ansvar for at det er et mobilitetsvindu i studieprogrammet.
· SPA skal etablere arenaer for å diskutere programmets utvikling, slik at fagmiljøet føler eierskap til
programmet.
· SPA har ansvar for å legge til rette for tverrfaglighet og samspill med arbeidslivet, tilpasset
utdanningens egenart og læringsutbytte.
· SPA skal legge til rette for at hele fagmiljøet bruker de mulighetene digitaliseringen gir til å heve
kvaliteten i utdanningen.
· SPA skal årlig utarbeide studieprogramrapport som innspill til fakultetets kvalitetsrapport.
· SPA har sammen med studierådgivere/studieveiledere og andre i administrasjon, et ansvar for
samhandling og arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet tilknyttet studieprogrammet.
· SPA må samarbeide med studiestedskoordinator/studieleder for å avklare ansvarsdeling i
kvalitetsarbeidet, der disse rollene er involvert.
· SPA skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle
kvalitetskulturen på studieprogrammet.

§ 2-3. (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. (ikke relevant for denne søknaden)
Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved
institusjonen.
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Med hovedstilling menes at institusjonen er hovedarbeidsgiver for den ansatte, dvs. at den ansatte
er ansatt i minst 50 prosent stilling ved den aktuelle institusjonen. 100 prosent av årsverkene knyttet
til PK/BAHRM vil fra høsten 21 utgjøres av ansatte i hovedstilling ved FSV. Unntaket pr. februar 21 er
kurset ORG1006 Strategi og markedsføring, som blir kjørt ved hjelp av innleie.
Ansatte med førstekompetanse i de sentrale delene av studiet
5 kurs er tidligere i akkrediteringen definert som sentrale for studiet PK/ BAHRM. Samtlige av disse
har involverte med førstestillingskompetanse. Fire av kursene har kun førstestillingskompetente
involvert, kurset RE105 har som unntak en enkelt involvert som ikke har slik kompetanse
(universitetslektor/advokat Thomas Benson). Kompetansebidragene inn i de fem sentrale kursene
fremgår av følgende tabell:

Sentrale deler av studiet og bidrag fra førstestillingskompetente.
Sentrale deler av studiet

Personer med førstekompetanse som bidrar
inn i emnet for å overholde krav om
førstestillingskompetanse

RE105 Arbeidsrett (20 stp.)

Førsteamanuensis Eivind Junker

ORG1005 Innføring i organisasjons- og
ledelsesteori (10 stp.)

Førsteamanuensisene Anne Kamilla Lund,
Robert Bye og nyansatt professor/
førsteamanuensis

OR214S Organisasjonspsykologi (20 stp.)

Førsteamanuensisene Per-Harald Rødvei,
Karianne Sørgård, Torill Moe

ECO1010 Bedriftsøkonomi og konkurranseevne
(20 stp.)

Professor Knut Ingar Westeren

LED2000 Bacheloroppgave (20 stp.)

Førsteamanuensisene Per-Harald Rødvei, Anne
Kamilla Lund, Karianne Sørgård, Jill- Beth
Otterlei, Håvard Åsvoll. Professorene Gry
Brandser, Lisbeth Morlandstø, Birgit Røe
Mathisen, Elisabet Ljunggren (perm)

a. For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent
ansatte med førstestillingskompetanse.
Som tidligere vist, har fagmiljøet med fast tilknytning til PK/BAHRM svært høy formell kompetanse.
Se tabell side 31. Kun en av de kursansvarlige har ikke førstestillingskompetanse. Samtlige av de som
veileder studentene på bacheloroppgaven har doktorgrad og førstestillingskompetanse. Av de
førstestillingskompetente involvert i undervisningen har samtlige avlagt eller vil avlegge doktorgrad
(Vassbotn og Nesbø vil disputere våren 2022). Kravet om minst 20% ansatte med
førstestillingskompetanse er dermed innfridd med god margin.
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§ 2-3. (5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid, og skal kunnevise til dokumenterte resultater
med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå
Beskrivelse av den forskningen og/ eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid
fagmiljøet utfører og har utført de siste fem år.
Denne beskrivelsen fremgår av NOKUTS egen CV- mal, se kursansvarliges CV- er (vedlegg 8).

Begrunnelse for hvordan fagmiljøets forskning og/ eller kunstneriske utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid har en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og
nivå
De faglige arbeidende til de vitenskapelige ansatte som er involvert i PK/BARM, fremgår jf. tidligere
av deres respektive vedlagte CV- er, samt linken til Cristin nedenfor. Vår bedømming er at de både
har en kvalitet og et omfang som er svært tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
Begrunnelsen for dette er blant annet at de er publisert innenfor relevante fagområder (jf.
programmenes kurs/ pensumprofil), samt at mange av dem er publisert i fagfellevurderte tidsskrifter
mv.
For en nærmere inspeksjon (ut over CV ene) ber vi leseren benytte seg av Cristin mv. (se vedlagte
lenke til hver SPA/ Kursansvarlige/ veileder):
Førsteamanuensis Per-Harald Rødvei https://app.cristin.no/search.jsf?t=perharald%20R%C3%B8dvei
Professor Knut Ingar Western https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=327572
Professor Gry Brandser https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=47938
Professor Elisabeth Ljunggren (perm) https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=360914
Førsteamanuensis Karianne Sørgård https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=617003
Førsteamanuensis Jill- Beth Otterlei https://app.cristin.no/search.jsf?t=Jill-%20Beth%20Otterlei
Førsteamanuensis Anne Kamilla Lund https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=711669
Universitetslektor Thomas Benson https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primoexplore/search?query=any,contains,Thomas%20Benson%20arbeidsrett&tab=default_tab&search_sc
ope=default_scope&sortby=date&vid=BIBSYS&facet=frbrgroupid,include,206033742&lang=no_NO&
offset=0
Førsteamanuensis Anne Tjønndal: https://app.cristin.no/search.jsf?t=Anne%20Tj%C3%B8nndal
Føsteamanuensis Espen Leirset: Person #515209 - Espen Ingvar Leirset - Cristin
Førsteamanuensis Eivind Junker: Person #5824 - Eivind Junker - Cristin
Førsteamanuensis Robert Bye: Person #37602 - Robert Bye - Cristin
Førsteamanuensis Torill Moe: Person #419004 - Torill Moe - Cristin
Stipendiat/ Førsteamanuensis Veronica Vassbotten: Person #618211 - Veronica Vassbotn - Cristin
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Førsteamanuensis Cathrine Thorhus: Person #327751 - Cathrine Thorhus - Cristin
Stipendiat/ Førsteamanuensis Ove Taranger Nesbø: Person #512155 - Ove Taranger Nesbø - Cristin
Professor Lisbeth Morlandstø: Person #320330 - Lisbeth Morlandstø - Cristin
Professor Birgit Røe Mathisen: Person #320514 - Birgit Røe Mathisen - Cristin

2-3. (6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad skal delta aktivt i
nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevantefor studietilbudet.
Beskrivelse av hvilke nasjonale og internasjonale samarbeid fagmiljøet deltar aktivt i:
Eksempler (ikke uttømmende) på nettverk mv. våre kursansvarlige deltar aktivt:
Faggruppen Ledelse og Innovasjon ved Nord universitet.
Organisasjonsfaglig forum, hovedsakelig viet institusjonell teori.
Fagnettverket Ledelse
NFRs nasjonale nettverk for forskere på kjønnsbalanse i akademia.
NEON-nettverket. Nord universitet og fagmiljøet rundt forskningsgruppa Ledelse og Innovasjon var
vertskap for den årlige konferansen i 20010 og 2017.
Gjesteforskere og nettverk til Scancor (Stanford Consortium for Organizational Research), Stanford
University
Gjesteforskere og nettverk til Nordeuropa-institut, Humboldt Universität zu Berlin.
Gjesteforskere ved det organisasjonsfaglige miljøet ved UiB/Adm.org.
Deltager i EU-prosjektet GENRE (2019-2022)
Deltagelse i Nordisk forskernettverk på embeddedness
Deltagelse ved IIRA (International Industrial Relations Association) konferanser.
Deltar årlig på konferanser og bidrar til dr.grads og post-doc samlinger for eksempel ved RENT,
europisk forskningskonferanse, og NCSB – nordisk småbedriftskonferanse.
I organisasjonskomiteen til The Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC) i Bodø
Juni 2016
Leader BCERC Doctoral Consortium, Bodø June 2016
Leader of Conference Organizing Committee: DIANA-conference, Bodø June 2016
Nord- Norsk nettverk for organisasjonsforskere (Nord universitet, Norges arktiske universitet/UIT)
Styremedlem/Board Member/Treasurer, Eurojuris International Board, 2015-2018.
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Begrunnelse for hvordan fagmiljøet deltar aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk
Vi har ovenfor kun listet et utvalg av samarbeid og nettverk der ansatte på PK/BAHRM deltar,
regelmessig og aktivt. Dette gjennom den løpende kontakten og aktiviteten som er naturlig gitt de
ulike nettverkenes mv. karakter. Dette kan være årlige konferanser der deltagerne leverer
konferansepaper, samarbeider om formelle forskningsprosjekter, forskeropphold mv.
Begrunnelse for hvorfor disse samarbeidene og nettverkene er relevante for studiet
Samarbeidene og nettverkene er relevante fordi samtlige nevnte har fokus på fagområder som er
sentrale i studiet (Ledelse, organisasjonsfag, økonomi og jus)
Se også her vedlagte CV er, for en mer uttømmende liste over samarbeid/ nettverk.
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Selvevaluering for Bachelor Human Resource Management (BAHRM) og Årstudium i
Personalledelse og Kompetanseutvikling (PK)
Tid: Mandag 24. februar 2020, Kl 09.00-10.30
Sted: Skype
Deltakere:
•
•
•
•
•
•

Levi Gårseth-Nesbakk
Per Harald Rødvei
Thomas Benson
Kirsten Fossan
Kathrine Mathisen
Alf-Magne Jacobsen

Studieprogramansvarlig Per Harald Rødvei (BAHRM) gjennomgikk kort om studiet og viste til det har
vært noen tilpasninger og at studieplan er blitt endret underveis. Videre spesielt trukket frem de tre
områder hvor det er avdekket utfordringer som bør videreutvikles og hvor det foreslås full
reakkreditering.
1. Ordninger for internasjonalisering §2.2 (7)
2. Ordninger for internasjonal studentutveksling §2.2 (8)
3. Fagmiljøets størrelse og stabilitet til å dekke og utvikle de fag og emner som inngår i
studieprogrammene §2.3 (1)
Internasjonalisering og studentutveksling
En utfordring at studiet tar utgangspunkt i den norske arbeidslivsmodellen, samtidig som HRMfagene er nært beslektet med hverandre i en internasjonal kontekst. Undervisningsspråk på norsk
gjør det problematisk med innveksling av utenlandske studenter. Samtidig publiseres det forskning
på engelsk i internasjonale tidsskrift.
Sett i sammenheng med neste pkt om internasjonal utveksling har man pr. tiden 3 utvekslingsavtaler
på plass og det ønskelig å få på plass flere avtaler og øke utvekslingen fra studiet. Litt vanskelig at en
ikke kan tilby innveksling til studiet i forbindelse med nye avtaler. Det er ønskelig å tilrettelegge
bedre for våre studenter for utveksling og samtidig få mer internasjonalisering inn i studiet og derfor
er valgt ut §2.2 (7) og §2.2 (8) for videreutvikling i denne reakkrediteringsprosessen.

Fagmiljøets størrelse og stabilitet
Her ble det opplyst at det er stor utfordring med stabilitet i fagmiljøet og muligheter for å følge dette
opp. En har derfor valgt ut dette området i reakkrediteringen med sikte på å få til en bedre struktur
og en planmessig oppfølging fremover under forskriftens § 2.3 (1)

Etter videre diskusjoner i møtet ble bestemt at i tillegg skulle følgende punkter tas med for full
reakkreditering:
§ 2.1 (2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og
progresjon samt muligheter for studentutveksling.
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Dette punkt er noe mangelfullt i selvevalueringen og blant annet fremgår ikke progresjon i studiet.
§ 2-2. (1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
Herunder utbedring av læringsutbyttet på programnivå etter departementets krav om
internasjonalisering i læringsutbyttet.
§ 2-2. (2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller
arbeidsliv.
Dette punkt kom lavt ut på studiebarometeret og må videreutvikles og forbedres.
§ 2-2. (3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier
Dette punkt kom dårlig ut på studiebarometeret i forhold til studentenes tilbakemelding om
egeninnsats og må videreutvikles og forbedres.
§ 2-3. (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.
Dette punkt bør også gjennomgås og besvares i forbindelse med arbeid i tilknytning til gjennomgang
av egen foreslått reakkreditering i § 2-3. (1)
I etterkant av møtet og gjennomgang av punktene har prorektor bestemt at også § 2-2. (5) må tas
med til full reakkreditering. Dette følger naturlig som en konsekvens ved justering av LUB § 2-2. (1)
og informasjon og progresjon i § 2-1. (2).
§ 2-2. (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.

ering 2021 (opprinnelig 2019) - Bachelor i Human Resource Management (HRM) og Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling : Dekanvedtak Selvevaluering for reakkreditering - bachelor i HRM og årsstudiet i personalledelse- 567375_2_1

Dekanvedtak FSV
Arkivreferanse:

19/02823-1

Saksbehandler

Kirsten Fossan

Dato

16.09.2019

Sak: Selvevaluering for reakkreditering - bachelor i HRM og årsstudiet i personalledelse- og
kompetanseutvikling

Vedtak:
Dekan godkjenner selvevalueringen av studieprogrammene bachelor i Human Resource
Management og årsstudiet i personalledelse- og kompetanseutvikling, og foreslår at følgende
områder velges ut for reakkreditering / videre utvikling:
1.
Ordninger for internasjonalisering (knyttet til Forskriftens §2.2 (7))
2.
Ordninger for internasjonal studentutveksling (knyttet til Forskriftens §2.2 (8))
3.
Størrelse og stabilitet til å dekke og utvikle de fag og emner som inngår i
studieprogrammene (knyttet til Forskriftens §2.3 (1))
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
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).
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 som foreslås til fullstendig reakkreditering.
Fakultet for samfunnsvitenskap har i 2019 meldt inn 5 studieprogrammer for reakkreditering,
inkludert bachelor i Human Resource Management (HRM) og årsstudiet i personalledelse- og
kompetanseutvikling. Årsstudiet i personalledelse- og kompetanseutvikling tilsvarer semester 2 og
3 av bachelorgraden i HRM, og det er følgelig utarbeidet en felles søknad.
Vedlagt er selvevalueringen for reakkreditering for bachelor i HRM og årsstudiet i personalledelseog kompetanseutvikling. Arbeidet med selvevalueringen er ledet av studieprogramansvarlig PerHarald Rødvei.
Som det fremgår av evalueringen oppfyller studieprogrammene i stor grad kravene i
Studietilsynsforskriften, men noen punkter er i selvevalueringen merket med behov for
videreutvikling:
1. Ordninger for internasjonalisering (knyttet til Forskriftens §2.2 (7))
2. Ordninger for internasjonal studentutveksling. (knyttet til Forskriftens §2.2 (8))
3. Størrelse og stabilitet til å dekke og utvikle de fag og emner som inngår i

studieprogrammene (knyttet til Forskriftens §2.3 (1))

Innstilling:
Dekan godkjenner selvevaluering av studieprogrammene bachelor i HRM og årsstudiet i
personalledelse- og kompetanseutvikling og foreslår at følgende områder velges ut til
reakkreditering / videre utvikling:
1. Ordninger for internasjonalisering (knyttet til Forskriftens §2.2 (7))
2. Ordninger for internasjonal studentutveksling. (knyttet til Forskriftens §2.2 (8))
3. Størrelse og stabilitet til å dekke og utvikle de fag og emner som inngår i
studieprogrammene (knyttet til Forskriftens §2.3 (1))

Vedlegg: selvevaluering-for-reakkreditering-BAHRM-PK
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SELVEVALUERING – REAKKREDITERING AV EKSISTERENDE STUDIEPROGRAM
Bachelor Human Resource Management (BAHRM) 2019/
Ettårig stadium i Personalledelse og Kompetanseutvikling (PK)
Mai/juni 2019
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Nord universitet har egne retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogram (vedtatt
av rektor første gang 29.12.2016 og justert siste gang 06.02.2019). I retningslinjene inngår
selvevaluering utført av fakultetet som innledningen på reakkrediteringsprosessen.
Nærmere informasjon om denne:
•

Selvevaluering kan benyttes både for studieprogrammer som inngår i rektors vedtatte plan
for reakkreditering og studieprogrammer som gjennomgår reakkreditering på grunn av større
endring i studieplan, fagmiljø, rammebetingelser mv.

•

Selvevalueringen gjennomføres og dokumenteres med dette dokument. I tabellen på de
neste sidene settes inn OK eventuelt Ikke OK. Hver enkelt bestemmelse kommenteres
nærmere, enten helt kort eller mer utfyllende. Oversikt over studieprogrammets
studiemodell og fagmiljø skal vedlegges.

•

Selvevalueringen skal inneholde en oppsummering og begrunnet forslag til videre
reakkrediteringsprosess; herunder minimum 3 områder (forskriftsbestemmelser) hvor
fullstendig reakkrediteringsprosess gjennomføres.

•

På de utvalgte områdene for fullstendig reakkrediteringsprosess forutsettes at fakultetet
innhenter ekstern fagekspertise, og at studentene involveres i reakkrediteringsprosessen.

•

Selvevalueringen (dette dokument) skal behandles i fakultetets lokale Utdanningsutvalg så
fremt det er praktisk mulig, og deretter av dekan.

•

Det er prorektor, som etter dialog med fakultetsledelsen om gjennomført selvevaluering, tar
beslutningen om videre reakkrediteringsprosess for det enkelte studieprogram.

•

Fakultetet kan melde at studieprogram skal gjennomgå fullstendig reakkrediteringsprosess,
uten å gjennomføre selvevaluering.

Det forutsettes at rapportert kvalitet over tid og særlig resultatene fra siste års Studiebarometer og
Studieprogramrapport er en del av den samlede vurderingen i selvevalueringen. Dette bør også
komme fram i oppsummeringen og begrunnet forslag til videre reakkrediteringsprosess, og vil være et
tema i dialogen med prorektor for utdanning. Jo større del av studieprogrammet som har hatt
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kvalitetsmessige utfordringer, jo relativt sett større del av studieprogrammet er det naturlig å gjøre
gjenstand for en mer omfattende reakkrediteringsprosess.
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Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FOR-2017-02-07-137
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene: OK / Ikke OK

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

OK

tilhørende forskrifter skal være oppfylt.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise

OK

studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.

(3)
§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene: OK / Ikke OK

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar OK
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.

OK

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for heltidsstudier.

OK

(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.

OK.

(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.

OK

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.

OK

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering
som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.

OK, MEN BØR VIDEREUTVIKLES

(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger
for internasjonal studentutveksling. Innholdet i
utvekslingen skal være faglig relevant.

OK, MEN BØR VIDEREUTVIKLES

(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

IKKE RELEVANT HER
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Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
FOR-2010-02-01-96

§ 3.2 Akkreditering av mastergradsstudier

Vurdering av kravene: OK / Ikke OK

(1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha
tilstrekkelig faglig bredde.
(2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø
som består av tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig
kompetanse innenfor utdanning, forskning eller
kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid
innenfor studietilbudet. Fagmiljøet skal dekke fag og
emner som studietilbudet består av. De ansatte i
fagmiljøet skal ha relevant kompetanse

(3) Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på
høyt nivå og resultater fra samarbeid med andre
fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Institusjonens
vurderinger skal dokumenteres slik at NOKUT kan bruke
dem i arbeidet sitt.
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§ 2.3 Krav til fagmiljøet FOR-2017-02-07-137

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, MEN BØR VIDEREUTVIKLES

(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:

OK

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.
(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.

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.

IKKE RELEVANT HER
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Innledning
Bachelor i Human Resource Management (BAHRM) og årsstudiet i personalledelse og
kompetanseutvikling (PK- Studiet) behandles under ett i denne søknaden om re- akkreditering.
Dette fordi sistnevnte deler samtlige kurs/ ansatte med bacheloren, med unntak av
Dannelsessemesteret. Dette kurset, som er et studieforberedende kurs, er kun obligatorisk for
våre bachelorstudenter.
Der det unntaksvis er mulige relevante forskjeller mellom studiene, vil vi beskrive disse spesielt.
Mht. søknaden, vil vi forsøke å holde oss lojalt til disposisjonen og veilederen utarbeidet av
NOKUT. Noen steder vil vi imidlertid, for å bedre få frem beskrivelsen av og begrunnelsen for
studiets læringsutbytter og ambisjon, gi en mer sammenhengende fremstilling, som bryter noe
med «grensene» mellom paragrafinndelingen. Spesielt er dette tilfelle mellom §2-2 (1) og §2-2
(4).

§ 2-1. (1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørendeforskrifter skal være
oppfylt.
I følge NOKUT’s søkerveiledning (https://www.nokut.no/.../17-041272_sokerveiledning_akkreditering_studietilbud.pdf) er akkreditering av studietilbud regulert
gjennom følgende sentrale lover og forskrifter:
·
·
·
·
·

Lov om universiteter og høyskoler (Universitets- og høyskoleloven).
Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
(Studiekvalitetsforskriften).
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften).
Forskrift om opptak til høyere utdanning (Opptaksforskriften).
Bachelor i Human Resource Management (heretter Bachelor i HRM) oppfyller aktuelle krav i
lov om universiteter og høyskoler, med tilhørende forskrifter. Dette innbefatter:

I tillegg har vi forhold oss til Forskrift for studier og eksamen ved Nord universitet.
PK/BAHRM oppfyller så langt vi kan bedømme alle kravene som fremgår.

§ 2-1 (2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon, samt muligheter forstudentutveksling.
Korrekt informasjon om studietilbudet:
Studiets innhold, oppbygging og progresjon går fram av studieplanen som er publisert sammen med
studieprogrambeskrivelsen på Nord universitets hjemmeside
(https://www.nord.no/no/studier/human-resource-management-bachelor-hrm)
Den nettbaserte studieprogrambeskrivelsen av bachelor i Human Resource Management er lett
tilgjengelig, og kan nås både ved å skrive HRM i søkefeltet, og gjennom studiets URL der man blir
presentert for institusjonens navn, websidens nasjonalitet og språk, studiets navn og nivå.
Programmet presenteres ved en grundig gjennomgang av hvert enkelt emne som inngår i studiet der
følgende punkter gjennomgås:
· Beskrivelse av studiet
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· Kostnader
· Læringsutbytte
· Forkunnskapskrav
· Undervisningsform
· Læringsaktiviteter og læringsform
· Pensum anbefalte forkunnskaper
· Hjelpemidler til eksamen
· Emneevaluering
· Vurderingsordning
· Overlappende emner
Inne på studiets finnes også kortere artikler om jobbmuligheter og videre utdanning. I tillegg er det
lagt ut mailadresser, telefonnummer og fotos av studieveileder, emneansvarlige og programansvarlig.
Opptakskrav til studiet er regulert av Forskrift om opptak til høgre utdanning
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13)
Informasjon om søknadsfrist, opptakskrav, hvordan det skal søkes om opptak, og en link til å kunne
søke opptak direkte; framgår også av studieprogrambeskrivelsen på
https://www.nord.no/no/studier/human-resource-management-bachelor-hrm
Her fremkommer det også muligheter for studentutveksling, et moment vi for øvrig tar opp igjen i
§2-2 (8).

§ 2.2 (1):Læringsutbyttet for studietilbudet og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring.
Informasjonen i søknaden skal minimum inneholde:
- Beskrivelse av læringsutbyttet for studiet, og en redegjørelse for hvordan dette er i samsvar
med NKR
- Begrunnelsen for de valgene som er tatt i arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsene.
- Studiets navn på norsk, engelsk og eventuelt andre språk
- Begrunnelse for hvordan studiets navn er dekkende for studiets innhold og nivå
Læringsutbyttet for bachelor HRM anses å være i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
for livslang læring, og studietilbudet har etter vår mening et godt og dekkende navn.
Læringsutbytte program bachelor HRM:
Kunnskap
•

har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder
innenfor fagområdet Human Resource Management, hvor sentrale kunnskapsområder er
organisasjons- og ledelsesteori, organisasjonspsykologi, arbeidsrett, kommunikasjon,
kompetanseledelse, markedsføring og strategi, bedriftsøkonomi og konkurranseevne, og
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arbeidsmiljø/ HMS.
•

•

•

kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet Human Resource Management,
også spesifikt knyttet til kunnskapsområder som organisasjons- og ledelsesteori,
organisasjonspsykologi, arbeidsrett, kommunikasjon, kompetanseledelse, markedsføring og
strategi, bedriftsøkonomi og konkurranseevne, og arbeidsmiljø/ HMS. Studentene skal også få
kunnskap om sentrale samfunnsvitenskapelige metoder og kunnskap om å gjennomføre et
avgrenset, selvstendig forskningsarbeide jf. en bacheloroppgave.
kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet HRM, blant annet gjennom kunnskap om HRM
som forskningsfelt, kildekritikk og publiseringskanaler.
har kunnskap om fagområdets HRM s historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Sentralt
står her også bred kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens fremvekst, kjennetrekk og
utvikling.

Ferdigheter
•

kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til HRM, og treffe HRM- faglige begrunnede valg

•

kan reflektere over egen faglig HRM- utøvelse og ledelse, og justere denne under veiledning

•

kan finne, vurdere og henvise til informasjon og HRM- fagstoff og framstille dette slik at det
belyser en problemstilling

•

kan beherske relevante faglige HRM- verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse
•

har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen faget HRM som gjør at hun/ham
imøtekommer kravene for å lede andre mennesker i arbeid.

•

kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter knyttet til HRM, som
strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

•

kan formidle sentralt fagstoff innen HRM som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

Læringsutbytte årsstudium i Personalledelse og kompetanseutvikling (1-år HRM bachelor)
Kunnskap
•

•

har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder
innenfor personalledelse og kompetanseutvikling , hvor sentrale kunnskapsområder er
kommunikasjon, organisasjonspsykologi, arbeidsrett og kompetanseledelse.
kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor personalledelse og kompetanseutvikling,
spesielt knyttet spesifikt til områdene kommunikasjon, organisasjonspsykologi, arbeidsrett og
kompetanseledelse.
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•

kan oppdatere sin kunnskap innenfor personalledelse og kompetanseutvikling, blant annet
gjennom kunnskap om personalledelse som forskningsfelt, kildekritikk og publiseringskanaler.

•

har kunnskap om personalledelsens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Sentralt
står her også bred kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens fremvekst, kjennetrekk og
utvikling.

Ferdigheter
•

kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til personalledelse og kompetanseutvikling, og
treffe faglige begrunnede valg på denne bakgrunnen.

•

kan reflektere over egen personalledelse, og justere denne under veiledning

•

kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff innen personalledelse, og framstille dette
slik at det belyser en problemstilling

•

kan beherske relevante personalledelsesfaglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse
•

har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor personalledelse, som gjør at
hun/ham imøtekommer kravene for å lede andre mennesker i arbeid.

•

kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter knyttet til personalledelse,
som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og
retningslinjer

•

kan formidle sentralt fagstoff innen personalledelse, som teorier, problemstillinger og løsninger
både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

Den overordnede begrunnelsen for navnevalg og læringsutbytte, hvorfor de er dekkende og hvordan
dette er i samsvar med NKR:
Navnet Human Resource Management ble valgt fordi det både gjenspeiler fagets innhold på en god
måte, samtidig som det har en relativt innarbeidet (engelsk- og norskspråklig) felles forståelse både i
akademia, for arbeidsgivere og i samfunnet for øvrig. En norskspråklig oversettelse finnes ikke, men
«forvaltning og utvikling av menneskelige ressurser» er en mye brukt «fornorskning», som samtidig
rimelig presist angir fokuset i og formålet med bacheloren.
Studiets kurssammensetning har som formål å til sammen gi studentene våre et generelt og
forskningsbasert grunnlag for å kunne lede andre mennesker i arbeid. En kort gjennomgang av
kurssammensetning og tanken bak studiets oppbygging, er derfor nødvendig allerede her, for å kunne
gi en begrunnelse for programmets læringsutbytte. I så måte vil denne beskrivelsen overlappe noe
med paragraf 2-2 (4). Der vil imidlertid de enkelte kursenes læringsutbytter/ formål beskrives i detalj.
To kontekstuelle forutsetninger er spesielt vektlagt og problematiseres gjennomgående i
programmet.
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Den første forutsetningen er at det norske arbeidslivet er i endring og at disse endringene har
kunnskapsmessige konsekvenser for den som skal lede i dagens virksomheter. Forståelsen av årsaker
til og virkninger av disse endringene, er sentrale. Disse endringene har både positive og
problematiske effekter, og ikke minst er de ofte preget av kompleksitet og ambivalens. Kunnskap om
hvordan forutsetningene for arbeid både i offentlige og private virksomheter endres og påvirkes,
både nasjonalt og internasjonalt, er sentrale for at en lederutdanning skal være relevant i dagens
arbeidsmarked. Eksempler på temaer som problematiseres er internasjonalisering, økt konkurranse,
markedsorientering, marginalisering, økt utdanningsnivå og kompetanseheving, autonomi,
medvirkning og fleksibilitet. Sentralt i studieprogrammet står formidlingen av hvordan dette «nye»
arbeidslivet både utfordrer og aktualiserer den norske arbeidslivsmodellen.
Den norske arbeidslivsmodellen er nettopp den andre forutsetningen som gjennomgående utdypes
og problematiseres i studiet. Sentralt står historisk og samtidig/ oppdatert kunnskap om arbeidslivets
sentrale institusjoner, hvordan den sentrale politikkutformingen påvirker virksomhetene, den norske
forhandlingsmodellen, trepartssamarbeidet og det inntektspolitiske rammeverket, fagforeninger og
den norske medvirkningsmodellen. Det legges også stor vekt på ledelsens legale rammer, for
eksempel gjennom arbeidsmiljølov, forvaltningsbestemmelser og avtaleverk.
Programmets overordnede ambisjon er å utruste studentene med forskningsbasert kunnskap som
skal gi dem et grunnlag for fremtidig ledelse av andre mennesker. Det sentrale spørsmålet for
programmet er således:
Hvilke kunnskaper trengs for å lede andre mennesker i dagens norske arbeidsliv?
Dette har selvsagt ikke vi et uttømmende svar på, men vårt forslag har vært følgende:
For å lede må en ha kunnskap om både de organisatoriske og psykologiske, juridiske og økonomiske
betingelsene i moderne organisasjoner.
Denne tverrfaglige innfallsvinkelen anser vi for å være en kjerne ved programmet (og muligens en
forklaring på dets suksess mht. studentrekruttering og mange positive tilbakemeldinger fra arbeidsog næringslivet). Kursporteføljen (de enkelte kursene beskrives nærmere i paragraf 2.2 (4) som er
bygget opp skal til sammen ivareta disse tre hovedaspektene ved programmet.
De juridiske og økonomiske rammene er sentrale fordi de er konkrete minimumspremisser for all
ledelse i norske private og offentlige virksomheter. Mht. førstnevnte adresseres denne direkte
gjennom emnet RE105S Arbeidsrett. Dette emnet er på 20 studiepoeng, noe som avspeiler den
relativt sett store betydningen fagområdet tillegges i programmet. Den arbeidsrettslige dimensjonen
er for øvrig også synlig bla i emnet ORG1005 Organisasjons- og ledelsesteori, emnet OR214S
Organisasjonspsykologi samt i emnet Helse, miljø og sikkerhet. For eksempel i form av det rettslige
fundamentet for leders styringsrett, krav om medvirkning og utvikling, organisatorisk/psykososialt
arbeidsmiljø mm.
Mht. de økonomiske rammene er tankegangen at all ledelse forutsetter en basal mikroøkonomisk
forståelse av egen virksomhet, også for de lederne som ikke har økonomi som eksplisitt funksjon i
virksomheten. En leder uten basal økonomisk, strategisk og markedsmessig forståelse, vil være
handlingssvekket uansett virksomhetsområde/ funksjon hun leder. To emner skal eksplisitt ivareta
dette utdanningsformålet på bacheloren i HRM: ECO1004 Bedriftsøkonomi og konkurranseevne (20
stp.) og Org1006 Markedsføring og strategi (10 stp.)
Den tredje dimensjonen, de organisatoriske og psykologiske rammene for ledelse, beskrives eksplisitt
gjennom seks ulike kurs, og utgjør et fokustyngdepunkt i programmet. Disse kursene hviler i ulik grad
på samfunnsfaglige adferdsfag, og emnenavnet angir rimelig presist hovedfokuset i hvert av dem.
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Emnene ORG1005 Innføring i organisasjons -og ledelsesteori (10 stp.) og OR214S
Organisasjonspsykologi (20 stp.) er to beslektede, men ikke overlappende kurs (i en Britisk
/amerikansk akademisk fremstillingstradisjon vil begge disse emnene falle innenfor fagområdet
«Organizational Behaviour»). I det førstnevnte emnet anlegges primært et mesonivå- fokus på
organisasjoner, med vekt på en basal innføring i historiske og nåtidige grunnleggende begreper og
teoretiske retninger i studiet av organisasjoner og ledelse, som for eksempel organisasjonsstruktur,
organisasjonskultur, omgivelser, endring osv. Emnet Organisasjonspsykologi har en
disiplinpsykologisk og mer individbasert tilnærming, med vekt på temaer som motivasjon,
persepsjon, personlighet, personseleksjon, utvalgstester osv.
Emnene OR280S Kommunikasjon og OR213S Kompetanseledelse, begge på 10 stp., utdyper to mer
spesifikke områder som har særlig relevans ved et HRM program. I det førstnevnte vektlegges
forskningsbasert kunnskap om kommunikasjonsferdigheter og hvordan en kan styrke
kommunikasjon mellom ulike aktører innad i virksomheter og organisasjoner. Emnet
kompetanseledelse rendyrker fokuset på personalutvikling og kompetanseledelse. Sentrale temaer
er kunnskapsledelse, organisasjonslæring, strategisk kompetanseutvikling mm.
Også emnene ORG200 Prosjektledelse og HM204H Helse, miljø og sikkerhet (HMS) har to ulike og
spesifikke fokus. Prosjektorganisering er en svært utbredt ramme for arbeid i dag, noe som gjør
kunnskap om prosjektledelse relevant for ledere flest. Emnet gir innsikt og trening i å beherske ulike
verktøy for å styre og lede prosjekter.
Emnet Helse, miljø og sikkerhet utdyper og problematiserer lederens kunnskapsgrunnlag for å
forebygge sykdom, skader, ulykker og sosiale problemer, og fremme de ansattes fysiske, psykiske og
sosiale helse. Emnet imøtegår således både et stort fokus i samfunnet generelt på sykefravær mm,
men også et stort kunnskapskrav til norske ledere om å forstå og kunne bygge et
nærværsfremmende arbeidsmiljø i egen virksomhet.
Ovennevnte begrunner studieprogrammets navnevalg, formålet med studiet samt
emnekomposisjonen som er valgt for å realisere programmets læringsutbytte.
Læringsutbyttet for programmene er beskrevet tidligere. De enkelte kursene og læringsmålene, som
støtter opp under programmenes læringsmål mv., beskrives nærmere i påfølgende paragrafer (se
spesielt 2.2 (4) ).

§ 2.2 (2): Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
Informasjonen i søknaden skal minimum inneholde:
- Beskrivelse av om studiet er faglig relevant for arbeids.- og samfunnsliv, videre studier eller
begge deler
- Eksempler på mulige yrker og/ eller videre studier
- En redegjørelse for om søker har undersøkt hvilke videre studier som vil være aktuelle for
studentene å søke opptak til
- Beskrivelse av hvordan institusjonen jobber med å sikre at studietilbudet er faglig
oppdatert
- En vurdering av rekrutteringsgrunnlag og samfunnets behov for den aktuelle kompetansen
Studiets rekrutteringsevne, relevans, videre studier og yrkeseksepler.
Bachelor i HRM rekrutterer godt, og inntakskvaliteten (i form av karaktersnitt fra vgs.) ved studiet har
tradisjonelt vært god (og best på FSV i 2015, 16, 17 og 18). Studiet har i snitt tatt opp 30 studenter
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hvert år siden oppstarten høsten 2015. Søknaden til studiet har vært og er på et stabilt og høyt nivå
(ca. 2-3 søkere pr. studieplass, 2,7 søkere pr plass ved pågående opptak våren 2019).
Studiet ble opprettet nettopp som resultat av det vi oppfattet som en tydelig etterspørsel i arbeidsog utdanningsmarkedet.
I forhold til det interne utdanningsmarkedet, fylte bacheloren et «gradstomrom» mellom vårt eget
årsstudium i Personalledelse og kompetanseutvikling (PK- studiet) og en allerede etablert mastergrad
i Human Resource Management (etablert i 2009, se for øvrig egen selvakkreditering). Denne
masteren var i utgangspunktet – i likhet med PK- studiet- innrettet spesielt mot
videreutdanningsmarkedet. Masteren har i dag også et 120 poengs (vitenskapelig) alternativ, der
flere av våre tidligere bachelorstudenter i dag studerer. Ved etableringen av bacheloren i 2015 ble
det også gjort undersøkelser for å sikre at den var kompatibel med andre nasjonale og ikke minst
internasjonale mastergrader, noe den er, og som illustreres videre nedenfor.
Bachelorgraden i HRM var lenge etterspurt blant både eksterne og interne potensielle «regulære»
bachelorstudenter, som et eget og selvstendig 180 stp. utdanningsprogram. I forhold til det eksterne
utdanningsmarkedet, var bacheloren i HRM ved etableringen hos oss, den eneste i sitt slag i Norge,
sett bort fra et betalingsstudie ved Bedriftsøkonomisk Institutt (BI). Bacheloren i HRM er da også
spesiell ved vårt fakultet, nettopp fordi den mer enn noen andre bachelorgrader rekrutterer
studenter fra hele landet. Ved første kull (uteksaminert sommeren 2018) var ca. 50 prosent av
studentene opprinnelig bosatt i andre regioner i Norge (andre enn Nordland). Dette er spesielt, fordi
Nord universitet generelt oftest rekrutterer fra egen region. Det vi oppfatter som en nasjonal
etterspørsel etter studiet, har også gjort at fakultetet fra og med studieåret 18/19 har tilbudt
bachelor HRM ved studiested Levanger. Også her har søkningen vært svært god, og det ble tatt opp
ca. 30 studenter, jf. tidligere.
Samlet sett er det pr. 2019 ca. 120 aktive studenter på BAHRM, fordelt på to studiesteder (Bodø og
Levanger) og tre årskull (opptakskull 16,17 og 18). Pk studiet har studieåret 18/19 102 aktive
studenter, fordelt på Campusene Bodø, Mo i Rana og Levanger. PK studiet har for øvrig rekruttert
svært godt i en årrekke- fra det ble etablert i 1989 frem til i dag 2019. Samlet sett estimerer vi at en
plass mellom 2000-2300 studenter har blitt uteksaminert fra årsstudiet i denne perioden.
I forhold til etterspørselen i arbeidsmarkedet, har de aller fleste av våre tidligere BAHRM studenter
enten fått seg jobb, eller gått videre på relevante masterutdanninger, enten hos oss eller ved andre
Norske eller utenlandske universiteter. Fra det første kullet (tatt opp 2015, uteksaminert våren 2018)
studerer flere mastergrad i HRM ved utenlandske universiteter, blant annet ved København Business
School, University of Melburn, Kingston College mv. Siden kun ett kull er uteksaminert har vi her
naturlig nok svært begrensede data. Vi opplever likevel jevnlig at studenter får tilbud om relevant
jobb, før de er ferdig uteksaminert. Disse studentene eksemplifiserer også mulige yrker etter endte
studier, som HR- rådgivere, mellomledere i offentlige og private virksomheter mm.
Vi tror noe av forklaringen både på den gode rekrutteringen og kandidatenes tilsynelatende store
attraktivitet og brede nedslagsfelt i arbeidsmarkedet (og for videre høyere-nivå studier), er studiets
tverrfaglighet. Som beskrevet ovenfor, gir bacheloren en bred og anvendelig plattform gjennom sitt
fokus både på økonomiske, juridiske og organisatoriske/psykologiske dimensjoner ved ledelse.
Denne «generelistkompetansen» synes etterspurt i et arbeidsmarked, der «menneskeledelse» og
kunnskapskrav om ledelse som et eget fag, fremtrer langt tydeligere. I motsetning til tanken om at
«den faglig beste sykepleieren eller ingeniøren automatisk blir en god leder», er forståelsen i dag
langt mer balansert og krevende- en må både ha faglig kunnskap og ledelse som fag. Bacheloren i
HRM tilbyr her noe av begge komponenter: både kunnskap om ledelse som fag, men også praktisk
(og etterspurt) kunnskap om jus, markedsføring, økonomi, kommunikasjon, HMS, prosjektledelse
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osv. Dette gir et bredt og omsettelig kvalifikasjonsgrunnlag for jobb og videre karriere både i
offentlige, private og ideelle organisasjoner.
Faglig oppdatering og relevans:
Den faglige oppdateringen og arbeidet for at studiet skal være faglig relevant, er to sider av samme
sak. På den ene siden legger vi vekt på at den enkelte emne-ansvarlige oppdaterer seg selv på
forskningen i sitt felt. De fleste av de kursansvarlige er enten aktive forskere eller har skrevet
lærebøker på sitt felt etc. (se senere paragrafer om fagmiljø). Vi vektlegger at kunnskapen som
formidles skal være forskningsbasert, og at den skal være oppdatert i forhold til de ulike
forskningsfrontene som er aktuelle på de gitte fagområdene. At undervisningen skal være
forskningsbasert betyr både at studentene møter våre egne forskningsbidrag på pensum/
litteraturlistene (se for øvrig §2-3(5)), noe de gjør på mange av kursene, men viktigst- at pensum og
litteraturlister avspeiler oppdatert forskning på en best mulig måte.
På den annen side vektlegger vi også at praksisfeltet bringes direkte inn i undervisningssituasjonen.
Dette gjøres på flere måter, for eksempel ved hjelp av case- undervisning, bidrag fra gjesteforelesere
med praksisbakgrunn og årlige bedriftsbesøk. Vi har også institusjonalisert en egen «HRM- dag»
hvert vårsemester, der vi inviterer en rekke virksomhetsledere og nasjonale kapasiteter innen HRMpraksisfeltet til et dagsseminar med samtlige bachelor- og masterstudenter. Dette seminaret
inkluderes for øvrig 3- års studentene i mht. planlegging og gjennomføring. Formålet med seminaret
er todelt: Både å gjøre arbeids- og næringslivet kjent med våre studenter, og samtidig bringe inn en
«puls» på hvilke diskusjoner og tanker som er fremtredende ute i «praksis».

§ 2.2 (3): Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier.
Informasjonen i søknaden skal minimum inneholde:
- Beskrivelse av studentenes arbeidsomfang pr semester totalt, samt fordelt på kategoriene
læringsaktiviteter, selvstudium og eksamensforberedelser. Dette kan gjerne illustreres i en
tabell. Beskrivelsen må vise at arbeidsomfanget er tilpasset studietilbudets profil og
læringsutbytte.
Studiets arbeidsomfang tar utgangspunkt i en antagelsen om at 60 stp. pr år normalt medfører et
arbeidsomfang på mellom 1500 og 1800 timer pr. år. De aller fleste studentene på bachelorgraden i
HRM er unge (gjennomsnittsalder ca. 21 år ved opptak), og de er heltidsstudenter (dette i skarp
kontrast til for eksempel PK- studiet, der samtlige er deltidsstudenter, er i fast jobb og har en langt
høyere gjennomsnittsalder). Riktignok har svært mange av våre bachelorstudenter også sidejobber
mv., men vi har ingen grunn til å tro at det er spesielle forhold ved vår studentmasse som tilsier
større eller mindre arbeidsmengde gitt antall studiepoeng, enn andre regulære bachelorstudier.
Data fra det første uteksaminerte kullet fra BAHRM ved campus Bodø (30 stk.)viser en
gjennomstrømming på 100 prosent (en student sluttet, to begynte på studiet underveis). Vi er usikre
på om vi klarer å reprodusere denne oppsiktsvekkende gode statistikken på de øvrige kull, men dette
kan muligens vise at studietilbudets samlede arbeidsomfang oppleves som treffende.
De fleste kursene har bolkundervisninger/ samlinger med intensiv undervisning. Vi følger en norm
gitt oss av fakultetet, der tallet på undervisningstimer graderes ut fra kursenes omfang. Typisk gis det
ved et kurs på 20 stp. ca 50-60 timer undervisning, mens et kurs på 10 studiepoeng ligger mellom 30
-45 timer. I tillegg gis det ved to av kursene muligheten til individuelle prøveeksamener, der
faglærerne gir hver enkelt en skriftlig tilbakemelding. Faglærerne på enkelte kurs opererer også med
obligatoriske innleveringer mv, men som hovedregel har vi ikke obligatorisk oppmøte på noen kurs
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(unntaket er her Dannelsessemesteret). Arbeidsformer, evalueringer mv. omtales senere i dette
dokumentet.
Fordelt på læringsaktiviteter vil vi ut fra dette anslå at ca. 300 timer er knyttet til formell
undervisning/ opplegg mv. pr studieår (varierende ut fra studieår). En student vil da typisk ha
tilgjengelig mellom 1000 og 1500 timer til selvstudium og eksamensforberedelser, gitt vårt
utgangspunkt i normalrammen.
Oppsummert anser vi studiets samlede arbeidsomfang som normalt, vanlig og tilpasset normen om
1500-1800 timer pr år for heltidsstudier. Ingen informasjon fra våre studenter, studenttillitsvalgte
eller evalueringer vi har foretatt (det gjennomføres evalueringer på alle kurs hvert semester) tyder på
en tydelig over- eller underbelastning mht. programmets samlede arbeidsomfang.

§ 2.2 (4): Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
Informasjonen i søknaden skal minimum inneholde:
- En beskrivelse av alle studiets emner med angivelser av hvilke som er obligatoriske og
hvilke som er valgfrie.
- Begrunnelse for hvordan studiets innhold og oppbygning gir grunnlag for at studentene
oppnår læringsutbyttet. Dette kan gjerne illustreres i en tabell.
- Beskrivelse av hva slags infrastruktur, annet utstyr og støttefunksjoner som er nødvendig
for at studentene skal kunne oppnå læringsutbyttet.
- Begrunnelse for at nødvendig infrastruktur, annet utstyr og støttefunksjoner er tilgjengelig
og dimensjonert i forhold til antall studenter
En detaljert beskrivelse av alle studiets emner (studieplan) ligger i elektronisk form på våre web-sider
(https://www.nord.no/no/studier/human-resource-management-bachelor-hrm). Her kan leseren
klikke seg videre inn til de enkelte emnene og få detaljert informasjon om emnebeskrivelse,
kostnader, læringsutbytte, forkunnskapskrav, undervisningsformer, læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder, pensum, hjelpemidler til eksamen, emneevaluering, vurderingsordning og
overlappende emner.
Samtlige av emnene som er beskrevet her er obligatoriske. Emner kan imidlertid byttes ut etter
individuell avtale, da fortrinnsvis som tilpasning av tidligere fag og/ eller ved utvekslingsopphold. Mer
om dette senere.
Programmet består altså av følgende kurs (tabell1):
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Tabell1. A Oversikt over BAHR- programmets kurs (v. opptak høsten 2019).
1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

EX 150S

RE105S
Arbeidsrett

OR214S
Organisasjonspsykol
ogi

ME118S Innføring i
samfunnsvitenskap
elig metode

ORG2000
Prosjektledels
e

20 sp

10 sp

ECO1004
Bedriftsøkono
mi og
konkurranseev
ne

Dannelsessemes
ter

20 sp

30 sp

10 sp

20 sp
ORG1005S
Organisasjo
ns- og
ledelsesteori

OR280S
Kommunikasjon

OR213S
Kompetanseledelse

10 sp

10 sp

HM204H
Helse, miljø og
sikkerhet

LED2000
Bacheloroppga
ve

10 sp

20 sp

10 sp
ORG1006S
Markedsføring og
strategi
10 sp

NB: Sentrale emner som utgjør kjernen (90 stp.) i bacheloren er markert i gult. Disse kan ikke
byttes ut, alt. må de byttes ut med tilsvarende kurs andre steder, for å få godkjent en BAHRM.
Disse kursene vil sikre en «kjerne» av atferdsfag, arbeidsrett og mikroøkonomi, som grovt sett
samsvarer med det vi anser som kjernen i læringsmålene for bachelor HRM.
Øvrige kurs er normen, men er utskiftbare og gir studentene anledning til å profilere sin egen
bachelorgrad, samtidig som den gjennom våre kjerne- kurs vil ha en tilstrekkelig HRM- base. For
eksempel gir dette studentene fleksibilitet til å profilere sin HRM bachelor mer mot økonomiske
fag, eller mer mot organisasjonspsykologi/andre atferdsfag.

Tabell 1.B Oversikt over PK- studiets kurs (v. opptak høsten 2019)
1.Semester

2.Semester

OR280S Kommunikasjon

RE105S Arbeidsrett

OR214S Organisasjonspsykologi

OR213S Kompetanseledelse

I forbindelse med begrunnelsen av studieprogrammets læringsutbytte i paragraf 2.2. (1), redegjorde
vi for hvordan studieprogrammets kurs/ emner sluttet opp om nettopp dette læringsutbytte. Det ble
her naturlig å drøfte de enkelte kursenes bidrag i denne helheten. Vi håper denne sammenhengen
ble tydelig og konsistent begrunnet også for leseren . Den overordnede begrunnelsen som
etterspørres i paragrafen her, er altså forsøkt gitt i 2.2 (1).
I det følgende skal vi derfor nøye oss med å gjengi læringsutbyttene som er beskrevet for de enkelte
kursene, slik at leseren selv kan inspisere og gjøre seg opp en mening om disse er konsistente mv.
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med programmets overordnede læringsutbytte. Disse er for øvrig tilgengelig på allerede henviste
web- side.
Enkelt- emnenes læringsutbytte på sin side, understøttes av det enkeltes kurs innhold og
oppbygging. Dette innholdet og oppbyggingen fremgår i detalj av opplysningene i studieplan/ websider (blant annet pensumlitteratur, undervisningsformer, læringsformer og undervisningsaktiviteter
osv.) Vi vil derfor ikke kommentere dem videre, siden de uansett er lett tilgjengelig for leseren og
derved gir ham/ henne et grunnlag for sin vurdering.
Emnenes læringsutbyttebeskrivelser har alle den samme formen som programmets
læringsutbyttebeskrivelser, jf. inndelingen i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.
BAHRM programmets overordnede læringsutbytte er som tidligere beskrevet:
Læringsutbytte program bachelor HRM:
Kunnskap
•

har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder
innenfor fagområdet Human Resource Management, hvor sentrale kunnskapsområder er
organisasjons- og ledelsesteori, organisasjonspsykologi, arbeidsrett, kommunikasjon,
kompetanseledelse, markedsføring og strategi, bedriftsøkonomi og konkurranseevne, og
arbeidsmiljø/ HMS.

•

kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet Human Resource Management,
også spesifikt knyttet til kunnskapsområder som organisasjons- og ledelsesteori,
organisasjonspsykologi, arbeidsrett, kommunikasjon, kompetanseledelse, markedsføring og
strategi, bedriftsøkonomi og konkurranseevne, og arbeidsmiljø/ HMS. Studentene skal også få
kunnskap om sentrale samfunnsvitenskapelige metoder og kunnskap om å gjennomføre et
avgrenset, selvstendig forskningsarbeide jf. en bacheloroppgave.
kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet HRM, blant annet gjennom kunnskap om HRM
som forskningsfelt, kildekritikk og publiseringskanaler.

•

•

har kunnskap om fagområdets HRM s historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Sentralt
står her også bred kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens fremvekst, kjennetrekk og
utvikling.

Ferdigheter
•

kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til HRM, og treffe HRM- faglige begrunnede valg

•

kan reflektere over egen faglig HRM- utøvelse og ledelse, og justere denne under veiledning

•

kan finne, vurdere og henvise til informasjon og HRM- fagstoff og framstille dette slik at det
belyser en problemstilling

•

kan beherske relevante faglige HRM- verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse
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•

har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen faget HRM som gjør at hun/ham
imøtekommer kravene for å lede andre mennesker i arbeid.

•

kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter knyttet til HRM, som
strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

•

kan formidle sentralt fagstoff innen HRM som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante utrykksformer

Emnenes spesifikke læringsutbytter fremgår i det følgende:
Dannelsessemester- menneske, samfunn og vitenskap EX150S
Kunnskaper:
•
•
•
•
•

ha bred kunnskap om vitenskapens tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
ha grunnleggende kunnskap om vitenskapens rolle i samfunnsutviklingen
forstå etiske utfordringer i forskning, faglig formidling og i kunnskapsbasert praksis
kunne identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i ulike teksttyper
ha grunnleggende forståelse av seg selv i kommunikasjon og relasjon med andre

Ferdigheter:
•
•
•
•
•
•
•

kunne fremføre faglige synspunkter i debatter
kunne strukturere fagstoff, og presentere det i et skriftlig arbeid eller i muntlig form
kunne arbeide både selvstendig og i gruppe
kunne beherske relevante faglige verktøy og teknikker
kunne tenke kritisk vedrørende etiske spørsmål; både om personlige og om studie- og
samfunnsrelaterte forhold.
kunne reflektere over eget verdi- og menneskesyn
Generell kompetanse: Studenten skal:

•
•
•
•
•

kunne forholde seg kritisk til vitenskapelig kunnskapsproduksjon
være allment orientert innen samfunnsanalyse, etikk og vitenskapsteori
kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
ha innsikt i hva som kjennetegner faglige tekster, og hvordan slike tekster kan påvirke
samfunnet
kunne bidra til egen og andres faglige utvikling på en selvstendig og reflektert måte

Arbeidsrett RE105S
Kunnskaper
•
•

har en grunnleggende innsikt i arbeidsrett.
har grunnleggende kunnskap og forståelse for reglene for ansettelse, arbeidsmiljø og opphør
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•

av arbeidsforholdet.
har grunnleggende kunnskap om arbeidsgivers styringsrett og arbeidsgivers ytringsfrihet,
virksomhetsoverdragelse og kollektiv arbeidsrett.

Ferdigheter
•

kan drøfte og besvare juridiske problemstillinger innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett.

Generell kompetanse
•

kan sette seg inn i arbeidsrettslige problemstillinger og kunne løse dem ut fra juridisk metode

Innføring i organisasjons- og ledelsesteori ORG1005
Kunnskap
•
•
•
•
•
•

kan redegjøre for organisasjonsteoriens historie, tradisjoner og egenart.
kan redegjøre for begrep og ulike teoretiske retninger i studiet av organisasjoner
kjenner til begrep og problemstillinger innen sentrale emner struktur, kultur, omgivelser,
læring og endring
kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor organisasjonsteorien.
har grunnleggende forståelse av beslutningsprosesser og ulike ledelsesteorier

Ferdigheter
• kan redegjøre for begrep og ulike teorier i studiet av organisasjoner
• kan identifisere og forstå viktige trekk ved organisasjoner
• kan anvende ulike teorier og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i analyse
• av organisasjoner
• kan formulere praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor organisasjonsteorien
• kan bruke organisasjonsfaglige begrep for formulere samfunnsaktuelle problemstillinger

Generell kompetanse
• har innsikt i relevante faglige og forskningsetiske problemstillinger
• kan formidle sentralt organisasjonsfaglig stoff som teorier, problemstillinger og løsninger
• både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
Organisasjonspsykologi OR214S
Kunnskaper
•
•
•
•
•
•
•

Grunnleggende kunnskap om organisasjonspsykologiske perspektiver på adferd, herunder:
Endringer i arbeidslivet og «det nye» arbeidslivet.
Motivasjon
Lønn og belønning
Persepsjon
Personlighet og personlighetstester
Normer og roller
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•
•
•

Trivsel, fravær og turn- over
Rekruttering
Ledelse og lederroller

Ferdigheter
• Kan drøfte og besvare organisasjonspsykologiske problemstillinger ved hjelp av teori
Generell kompetanse
• Kan anvende sine teoretiske kunnskaper og ferdigheter i organisajonspsykologi som et
utgangspunkt for å bedre lede andre mennesker i arbeid.

Kommunikasjon OR280s
Kunnskap:
•
•
•
•

Emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse av og kunnskaper om den
relasjonelle kommunikasjon i organisasjoner og virksomheter.
Forstå og redegjøre for retninger og perspektiver innen kommunikasjon.
Forstå etiske utfordringer innen kommunikasjon innad i en organisasjon.

Ferdigheter:
• Kunne være seg bevisst egen og andres kommunikasjon i ulike kontekster i en
• virksomhet
• Kunne analysere og vurdere bruk av ulike kommunikasjonsteknikker innenfor ulike
• arenaer i en organisasjon/virksomhet.
Generell kompetanse:
• Studiet skal gi grunnleggende kunnskaper kommunikasjon mellom aktører innad i
• organisasjonen
• Kjenne til ulike retninger innen kommunikasjonsfaget
Innføring i samfunnsvitenskapelig metode ME118S
Kunnskap:
•
•
•

har oversikt over ulike samfunnsvitenskapelige metoder
har kunnskap om ulike metodiske tilnærminger og analysemåter
forstår etiske utfordringer knyttet til ulike metoder

Ferdigheter
• kan redegjøre for sentrale metodebegreper
• behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
• kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
• kan vurdere etiske utfordringer knyttet til samfunnsvitenskapelig forskningsaktivitet
• kan anvende ulike metoder for å analysere empiriske datamaterialer
Generell kompetanse
• kan planlegge og gjennomføre en enkel forskningsoppgave
• kan formidle sentral metodekunnskap
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•

kan lese samfunnsvitenskapelig faglitteratur, samt presentasjoner av forskning i media med
en bedre evne til å forstå og kritisk vurdere de resultater som presenteres

Kompetanseledelse OR213S
Kunnskap
•

Emnet skal gi studentene kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger knyttet
til læring og kompetanseutvikling i organisasjoner.

•

Emnet skal gi studentene innsikt i ledelse av kunnskapsorganisasjoner, med spesiell vekt på
strategier for å utvikle en sterk læringskultur.

Ferdigheter
•
•

Kan anvende faglig kunnskap for å treffe velbegrunnede valg knyttet til anskaffelse, utvikling
og mobilisering av kompetanse i organisasjoner.
Kan identifisere og analysere utfordringer knyttet til læring og kompetanseutvikling i
organisasjoner.

Generell kompetanse
•

Emnet skal gi studentene kunnskap og innsikt i ulike perspektiver på læring,
kompetanseutvikling og ledelse av kunnskapsorganisasjoner.

Helse, Miljø og sikkerhet
Kunnskap
•
•
•

ha kunnskap om sentrale temaer, teorier, begreper, problemstillinger og arbeidsmetoder
innen fagområdet helse, miljø og sikkerhet
ha kunnskap om innføring og utøvelse av internkontroll av helse, miljø og sikkerhet

Ferdigheter
•

•

kunne redegjøre for og anvende fagterminologien som benyttes innen fagområdet, og kunne
kommunisere med og informere andre om sentrale temaer og problemstillinger ved hjelp av
fagets begreper
ha grunnleggende ferdigheter i bruk av internkontroll som arbeidsmetode i det systematiske
HMS-arbeidet, og være i stand til å delta i gjennomføring av systematiske tiltak

Generell kompetanse
•

kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter slik at det bidrar til å fremme et systematisk
forbedringsarbeid på HMS-området og god praksis i det daglige HMS-arbeidet.
Strategi og markedsføring ORG1006
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Kunnskap
• ulike teoretiske perspektiver på strategiutvikling i en virksomhet.
• ulike verktøy for analyser av interne og eksterne forhold.
• teoretiske perspektiver på markedsposisjonering og markedskommunikasjon i dynamiske
• omgivelser.
• IKT og digitale løsninger som drivkrefter i utviklingen av virksomheter og offentlig sektor,
o med vekt på innovasjon og prosessutvikling.
• IKT og digitale løsninger relatert effektiv kommunikasjon mellom brukere/kunder og
o virksomheter, med vekt på bruk av sosiale medier i kommunikasjon på HR-feltet.
• strategiformulering, implementering og evaluering.
• innovasjon, innovasjonsprosesser og innovasjon av forretningsmodeller i en virksomhet.
Ferdigheter
• analysere og forstå relevansen i ulike teoretiske perspektiver på strategiutvikling.
• utvikle strategiformulering i en virksomhet og forstår prosessene i implementering og
evaluering av overordnede strategier.
• anvende ulike strategiske verktøy og forstå deres relevans.
• Reflektere over en virksomhets posisjon i et marked, og behovet for reposisjonering.
• lage en markedsplan for en virksomhet.
• planlegge hvordan sosiale medier skal brukes i en organisasjon.
• innovere forretningsmodeller for å oppnå overordnede strategier.
Generell kompetanse
• innovative prosesser i en virksomhet
• strategisk planlegging og prosesser i en virksomhet.
• strategiske analyser, for å definere gode strategier i en virksomhet og for å posisjonere
virksomheten i et dynamisk marked.
Bedriftsøkonomi og konkurranseevne ECO1010
Kunnskap
•
•
•
•
•

kjenner til sentrale bedriftsøkonomiske begreper, modeller og sammenhenger med vekt på
kostnadsanalyse
har kjennskap til og forståelse for hvordan bedrifters finansregnskap fungerer
har kunnskap om hvordan det gjøres analyser av bedrifters finansielle situasjon
har kunnskap om hvordan vi forstår en bedrifts konkurranseevne med spesiell vekt på den
rolle kunnskap spiller for konkurranseevnen.
har kunnskap om konkurranseutsetting, og hvilke situasjoner dette er et aktuelt alternativ for
aktiviteter i offentlig sektor.

Ferdigheter
•
•
•

kan gjennomføre enkle kostnadsanalyser av bedrifter of finansielle analyser
kan anvende kunnskap om hvordan en bedrift kan tilegne seg kjernekompetanse for å utvikle
sin konkurranseevne
kan gi råd om hva som skal ligge til grunn for konkurranseutsetting.
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Generell kompetanse
•

ha en forståelse for bedrifters økonomi og konkurranseevne både med hensyn til
kostnadsanalyse og finansiell situasjon.

Prosjektledelse ORG2000
Kunnskap
•
•
•
•
•
•

har kunnskap om strategisk forankring av prosjekter
har bred kunnskap om organisering av prosjekter, ledelse og oppfølging, ansvarsfordeling og
aktiviteter i prosjekter
har kunnskap om planlegging og gjennomføring av prosjekter
har kunnskap om gruppe- og teamprosesser i prosjekter
kjenner til risiko i prosjekter

Ferdigheter
•
•
•
•

kan analysere og forstå utfordringer knyttet til prosjektarbeid og drøfte mulige løsninger
kan anvende teori i møtet med praksisrelevante problemstillinger
kan utvikle prosjektplan for et konkret prosjekt
kan utvikle en kommunikasjonsplan for et konkret prosjekt

Generell kompetanse
•

kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor prosjektledelse og
gjennom dette bidra til å øke egen og andres innsikt for prosjektarbeid
Bacheloroppgave LED2000
Kunnskap:
•
•
•
•

utforme og avgrense et temaområde og en problemstilling
anvende samfunnsvitenskapelige metoder
kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innen temaområdet
kunne identifisere ulike teorier og metoder innen temaområdet

Ferdigheter:
•
•

kunne anvende faglig og teoretisk kunnskap samt relevante resultater fra forsknings- og
utviklingsarbeid på teoretiske problemstillinger
tilegne seg ny oppdatert kunnskap
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•

kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det
belyser problemstillingen
Generell kompetanse:
•
•

kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger, drøftinger og løsninger
skriftlig
kunne utveksle faglige synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innen
temaområdet

Studietilbudets infrastruktur:
Bachelor i HRM er campusbasert og benytter seg av eksisterende infrastruktur ved campus Bodø og
Levanger samt studiested Mo. Vi opplever at denne infrastrukturen er tilfredsstillende og ikke på
noen måte står i veien for at studentene skal oppnå læringsutbytte. Blant annet har vi det utstyret og
de støttefunksjonene vi trenger for å gjennomføre en god organisering og gjennomføring av
undervisningen. Det fremkommer heller ikke fra studentevalueringer etc., at infrastrukturen på noen
måte er problematisk. Unntaket er at også noen av våre studenter ved campus Bodø, klager på dårlig
luftkvalitet ved auditoriene våre. Dette er imidlertid ikke noe som er spesielt for HRM- studentene,
og det er heller ikke noe vi kan forbedre på programnivå mv.
Flere studiesteder og samlingsbasert undervisning
Aspektet vedrørende samlingsbasert undervisning og studiekvalitet, drøftes i § 2.2 (5) nedenfor.
Med hensyn til studiesteder, foregår undervisningen på PK- studiet altså på tre plasser; Campus Bodø,
Campus Levanger (fra 2018) og Campus Mo. Undervisningen på BAHRM foregår på Campus Bodø (fra
h 2015) og Campus Levanger (fra h 2018).
Ved fusjonen mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord- Trøndelag, ble bacheloren i HRM
tilført flere nye lærekrefter. De miljøene som ble sammenslått med Fakultetet for samfunnsvitenskap
fra det tidligere HiNT, hadde en egen portefølje av organisasjons- og ledelsesfag. I perioden etter
fusjonen, ble HRM- bacheloren og PK studiet «nye FSV» sin hovedsatsning innenfor ledelsesfag på
bachelornivå. Det er i den forbindelse PK og BAHRM nå gis også fra studiested Levanger.
Imidlertid har denne ekspansjonen medført at ansatte med arbeidssted Campus Bodø, har måtte
forestå mye av undervisningen på HRM, også ved campus Levanger. Pr. studieåret 18/19 har dette
vært tilfelle i fagene arbeidsrett og kompetanseledelse, høsten 19 er det tilfelle med
organisasjonspsykologi og kommunikasjon. Dette skal være en overgangsfase.
Ut i fra tilbakemeldinger fra studenter og fagstab er det ikke noe som tyder på at dette har medført
lavere studiekvalitet etc. Imidlertid har det medført en økt belastning på personellet ved Campus
Bodø, blant annet gjennom reisevirksomhet. FSV ved dekan har en konkret plan for ny- rekruttering
og omdisponering av fagstaben på Levanger, som på sikt skal sikre permanent tilstedeværelse av
relevant undervisningskompetanse her. Fra og med høsten 19 er det i den forbindelse tilsatt en
«plassansvarlig» for BAHRM Levanger, som skal være SPAs stedlige representant og koordinator for
all aktivitet knyttet til bachelor HRM og PK- studiet her.
Undervisningslokaler
Nord universitet har moderne undervisningsrom og auditorier, ved alle de tre aktuelle campusene.
De er utrustet både med separate seminarrom og mer åpne arealer med bord og stoler som egner
seg for gruppearbeid eller kollokvier. Videre finnes det lyse og trivelige lesesaler med internettilgang.
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Dette er lokaler som alle er døgnåpne for studentene. I tillegg kan studentene også gjøre bruk av en
rekke friarealer og vrimlearealer samt studentsamskipnadens ulike kantiner på studiestedet.
Bibliotektjenester
Campus Bodø og Levanger byr på et lyst og moderne bibliotek med godt utvalg av litteratur innenfor
programmets ulike fagfelter. Bibliotektjenesten er organisert med tanke på å betjene de ulike
fagområdene som det undervises i ved Nord universitet. Dette avspeiler seg blant annet i jevnlig
kontakt mellom bibliotekarer og fagmiljøene, og i opplæring av fagansatte og studenter i bruk av
bibliotekets mange ulike tjenester.
Biblioteket tilbyr også studentene gode og attraktive lese- og arbeidsplasser. Her kan de arbeide
alene eller i grupper. De kan medbringe egne laptops som kan kobles til Nords trådløse nettverk,
eller gjøre bruk av bibliotekets stasjonære PCer. Blant de tjenestene som tilbys, er også veiledning,
brukeropplæring, og kurs i for eksempel litteratursøk og referansesystemer.
Administrativ støtte
Ved Campus Bodø og Campus Levanger finnes et servicetorg som er tilgjengelig via telefon, e-post
eller personlig besøk. Servicetorget bistår studentene med studentkort, studieavgift,
sentralbordtjenester, og informasjon om hvordan de kan finne frem til alle øvrige tjenester og
administrative eller faglige enheter og ansatte ved Nord. I tillegg kan studentene raskt finne frem til
den mest etterspurte informasjon ved å gå inn på Nords egen webside hvor blant annet også
skjemaer og søknader og andre relevante dokumenter er lett tilgjengelig.
På Fakultet for samfunnsvitenskap har studentene ved PK/BAHRM støtte i en egen studieveileder (to
dedikerte stillinger, en i Bodø og en på Levanger). Dette er ressurspersoner med svært god kunnskap
om studiets faglige oppbygging så vel som administrative aspekter.
Tekniske ressurser
IT-tjenesten er av vital betydning for studiet, og har ansvar for brukerstøtte, nettverksdrift,
systemdrift, utvikling og tilpassing. Dette er en tjeneste som gir brukerstøtte til studenter og ansatte
via egen informasjonsside på Nords hjemmeside, eller via e-post eller telefon. Nord har full dekning
av trådløst nettverk i alle bygg.
Nord universitet benytter Canvas som kommunikasjonsverktøy mellom studenter og forelesere, og
mellom studentene seg imellom. Her legges det ut relevant informasjon, blant annet i form av
programmer i forkant av hver undervisningssamling, forelesningsnotater og annet anvendt
undervisningsmateriale. Canvas har erstattet det tidligere Fronter som lærings- og
kommunikasjonskanal.
Alle som er registrerte studenter ved Nord universitet får automatisk tildelt en e-post-adresse, men
kan også velge å oppgi en selvdefinert adresse som kontaktadresse. Med studentkortet kan
studentene gjøre bruk av universitetets multifunksjonsmaskiner gjennom en sentral ordning for
kopiering, utskrift og skanning. For øvrig er www.nord.no en viktig informasjonsportal for studentene
der de kan finne oversikt over alle typer aktiviteter og alle planer og prosedyrer knyttet til studier,
undervisning og eksamener, samt alle relevante reglementer og forskrifter. Videre har studentene
gratis tilgang til Office 365 medfølgende en stor programpakke. I tillegg kan de installere de fleste
programmer som normalt sett brukes som elektronisk arbeidsverktøy ved universiteter. Nord
universitet har lisensavtaler for programvarer for studenter og ansatte som gir rett til bruk både på
universitetets datamaskiner og private maskiner.
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§ 2.2 (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.
Informasjonen i søknaden skal minimum inneholde:
·

Oversikt over alle undervisnings-,lærings- og vurderingsformer som skal benyttes

·

Begrunnelse for hvorfor hver enkelt undervisnings-,lærings- og vurderingsform er valgt, og
for hvordan disse formene gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet.

·

Beskrivelsen av hvordan fagmiljøet legger til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen

Bachelorstudiet i HRM følger fakultetet og universitetets uttrykte mål om å drive varierte
undervisnings-, lærings og vurderingsformer.
Undervisnings- og læringsformer:
Mesteparten av undervisningen er i en eller annen grad lærerstyrt, men vi legger stor vekt på at
studentene selv tar en aktiv rolle i læringsprosessen.
Tradisjonell auditorieundervisning er en grunnstamme ved samtlige kurs, men den er ved ingen kurs
den eneste eller fullt ut dominerende undervisnings- og læringsformen. For øvrig legges det ved
samtlige kurs stor vekt på at auditorieundervisningen er to- veis. Dette gjøres blant annet ved
utstrakt bruk av case- undervisning og studentoppgaver underveis i forelesningene, der studentene
utfordres på å relatere teori mv. til praktiske problemstillinger og egne erfaringer.
I noen av kursene er innslaget av egenaktivitet og alternative arbeidsformer svært stort. Blant annet
gjelder dette Dannelsessemesteret, der det blir lagt stor vekt på skrivetrening,
kommunikasjonstrening og trening på å forholde seg analytisk til akademiske tekster. Mye av
arbeidet er her for øvrig obligatorisk, og det legges vekt på jevnlige og skriftlige innleveringer,
individuelt og for grupper av studenter. Andre eksempler er kurset i prosjektledelse, der studentene
jobber gjennomgående med case- prosjekter for å simulere størst mulig grad av realisme. Løsning av
case, studentøvelser og aktiv jobbing med problemstillinger i undervisningssituasjonen er også
betydelige innslag ved samtlige øvrige kurs. Dette er også tilfelle på programmets metodekurs, der
det legges stor vekt på «hans on» - trening på statistikkprogram mv.
Vi legger stor vekt på å bringe arbeids- og næringslivet inn i undervisningen. Dette gjøres bla
gjennom jobbing med virkelige case, eksterne foredragsholdere og også- på kurset bedriftsøkonomi
og konkurranseevne- bedriftsbesøk. Vi har også, som nevnt tidligere, institusjonalisert en egen
«HRM- dag», der arbeids- og næringslivet inviteres til et heldagsseminar med våre studenter.
Ved flere av kursene, blant annet Dannelsessemesteret og Organisasjonspsykologi, er det også
tradisjon for at studenter selv presenterer og legger frem ulike oppgaver i plenum. Dette for å gjøre
studentene vant til å tale i forsamlinger og forberede presentasjoner mv.
Ved noen av kursene (Organisasjonspsykologi, Arbeidsrett og Kompetanseledelse) tilbys også
studentene en prøveeksamen. Her simuleres en virkelig eksamen, og studentene gis en individuell og
skriftlig tilbakemelding fra faglærer. Denne evalueringen inneholder et begrunnet karakteranslag,
samt tips om hvordan studentene kan forbedre besvarelsen.
Lærerne ved de ulike kursene legger også til rette for at studentene regelmessig gjennomfører
kollokvier. Blant annet gjøres dette ved å formidle tidligere eksamensoppgaver/ andre fagrelevante
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oppgaver, som studentene kan ha som utgangspunkt for selvstyrt læringsaktivitet ved siden av
undervisnings- og læringsformene initiert og ledet av kurslærerne.
Ett av kursene har for øvrig delvis blitt gjennomført som «flipped classroom» (Prosjektledelse). Dette
er nå under intern evaluering på programmet, for å se om dette er et opplegg som også andre ønsker
å ta i bruk.
Ellers vil vi fremheve at vår vektlegging av egenaktivitet og aktiv læring, også gir seg utslag i våre
tilbakemeldingssystemer. Her er midtveiseevaluering et nyttig verktøy, der studentene midtveis i
kursrekken melder tilbake om ting de oppfatter som styrker og svakheter med undervisningen og det
øvrige pedagogiske innholdet på hvert enkelt kurs.
Vi vil også påstå ut fra erfaring, at hyppig bruk av samlingsbasert undervisning bidrar til å fremme
læring. Dette gir studentene lengre lese- og arbeidsperioder uten avbrudd, der de får muligheten til
ro og fordypning. Ikke minst gir intensive samlinger større muligheter til å «holde tråden» i
undervisningen, og de gir bedre tid til å gå i dybden av stoffet enn «oppstykkete» forelesningsrekker
jf. for eksempel to undervisningstimer pr uke over et helt semester. Åpenbart gir også samlingsbasert
undervisning større fleksibilitet for studenter som jobber ved siden av studiene, noe som gjelder et
flertall av våre studenter, både de yngre og de litt eldre.
Bakdelen ved samlingsbasert undervisning, er at det blir mer krevende å dyrke «campusstudenten»,
som møtes hver dag og utvikler tilhørighet og sosial struktur som kan være gunstig for læring. Det er
likevel vårt inntrykk at de studentene som har mulighet til det (for eksempel i forhold til
deltidsarbeid), likevel utvikler en slik «klassefølelse». Vi er også bevisst utfordringen, og bruker tid på
å legge til rette for utviklingen av et slikt samhold, blant annet gjennom at vi initierer sosiale
sammenkomster, oppretter facebook- grupper og oppfordrer studentene systematisk til å ta sosialt
ansvar og sammen utvikle gode rutiner for kollokvier, felles leseøkter mv.

Vurderingsformer:
Mht. formelle vurderingsformer benytter vi flere. Mht. avsluttende evaluering benytter vi:
•

6 timers skriftlig skoleeksamen (Innføring i organisasjons- og ledelsesteori,
Organisasjonspsykologi og Arbeidsrett)

•

Hjemmeksamen 48 timer (Kommunikasjon)

•

Hjemmeeksamen i uke (Kompetanseledelse)

•

Hjemmeeksamen 72 timer (Strategi og markedsføring)

•

Sammensatt vurdering (Metode): Obligatorisk deltakelse på lab (80%), teller 0/100 av
karakteren. Forutsettes fullført før fremstilling til eksamen/vurdering
Skriftlig skoleeksamen, 6 Timer. Teller 100/100 av karakteren

•

Sammensatt vurdering (Dannelsessemesteret):
Obligatorisk deltakelse 1 - Introduksjonsuke, minimum 80% deltakelse, teller 0/3 av
karakteren .Forutsettes fullført før fremstilling til eksamen/vurdering
Obligatorisk deltakelse 2- Fagseminar: min.80% deltakelse i undervisning,
gruppepresentasjon, plenum, praktisk skriveøvelse, teller 0/3 av karakteren
Forutsettes fullført før fremstilling til eksamen/vurdering
Obligatorisk deltakelse 3 - Akademisk tekst - Innlevering av tekst, gruppearbeid. Minimum
80% deltakelse, teller 0/3 av karakteren.
Forutsettes fullført før fremstilling til eksamen/vurdering.
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Mappe - 2 innleveringsoppgaver i forbindelse med skriveseminar, teller 1/3 av karakteren
Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer. Teller 1/3 av karakteren
Muntlig eksamen, 30 Minutter. Teller 1/3 av karakteren
•

Sammensatt vurdering (Bedriftsøkonomi og konkurranseevne)
Obligatorisk arbeid - 1 innleveringsoppgave, teller 0/100 av karakteren. Forutsettes fullført før
fremstilling til eksamen/vurdering. Hjemmeeksamen - individuell, 8 Timer. Teller 100/100 av
karakteren (første gang 2019 høst).

•

Sammensatt vurdering (Prosjektledelse): Hjemmeeksamen - individuell, maksimalt 10 sider,
30 Timer (første gang 2019 vår). Obligatorisk arbeid - prosjektplan og kommunikasjonsplan,
gruppeinnlevering, teller 0/100 av karakteren (første gang 2019 vår).
- Forutsettes fullført før fremstilling til eksamen/vurdering

•

Bacheloroppgave.

Begrunnelse:
Vi benytter bevisst flere ulike vurderingsformer, for at studentene skal få erfaring med et bredt
spekter av eksamensformer. Begrunnelsen for variasjonen er likevel først og fremst pedagogisk, fordi
formene har sine ulike sterke sider. Skole- eksamens styrke er at de fremmer en selvstendig
«lesekultur», gjennom at de krever en aggregering av faktisk kunnskap som så skal kunne anvendes,
uten hjelpemidler og over et kort tidsintervall.
Hjemmeeksamens pedagogiske styrke, er at den tillater mer eleverte og utforskende
eksamensproblemstillinger, der studenten får mer tid og ro til selvstendige drøftinger. Ideelt sett ville
vi ønsket å ha både skole- og hjemmeeksamen på hvert kurs, men dette avstår vi fra først og fremst
for å redusere den totale vurderingsbelastningen på våre studenter, fordi denne belastningen
uansett er relativ høy i utgangspunktet. Ved noen av kursene har vi sammensatt vurdering (se over).
Dette begrunnes i at undervisnings- og læringsformene på disse kursene forutsetter obligatoriske
arbeider og/ eller oppmøte, og at dette må settes som premiss for at studenten kan antas å ha
tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre eksamen.

§ 2.2 (6): Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid.
Informasjonen i søknaden skal minimum inneholde:
·

Beskrivelse av hvordan studentene vil møte forsknings og faglig og/ eller kunstnerisk
utviklingsarbeid gjennom studietilbudet

·

Begrunnelse for at studiet har en relevant kobling til forskning og/ eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid

Bacheloren i HRM har en sterk kobling til forskning på fire måter: 1) gjennom flere direkte
publiseringsbidrag (i pensum) fra de ulike kursansvarlige, 2) kursansvarlige er som hovedregel aktive
forskere (med forskningstid) som deltar i ledelsesrelevante forskningsfelter, 3) undervisningen er
basert på forskning, og 4)studentene deltar selv i forskningsarbeide gjennom bacheloroppgaven.
1). Vi vil ikke her lister opp artikler/ bøker mv. som er pensum, og som er publisert av forskere ved
programmet (se senere paragrafer om fagmiljø/ publikasjoner). På programmet har vi som mål at
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alle kurs skal ha pensumbidrag fra egne kursansvarlige. Her er vi ikke helt i mål, men innslaget av
«egenprodusert» (og publisert) materiale er likevel etter vår mening bra. Forskningsmiljøet omtales
nærmere i § 2-3. For eksempel har følgende kurs direkte bidrag av artikler/ lærerbøker skrevet av
fagansvarlige som har undervisningsansvar der: EX 150S, RE105S, OR214S, ECO1004, HM204H.

2) Jf. §2-3 har et flertall av våre kurslærerne forskningstid og er mer eller mindre aktive forskere. Det
er et klart og uttrykt mål fra fakultetsledelsen at flest mulig av våre undervisere samtidig skal være
aktive forskere, og at andelen ansatte i rene undervisningsstillinger skal holdes på et minimum. Etter
ordninger fra dekan har det også blitt lagt ned et stort arbeide for å heve kompetansen til de
underviserne som ikke har doktorgradskompetanse. Flere i fagmiljøet er i dag på
doktorgradsprogram, og førsteamanuensiser tilbys et internt «professorprogram» som skal stimulere
til at flere får professorkompetanse. Dette vedvarende sterke fokuset bidro i sin tid til å kvalifisere
fakultetet til en sterk pilar i oppbyggingen av Universitetet i Nordland. Etter fusjonen med Høgskolen
i Nord-Trøndelag, har fakultetet opplevd et samlet sett svekket kompetansenivå. Dette har gjort at
ledelsen ved fakultetet blant annet har måtte omfordele kvalifiseringsressurser, til svakere
kvalifiserte FSV- ansatte fra tidligere HINT. Det har også betydd fokus på en «forskningskultur», som
har vært fremmed i store deler av det tidligere HINT- miljøet.
På bacheloren i HRM er det uansett i dag- og har vært- en tydelig «kultur» på at kursansvarlige skal
drive forskning, og det forsøkes å legge til rette for dette. To av våre faste kursansvarlige er i den
forbindelse midlertidig ute av undervisningen på HRM, for å skrive doktoravhandling (Veronika
Vassbotten og Ove Taranger Næsbø). Denne «forskningskulturen» gir seg for øvrig utslag i et sterkt
fokus på at undervisningen vår skal basere seg på publisert og oppdatert nasjonal og internasjonal
forskning.
3) På programmet har vi et uttrykt mål om at all undervisningen skal være forskningsbasert. Dette
etterlever vi med å primært ha fagfellevurderte artikler eller lærebøker fra meriterte fagpersoner og
forskere på pensum. Vi forsøker gjennomgående å formidle en kritisk og forskningsbasert innstilling
videre til våre studenter. Dette fordi ledelsesfeltet generelt preges av mange sjangere og et stort
antall publikasjoner. Mange av disse befinner seg i kategoriene «oppskriftslitteratur» og
«gurulitteratur». En av våre strategier som program er å være en tydelig motvekt til en slik
innfallsvinkel på ledelse, gjennom å formidle pålitelig forskning, som heller formidler dilemmaer og
ambivalens, enn lettvinte oppskrifter. I tillegg til formidlingen av en tydelig og kritisk
forskningsinnstilling, trenes studentenes «forskerblikk» gjennom eget arbeid.
4) Innføringen i samfunnsvitenskapelig metode (kvantitativ og kvalitativ) og bacheloroppgaven, gir
studentene våre en veiledet utdyping av vitenskapelig metode. Allerede på Dannelsessemestret
vektlegges vitenskapelig metode, analyse og akademisk skriveform. Sentralt her står blant annet
tekstseminarene, der de jobber aktivt med vitenskapelige tekster (blant annet fagfellevurderte
artikler skrevet av ansatte i eget fagmiljø.) Metodekurset er en systematisk introduksjon som skal
sette studentene i stand til å formulere forskbare problemstillinger, formulere forskningsdesign,
velge metodiske verktøy og mestre disse. Kurset ligger til grunn for at de senere gjennomfører et
selvstendig forskningsarbeid, bacheloroppgaven. Et flertall av studentene gjennomfører her egne
empiriske arbeider, under veiledning fra ansatte som selv er aktive forskere (førsteamanuensis eller
professor).
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§ 2.2 (7): Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Informasjonen i søknaden skal minimum inneholde:
·

Beskrivelse av ordninger for internasjonalisering

·

Begrunnelse for at ordningene er relevante for studietilbudet

PK/ BAHRM har, som mange programmer ved Nord og andre Norske universiteter, relativt svake
ordninger for internasjonalisering. Her er det for øvrig, mener vi, en klar sammenheng mellom
ordninger for internasjonalisering og studentutveksling (se §2-2-(8)- der virkningsforholdet går begge
veier.
HRM kan på en måte sies å ha en sterk internasjonal forankring. Samtidig som undervisning og
kurslitteratur ofte må ta utgangspunktet i den norske arbeidslivsmodellen (og hvordan denne avviker
fra for eksempel den britisk/ amerikanske på vesentlige områder), har HRM-fagene rundt om i
verden et meget sterkt slektskap med hverandre, blant annet gjennom felles fokusområder og
forskningsfronter. I så måte er forskningen innenfor organisasjonsteori, organisasjonspsykologi,
bedriftsøkonomi, markedsføring, kommunikasjon, prosjektledelse og kompetanseledelse- i stor grad
internasjonal. Denne internasjonale forskningen formidles på våre kurs i stor grad gjennom
norskspråklige bidrag. Dette representerer ett dilemma.
På den ene siden befinner vi oss vitterlig i Norge og har et norskspråklig publikum.
Kunnskapsformidling vil alltid være mest presist på eget morsmål. I tillegg kan man jo anføre at norsk
i internasjonal sammenheng absolutt er et minoritetsspråk, og at vi som et norsk universitet har en
forpliktelse til å ivareta språket som er uløselig knyttet til vår (internasjonalt sett) minoritetskultur og
minoritetsarv. På den annen side gjør dette valget programmet utilgjengelig for innveksling fra
utenlandske studenter (som ikke vil lære seg eller behersker norsk). Vi har som ambisjon å øke det
engelskspråklige pensuminnslaget noe (fordi vi noen steder mangler gode nok oversettelser), men
har ingen ønsker eller planer om å gjøre studiet om til et fremmedspråklig tilbud.
Imidlertid har vi i dag flere engelskspråklige artikler mv. på pensum på de ulike kursene. Vi vil her ikke
gi en uttømmende liste over artikler ved alle kursene, men kan eksemplifisere internasjonale bidrag
gjennom eksempler fra ett av kursene, OR214S: «Teamwork makes the team work» (Bell, G. 2013). I
Human Resources Management International Digest. 21(2); «A look at how manager`s mind work»
(Slocum, j. & Hellriegel, J.W1983).Business Horizions, 26 (4); «Conflict management: using the
Thomas – Kilmann conflict mode instrument to assess levels of learning in the classroom (Wattt,
W.M 1994); «Teaching smart people how to learn» (Argyris, c 1999) I On Organizational Learning, 2
ed, Oxford, Blackbell Business.
Vi vil også presisere at flere av de kursansvarlige mv. publiserer forskning på engelsk i internasjonale
tidsskrift (se fagpersonalets linker til Cristin mv. § 2-3. (5)).
For øvrig har vi hatt uregelmessige innslag av utenlandske gjesteforelesere. Ingen av våre
bachelorstudenter har så langt (etter vår kjennskap), deltatt på internasjonale konferanser i regi av
programmet.

§ 2.2 (8): Studietilbud som fører fram til en grad skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal værefaglig relevant.
Informasjonen i søknaden skal minimum inneholde:
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·

Beskrivelse av ordninger for studentutveksling og begrunnelse for at avtalene er faglig
relevante

·

Beskrivelse av hvilket tidspunkt i studiet utveksling er mulig og begrunnelse for at
utveksling kan innpasses i det ordinære studieløpet

Internasjonal studentutveksling HRM
Studiemodellen for bachelorgraden i HRM er tilrettelagt for utveksling i semester 5
(mobilitetsvinduet). Siden første kull startet i 2015, har tre studenter vært på utveksling: til Pukyong
National University i Sør-Korea, til University of Northern British Columbia i Canada og til Deakin
University, Australia. For inneværende semester, altså vår 2019, er to studenter på utveksling, en til
Deakin i Australia og en til Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada.
I tillegg til disse, har fire studenter søkt om utveksling, og igangsatt prosessen, men det endte med at
de ikke reiste ut.
Siden studiets start og frem til i dag har vi hatt ingen innreisende studenter.

Informasjon om utveksling
På nettsiden for studieprogrammet gis følgende informasjon om utveksling:
Studieprogrammet legger til rette for utveksling i 5. semester (høstsemesteret) i 3. studieår. Nord
universitet har flere aktuelle samarbeidsinstitusjoner som kan tilby kompatibel emner og som kan
inngå som 5. semester i studieplanen.
Følgende partnere anbefales for utveksling:
USA: Augsburg College (Minneapolis, Minnesota)
Europa: Wageningen University (Nederland)
Australia: Deakin University
Nord universitetet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle
studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Mer om utveksling Det er et krav at
studenten har bestått minimum 60 studiepoeng med karakteren C eller bedre ved utreise.
Kontakt internasjonal koordinator ved FSV for ytterligere informasjon.
I tillegg har internasjonalt kontor en nettside som beskriver de enkelte stegene i søknadsprosessen
for å kunne reise på utveksling, informasjon om frister, ulike råd og tips samt intervjuer med
studenter som er eller har vært på utveksling.
I Bodø og i Trøndelag er det opprettet stilling som studentambassadør for utveksling. Det er på sikt
ønskelig at denne rollen kan bidra i informasjonsarbeidet for å fremme utveksling.
Utvekslingsavtaler
Som beskrevet, er det tre institusjoner som på studiets nettside anbefales for utveksling. To av disse
institusjonene har fått tilreisende studenter fra Nord universitet. I tillegg har FSV og Nord universitet
en større portefølje med avtaler, som kan være relevante. Så er det ofte slik at studentene velger å
reise via andre avtaler enn de som er gjort for deres program. Mange har en formening om hvilket
land de vil til eller til hvilken by de ønsker å dra, og så blir gjerne det utgangspunktet heller enn hvor
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det er faktiske avtaler. Dette må i så fall avklares med de som er avtalepart case by case, så derfor
står de alternative skolene ikke oppført på nettsiden.

Faglig relevans
Når studentene skal velge hvilke emner de skal ta ved vertsinstitusjonen, er det viktig at disse kan
innpasses i graden ved Nord universitet, med andre ord at de er faglig relevante for en bachelorgrad i
HRM. Aktuelle emner skal forhåndsgodkjennes av fakultetet. I tillegg til at en slik
forhåndsgodkjenning skal sikre faglig relevans, vil man ikke kunne motta støtte fra Lånekassen uten
denne. Bytte av emner etter ankomst til vertsinstitusjon må godkjennes av fakultetet. Endelig
innpassing av emnene foretas ved fullført eksamen i de utvalgte emner.
For de av våre studenter som allerede har vært på utveksling, har følgende emner blitt innpasset i
bachelorgraden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizational Effectiveness
Services Marketing
Foundations of Outdoor Recreation and Tourism
Sustainable Recreation and Tourism
Economic Principles
Marketing Fundamentals
Team Dynamic
Global Strategy and International Management
International management
Portfolio and Presentation
Advertising Creative
Theory and Practice of World Trade
Global Energy and Environment

Vurdering
Sett i forhold til andre studieprogram på Nord universitet, kan bachelorgraden i HRM skilte med gode
tall for utveksling. Vi har studenter som har interesse for utveksling, vi har studenter som reiser på
utveksling, vi har utvekslingsavtaler som studentene benytter seg av. Men, tallene er allikevel ikke
gode nok med tanke på Nord universitet sin strategi om å øke antallet både når det gjelder
innreisende og utreisende studenter. Satsing på internasjonalisering er også i tråd med nasjonale
føringer.
Så selv om bachelorgradsstudiet kan svare ja på at vi har ‘ordninger for faglig relevant internasjonal
studentutveksling’, så er vi per i dag ikke på det nivået vi ønsker å være.
Vi ønsker å tilrettelegge enda bedre for at våre studenter reiser på utveksling. Dette fordrer
attraktive, levende, og faglig relevante utvekslingsavtaler. I tillegg til de gjeldende utvekslingsavtaler,
er det opprettet avtale med Mittuniversitetet i Sverige, samt at det arbeides med utvikling av avtale
med University of Wisconsin, Madison, USA. Vi trenger å se nærmere på mulighetsrommet med
tanke på gode avtaler, og konkretisering av disse.
Som tidligere nevnt, har vi også studenter som har søkt om utveksling, men som tilslutt ikke har reist
ut. Sannsynlige bakenforliggende årsaker til dette kan være: mange har konkrete tanker rundt hvor
de vil reise, og så fins det kanskje ikke noe tilbud akkurat der, og da trekker de seg. Mange vil dra
utenom mobilitetsvinduet og oppdager sent i prosessen at det ble veldig vanskelig. Noen trekker seg
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av personlige grunner (sykdom, familie, kjæreste osv). Noen opplever prosessen som vanskelig – de
er ikke forberedt på at det faktisk krever en del egeninnsats for å komme seg av gårde. Fra
administrativ side forsøker man å tilrettelegge for at prosessen skal bli så enkel som mulig, men for å
komme i mål med et utvekslingsopphold kreves det at studenten setter seg inn i skolen,
studiesystem, fagvalg, visumprosess, bolig osv. For å øke antallet studenter som reiser på utveksling
vil det være relevant å se hvilke tiltak som potensielt kan iverksettes for å senke terskelen for utreise.

§ 2-3. (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
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
·
·
·
·
·

En oversikt over fagmiljøets ansvarsområder og oppgaver i studiet (undervisning,
veiledning, FoU/KU, faglig ledelse etc.).
En beskrivelse av fagmiljøets kompetanse og begrunnelse for hvordan denne kompetansen
er tilstrekkelig bred til å dekke studiets fag og emner.
Angivelse av fagmiljøets størrelse i årsverk og antall faglig tilsatt per student.
Begrunnelse for at fagmiljøets størrelse er tilpasset antall studenter og den undervisning og
veiledning og FoU/KU som er tilknyttet studietilbudet.
Begrunnelse for hvordan søker vil sikre et stabilt fagmiljø som har den riktige kompetansen
for studietilbudet over tid

Oversikt over fagmiljøets ansvarsområder og oppgaver i studiet:
Pr. April 2019 er 12 ansatte involvert i bacheloren i HRM. Med ett unntak, Per Kristian Borgen som er
ansatt ved et annet fakultet ved Nord, tilhører samtlige av disse faggruppen for Ledelse og
Innovasjon. Ansvarsområdene fremgår av tabell 2. En oversikt over hvordan de faglige fordeler seg
mht. andel forskning/undervisning/stillingsandel mv., finnes i tabellen i vedlegg 2 (oversikt over
studieprogrammets fagmiljø).
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Navn

Stilling

RE

ORG

OR2

OR

ME

OR

OR

ECO

HM2

ORG

LED

105S

1005

14S

280
S

118
S

213
S

G1006

1004

04H

200
0

2000

TABELL 2. Oversikt over ansvarsområder og oppgaver i studiet. EA= Emneansvar. U= Undervisning. V=
Veiledning. Sensur=S.
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Per Harald Rødvei (SPA
BAHRM)

Førsteamanuensis

Knut Ingar Western

Professor

Gry Brandser

Professor

Elisabeth Ljunggren

Professor

EA/
U/S

S

EA/V
/S
EA/
U/S
V

U

U

V

(delvis perm som
visedekan)
Anne Jorunn Berg

Professor

Karianne Sørgård

Førsteamanuensis

Anne Kamilla Lund

Ph.D
stipendiat
(levert
avhandling)

Per Kristian Borgen

Førsteamanuensis

Camill Stenberg

Universitets
-lektor

Thomas Benson

Universitets
-lektor

(SPA PK)
Anne Tjønndal

Førstemanu
ensis

Hugo Nordset

Førstelektor

(delvis perm som
prodekan)

V
U/S

V

EA/U
/S

EA
/U
/S
EA/
U/S
EA
/U
/S

EA
/U
/S

EA/U
/S
EA
/U
/S
EA/U
/S

NB:
1). To fast ansatte på BAHRM er ikke med i denne oversikten, fordi de har permisjon/
undervisningsfri studieåret 18/19. Dette er Universitetslektor Veronica Vassbotn og Førstelektor
Ove Taranger Nesbø. Begge er fritatt undervisning for å jobbe med sine doktorgrader (Ph.D), som
del av fakultetets kvalifiseringsprogram til førsteamanuensisstillinger.
2).Kurset arbeidsrett var pr. våren 19 det eneste av BAHRM kjernefag (jf.90 stp, se § 2.2 (4)) der
kursansvarlig ikke hadde førstestillingskompetanse. Universitetslektor/Advokat m. møterett
Høyesterett, Thomas Benson, er forfatter av en lærebok i arbeidsrett (Fagbokforlaget) som brukes
ved flere institusjoner- deriblant Nord universitet. I tillegg til at han er en meritert advokat, brukes
han ofte av media (For eksempel TV2, NRK) som ekspertkommentator. Imidlertid innfrir han ikke
NOKUTs krav om førstestillingskompetanse. Som følge av dette, og et generelt behov for flere
jurister ved PK/BAHRM/ FSV, vil det før 1 november 2019 bli tilsatt minimum 1 (sannsynligvis
2)Førsteamanuensis (er) ved FSV (to søkere er pr.6.9 funnet kompetente etter
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kommisjonsbehandling, prøveforelesning og intervju, og vil få et jobbtilbud fra FSV allerede nå). En
av disse vil gå inn som fagansvarlig på RE105s, noe som betyr at samtlige kursansvarlige for
kjernefagene vil være Førsteamanuensis eller Professor pr 1.10.19. Benson vil for øvrig søke om
Førstelektorkompetanse i løpet av høsten 2019.
Fagmiljøets kompetanse og begrunnelse for hvordan denne kompetansen er tilstrekkelig bred til å
dekke studiets fag og emner.
Som det fremgår av oversikten er PK/BAHRM pr i dag bemannet med 4 professorer, 4
førsteamanuensiser, 1 Phd -stipendiat (avhandling levert og inne til bedømming), 2
universitetslektorer og 1 førstelektor.
Dette betyr altså at flertall har solid forskerkompetanse, og andelen vil altså øke pr. 1.10.19. Som det
fremgår av oversikten over studieprogrammets fagmiljø (se §2-3(4) og tabell vedlegg 2), er denne
forskerkompetansen gjennomgående knyttet til studieprogramrelevante forskningsområder (HRM,
organisasjon og ledelse mv.)
Angivelse av fagmiljøets størrelse i årsverk og antall faglig tilsatt per student.
Antallet studenter ved studiene er pr.2019 (PK og BAHRM) ca. 220, fordelt på tre årskull BAHRM i
Bodø (tatt opp H 18,17 og 16) og ett kull på Levanger (tatt opp H.18), samt tre kull PK 18/19 Bodø.
Levanger og Mo. Imidlertid har flere av disse 13 ansatte oppgaver knyttet til andre studietilbud mv.
Fem personer (Rødvei, Benson, Stenberg, Lund og Sørgård) har all undervisnings- og
veiledningskapasitet knyttet til bacheloren i HRM. Benson har 80 prosent stilling.
Det er vanskelig å gi et helt presist tall, men vi vil – som gjengitt i tabell i vedlegg 2- anslå at
bacheloren i HRM og PK til sammen har tilknyttet 7,54 årsverk totalt. Mht. undervisning og
veiledning er summen av årsverk 5,48. Årsverk knyttet til forskning er 2,56. Tallene er ekskludert
Dannelsessemesteret. Dette gir et forhåndstall på studenter og undervisning/veiledning på 1:40.
Begrunnelse for at fagmiljøets størrelse er tilpasset antall studenter og den undervisning og
veiledning og FoU/KU som er tilknyttet studietilbudet.
En av årsakene til at vi har krysset av «OK, men bør videreutvikles» på §2-3 (1), er at vi mener at
antallet dedikerte årsverk tilknyttet PK/BAHRM er noe lavt. Dette har over tid gitt seg utslag i stort
arbeidspress for de involverte ansatte. Vi anser likevel dette som et problem som er under noe
utbedring, i og med nye stillingsutlysninger fra fakultetets side våren 19 (med sikte på ansettelser
høsten 19) og høsten 19. Problemet er likevel reelt, og vi ønsker å bruke reakkrediteringsprosessen
til å få en ekstern vurdering av problem og mulige løsninger. Det høye forholdstallet mellom ansatte
og studenter kan på sikt medføre svekket kvalitet på flere måter: både gjennom at høy
arbeidsbelastning over tid sliter ut ansatte, og at «trykket» fra store studentmasser sterkt reduserer
de ansattes evne til å forske, noe som igjen vil svekke kvaliteten på utdanningen over tid.
Begrunnelse for hvordan søker vil sikre et stabilt fagmiljø som har den riktige kompetansen for
studietilbudet over tid
En hovedårsak til at vi krysset av «OK, men bør videreutvikles» på §2-3 (1), finnes i den manglende
stabiliteten vi har hatt mht. undervisningspersonell knyttet til bacheloren i HRM. Bacheloren hadde
første studentopptak høsten 2015, og har siden hatt jevn og høy søking. Ved starten var
Bachelorgraden et samarbeid med to andre fakulteter ved Nord, der HHN leverte kursene i
bedriftsøkonomi og strategi, mens FLU leverte ett kurs i HMS- FSV leverte de øvrige.
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Interfakultært samarbeid, ledet av FSV, var en av driverne for å lage bacheloren, nettopp med tanke
på dens tverrfaglige ambisjon (bærebjelkene samfunnsvitenskapelige adferdsfag, juss og økonomi, jf.
§ 2-2 (1). Imidlertid innebar dette samarbeidet store transaksjonskostnader og også manglende
forpliktelse og leveranser fra ett av fakultetene. Dette førte til uforutsigbarhet for ansatte og
studenter, og flere endringer i studieprogrammet. Samtidig ble Nord i denne perioden fusjonert med
Høgskolen i Nord- Trøndelag. I sum førte disse bevegelsen til lite stabilitet og kortsiktige tilpasninger,
også for programmet i HRM. Fusjonen betød imidlertid også at FSV ble tilført fagkompetanse innen
flere HRM- relevante fagområder, spesielt innenfor økonomi. Dette gjorde oss i stand til å uforme
nye kurs i regi av FSV, og i tråd med programmets ambisjoner og læringsutbyttebeskrivelser
(Bedriftsøkonomi og konkurranseevne, Strategi og markedsføring), noe som nå har gitt oss en større
stabilitet i bemanningen og et operativt, faglig godt og stabilt studieprogram (vedtatt av Nord
universitet høsten 2018).
Imidlertid er noen av våre ansatte på vikariater (Lund, Stenberg, Sørgård), og vi har, etter vårt ønske,
for få dedikerte stillingshjemler. Derfor vil det å sikre stabil bemanning på studietilbudet over tid,
være en viktig utfordring for fakultetet fremover. Fakultetets ledelse har i så måte iverksatt flere
konkrete tiltak (blant annet 3 nye stillingsutlysninger høsten 19) som vil sikre dette.

§ 2-3. (2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig
kompetanse.
·
·
·
·
·

Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
Beskrivelse av fagmiljøets UH-pedagogiske, didaktiske og digitale kompetanse.
Beskrivelse av hvilke tiltak institusjonen har for å sikre og utvikle fagmiljøets
utdanningsfaglige kompetanse.
Redegjørelse for fagmiljøets digitale kompetanse og hvordan denne sikres og vedlikeholdes.
CV’er for fagmiljøet

Beskrivelse av fagmiljøets UH-pedagogiske, didaktiske og digitale kompetanse.
Vi har markert dette punktet som «ok», men under tvil. På den ene siden har staben involvert i
studiet høy formidlingskompetanse og for det meste svært lang undervisningserfaring innen høyere
utdanning. De emnevise evalueringene fra studentene er også (med unntak av på to kurs- se senere)
gode. Imidlertid deler vårt studium et nasjonalt særtrekk: Noen eldre undervisere scorer lavt på
formell UH- pedagogisk kompetanse, mens de yngre oftere får dette som et tilbud og som en
forutsetning tidlig i sin karriere. Så også hos oss. Punktet sier derfor ikke noe om faktisk kompetanse,
men om formell kompetanse- og på det første scorer vi etter egen mening svært høyt, på det andre,
svært lavt.
Beskrivelse av hvilke tiltak institusjonen har for å sikre og utvikle fagmiljøets utdanningsfaglige
kompetanse.
Som ved andre universiteter i Norge har det blitt et økt fokus på formalisert, pedagogisk
undervisningskompetanse. Samtlige ansatte gis tilbud om, og oppfordres av fakultetsledelsen til å ta,
et internt kurs i UH- pedagogikk. For nye ansatte (typisk stipendiater som skal inn i
undervisningsstillinger), er dette obligatorisk. Det har også vært et fakultetsinternt krav de siste ca. 8
årene, at samtlige søkere på forsknings- og undervisningsstillinger ved fakultetet, uansett
forskningskompetanse, skal avgi en prøveforelesning som bedømmes av et panel bestående av
ansatte og studenter. Bedømmingen gjøres ut fra en fast mal som beskriver ulik pedagogiske
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aspekter ved deres prøveforelesning. En «bestått» total er et ufravikelig krav for ansettelse,
uavhengig av øvrige konkurransekriterier i ansettelsesprosessen (kommisjonsrangering, intervju etc.)
Redegjørelse for fagmiljøets digitale kompetanse og hvordan denne sikres og vedlikeholdes.
Redegjørelsen for fagmiljøets digitale kompetanse beskrives direkte i NOKUTS egen CV mal (se
vedlegg 3). Vår helhetsvurdering av disse beskrivelsene er at de kursansvarlige ved PK/BAHRM har et
utpreget «fremoverlent» forhold til å øke sin egen digitale kompetanse og ta i bruk nye digitale
verktøy. Samtlige av de kursansvarlige bruker da også allerede mange digitale verktøy (Flipped
Classroom, Skype, PowerPoint, Prezi, Kahoot, Canvas, Canvas Commons, Teams, Leganto, Poll
Everwhere, Doodle, Youtube mm.) Studiet bruker også sosiale medier aktivt, for eksempel har vi en
egen Facebookside, der vi legger ut dagsaktuelle og fagrelevante saker fra media (HRM- Nord
universitet). Denne siden har 1426 faste følgere. Vi har også FB- sider knyttet til de ulike kullene, der
de kan kommunisere internt.
Vårt inntrykk er oppsummert at flere av våre undervisere er «i forkant» på dette punktet. Nord
universitet har for øvrig en egen enhet, KOLT, som driver aktiv støtte og opplæring av ansatte i bruk
av digitale løsninger til bruk i fjernveiledning, fjernundervisning og campusbasert undervisning.
Imidlertid har vi også registrert, og er i lærergruppen utforskende på, nye pedagogiske trender. Blant
annet forskning som lærer oss at økt digitalisering og anvendelse av nye applikasjoner, ikke
nødvendigvis fremmer læring, men heller kan virke motsatt. Vi registrerer her en mulig
pendelbevegelse i synet på pedagogiske innfallsvinkler, og noen av våre kursansvarlige er spesielt
nyfikne på forskning som viser at «tavle og kritt», gitt visse pedagogiske grep, faktisk kan vise seg
overlegen i formidling av akademisk kunnskap.
Se for øvrig vedlagte CV er, vedlegg 3.

§ 2-3. (3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet.
·
·
·
·

Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
Beskrivelse av studiets faglige ledelse og ved hvilket nivå ved institusjonen den er etablert
på.
Redegjørelse for den faglige ledelsens oppgaver knyttet til studietilbudet.

Beskrivelse av studiets faglige ledelse og ved hvilket nivå ved institusjonen den er etablert på.
Studiet har en klar ledelse i form av et team på to Studieprogramansvarlige (SPA PK/SPA BAHRM).
Disse har henholdsvis 150 og 220 timer avsatt til ledelse av programmene.
Fra høstsemesteret 2019 er det i tillegg tilsatt en egen stedlig ansvarlige programkoordinator for
BAHRM ved studiested Levanger (professor Kjell Aage Gotvassli). Dette for å sikre en nær og god
koordinering internt på BAHRM ved Levanger, og mellom Levanger og Bodø. Denne
programkoordinatoren er underlagt SPA i Bodø.
SPA på sin side svarer til prodekan undervisning og dekan FSV. Det øverste faglige fora på
fakultetsnivå er UU/FSV (Utdanningsutvalget ved FSV). SPA har ikke personalansvar. Emneansvarlige
ved PK/BAHRM samt stedlig programkoordinator Levanger, inngår i SPAs «Lærermøte». Det
gjennomføres regelmessige og felles lærermøter mellom kursansvarlige på de ulike campusene. SPAs
fullmakter og oppgaver fremgår nærmere i neste punkt.
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Redegjørelse for den faglige ledelsens oppgaver knyttet til studietilbudet.
Nord universitets kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten beskriver roller og ansvar for
studieprogramansvarlige (SPA) slik:
· SPA har ansvar for å utarbeide og oppdatere studieplan, og sikre kvalitet og studieprogramdesign
iht. Studietilsynsforskriften §§ 2-2 og 2-3.
· SPA har ansvar for å gjennomføre evalueringer som beskrevet i kvalitetssystemet, og innhente
informasjon fra relevante kilder.
· SPA skal iverksette kvalitetshevende tiltak ved behov, som følge av mottatt informasjon.
· SPA har sammen med faggruppeleder og dekan, ansvar for at studieprogrammet har høy
internasjonal kvalitet.
· SPA har ansvar for at det er et mobilitetsvindu i studieprogrammet.
· SPA skal etablere arenaer for å diskutere programmets utvikling, slik at fagmiljøet føler eierskap til
programmet.
· SPA har ansvar for å legge til rette for tverrfaglighet og samspill med arbeidslivet, tilpasset
utdanningens egenart og læringsutbytte.
· SPA skal legge til rette for at hele fagmiljøet bruker de mulighetene digitaliseringen gir til å heve
kvaliteten i utdanningen.
· SPA skal årlig utarbeide studieprogramrapport som innspill til fakultetets kvalitetsrapport.
· SPA har sammen med studierådgivere/studieveiledere og andre i administrasjon, et ansvar for
samhandling og arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet tilknyttet studieprogrammet.
· SPA må samarbeide med studiestedskoordinator/studieleder for å avklare ansvarsdeling i
kvalitetsarbeidet, der disse rollene er involvert.
· SPA skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle
kvalitetskulturen på studieprogrammet.

§ 2-3. (4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet skal utgjøres av ansatte
i hovedstilling ved institusjonen.
Samtlige ved PK/BAHRM har hovedstilling ved Nord universitet. Universitetslektor Benson har
som den eneste delt stilling (80 prosent ved Nord, 20 prosent ved advokatfirmaet Angell).

§ 2-3. (5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid, og skal kunnevise til dokumenterte resultater
med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
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•
•

Beskrivelse av den forskningen og/ eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid fagmiljøet utfører og har utført de siste fem år.
Begrunnelse for hvordan fagmiljøets forskning og/ eller kunstneriske utviklingsarbeid, og
faglig utviklingsarbeid har en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for
studietilbudets innhold og nivå

Beskrivelse av den forskningen og/ eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid
fagmiljøet utfører og har utført de siste fem år.
Denne beskrivelsen fremgår av NOKUTS egen CV- mal, se kursansvarliges CV- er (vedlegg 3).
Begrunnelse for hvordan fagmiljøets forskning og/ eller kunstneriske utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid har en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og
nivå
De faglige arbeidende til de vitenskapelige ansatte som er involvert i PK/BARM, fremgår jf. tidligere
av deres respektive vedlagte CV- er, samt linken til Cristin nedenfor. Vår bedømming er at de både
har en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
Begrunnelsen for dette er blant annet at de er publisert innenfor relevante fagområder (jf.
programmenes kurs/ pensumprofil), samt at mange av dem er publisert i fagfellevurderte tidsskrifter
mv.
For en nærmere inspeksjon (ut over CV ene) ber vi leseren benytte seg av Cristin mv. (se vedlagte
lenke til hver SPA/ Kutsansvarlige):
Førsteamanuensis Per-Harald Rødvei https://app.cristin.no/search.jsf?t=perharald%20R%C3%B8dvei
Professor Knut Ingar Western https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=327572
Professor Gry Brandser https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=47938
Professor Elisabeth Ljunggren https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=360914
Professor Anne Jorunn Berg https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=41443
Førsteamanuensis Karianne Sørgård https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=617003
Førsteamanuensis Jill- Beth Otterlei https://app.cristin.no/search.jsf?t=Jill-%20Beth%20Otterlei
PH.D stipendiat Anne Kamilla Lund https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=711669
Førsteamanuensis Per Christian Borgen https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=54396
Universitetslektor Camilla Selstad Stenberg https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=31251
Universitetslektor Thomas Benson https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primoexplore/search?query=any,contains,Thomas%20Benson%20arbeidsrett&tab=default_tab&search_sc
ope=default_scope&sortby=date&vid=BIBSYS&facet=frbrgroupid,include,206033742&lang=no_NO&
offset=0

41

og kompetanseutvikling - 19/03630-46 Reakkreditering 2021 (opprinnelig 2019) - Bachelor i Human Resource Management (HRM) og Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling : Selvevaluering-for-reakkreditering-BAHRM-PK 567394_1_1

Føstelektor Hugo Nordseth: https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=327780
Føsteamanuensis Anne Tjønndal: https://app.cristin.no/search.jsf?t=Anne%20Tj%C3%B8nndal

2-3. (6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad skal delta aktivt i
nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevantefor studietilbudet.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
·
·
·

Beskrivelse av hvilke nasjonale og internasjonale samarbeid fagmiljøet deltar aktivt i
Begrunnelse for hvordan fagmiljøet deltar aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid
og nettverk
Begrunnelse for hvorfor disse samarbeidene og nettverkene er relevante for studiet

Beskrivelse av hvilke nasjonale og internasjonale samarbeid fagmiljøet deltar aktivt i:
Eksempler (ikke uttømmende) på nettverk mv. våre kursansvarlige deltar aktivt :
Faggruppen Ledelse og Innovasjon ved Nord universitet.
Organisasjonsfaglig forum, hovedsakelig viet institusjonell teori.
Fagnettverket Ledelse
NFRs nasjonale nettverk for forskere på kjønnsbalanse i akademia.
NEON-nettverket. Nord universitet og fagmiljøet rundt forskningsgruppa Ledelse og Innovasjon var
vertskap for den årlige konferansen i 20010 og 2017.
Gjesteforskere og nettverk til Scancor (Stanford Consortium for Organizational Research), Stanford
University
Gjesteforskere og nettverk til Nordeuropa-institut, Humboldt Universität zu Berlin.
Gjesteforskere ved det organisasjonsfaglige miljøet ved UiB/Adm.org.
Deltager i EU-prosjektet GENRE (2019-2022)
Deltagelse i Nordisk forskernettverk på embeddedness
Deltagelse ved IIRA (International Industrial Relations Association) konferanser.
Deltar årlig på konferanser og bidrar til dr.grads og post-doc samlinger for eksempel ved RENT,
europisk forskningskonferanse, og NCSB – nordisk småbedriftskonferanse.
I organisasjonskomiteen til The Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC) i
Bodø Juni 2016
Leader BCERC Doctoral Consortium, Bodø June 2016
Leader of Conference Organizing Committee: DIANA-conference, Bodø June 2016
Nord- Norsk nettverk for organisasjonsforskere (Nord universitet, Norges arktiske universitet/UIT)
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Styremedlem/Board Member/Treasurer, Eurojuris International Board, 2015-2018.
Begrunnelse for hvordan fagmiljøet deltar aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk
Vi har ovenfor kun listet et utvalg av samarbeid og nettverk der ansatte på PK/BAHRM deltar,
regelmessig og aktivt. Dette gjennom den løpende kontakten og aktiviteten som er naturlig gitt de
ulike nettverkenes mv. karakter. Dette kan være årlige konferanser der deltagerne leverer
konferansepaper, samarbeider om formelle forskningsprosjekter, forskeropphold mv.
Begrunnelse for hvorfor disse samarbeidene og nettverkene er relevante for studiet
Samarbeidene og nettverkene er relevante fordi samtlige nevnte har fokus på fagområder som er
sentrale i studiet (Ledelse, organisasjonsfag, økonomi, jus)
Se også her vedlagte CV er, for en mer uttømmende liste over samarbeid/ nettverk.

Oppsummering og begrunnet forslag til videre reakkrediteringsprosess
(inkluderer vurderinger av siste års Studiebarometer og Studieprogramrapport):
Vurderinger av Studiebarometeret mv.
De siste års Studiebarometer har dessverre hatt for lav oppslutning til at vi har fått brukbare data (6
av 30 studenter besvarte H18). Dette er en mangel vi tar på alvor, og vi har satt inn tiltak. Fra og med
årets Studiebarometer, vil vi legge til rette for at studentene kan fylle ut barometret i en
undervisningstime. Vi vil samtidig tilføye at samtlige emner gjennomfører obligatorisk midtveisevalueringer, og at resultatene her jevnt over er svært gode (disse er forelagt lokalt
Undervisningsutvalg høsten 18 og våren 19). Dette med unntak av to kurs, som vi kommer tilbake til
straks.
Selv om årets studiebarometer hadde for lav oppslutning til at vi egentlig kan bruke tallene,
registrerte vi blant de at de som svarte en relativt middelmådig oppslutning på den viktige
variabelen «alt i alt fornøyd med studieprogrammet». De seks studentene som svarte ga her
karaktersnittet 3 av 5, der 2,5 er middels/ nøytral, 1 er svakest og 5 er sterkest.
Denne «lunkenheten» har to årsaker: Manglende forutsigbarhet i studie- og bemanningsplanen fra
fakultetets side i den mest hektiske fusjonstiden, og undervisningssvikt ved ett av kursene vår 17 og
ett av kursene vår 18.
Den manglende forutsigbarheten i studieplan og bemanning, og årsakene til den, viste vi tidligere i §
2.3 (1). For studentene ga dette seg utslag i at fakultetet ved et par anledninger ikke kunne gi klar
beskjed om hvilke kurs og forelesere de faktisk kunne forholde seg til, så sent som en måned før
annonsert kursoppstart. Det ble også gjort flere betydelige endringer underveis. Dette skapte stor
frustrasjon hos både SPA er, undervisere og studenter.
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For øvrig er studieplanen nå på plass og stabil, og ovennevnte turbulens er et tilbakelagt stadium (og
det pågår altså et konkret rekrutteringsarbeid gjennom 3 stillingsutlysninger som vil styrke
stabiliteten ytterligere). For øvrig har tidligere og nåværende SPA lagt stor vekt på å inkludere de
studenttillitsvalgte i forarbeidet med studieplanen som nå ligger fast, et arbeid som har vært til stor
nytte både for ansatte og studenter.
Også nevnte svikt ved undervisningen på to kurs, har skapt støy og misnøye i studentgruppen, og
blant de øvrige ansatte. Tilbakemeldingene og frustrasjonene ble her knyttet til to konkrete
undervisere, og begge har i ettertid blitt behandlet som interne personalsaker av fakultetets ledelse.
Ingen av disse har i dag oppgaver knyttet til PK/BAHRM.
Begrunnet forslag til videre fokusområder på PK/BAHRM (momenter der vi har krysset av «OK, men
bør videreutvikles»)
1.§2-3(1) Størrelse og stabilitet til å dekke og utvikle de fag og emner som inngår i PK/BAHRM
Som vi har vist har den eksisterende staben knyttet til programmene god faglig kompetanse.
Imidlertid har vi, som vist tidligere (bla. § 2.3.(1)), utfordring knyttet til størrelse og stabilitet i
bemanningen på PK/BAHRM. Vi så at PK/BAHRM har tilknyttet 7,54 årsverk totalt. Mht. undervisning
og veiledning er summen av årsverk 5,48. Årsverk knyttet til forskning er 2,56. Dette gir et
forhåndstall på antall årsverk (undervisning/veiledning) og studenter på 1:40. Vi mener dette er for
høyt. Vi mener også at antallet forskningsårsverk er for lavt for å fremme langsiktig kvalitet på
studiene.
Mange studenter pr. ansatt gir noe kapasitetsproblemer og manglende slakk, spesielt mht. veiledning
og studentoppfølging. Det påfører også eksisterende ansatte unødvendig stort arbeidspress og
mindre (reell men ikke formell) tid til forskning og utviklingsarbeid. Det medfører også mindre
kapasitet til merrolleadferd og til å ta studentrettede initiativer (oppfølging, ekskursjoner, sosiale
tiltak mv.) Mindre reell tid til forskning og utvikling er også problematisk i et studentperspektiv, fordi
denne aktiviteten til syvende og sist skal komme studenten til gode gjennom bedre undervisning.
Manglende forskning vil på sikt derfor kunne føre til en kvalitetsmessig forringelse av studiene.
Fakultetets ledelse anerkjenner og forsøker å håndtere utfordringen gjennom tidligere nevnte nyansettelser.
Vi har imidlertid også en utfordring mht. midlertidighet. Tre av programmets ansatte står i dag i
midlertidige stillinger, to av de utlyste stillingene er midlertidige, og skal erstatte to av disse
midlertidige stillingene (disse stillingene er til erstatning for de to fast ansatte som er ute i Ph.Dkvalifiseringsløp, jf. tidligere). Den tredje utlysningen er en fast stilling, og vil gi en netto tilvekst på
hele PK/BAHRM med en stilling. Dette er etter vår mening muligens for lite til å løse de tidligere
beskrevne utfordringene. Ledelsen er da også åpen for flere utlysninger, noe vi jobber konkret med
høsten 2019.
Midlertidighet er uansett lite ønskelig ut fra kvalitet og kontinuitet. Manglende forutsigbarhet for de
midlertidig ansatte gir, i tillegg til manglende forutsigbarhet og sikkerhet for dem selv,
«gjennomtrekk» og manglende ro for de andre involverte i programmet. Blant annet i form av
tidsbruk til å sette nye ansatte inn i arbeidsoppgaver og oppfølgingen av dem, og redusert evne til å
drive langsiktig og planmessig utvikling av programmene og tilhørende kurs. Det sterke (og
nødvendige) fokuset på førstekompetanse- kvalifisering ved fakultetet, medfører altså et
stabilitetsdilemma og økt behov for midlertidighet.
Rekrutteringen av ansatte representerer for øvrig på visse måter et faglig dilemma. På den ene siden
har altså staben på PK/HRM høy forskningsmessig kompetanse- og vil få styrket denne ytterligere
gjennom nevnte kvalifiseringsprogram. På den andre siden er studieprogrammene avhengig av også
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andre kunnskapsplattformer, som for eksempel lang og relevant praksis fra arbeidslivet innen
kursrelevante områder. Nord universitet er som andre universitet forpliktet til å ansette ut i fra, og
dyrke frem, høyest mulig forskerkompetanse (og måles av NOKUT på dette), men dette må ikke gå på
bekostning av balansen i forhold til viktig praktisk erfaring fra og kunnskap om arbeidslivet. Denne
erfaringen er svært nyttig for studentenes læring på flere av våre kurs på PK/HRM. Gitt stabens
generelle forskningskompetanse, ville vi ønske at fakultetet ikke bare vektla avlagt doktorgrad ved
fast ansettelse, men også ga mulighet for fast ansettelse i undervisningsstillinger ut fra andre faglige
kvalifikasjoner, slik det var før. Dette er i siste instans fakultetsledelsens eget valg, og en slik
tilbakevending til tidligere praksis vil, etter vår mening, gi et bedre fremtidig blandingsforhold
mellom forskningskompetanse/ praksiskompetanse, og bedre og mere relevant undervisning totalt
sett.
Vår konklusjon mht. pkt 1.§2-3(1) «OK, men bør videreutvikles», er følgende:
Bemanningssituasjonen har i visse henseende, jf. drøftingen over, vært utfordrende. Likevel er det
slik at fakultetets respons på disse (kjente) utfordringene for oss (SPA) synes adekvate og
tilstrekkelige. Følgende tiltak er i så måte iverksatt, og vil bli iverksatt, for å ytterligere styrke
bemanningssituasjonen på PK/HRM
-

Tilsetting av stedlig koordinator Levanger juli 2019

-

Utlysing og tilsetting i 2 midlertidige (2 års engasjement) 100 prosent stillinger august
2019

-

Tilsetting i to nye faste 100 prosent stillinger (minimum 1) som førsteamanuensiser
(Dr.Juris) 1.november 2019

-

Tilsetting av ny fast 100 prosent stilling innen adferdsvitenskapelige fag i løpet av
oktober/november

-

Tilsetting av ny fast 100 prosent stilling som førsteamanuensis/ professor i
bedriftsøkonomi høst19/vinter20

Alle disse stillingene er eksplisitt øremerket for PK/HRM

2.§2-2(7)Ordninger for internasjonalisering
Som vi viste tidligere har PK/BAHRM en god forankring i internasjonal forskning gjennom bla.
Litteratur. Imidlertid mangler studiet en regelmessig og operativ studentfokusert kontakt og
forankring til internasjonale forsknings- og undervisningsmiljøer, vi har ingen innveksling av
studenter og vi legger i liten grad til rette for studentdeltagelse i internasjonale nettverk. Imidlertid
er dette et område vi jobber aktivt med å forbedre.
Vi jobber pr april 19 med to konkrete prosjekter for å skape kontinuerlige ordninger for
internasjonalisering. Det første er et initiativ som gjøres mot University of Wisconsin, der fakultetet
allerede har et etablert forskersamarbeid med en av våre emneansvarlige forskere (K.I. Western).
Det andre initiativet går mot Mittuniversitetet i Sverige, der fakultetet gjennomførte
samarbeidsmøter i februar/ mars 19 og allerede har en konkret avtale. Her er det stor gjensidig
interesse i å utvikle et formalisert forsknings- og undervisningssamarbeid mellom BK/HRM og
tilsvarende fagområder i Østersund. Dette samarbeidet er spesielt relevant mht. fremtidig
innveksling av studenter, pga. manglende språkbarrierer.
Ordninger for internasjonalisering må ses i nær sammenheng med ordninger for internasjonal
studentutveksling. Vi ser det slik at gode ordninger for internasjonalisering og nettverksbygging øker
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internasjonal studentutveksling. Samtidig går virkningen også den andre veien: Internasjonal
studentutveksling fremmer eksisterende og fremtidige nettverk og samarbeid.

3.§2-2 (8)Ordninger for internasjonal studentutveksling
Som drøftingen viste er BAHRM det beste programmet på FSV mht. utveksling, og blant de aller
beste ved Nord universitet. Imidlertid sier dette mer om fakultetets og universitetets utfordringer,
enn om vårt programs vellykkethet. Vi har store ambisjoner om å øke andelen ytterligere, og vil
gjerne bruke reakkrediteringen for å finne nye og bedre strategier for å få flere av studentene våre
ut. Noen av disse mulige verktøyene antydes i drøftingene vår: Bedre og tidligere informasjon om
muligheter og bedre tilrettelegging for studentene i søkeprosessen. Samtidig må det jobbes aktivt
med å utvide de konkrete «tilbudene» i form av konkrete utvekslingsavtaler, og da fortrinnsvis i land
og ved universiteter som er attraktive for studentene. Det viktige her, tror vi, blir å ha et helhetsfokus
på å «senke terskelen» for utveksling.
På dette punktet har vi veldig forskjellige ambisjoner for PK og BAHRM. Dette skyldes veldig enkelt at
PK- studentene typisk er langt eldre og mer etablert, og ikke i den livsfasen der utveksling er
attraktivt og realistisk. Våre ambisjoner for BAHRM mht. økt utveksling, skyldes nettopp at disse er
unge (typisk 19-25 år). I tillegg har mange av dem allerede vist mobilitetsevne (svært mange av dem
kommer fra andre regioner enn Nordland/ Trøndelag) og er ambisiøse og utadrettede.

Behandling i fakultetets lokale Utdanningsutvalg:

Behandlet av dekan:
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VEDLEGG 1: STUDIEMODELL
BAHRM, heltid (6 semester)
1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

EX 150S

RE105S
Arbeidsrett

OR214S
Organisasjonspsykologi
20 sp

ECO1004
Bedriftsøkonomi
og
konkurranseevne

ORG2000
Prosjektledelse

20 sp

ME118S Innføring i
samfunnsvitenskapelig
metode

Dannelsessemester
30 sp

10 sp

10 sp

20 sp
ORG1005S
Organisasjons- og
ledelsesteori

OR280S
Kommunikasjon

OR213S
Kompetanseledelse

10 sp

10 sp

HM204H Helse,
miljø og
sikkerhet

LED2000
Bacheloroppgave
20 sp

10 sp

10 sp
ORG1006S
Markedsføring og
strategi
10 sp

Årsstudium i Personalledelse og kompetanseutvikling (PK), integrert i BAHRM
1.Semester

2.Semester

OR280S Kommunikasjon

RE105S Arbeidsrett

OR214S Organisasjonspsykologi

OR213S Kompetanseledelse

VEDLEGG 2: OVERSIKT OVER STUDIEPROGRAMMETS FAGMILJØ
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1

2

3

Ansatte
som
bidrar
faglig

Stillingsbetegnels
e

Anset
telsesforhol
d

4

5

6

7

Faglige årsverk i studiet

8

9

10

11

Årsverk i
andre
studieprogra
m

Formell
pedagogisk
kompetans
e

Undervisnings- /
veiledningsområde i
studieprogrammet

Ekstern
praksiserfaring

(oppgi også
navn på
studieprogra
m

(F/M)

Fast

Totalt

U&V

FoU

100%

100%

70%

30%

Fast

65%

20%

45%

MKL 35

89%

23%

66%

Div andre
sensurer

PerHarald
Rødvei

Førsteama
nuensis/

Knut
Ingar
Wester
n

Professor

Gry
Brands
er

Professor

Elisabet
Ljunggr
en
(perm
som
visedek
an)

Professor

Anne
Jorunn
Berg

Professor

Per
Christia
n
Borgen

Førsteama
nuensis

Fast

Kariann
e
Sørgård

Førsteama
nuensis

Midle
rtidig

Veronic
a
Vassbot
n

Universite
tslektor

Fast

Universite
tslektor

Midle
rtidig

Annet

0

Nei

(fagområde eller
emne, organiser slik at
kompetanse på
sentrale eler er tydelig)

Organisasjonspsykologi

Antall år

Nei

Bedriftsøkonomi og
konkurranseevne

Ukjent

Nei

Organisasjons- og
ledelsesteori,
bacheloroppgave

Ukjent

Ja

Organisasjonspsykologi,
bacheloroppgave

Ukjent

Sosialt arbeid

Nei

Bacheloroppgave

Ukjent

PHS

Nei

HMS

Ukjent

6

SPA
BAHRM

100%

Fast
100%

11 prosent
Fast

Perm

Perm

50%

100%

Fast

20%

10%

100%
20%

20%

100%

70%

30%

Ja

Organisasjonspsykologi,
bacheloroppgave

Ukjent

perm

perm

perm

Ja

Kompetanseledelse,
bacheloroppgave

25

100%

80%

Nei

Prosjektledelse,
Organisasjons- og
ledelsesteori

Ukjent

100%

100%

100%

(perm
for å ta
doktorg
rad)
Anna
Kamilla
Lund

100%

MKL
/Barnevern
124

(tilsatt
v19)
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Anne
Tjønnd
al

Førsteama
nuensis

Fast

20%

20%

Camilla
Selstad
Stenber
g

Universite
tslektor

Midle
rtidig

Thomas
Benson

Universite
tslektor
/SPA PK

Fast

Ove
Nesbø

Førstelekt
or

Førstelekt
or

Ja

Innføring i
samfunnsvitenskapelig
metode

Ukjent

100%

100%

0

Ja

Kommunikasjon,
kompetanseledelse

16

100%

100%

0

Nei

Arbeidsrett

20

Fast
100%

40%

25%

15%

Nei

Prosjektledelse

Ukjent

Fast
100%

20%

20%

10%

Nei

Strategi og
markedsføring

Ukjent

7,54

5,48

2,56

100%

100%

80%

MKL

Doktor
perm
fra h19
Hugo
Nordse
th
Prodek
an
Sum

VEDLEGG 3. CV er
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NAVN

Gry Cathrin Brandser

AKADEMISK TITTEL

Dr.polit

STILLING

Professor

UTDANNING
kun utdanninger på minst
30 studiepoeng

Hovedfag (master) og doktorgrad fra Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og
organisasjonsvitenskap.
NHH, høyere avdelings kurs: organisasjonteori, beslutningsteori og forskningsmetodikk
Københavns Universitet: ett-årig suppeleringsutdannelse i kvinne- og kjønnsstudier.

Forskning og
utviklingsarbeid de siste
fem årene før gjeldende
søknadsfrist

Ansatt ved Nord universitet siden høsten 2016.
Forskningansvarlig i det 3-årige NFR-finansierte prosjektet: Kjønnsbalanse i forskning og
forskningsledelse ved Nord universitet (2018--pågående).
Ansvar for forskningen i det 3-årig NFR-finansierte prosjektet «Balanse Bergen»:
Kjønnsbalanse i forskning og forskningledelse ved forsknings og utdanningsinstitusjoner i
Bergen. 2014-2016.
Kulturarenaer 2016: Kulturaktivitet og kulturarenaer i norske kommuner.
Forskningsprosjekt finansiert av Kulturdepartementet. 2015-2016.
Arena, Sted, Kunst. Norske kulturaraenaer i møte med kunsten nye krav.
Forskningsprosjekt finansiert av Norsk Kulturråd 2014-2015
I tillegg «egenfinansiert» forskning på høyerere utdanningsinstitusjoner rundt noen
hovedtema: Effekter av reformer i norsk høyere utdanning på organisering og
ledelsesfunksjonen. Endrede vilkår for dannelse i det reformerte universitet. Holder bl.a.
på med at prosjekt om betydning av kjønn i utviklingen av det moderne
dannelsesuniversitetet.

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

Har filosofisk/vitenskapsteoretisk skolering bl.a. fra UiB, spes. på Foucault (diskursanalyse,
kunnskapsarkeologi- og genealogi).
Noe bak i tid tok jeg kurs ved Stanford Business School bl.a kurs av James March
(organizational learning) og av Joanne Martin (Social and political processes in
organizations).

Relevant? Har deltatt på kurs i prosjektledelse, UiB/Rokkansenteret og EU-proposal kurs
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(begge bak i tid).

Relevant
utdanningsfaglig
kompetanse
UH-pedagogikk,
didaktik osv.

Har ingen UH-pedagogisk utdanning, men har undervist siden jeg var
hovedfagsstudent i statvitenskapelige, organisasjonsfaglige og
vitenskapsteoretiske emner til mindre og større grupper:
kollokvieledelse, oppgaveseminarer, fagseminarer, forelesninger.
Tidligere ansatt (3 år) ved HHN som amanuensis og hadde emneansvar
og underviste i organisasjon og ledelse.
Midlertidig ansatt ved Høgsskolen i Harstad (flere perioder) og
underviste i organisasjonsteori og i personaladminstrasjon og ledelse.
I dag: underviser og veileder i HRM ved Nord

Relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Håndterer vanlige digitale skriveverktøy, samt basic Excel.

Deltakelse i
nasjonale og
internasjonale
nettverk inkludert
faggruppe

Deltar i faggruppen Ledelse og Innovasjon ved Nord.

Kjenner til – og bruker noen nettbaserte pedagogiske verktøy i
undervisningen (Kahoot, poll everwhere ol. ), samt bruker
kommunikasjonsverktøy som Canvas, Teams, doodle oa.

Initiativtaker til fagnettverk: organisasjonfaglig forum, hovedsakelig
viet institusjonell teori.
Deltar i fagnettverket: Ledelse
Deltaker i kjønnsforskningsnettverket KEL ved Nord.
Deltar i NFRs nasjonale nettverk for forskere på kjønnsbalanse i
akademia.
Med i nasjonalt nettverk for kulturforskning, bla. som følge av
postdoktorprosjektet under NFRs kulturforskningsprogram KULVER.
Er med i NEON-nettverket. Var med i arrangementskomiteeen for
Neon-konferansen i Bodø 2017.
Har vært gjesteforsker ved Scancor, Stanford University og ved
Nordeuropa-institut, Humboldt Universität zu Berlin.
Med i forskningsnettverket ved Scancor (Stanford Consortium for
Organizational Research). Har vært ved Scancor i flere perioder, senest
I 2014.
Deltar i den grad det er mulig på relevante aktiviteter i det
organisasjonsfaglige miljøet ved UiB/Adm.org.
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NAVN

Elisabet Ljunggren

AKADEMISK TITTEL

Dr.ekonomie

STILLING

Professor/Prodekan for forskning og utvikling ved FSV, Nord
Universitet

UTDANNING
kun utdanninger på
minst 30 studiepoeng

Vurdert som Forsker 1/Research professor
Ekonomie doktorgrad ved Umeå Universitet
Ekonomie licentiat examen fra Umeå Universitet
Grunnfag i psykologi fra Högskolan i Luleå
Civilekonomexamen fra Högskolan i Luleå
1988

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Artikler publisert i journaler
Heinonen, J. & Ljunggren, E. (in review) Sudden death in family
business: Narratives of emotions in the family business system.
Submitted to Journal of Small Business & Entrepreneurship. Februar
2019

2011
2003
1998
1990

Alsos, G.A: & Ljunggren, E. (2018) Betydningen av innovasjon og
entreprenørskap i norsk arbeidsliv– kunnskapsstatus og veien videre.
Søkelys på arbeidslivet. Årgang 35, nr. 3, s. 4–19
Hytti, U., Alsos, G.A., Heinonen, J. & Ljunggren, E. (2016) Navigating
the family business: A gendered analysis of identity construction of
daugthers International Small Business Journal. Pp.1-22
Ljunggren, E. og Sundin, E. (2016) Introduction article: Gender
Perspectives on Enterprising Communities i Journal of Enterprising
Communities: People and Places in the Global Economy 10:1, 2-15
Alsos, G. A: & Ljunggren, E. (2016) The role of gender in
entrepreneur-investor relationships: A signalling theory approach.
Entrepreneurship, Theory & Practice
Alsos, G.A., Carter, S. & Ljunggren, E. (2014) Kinship and Business:
How entrepreneurial households facilitate business growth.
Entrepreneurship & Regional Development. Vol.26(1-2), pp.97-122
Kvidal, T. & Ljunggren, E. (2014) Introducing Gender in a Policy
Programme: A Multi-level analysis of an Innovation Policy
Programme. Environment and Planning C: Government and Policy
32:1, 39-53
Forskningsantologier
Heinonen, J. & Ljunggren, E (2018) He suddenly died: Unplanned
succession in Family firms. Chapter in Women in Business Families:
From past to present, (eds).Heinonen & Vaiono-Korhonen, Routeledge
Gry Agnete Alsos, Margrete Haugum & Elisabet Ljunggren, (2017)
Gender equality in regional entrepreneurial ecosystems: The
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implementation of policy initiatives, Entrepreneurial Ecosystems and
Growth of Women’s Entrepreneurship: A Comparative Analysis (eds)
Tatiana Manolova, Linda Edelman, Candida Brush, Friederike Welter
& Alicia Robb, Edward Elgar Publishing
Alsos, G.A., Hytti, U & Ljunggren, E. (2016) Gender and innovation –
an introduction in (Eds) Alsos, G.A., Hytti, U. & Ljunggren, E. The
Research Handbook on Gender and Innovation. E. Elgar, pp. 3-16 –(in
paperback edition)
Ljunggren, E. (2015) Opplevelsesøkonomien og lokal mat:
restauranter som verdiskapere. Bokkapittel til boken Innovativ og
opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen (red.) Ø. Jensen og
K. Skallerud. Cappelen Damm forlag
Alsos, G.A., Bjørkhaug, H., Bolsø, A. og Ljunggren, E. (2015)
Introduksjon – kjønn og norsk næringsliv i Kjønn og næringsliv i
Norge. (red.) G. A: Alsos, H. Bjørkhaug. A. Bolsø og Ljunggren. E.. Oslo:
Cappelen Damm. S.15-28
Alsos, G. A: og Ljunggren, E. (2015) Kvinner og menn som eiere i
norske bedrifter. i Kjønn og næringsliv i Norge. (red.) G. A: Alsos, H.
Bjørkhaug. A. Bolsø og Ljunggren. E.. Oslo: Cappelen Damm. S. 49-66
Ljunggren, E. og Berg, A-J. (2015) Kvinne, entreprenør og innvandrer:
Kvinnelig entreprenør eller innvandreretablerer? i Kjønn og
næringsliv i Norge. (red.) G. A: Alsos, H. Bjørkhaug. A. Bolsø og
Ljunggren. E.. Oslo: Cappelen Damm. S.83-108
Carter, S. Alsos, G.A., Ljunggren, E. (2015) 'The Rational and Irrational
Benefits of Small Business Ownership' in Scott Newbert (ed) "Small
Business in the 21st Century" New York: Praeger.
Alsos, G. A. , Carter, S, og Ljunggren, E. (2015) Entrepreneurial
Families and Households. In (eds.) Baker, T and Welter, F. The
Routledge Companion to Entrepreneurship. Routledge
Eide, D. og Ljunggren, E. (2014) Towards A Framework For Studying
Gendered Innovations. i Handbook of Research on Innovation in Tourism
Industries (Eds) Alsos, G.A., Eide, D. & Madsen, E.L. Edward Elgar, pp. 84109
Øvrig relevant
Eide, D. og Ljunggren, E. (2018) Testing som metode i
kompetanse/erfaring innovasjonsprosesser, Bodø: Nord Universitet, unummrert publikasjon
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist Praksiserfaring med næringslivet og forvaltning i
forskningsprosjektet Opplevelser i Nord, for eksempel med
(inkludert erfaring fra Tenkeloftsamlinger.
praksisfeltet dersom
relevant)
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Relevant
utdanningsfaglig
kompetanse
UH-pedagogikk,
didaktik osv.

Undervisningserfaring og pedagogikk kurs fra Luleå tekniske
høgskole 1989 (nå Luleå tekniske universitet)
Undervisning Luleå tekniske høgskole i organisasjon og ledelse 19891991
• Gjesteforeleser ved Handelshögskolan i Umeå,utvikling av
master kurs i entreprenørskap
2003
• Gjesteforeleser ved Handelshøgskolen Bodø
2003• Foreleser, Kvinneuniversitetet Nord, studiet Kvinner og ledelse
2002• SMB-kompetanse, konsulent for bedrifter
1999• Gjesteforeleser ved Avdeling for Samfunnsfag, Høgskolen i
Bodø, PK-studiet (org. og ledelse), Bodø, Brønnøysund,
Bindal
1998
• Kvinneuniversitetet, Nord- og Løten, undervisning i organisasjon og ledelse.
1993-1998
• Høgskolen i Bodø, SiB, ASV, timelærer,
Gjesteforeleser samt veiledning
1993-1998
• Mitthögskolan, Östersund, undervisning i
organisasjon i kurset kvinnligt ledarskap, deltid 1993-1995
• Umeå Universitet, undervisning i organisasjon
i kurset kvinnligt ledarskap, deltid
1993-1995
• Høgskolesentret i Nordland, IØA, undervisning i
organisasjonsteori, deltid
1992-1993

Relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk
Deltakelse i
nasjonale og
internasjonale
nettverk inkludert
faggruppe

Ingen formell utdanning/kursing.

Aktiv forsker:
EU-prosjektet GENRE (2019-2022)
Nordisk forskernettverk på embeddedness – pågående
Deltar årlig på konferanser og bidrar til dr.grads og post-doc
samlinger for eksempel ved RENT, europisk forskningskonferanse, og
NCSB – nordisk småbedriftskonferanse.
I organisasjonskomiteen til The Babson College Entrepreneurship
Research Conference (BCERC) i Bodø Juni 2016
Leader BCERC Doctoral Consortium, Bodø June 2016
Leader of Conference Organizing Committee: DIANA-conference, Bodø
June 2016

NAVN

Anne Kamilla Lund

AKADEMISK TITTEL
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STILLING

Universitetslektor

UTDANNING
kun utdanninger på
minst 30
studiepoeng

Master of Science in Business Administration and Organizational
Communication, Copenhagen Business School
Title of Master’s Thesis: Women Leaders. Women leaders’ ambiguous
identities essential for lack of women top leaders?

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende
søknadsfrist

Lund, AK (2016) Leader legitimacy – a matter of education?: Leading
Highly Specialised People – A Legitimacy Challenge, Development and
Learning in Organizations: An International Journal, Vol. 30 Issue: 6,
pp.20-23, https://doi.org/10.1108/DLO-06-2016-0041

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende
søknadsfrist
(inkludert erfaring
fra praksisfeltet
dersom relevant)
Relevant
utdanningsfaglig
kompetanse
UH-pedagogikk,
didaktik osv.
Relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk
Deltakelse i
nasjonale og
internasjonale
nettverk inkludert
faggruppe

Fra 2015-2019 har jeg arbejdet på min PhD-afhandling ved Nord
universitet. Genne dette arbejde har jeg erfaring med at skrive
artikler (disse er i review processer), skrive forskningsansøgninger,
indgå i forskellige faglige samarbejder og diskussioner.
Fra 2012-2014 arbejdede jeg som projektleder i et konsulentfirma i
Australien. Jeg har erfaring med at søge projekter/midler,
kommunikere med kunder, samt at tilrettelægge og gennemføre
projekter – både internt og eksternt.
Gennem stipendiatperioden har jeg præsenteret min forskning på
diverse seminarer, kurser, konferencer og til offentligheden.
Jeg har også præsenteret min forskning for informanter.
Jeg har erfaring med at undervise på bachelor og masterniveau – og
bruger i den forbindelse forskellige digitale værktøjer.
Jeg bruger forskellige digitale værktøjer i undervisningen. Blandt
andet PPT, Kahoot!, og inspirations’banken’ Canvas Commons. Jeg
kommunikerer med studerende og andet fagpersonale i forskellige
systemer.
Fast deltager i Nordnorsk netværk.
Medlem af F
SV faggruppe for Ledelse og Innovasjon.

NAVN

Karianne Sørgård Olsen

AKADEMISK TITTEL

PhD i sosiologi

STILLING

Førsteamanuensis

UTDANNING
kun utdanninger på
minst 30
studiepoeng

Nord Universitet:
• PhD i sosiologi
Universitetet i Nordland:
• Master i sosiologi
Høgskolen i Bodø:
• Bachelor i journalistikk
• Kulturkunnskap årsstudium
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•
Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende
søknadsfrist

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende
søknadsfrist
(inkludert erfaring
fra praksisfeltet
dersom relevant)
Relevant
utdanningsfaglig
kompetanse
UH-pedagogikk,
didaktik osv.
Relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk
Deltakelse i
nasjonale og
internasjonale
nettverk inkludert
faggruppe

Velferdssosiologi grunnfag

Publiserte vitenskapelige tekster:
«Selvdrevne samfunnsaktører og serviceorienterte strateger – to
idealtyper knyttet til publikumsholdninger i journalistikken».
Bokkapittel til antologien Journalistikk – profesjon i endring (red. P.
Bjerke, B. K. Fonn og B. R. Mathisen). Publiseres medio 2019.
«What We Talk about when We talk about Local Journalism – Tacit
Knowledge Dimesions during the Digital Shift”. Artikkel i Le Sur
Journalism/About Journalism. 2018.
«Tradisjonsforankrede og digitaldreide lokaljournalister – en
hverdagssosiologisk studie av norsk lokaljournalistikk i en
brytningstid». Ph.d.-avhandling, Fakultet for samfunnsvitenskap,
Nord Universitet, 2018.
“Lokaljournalisten på Facebook”. Kapittel i antologien Lokale Medier
(red. B.R. Mathisen og L. Morlandstø, 2018).
“Her er havet – om empati som forutsetning for profesjonell
kommunikasjon”. Kapittel i antologien Faglig kommunikasjon i
praksis (red. Carina Fjelldal og Anders Örtenblad, 2018).
Forskningsprogrammer:
Opinionsdanning, offentlighet og lokale medier (medlem, Nord
Universitet, 2014-2018)
Gendered Sustainable Environments: Performing and Representing
the Outfields (OutGen) (medlem, Nordlandsforskning, pågående)

En rekke eksterne foredrag på vitenskapelige seminarerog konferanser,
samt for organisasjoner i privat og offentlig virksomhet innenfor
fagfeltene sosiologi og medier/journalistikk. Nasjonalt og
internasjonalt.

Ingen formell pedagogisk kompetanse. Står på venteliste for kurs i
universitetspedagogikk til høsten.
Undervisningserfaring siste fem år: Organisasjonspsykologi,
tekstanalyse, kvalitativ metode, portrett- og featurejournalistikk,
medievitenskap, journalistikk og sosiale medier.

•

Senter for tverrfaglig medieforskning (STM, OsloMET)

•

Faggruppe for historie, kultur og medier, Nord universitet
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NAVN

Per-Christian Borgen

AKADEMISK TITTEL

Philosophiae doctor

STILLING

Førsteamanuensis

UTDANNING
kun utdanninger på
minst 30 studiepoeng

Philosophiae doctor (Ph.d.) i sosiologi, Nord universitet, Bodø
Master of Public Health (MPH), Nordiska Hälsovårdshögskolan,
Göteborg
Cand.polit. (Samfunnsvitenskap hovedfag), Universitetet i Tromsø
Bachelor i kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo
Cand.mag. i medisin, Universitetet i Tromsø

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Ursin, G, Borgen P.C., Kymre, I.G. og Robertson, E. (2017). Hva er
helsefremmende universiteter? En gjennomgang av konseptet.
Michael, 14(2):105-116.
Borgen P.C. (2017) HMS-studiet i Bodø gjennom 25 år.
Utviklingsarbeid og utviklingstrekk i perioden 1992 – 2017. FoUrapport nr. 15. Bodø: Nord universitet.
Borgen P.C. (2017). Helse, miljø og sikkerhet i landbruket. Et
studieprogram utviklet ved Nord universitet i samarbeid med Troms
landbruksfaglige senter og Norsk landbruksrådgivning HMS. FoUrapport nr. 13. Bodø: Nord universitet.
Borgen, P.C. (2016). Systematiske HMS-arbeid i sykehus.
Doktorgradsavhandling. Philosophiae doctor i sosiologi, Fakultet for
samfunnsvitenskap, Nord universitet, Bodø.
Borgen, P.C. (2014). Systematiske HMS-arbeid i sykehus som
modernisering av offentlig sektor. Søkelys på arbeidslivet, 31(4):354372.

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

Formidling i form av forelesninger og presentasjoner på
konferanser, seminarer, nettverksmøter og kurs for eksterne
oppdragsgivere:
Systematisk HMS-arbeid i sykehus. Hvordan kan vi forstå systematisk HMSarbeid i sykehus, og hva kan HMS-arbeidet i sykehusene fortelle oss om
endringsprosesser i offentlig sektor? Forelesening ved Arbeidstilsynets
regionsamling for Nord-Norge. Scandic Bodø Hotell, 06.06.18.

Fagansvarlig, foreleser og intern sensor ved studieprogrammet Helse,
miljø og sikkerhet i landbruket (15 studiepoeng) i studieåret
2015/2016. Studieprogrammet ble utviklet ved Nord universitet i
samarbeid med Troms landbruksfaglige senter og Norsk
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landbruksrådgivning HMS,
Arbeidslivet som arena for folkehelsearbeid. Forelesning ved
Arbeidsmiljødagen (Bodø kommunes arbeidsmiljødag for ledere og
verneombud). Bodø kulturhus, Store sal, 25.04.14.
Relevant
utdanningsfaglig
kompetanse
UH-pedagogikk,
didaktik osv.
Relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk
Deltakelse i
nasjonale og
internasjonale
nettverk inkludert
faggruppe

Ingen formell pedagogisk utdanning
26 års erfaring som lærer innen høyere utdanning (august 1994 d.d.)

Forskergruppen i folkehelse
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NAVN

Thomas Benson

AKADEMISK TITTEL

Cand. jur.

STILLING

Universitetslektor

UTDANNING
kun utdanninger på
minst 30 studiepoeng

Juridisk Embetseksamen.

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

•

Arbeidsrettsboka 2. utgave 2014

•

Arbeidsrettsboka 3. utgave 2019 (sendt til forlag – under
produksjon – utgivelse juli 2019)

•

Omorganisering og omplassering, Eurojuris Informerer, nr.
2/2014, s. 16-25

•

Ansettelsesprosessen, Eurojuris Informerer, nr. 3/2014, s. 4-11

•

Konsulentvurdering til Lærebokutvalget for høyere utdanning,
for Cappelen Damm AS: Kommunalrett, Oppgaver, organisering
og kontroll, (Gerd Engelsrud, Ingun Sletnes og Gunnar Jahren),
2014, 494 sider

----•

Utvikling av årsstudium i Personalledelse og
kompetanseutvikling

•

Utvikling av årsstudium i offfentlig rettt

•

Medviring til utvikling av Bachelor HRM

Øvrig relevant
•
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
•
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
•
relevant)

•

Arbeidsrett (Bisått i mer enn 500 enkeltsaker, bistått kommuner,
offentlige/statlige institusjoner, store og små selskaper og
arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål.)
Kommuneadvokat for flere kommuner, 2007-d.d.
Jevnlig forespurt som ekspertkommentator i arbeidsrett for NRK
Nyheter og Tv2 Nyhetene. Deltatt «live» på en rekke regionale og
nasjonale nyhetssendinger innenfor ulike arbeidsrettslige temaer,
herunder spesielt kollektiv arbeidsrett, 2015-d.d.
Studieprogramansvarlig, Årsstudium i personalledelse og
kompetanseutvikling, Universitetet i Nordland, 2013-d.d
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•

Studieprogramansvarlig , Årsstudium i Offentlig, Universitetet i
Nordland, 2014-2015.

•

Emneansvarlig Arbeidsrett, Universitetet i Nordland, 2013-d.d.

•

Timelærer og sensor, Politihøgskolen 2014-d.d.

Deltakelse i nasjonale
og internasjonale
nettverk inkludert
faggruppe

•

Medlem av Den Norske Advokatforenings lovutvalg for
Arbeidsrett, 2013-2018

•

Styremedlem/Board Member/Treasurer, Eurojuris International
Board, 2015-2018.

NAVN

Camilla Selstad Stenberg

AKADEMISK TITTEL

Universitetslektor

STILLING

Universitetslektor

UTDANNING
kun utdanninger på
minst 30 studiepoeng

NTNU:
Grunnfag Historie
Grunnfag Religion
Mellomfag Samfunnskunnskap
Praktisk – pedagogisk lærerutdanning
Mastergrad i Pedagogikk med fordypning rådgivning

Relevant
utdanningsfaglig
kompetanse
UH-pedagogikk,
didaktik osv.
Relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk
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Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

Ansatt som IA- rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Nordland i 9 år.
De primære arbeidsoppgaver i stillingen bestod av veiledning og
kompetanseoverføring både via kurs og i virksomhetsinterne
prosesser med formål å skapet et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
Dette innebærer lederutvikling samt opplæring, oppfølging og
veiledning på systemrettet så vel som individrettet nivå.

Relevant
utdanningsfaglig
kompetanse
UH-pedagogikk,
didaktik osv.
Relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk
Deltakelse i
nasjonale og
internasjonale
nettverk inkludert
faggruppe

Ettårig praktisk- pedaggogiske utdanning.

NAVN

Knut Ingar Westeren

AKADEMISK TITTEL

PhD

STILLING

Professor in economics at Nord University,Norway

Fagruppen Ledelse og Innovasjon ved FSV, Nord Universitet

Professor II, NTNU, Norway
Professor (Full professor in part time position), University of
Wisconsin, USA.
Professor (Ajunta), University of West Parana, Brasil
UTDANNING
kun utdanninger på
minst 30
studiepoeng

1987 PhD in economics and regional science, University of
Trondheim, Norway
1985 PhD-course in regional science, University of Minnesota, USA
1976 Sociology, Bachelor University of Oslo, Norway
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1975 Master in economics (Cand. Oecon), University of Oslo, Norway
Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende
søknadsfrist

Westeren, Knut Ingar; Cader, Hanas; Sales, Maria de Fátima; Similä,
Jan Ole; Staduto, Jefferson. Competitiveness and Knowledge. An
International Comparison of Traditional Firms. Routledge 2018.
Nesbø, Ove Taranger; Westeren, Knut Ingar. Innovations and
Knowledge Transfers in Aquaculture Production in Norway and Chile.
Proceedings of the European conference on knowledge management
2018 ;Volum 1. s. 595-603.
Olsen, Arild Andre Hansbakk; Westeren, Knut Ingar. Intuisjon og
lederrekruttering. I: Ledelse og skjønnsutøvelse. Analyse,
Intuisjon,Forhandlinger.. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-4502177-6. s. 179-198.
Westeren, Knut Ingar; Similä, Jan Ole;. Innovative Behavior And
Competitiveness In Supply Value Chains. Journal of International
Business and Economics 2017; Volum 17.(4) s. 65-78.
Westeren, Knut Ingar. Epistemological Perspectives in the Analysis of
Human Capital and Human Assets and the Development of the
Knowledge-Based Economy. I: HUMAN CAPITAL AND ASSETS IN THE
NETWORKED WORLD. Emerald Group Publishing Limited 2017 ISBN
978-1-78714-828-4. s. 3-20.
Westeren, Knut Ingar. Knowledge Transfer Networks, Value Creation,
and Cultural Aspects of Industrial Production. I: HUMAN

NAVN

Hugo Nordseth

AKADEMISK TITTEL

Lektor i informasjonsteknologi

STILLING

Førstelektor i informasjonsteknologi
Hovedstilling ved Nord universitet
Stillingsomfang: 100 % hvorav 50 % er prodekan for utdanning ved
FSV fra januar 2017.

UTDANNING
kun utdanninger på
minst 30
studiepoeng

1990: Lektor i økonomisk-administrative fag med spesialisering
innen informasjonssystemer fra SLHK (Statens Lærerhøgskole for
Handels- og Kontorfag)
1987: Årsstudium i bedriftsøkonomi fra NTDH
1987: Faglig-metodisk databehandling (10 vekttall) fra SLHK
1983: Pedagogikk (10 vekttall) fra SLHK
1977: 3-årig DH-ingeniør i automasjon og databehandling (Rogaland
DH)
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Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende
søknadsfrist

Prosjekter 1014 – 2019
Prosjektdeltaker i prosjektet «Studenter som forskningsteam» 20172018
Prosjektdeltaker i prosjektet «Digital Computer games for learning in
the Nordic Countries» 2016 – 2019
Prosjektleder for prosjektet «Det digitale bibliotek» 2015-2016
Prosjektdeltaker i prosjektet «Computer games in education, game
culture and gamification» 2015-2016
Prosjektleder for prosjektet «Spillbasert læring» 2013-2014

Alle disse prosjektene handler om å utvikle innhold og forske på bruk
av IKT i læringsarbeid med vekt på spillbasert læring,
webinarteknologi (pedagogisk bruk av videokonferanseutstyr),
MOOC innen digitale litteratursøk med kildekritikk, bruk av
interaktivitet i videobaserte læringsressurser og digitale verktøy i
forskningsarbeid.

Prosjektdeltaker i prosjektet «Strukturert Multidisiplinært prosjekt/
Concurrent Design» 2011 – 2014. Dette Interreg-prosjektet handler
om IKT-bruk for å gjennomføre prosjekter med multidisiplinære
deltakere.

Prosjektleder for å få etablert forskningsgruppa «IKT, spill og læring»
2016

Publikasjoner 2014 – 2019
2018:
Kolås, L., Nordseth, H., Nygård S. A., & Skevik, T. O. (2018).
NordHunt – gamification for a smooth start of university life. I
EdMedia + Innovate Learning. ISBN: 978-1-939797-34-6. NVI-nivå 1.
NORD
•
Kolås, L.; Munkvold, R. I. & Nordseth, H. (2018). Læringsmål,
læringsaktiviteter og vurdering i prosjektbaserte emner. I NOKOBIT
2018 Proceedings Vol 26 No 1. NVI-nivå 1. NORD
•
Brooks, E., Gissurardottir, S., Jonsson, B.T., Kjartansdottir, S.,
Munkvold, R. I., Nordseth, H. & Sigurdardottir, H. I., (2018). What
Prevents Teachers From Using Games and Gamification Tools in
Nordic Schools? I Brooks, A.I, Brooks, E. & Cylla, C. Interactivity, Game
Creation, Design, Learning, and Innovation. 7th EAI International
Conference, ArtsIT 2018, and 3rd EAI International Conference, DLI
2018, ICTCC 2018, Braga, Portugal, October 24–26, 2018,
Proceedings. Springer Nature. ISBN 978-3-030-06133-3. Aalborg
•
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University, University of Iceland, Nord University.
2017:
Hoem, J., Kolås, L. & Nordseth, H. (2017). Erfaringer med
interaktive moduler i en MOOC. I MOOC i høyere utdanning –
historier om pedagogisk utviklingsarbeid. ISBN 978-82-91308-59-3
2016:
•

Kolås, L., Nordseth, H. & Hoem, J. (2016). Interactive modules
in a MOOC. Proceedings of ITHET 2016 (15th International
Conference on Information Technology Based Higher Education and
Training).
•
Kolås, L., Nordseth, H. & Munkvold, R. (2016). Learning with
educational apps. A qualitative study of the most popular free apps in
Norway. Proceedings of IEETel - The 7th international workshop on
Interactive Environments and Emerging Technologies for eLearning.
•
Nordby, A. & Nordseth, H. (2016). Teachers as learning game
designers: Can elementary school teacher with no background really
gamify their own teaching? EDULEARN16 Proceedings. ISBN: 978-84608-8860-4.
2015:
•

Kolås, L., Nordseth, H. & Yri, J.S. (2015). Active Students in
Webinars. I: Proceedings of the 11th international Conference on
mobile Learning 2015, Madeira, Portugal March 14-16, 2015. IADIS
Press 2015 ISBN 978-989-8533-36-4. s. 79-86
•
Nordseth, H. & Nordby, A. (2015). How can Teachers Develop
Pervasive Games for Learning? I: Proceedings of the 9th European
Conference on Games-Based Learning. Academic Conferences and
Publishing International Limited 2015 ISBN 978-1-910810-58-3. s.
408-415
•

Øvrig relevant
kompetanse/
erfaring
de siste fem årene før
gjeldende
søknadsfrist
(inkludert erfaring
fra praksisfeltet
dersom relevant)

ECGBL 2015 (European Conference on Games-Based Learning).
Jeg hadde sammen med Line Kolås ansvar for PhD-sessions
(review, gjennomføring og kåring av «best PhD paper») for
konferansen som ble arrangert ved HiNT Steinkjer 8.-9. okt. 2015.
•
Fagfellevurdering av flere artikler/bidrag før konferansen og
videre nominering av gode konferansebidrag for videre bearbeiding
til publisering i eget tidsskriftsutgivelse.
•

Program committee member for
•

2017
•

NOKOBIT – årlig fagfellevurdering av 2-3 artikler fra 2009 til
UDIT - årlig fagfellevurderinger av 2 – 3 artikler fra 2018 til

dd
Relevant
utdanningsfaglig
kompetanse
UH-pedagogikk,
didaktik osv.

•
•

Pedagogikk (10 vekttall) fra SLHK
Fagligmetodisk databehandling (10 vekttall) fra SLHK.

Jeg har siden 2007 gjennomført en rekke
Norgesuniversitetsfinansierte prosjekter som handler om å utvikle
faglig/pedagogisk innhold og forske på bruk av IKT i læringsarbeid
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med vekt på:
Spillbasert læring og gamifisering
Webinarteknologi (pedagogisk bruk av
videokonferanseutstyr)
•
Pedagogisk bruk av ulike læringsplattformer: Moodle, its
learning, fronter, MOOC-canvas
•
Pedagogisk bruk av video (snarfilm) og interaktivitet i
videobaserte læringsressurser
Jeg var studiekontakt, fagansvarlig og underviser på studietilbudene
innen «IKT for lærere 1 (30 studiepoeng) 2009- 2017 og «IKT for
lærere 2 (30 studiepoeng) 2013 – 2017.
•
•

Relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Prosjektledelse/prosjektdeltakelse i en rekke
Norgesuniversitetsprosjekt som handler om e-læring, nettpedagogikk
og pedagogisk bruk av digitale verktøy.
Forskningsområdet mitt er tett knyttet spillbasert læring, e-læring,
nettpedagogikk og pedagogisk bruk av digitale verktøy som
dokumentert i prosjekt- og publikasjonsoversikten ovenfor.

Relevante
internasjonale og
nasjonale samarbeid
og nettverk

Internasjonalt deltar jeg i et nordisk nettverk i prosjektet «Digital
Computer games for learning in the Nordic Countries» 2016 – 2019,
med forskere og andre aktører fra Finland (Helsinki universitet –
department of teacher education), Island (Island universitet – school
of education) , Sverige (Halmstad university college), Danmark
(Aalborg universitet) og Norge (Nord universitet).

Fagmiljøet var vertskap og jeg var medlem av programkomiteen for
ECGBL-konferansen i 2015, og dette har gitt tilgang til et betydelig
internasjonalt nettverk av forskere innen feltet «game based
learning».

Jeg har også bidra til Nordplus-søknader om «Nordplus Game Jam –
educational Video Game Design», 2015, i samarbeid med partnere i
Estland (Tallinn universitet/Hapsalu college) og Vilnniaus kolegija i
Litauen. Søknaden ble avslått.

I prosjektene med finansiering fra Norgesuniversitetet og Interreg
har jeg vært prosjektleder og prosjektmedarbeider i samarbeid med
vitenskapelig tilsatte ved blant annet Høgskolen i Hedmark
(Spillbasert læring), NTNU (VisPed), HiST (Snarfilm, Interregprosjekter), HiBergen (Det digitale bibliotek), HSH (Studenter som
forskningsteam) og BI (Snarfilm, Access2010).
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NAVN

Per- Harald Rødvei

AKADEMISK TITTEL

Dr. Polit

STILLING

Førsteamanuensis

UTDANNING
kun utdanninger på minst
30 studiepoeng

Dr. Polit. statsvitenskap, Universitetet i Tromsø 2007.

Forskning og
utviklingsarbeid de siste
fem årene før gjeldende
søknadsfrist
Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Hovedfag statsvitenskap, Universitetet i Tromsø 1998.
UHR s lederutviklingsprogram («Dekanskolen»). 1 år, samlingsbasert
2012/13
Se link til Cristin

2012-2017
universitet.

Prodekan/ NK fakultet for samfunnsvitenskap, Nord

2011-2013

Leder Senter for innovasjon i offentlig sektor.

(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

Relevant
utdanningsfaglig
kompetanse
UH-pedagogikk,
didaktik osv.
Relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk
Deltakelse i
nasjonale og
internasjonale
nettverk inkludert
faggruppe

Ingen. 20 års erfaring som foreleser og veileder ved Nord universitet/
Universitetet i Tromsø

NAVN

Anne Tjønndal

AKADEMISK TITTEL

Ph. D Sosiologi

STILLING

Førsteamanuensis

Ingen formell utdanning. Aktiv bruker av en rekke digitale verktøy og
programvarer.

NEON
IIRA
Faggruppen for innovasjon og ledelse/ FSV
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UTDANNING
kun utdanninger på minst
30 studiepoeng

PhD i sosiologi. Disputasdato: 25.06.2018.
Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet, Bodø.
2014
MSc. Idrettsvitenskap, Institutt for sosiologi og
statsvitenskap, NTNU, Trondheim.

Forskning og
utviklingsarbeid de siste
fem årene før gjeldende
søknadsfrist

ARBEID I PROSESS
Tjønndal, A. (2020). Kvinnekamp –norsk kvinneboksings historie. Oslo:
Cappelen Damm Akademisk
(monografi).
Tjønndal, A. (2020). Sport Futures: Social innovation, digitalization and
alternative sports.
Basingstoke: Palgrave Macmillian (redaktør: internasjonal
forskningsantologi, manus er under fagfellevurdering)
Tjønndal, A. & Hovden, J. (2020). Mot alle odds: muslimske jenter som
bokser, Tidsskrift for
kjønnsforskning, (publiseres i nummer 3, 2020).
Nilssen, M. & Tjønndal, A. (2020). Health and Happiness through Urban
Planning? Sport and
Social Innovation in the Smart City, in A. Tjønndal (eds). Sport
Futures: Social innovation, digitalization and alternative sports.
Basingstoke: Palgrave Macmillian.
Lenneis, V. & Tjønndal, A. (2020). Caught between sportification and
marginalization?
Exploring the lived experiences of Footbag freestyle players, in A.
Tjønndal (eds). Sport Futures: Social innovation, digitalization and
alternative sports. Basingstoke: Palgrave Macmillian.
Skauge, M. & Tjønndal, A. (2020). Virtual sports on the rise: the case of the
Norwegian Eserien,
in A. Tjønndal (eds). Sport Futures: Social innovation, digitalization
and alternative sports. Basingstoke: Palgrave Macmillian.
Tjønndal, A., Haudenhuyse, R., de Geus, B. & Buyse, L. (under review).
Concussions, Cuts
and Cracked Bones - A systematic literature review on protective
headguards and head injury prevention in Olympic boxing,
European Journal of Sport Science
Tjønndal, A. & Skauge, M. (under review). Youth Sport 2.0: exploring the
growth of Esports
in Norway, World Leisure Journal
Tjønndal, A. (under review). Offentlig folkehelsearbeid og idretts- og
helseideologien:
folkehelsekoordinatorers erfaringer av samarbeid med frivillige
idrettslag, Scandinavian Sport Studies Forum
Tjønndal, A. & Hovden, J. (under review). “Will God condemn me because I
love boxing?” –
Exploring the lives of young female immigrant Muslim boxers in
Norway. To be submitted for Gender and Society.
Tjønndal, A., Haudenhuyse, R., Villanueva O’Driscoll, J. & Desmet, T. (in
progress). Girls’ boxing
in urban super-diverse areas: youth sport programs in Molenbeek.
To be submitted for European Journal for Sport and Society.
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Tjønndal, A. (in progress). “What’s next? Calling Beer drinking a sport?!” Resistance towards
eSport in Norway. To be included in a special issue of Sport,
Business and Management on “Digital transformation in sport: The
disruptive potential of digitalization for sport management
research”
UTVALGTE VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER
Tjønndal, A. & Nilssen, M (2019). Innovative sport and leisure approaches
to quality of life in the
smart city, World Leisure Journal, vol. 61, issue 3. DOI:
10.1080/16078055.2019.1639922
Tjønndal, A., Hjelseth, A. & Lenneis, V. (2019). Fra presentasjon til
prestasjon? Sportifisering
av skateboard i Norge, Scandinavian Sport Studies Forum, vol. 10:
89-116.
Tjønndal, A. (2019). “Girls are not made of glass!”: Barriers experienced by
women in Norwegian
Olympic boxing. Sociology of Sport Journal, 36(1): 87-96. DOI:
https://doi.org/10.1123/ssj.2017-0130
Alsarve, D. & Tjønndal, A. (2019). The Nordic Female Fighter - Exploring
Women’s Participation
in Mixed Martial Arts in Norway and Sweden. International Review
for
the
Sociology
of
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Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

ORGANISERING AV VITENSKAPELIGE KONFERANSER/SEMINARER
2019 Sesjonsansvarlig/Chair, Alternative Futures of Sport, World
Congress for the Sociology of
Sport (ISSA), 50 deltakere, New Zealand
2019 Sesjonsansvarlig/Chair, Sport and Sexuality, European Congress for
the Sociology of Sport
(EASS), 35 deltakere, Norge.
2017 Sesjonsansvarlig, Innovasjon og omstrukturering i idrett, NEONkonferansen, Norge.
AKADEMISKE BEDØMMELSESKOMINTEER
2019 Opponent: midtveisseminar for Line Dverseth Danielsen, stipendiat
i profesjonspraksis ved
Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag, Nord universitet,
Bodø 23.05.2019
2019
Opponent: sluttseminar for Roald Undlien, stipendiat i
tjenesteinnovasjon ved
Handelshøgskolen, Høgskolen i Innlandet, Lillehammer,
27.08.2019
2018 Stipendiatstilling: studier av profesjonspraksis med fokus på
kroppsøving, Fakultet for
lærerutdanning, kunst og kulturfag, Nord universitet, Levanger. 8
søkere.
2018 Opponent: midtveisseminar for Hilde Kristine Mikalsen, stipendiat i
profesjonspraksis ved
Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag, Nord universitet,
Levanger, 13.11.2018
REDAKTØRARBEID OG FAGFELLEVURDERINGER - TIDSSKRIFT
2019-2020 Gjesteredaktør, temanummer «Idrett og ulikhet», Tidsskrift
for kjønnsforskning,
nummer 3, 2020 (sammen med professor Jorid Hovden)
2018Reviewer, International Review for the Sociology of Sport
2018Reviewer, Sport in Society
2018 Reviewer, Sociology of Sport Journal
2018Reviewer, European Journal for Sport and Society
2019Reviewer, International Review of Sport and Exercise
Psychology
2019Reviewer, European Sport Management Quarterlys
STYREVERV OG FORSKNINGSLEDELSE
2019Forskningsgruppeleder, Forskningsgruppe for Idrett og
samfunn, Nord universitet.
2019Visepresident, Norges Bokseforbund
2018Styreleder, Bodø idrettsråd
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2016Styremedlem Bodø Bokseklubb
2015-2018 Representant for Norsk Student Organisasjon, Nasjonalt
Fagråd: Idrett og Kroppsøving
2016-2018 Styremedlem og Leder av utdanningskomiteen, Norges
Bokseforbund
2015-2018 Representant for FSV i Nettverk for forskning på etnisitet,
likestilling og sosialt
ansvar ved Nord universitet, Politihøgskolen og
Nordlandsforskning.

Relevant
utdanningsfaglig
kompetanse
UH-pedagogikk,
didaktik osv.
Relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk
Deltakelse i
nasjonale og
internasjonale
nettverk inkludert
faggruppe

Ingen formell.

Ingen formell. Benytter en lang rekke digitale verktøy og applikasjoner

MEDLEMSSKAP I INTERNASJONALE OG NASJONALE NETTVERK
2014International Sociology of Sport Association (ISSA)
2015European College of Sport Science (ECSS)
2016European Association for Sociology of Sport (EASS)
2016Norwegian Society of Sociology
2018Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening (NFFO)

VEDLEGG 4. LINKER TIL PROGRAM- OG EMNEBESKRIVELSER
Program: Personalledelse og kompetanseutvikling/Bachelor Human Resource Management:
https://www.nord.no/no/studier/human-resource-management-bachelor-hrm
Emne: Dannelsessemester - menneske, samfunn og
vitenskap EX150S
https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/1/Sider/EX150Sv1.aspx?Source=https://w
ww.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/Sider/BAHRM.aspx

Arbeidsrett RE105s:
https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/2/Sider/RE105Sv1.aspx?Source=https://w
ww.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/Sider/BAHRM.aspx
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Emne: Innføring i organisasjons- og ledelsesteori ORG1005
https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/2/Sider/ORG1005v1.aspx?Source=https://
www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/Sider/BAHRM.aspx

Emne: Organisasjonspsykologi OR214S:
https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/3/Sider/OR214Sv1.aspx?Source=https://w
ww.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/Sider/BAHRM.aspx
Emne: Kommunikasjon OR280S
https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/3/Sider/OR280Sv1.aspx?Source=https://w
ww.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/Sider/BAHRM.aspx
Emne: Innføring i samfunnsvitenskapelig metode ME118S:
https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4/Sider/ME118Sv1.aspx?Source=https://w
ww.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/Sider/BAHRM.aspx
Emne: Kompetanseledelse OR213S:
https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4/Sider/OR213Sv1.aspx?Source=https://w
ww.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/Sider/BAHRM.aspx

Emne: Strategi og markedsføring ORG1006:
https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/4/Sider/ORG1006v1.aspx?Source=https://
www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/Sider/BAHRM.aspx

Emne: Bedriftsøkonomi og konkurranseevne ECO1010:
https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/5/Sider/ECO1010v1.aspx?Source=https://
www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/Sider/BAHRM.aspx

Emne: Prosjektledelse ORG2000:
https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/6/Sider/ORG2000v1.aspx?Source=https://
www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/Sider/BAHRM.aspx

Emne: Bacheloroppgave LED2000
https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/6/Sider/LED2000v1.aspx?Source=https://ww
w.nord.no/no/Student/studieplaner/2019h/Sider/BAHRM.aspx
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Samsvar NKR og læringsutbyttebeskrivelser for bachelor i Human Resource
Management
Ved fullført studium har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
•
•

•

•

har grunnleggende forståelse av personalledelse i moderne offentlige og private virksomheter
har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, begreper, problemstillinger og arbeidsmetoder innen
fagområdet Human Resource Management (HRM). Sentrale kunnskapsområder er organisasjons- og
ledelsesteori, organisasjonspsykologi, arbeidsrett, kommunikasjon, kompetanseledelse, markedsføring og
strategi, bedriftsøkonomi og konkurranseevne, og arbeidsmiljø/ HMS.
kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet HRM, også spesifikt knyttet til
kunnskapsområder som organisasjons- og ledelsesteori, organisasjonspsykologi, arbeidsrett,
kommunikasjon, kompetanseledelse, markedsføring og strategi, bedriftsøkonomi og konkurranseevne, og
arbeidsmiljø/ HMS.
har kunnskap om fagområdets HRM sin historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet. Sentralt står her
også bred kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens fremvekst, kjennetrekk og utvikling.

Ferdigheter
• kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og
teoretiske problemstillinger knyttet til HRM, og treffe HRM- faglige begrunnede valg
• kan nyttiggjøre seg denne kunnskapen i praktisk virksomhetsrelatert arbeid
Generell kompetanse
•
•
•
•

imøtekommer kunnskapskravene innenfor HRM i offentlig og privat sektor
har kvalifikasjon for opptak til høyere grads utdanninger innenfor feltet
har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen faget HRM som gjør at hun/ham
imøtekommer kravene for å lede andre mennesker i arbeid.
kjenner hvordan forutsetningene for arbeid både i offentlige og private virksomheter endres og påvirkes,
både nasjonalt og internasjonalt

Ved fullført studium forventes det at kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytte:
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR)
NIVÅ 6 - BACHELOR

LUB studieprogram

Beskrivelse
KUNNSKAP
•

har bred kunnskap om sentrale temaer,
teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy
og metoder innenfor fagområdet

har grunnleggende forståelse av personalledelse i
moderne offentlige og private virksomheter
har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, begreper,
problemstillinger og arbeidsmetoder innen fagområdet
Human Resource Management (HRM). Sentrale
kunnskapsområder er organisasjons- og ledelsesteori,
organisasjonspsykologi, arbeidsrett, kommunikasjon,
kompetanseledelse, markedsføring og strategi,
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bedriftsøkonomi og konkurranseevne, og arbeidsmiljø/
HMS.
•

kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid
innenfor fagområdet

•

kan oppdatere sin kunnskap innenfor
fagområdet

•

har kunnskap om fagområdets historie,
tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor
fagområdet HRM, også spesifikt knyttet til
kunnskapsområder som organisasjons- og ledelsesteori,
organisasjonspsykologi, arbeidsrett, kommunikasjon,
kompetanseledelse, markedsføring og strategi,
bedriftsøkonomi og konkurranseevne, og arbeidsmiljø/
HMS.

har kunnskap om fagområdets HRM sin historie, tradisjon,
egenart og plass i samfunnet. Sentralt står her også bred
kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens fremvekst,
kjennetrekk og utvikling

FERDIGHETER
•

kan anvende faglig kunnskap og relevante
resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
på praktiske og teoretiske problemstillinger og
treffe begrunnede valg

kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra
forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske
problemstillinger knyttet til HRM, og treffe HRM- faglige
begrunnede valg

•

kan reflektere over egen faglig utøvelse og
justere denne under veiledning

kan nyttiggjøre seg denne kunnskapen i praktisk
virksomhetsrelatert arbeid

•

kan finne, vurdere og henvise til informasjon
og fagstoff og framstille dette slik at det
belyser en problemstilling

kan nyttiggjøre seg denne kunnskapen i praktisk
virksomhetsrelatert arbeid

•

kan beherske relevante faglige verktøy,
teknikker og uttrykksformer

kan nyttiggjøre seg denne kunnskapen i praktisk
virksomhetsrelatert arbeid

GENERELL KOMPETANSE
•

har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske
problemstillinger

imøtekommer kunnskapskravene innenfor HRM i offentlig
og privat sektor

•

kan planlegge og gjennomføre varierte
arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker
seg over tid, alene og som deltaker i en
gruppe, og i tråd med etiske krav og
retningslinjer

har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske
problemstillinger innen faget HRM som gjør at hun/ham
imøtekommer kravene for å lede andre mennesker i
arbeid.

•

kan formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger og løsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante
utrykksformer

har kvalifikasjon for opptak til høyere grads utdanninger
innenfor feltet

•

kan utveksle synspunkter og erfaringer med
andre med bakgrunn innenfor fagområdet og
gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

kjenner hvordan forutsetningene for arbeid både i
offentlige og private virksomheter endres og påvirkes,
både nasjonalt og internasjonalt

•

kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser

kjenner hvordan forutsetningene for arbeid både i
offentlige og private virksomheter endres og påvirkes,
både nasjonalt og internasjonalt
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Samsvar NKR og læringsutbyttebeskrivelser for årsstudiet i personalledelse og
kompetanseutvikling
Ved fullført studium har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
•

har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor
personalledelse og kompetanseutvikling, hvor sentrale kunnskapsområder er kommunikasjon,
organisasjonspsykologi, arbeidsrett og kompetanseledelse.
demonstrerer forståelse og kunnskap om personalledelse- og kompetanseutvikling både innen privat og offentlig
sektor
har innsikt i juridisk tenkemåte og metode
har innsikt i hvilke situasjoner man kan benytte ulike former for kommunikasjon
har kunnskap om personalledelsens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Sentralt står her også
bred kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens fremvekst, kjennetrekk og utvikling

•
•
•
•

Ferdigheter
•
•

kan forstå og vurdere ulike teoretiske perspektiv innen organisasjons- og ledelsesfaget
kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske
problemstillinger knyttet til personalledelse og kompetanseutvikling, og treffe faglige begrunnede valg på denne
bakgrunnen
kan reflektere over egen personalledelse, og justere denne under veiledning

•

Generell kompetanse
•

har en grunnleggende forståelse av og kunnskap om personalledelse og kompetanseutvikling i et arbeidsliv i
endring
har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor personalledelse, som gjør at hun/ham
imøtekommer kravene for å lede andre mennesker i arbeid
kjenner hvordan forutsetningene for arbeid både i offentlige og private virksomheter endres og påvirkes, både
nasjonalt og internasjonalt

•
•

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR)
NIVÅ 6 - BACHELOR

LUB studieprogram

Beskrivelse
KUNNSKAP
•

har bred kunnskap om sentrale temaer,
teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy
og metoder innenfor fagområdet

har kunnskap om sentrale temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor
personalledelse og kompetanseutvikling, hvor sentrale
kunnskapsområder er kommunikasjon,
organisasjonspsykologi, arbeidsrett og kompetanseledelse
demonstrerer forståelse og kunnskap om personalledelseog kompetanseutvikling både innen privat og offentlig
sektor
har innsikt i juridisk tenkemåte og metode
har innsikt i hvilke situasjoner man kan benytte ulike
former for kommunikasjon
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•

kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid
innenfor fagområdet

•

kan oppdatere sin kunnskap innenfor
fagområdet

•

har kunnskap om fagområdets historie,
tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

har kunnskap om sentrale temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor
personalledelse og kompetanseutvikling, hvor sentrale
kunnskapsområder er kommunikasjon,
organisasjonspsykologi, arbeidsrett og kompetanseledelse

har kunnskap om personalledelsens historie, tradisjoner,
egenart og plass i samfunnet. Sentralt står her også bred
kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens fremvekst,
kjennetrekk og utvikling

FERDIGHETER
•

kan anvende faglig kunnskap og relevante
resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
på praktiske og teoretiske problemstillinger og
treffe begrunnede valg

kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra
forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske
problemstillinger knyttet til personalledelse og
kompetanseutvikling, og treffe faglige begrunnede valg på
denne bakgrunnen

•

kan reflektere over egen faglig utøvelse og
justere denne under veiledning

kan reflektere over egen personalledelse, og justere
denne under veiledning

•

kan finne, vurdere og henvise til informasjon
og fagstoff og framstille dette slik at det
belyser en problemstilling

kan forstå og vurdere ulike teoretiske perspektiv innen
organisasjons- og ledelsesfaget

•

kan beherske relevante faglige verktøy,
teknikker og uttrykksformer

GENERELL KOMPETANSE
•

har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske
problemstillinger

•

kan planlegge og gjennomføre varierte
arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker
seg over tid, alene og som deltaker i en
gruppe, og i tråd med etiske krav og
retningslinjer

•

kan formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger og løsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante
utrykksformer

•

kan utveksle synspunkter og erfaringer med
andre med bakgrunn innenfor fagområdet og
gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske
problemstillinger innenfor personalledelse, som gjør at
hun/ham imøtekommer kravene for å lede andre
mennesker i arbeid
har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske
problemstillinger innenfor personalledelse, som gjør at
hun/ham imøtekommer kravene for å lede andre
mennesker i arbeid

kjenner hvordan forutsetningene for arbeid både i
offentlige og private virksomheter endres og påvirkes,
både nasjonalt og internasjonalt
har en grunnleggende forståelse av og kunnskap om
personalledelse og kompetanseutvikling i et arbeidsliv i
endring

•

kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser
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Tabell 5 – Sammenheng mellom emnenes læringsutbytte, undervisning, vurdering – og begrunnelse
Bachelor i Human Resource Management / Årsstudiet personalledelse- og kompetanseutvikling
Emne

EX150S
Dannelsessemester 30
stp

Emnets LUB

Undervisnings- og læringsformer

Vurdering

Begrunnelse

Kunnskaper
• ha bred kunnskap om
vitenskapens tradisjoner,
egenart og plass i samfunnet
• ha grunnleggende kunnskap om
vitenskapens rolle i
samfunnsutviklingen
• forstå etiske utfordringer i
forskning, faglig formidling og i
kunnskapsbasert praksis
• kunne identifisere standpunkter,
argumenter og strukturer i
ulike teksttyper
• ha grunnleggende forståelse av
seg selv i kommunikasjon og
relasjon med andre

Forelesninger, seminarer og
gruppearbeid. Første uke (34) er
obligatorisk. Tirsdager og torsdager
har obligatorisk undervisning
gjennom hele semesteret.

Obligatorisk deltakelse
1 - Introduksjonsuke,
minimum 80%
deltakelse, Obligatorisk
deltakelse 2Fagseminar: min.80%
deltakelse i undervisn,
gruppepresentasjon,
plenum, praktisk
skriveøvelse,
Obligatorisk deltakelse
3 - Akademisk tekst Innlevering av tekst,
gruppearbeid. Minimum
80% deltakelse, Mappe:
2 innleveringsoppgaver i
forbindelse med
skriveseminar, Skriftlig
skoleeksamen, 4 timers,
Muntlig eksamen

På dette kurset er innslaget av
egenaktivitet og alternative
arbeidsformer svært stort. Det blir
lagt stor vekt på skrivetrening,
kommunikasjonstrening og trening
på å forholde seg analytisk til
akademiske tekster. Mye av arbeidet
er her for øvrig obligatorisk, og det
legges vekt på jevnlige og skriftlige
innleveringer, individuelt og for
grupper av studenter.
Organiseringen av dette første
semesteret legger grunnlaget for et
godt læringsmiljø videre på studiet,
da det fordrer ikke bare deltagelse,
men øver også studentene i aktiv
deltagelse. Her skal studentene selv
presentere og legge frem ulike
oppgaver i plenum. Dette for å gjøre
studentene vant til å tale i
forsamlinger og forberede
presentasjoner mv. Vi ønsker å gi
studentene en solid plattform å stå
på i tidlig fase, med solid opplæring i
akademisk tenkning og ytring.

Ferdigheter
• kunne fremføre faglige
synspunkter i debatter
• kunne strukturere fagstoff, og
presentere det i et skriftlig
arbeid eller i muntlig form
• kunne arbeide både selvstendig
og i gruppe
• kunne beherske relevante faglige
verktøy og teknikker
• kunne tenke kritisk vedrørende
etiske spørsmål; både om
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personlige og om studie- og
samfunnsrelaterte forhold.
• kunne reflektere over eget verdiog menneskesyn
Generell kompetanse
• kunne forholde seg kritisk til
vitenskapelig
kunnskapsproduksjon
• være allment orientert innen
samfunnsanalyse, etikk og
vitenskapsteori
• kunne formidle sentralt fagstoff
som teorier, problemstillinger
og løsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre
relevante uttrykksformer
• ha innsikt i hva som kjennetegner
faglige tekster, og hvordan
slike tekster kan påvirke
samfunnet
• kunne bidra til egen og andres
faglige utvikling på en
selvstendig og reflektert måte

RE105S Arbeidsrett 20
stp

Kunnskaper
• kjennskap til bakgrunn, historie
og sentrale hensyn for reglene
i arbeidsrett.
• god kunnskap om reglene for
oppstart og avslutning av
arbeidsforhold (ansettelse,
diskrimineringsvern,
oppsigelse, avskjed,
nedbemanning mv.), og
reglene om arbeidsmiljø.

Undervisning i faget skjer gjennom
fysiske samlinger og digitale verktøy.
Det legges betydelig vekt på
samarbeid og diskusjon mellom
studentene.

Skriftlig skoleeksamen,
6 timers. Tilbud om
prøveeksamen.

Tradisjonell auditorieundervisning er
en grunnstamme, med det legges
stor vekt på at
auditorieundervisningen er to- veis.
Dette gjøres blant annet ved utstrakt
bruk av case- undervisning og
studentoppgaver underveis i
forelesningene, der studentene
utfordres på å relatere teori mv. til
praktiske problemstillinger og egne
erfaringer. I forbindelse med corona
og påkrevd digital undervisning,
publiseres det ukentlig fagstoff, som
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• grunnleggende kunnskap om

tilskudd til den digitale
undervisningen, og for å gi en jevn
input av materielle som kan
inspirere til jevn innsats og læring.

arbeidsgivers styringsrett og
arbeidsgivers ytringsfrihet,
virksomhetsoverdragelse og
kollektiv arbeidsrett.

Studentene tilbys en prøveeksamen.
Her simuleres en virkelig eksamen,
og studentene gis en individuell og
skriftlig tilbakemelding fra faglærer.
Denne evalueringen inneholder et
begrunnet karakteranslag, samt tips
om hvordan studentene kan
forbedre besvarelsen. Dette har vist
seg å gi stort læringsutbytte for
studentene, frem mot eksamen.
Skole- eksamens styrke er at de
fremmer en selvstendig
«lesekultur», gjennom at de krever
en aggregering av faktisk kunnskap
som så skal kunne anvendes, uten
hjelpemidler og over et kort
tidsintervall.

Ferdigheter
• analysere og drøfte
problemstillinger innenfor
individuell og kollektiv
arbeidsrett.
• finne og vurdere relevant rettslig
materiale, og bruke dette til å
belyse saksforhold
Generell kompetanse
• identifisere og utrede
arbeidsrettslige spørsmål,
reflektere over dem i lys av
reglenes begrunnelse og
metodiske forhold, og
presentere løsninger i tråd
med alminnelig juridisk
argumentasjon.

ORG1005 Innføring i
organisasjons- og
ledelsesteori 10stp

Kunnskap
• kan redegjøre for
organisasjonsteoriens historie,
tradisjoner og egenart.
• kan redegjøre for begrep og ulike
teoretiske retninger i studiet av
organisasjoner
• kjenner til begrep og
problemstillinger innen
sentrale emner som struktur,

Forelesninger og seminarer,
gruppearbeid og
studentpresentasjoner. Endres fra
samlingsbasert til langsgående for
kull Levanger og Bodø, opptak høst
2021.

Skriftlig skoleeksamen,
6 timer

For å styrke samholdet på kullet, og
dermed læringsmiljø, skal dette
emnet for kommende kull tilbys vha
såkalt langsgående undervisning,
med jevnlige drypp av forelesninger
/ seminarer på campus. Iom at dette
emnet kommer i semester 2, og tas
parallelt med det samlingsbaserte
emnet i arbeidsrett, forventes dette
å være et grep som vil slå positivt ut
for studentene

kkreditering 2021 (opprinnelig 2019) - Bachelor i Human Resource Management (HRM) og Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling : Vedlegg 6 til søknad Sammenheng emnenes LUB - undervisning - vurdering - begrunnelse 713459_1_0

kultur, omgivelser, læring og
endring
• kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid innenfor
organisasjonsteorien.
• har grunnleggende forståelse av
beslutningsprosesser og ulike
ledelsesteorier
Ferdigheter
• kan redegjøre for begrep og ulike
teorier i studiet av
organisasjoner
• kan identifisere og forstå viktige
trekk ved organisasjoner
• kan anvende ulike teorier og
relevante resultater fra
forsknings- og utviklingsarbeid
i analyse av organisasjoner
• kan formulere praktiske og
teoretiske problemstillinger
innenfor organisasjonsteorien
• kan bruke organisasjonsfaglige
begrep for formulere
samfunnsaktuelle
problemstillinger
Generell kompetanse
• har innsikt i relevante faglige og
forskningsetiske
problemstillinger
• kan formidle sentralt
organisasjonsfaglig stoff som
teorier, problemstillinger og
løsninger både skriftlig, muntlig
og gjennom andre relevante
uttrykksformer
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OR280S
Kommunikasjon 10 stp

Etter å ha gjennomført emnet skal
studentene kunne:
Kunnskap:
• Emnet skal gi studentene en
grunnleggende forståelse av og
kunnskaper om den
relasjonelle kommunikasjon i
organisasjoner og
virksomheter.
• Forstå og redegjøre for retninger
og perspektiver innen
kommunikasjon.
• Forstå etiske utfordringer innen
kommunikasjon innad i en
organisasjon.
Ferdigheter:
• Kunne være seg bevisst egen og
andres kommunikasjon i ulike
kontekster i en virksomhet
• Kunne analysere og vurdere bruk
av ulike
kommunikasjonsteknikker
innenfor ulike arenaer i en
organisasjon/virksomhet.
Generell kompetanse:
• Studiet skal gi grunnleggende
kunnskaper kommunikasjon
mellom aktører innad i
organisasjonen
• Kjenne til ulike retninger innen
kommunikasjonsfaget

Formålet med emnet er å gi
studentene en grunnleggende
forståelse av og kunnskaper om

Samlingsbasert. Forelesninger og
seminarer

Hjemmeeksamen maks 10 sider, 53 timer

Forelesninger i forbindelse med
samlinger. Tilbud om Individuell

Skriftlig skoleeksamen,
6 timers. Tilbud om
prøveeksamen

Bruk av samlingsbasert undervisning
bidrar til å fremme læring. Dette gir
studentene lengre lese- og
arbeidsperioder uten avbrudd, der
de får muligheten til ro og
fordypning. Ikke minst gir intensive
samlinger større muligheter til å
«holde tråden» i undervisningen, og
de gir bedre tid til å gå i dybden av
stoffet enn «oppstykkete»
forelesningsrekker jf. for eksempel
to undervisningstimer pr uke over et
helt semester.
Hjemmeeksamens pedagogiske
styrke, er at den tillater mer eleverte
og utforskende
eksamensproblemstillinger, der
studenten får mer tid og ro til
selvstendige drøftinger.

I tillegg til forelesningene, skal
studentene selv presentere og legge
frem ulike oppgaver i plenum. Dette
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OR214S
organisasjonspsykologi,
Organisasjonspsykologi personalledelse,
10 stp
kompetanseutvikling og omstilling
av organisasjoner. Studentene skal
kunne:
• demonstrere kunnskaper om
organisasjonspsykologiske
prosesser, slik at studentene
lettere skal kunne forstå,
forutsi og påvirke atferd i
organisasjoner
• forstå ulike prinsipper for å
fremme motivasjon blant
aktører i arbeidslivet

ME118S Innføring i
samfunnsvitenskapelig
metode 10 stp

Kunnskap:
• Ha grunnleggende innsikt i
samfunnsvitenskapelige
metoder, utforming av
forskningsspørsmål, valg av
forskningsdesign,
utvalgsstrategier og innsamling
av data
• ha innsikt i kvantitativ analyse,
herunder deskriptiv statistikk,
grafiske fremstillinger og
regresjon.
• Kunne analysere kvalitativt
datamateriale fra intervju,
observasjon og digitale kilder
• Ha kjennskap til grunnleggende
forskningsetiske regler og
utfordringer

prøveeksamen (frivillig, men
anbefales på det sterkeste).

for å gjøre studentene vant til å tale i
forsamlinger og forberede
presentasjoner mv. Vi ønsker å gi
studentene en solid plattform å stå
på i tidlig fase, med solid opplæring i
akademisk tenkning og ytring.
Teoretisk input som gis i forbindelse
med forelesningene, tilegnes lettere
av studentene dersom de utfordres
til selv å gjøre om dette til ‘output’.
Studentene tilbys en prøveeksamen.
Her simuleres en virkelig eksamen,
og studentene gis en individuell og
skriftlig tilbakemelding fra faglærer.
Denne evalueringen inneholder et
begrunnet karakteranslag, samt tips
om hvordan studentene kan
forbedre besvarelsen.

Ansikt-til-ansikt. Forelesninger,
Gruppeøvinger med veiledning og
pc-lab (digital eller fysisk).

Skriftlig skoleeksamen,
6 timers, forutsatt
fullført: Arbeidskravoppgaver og spørsmål i
Canvas

Løsning av case, studentøvelser og
aktiv jobbing med problemstillinger
som undervisningsmetode er her
viktig for å gi «hands-on» trening på
statistikkprogram mv.
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Ferdigheter
• kan redegjøre for sentrale
metodiske begreper
• beherske dataprogram for
statistisk analyse
• kan vurdere etiske utfordringer
knyttet til
samfunnsvitenskapelig
forskningsaktivitet
• kan anvende ulike metoder for å
analysere empiriske
datamaterialer
Generell kompetanse
• kan planlegge og gjennomføre en
enkel forskningsoppgave
• kan formidle sentral
metodekunnskap
• kan lese samfunnsvitenskapelig
faglitteratur, samt
presentasjoner av forskning i
media med en bedre evne til å
forstå og kritisk vurdere de
resultater som presenteres

OR213S
Kompetanseledelse 10
stp

Kunnskap
• Emnet skal gi studentene
kunnskap om sentrale temaer,
teorier og problemstillinger
knyttet til læring og
kompetanseutvikling i
organisasjoner.
• Emnet skal gi studentene innsikt i
ledelse av

Samlingsbasert undervisning

Hjemmeeksamen - 11 til
15 sider, 1 uke

Mesteparten av undervisningen er i
en eller annen grad lærerstyrt, men
vi legger stor vekt på at studentene
selv tar en aktiv rolle i
læringsprosessen.
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kunnskapsorganisasjoner, med
spesiell vekt på strategier for å
utvikle en sterk læringskultur.
Ferdigheter
• Kan anvende faglig kunnskap for
å treffe velbegrunnede valg
knyttet til anskaffelse, utvikling
og mobilisering av kompetanse
i organisasjoner.
• Kan identifisere og analysere
utfordringer knyttet til læring
og kompetanseutvikling i
organisasjoner.
Generell kompetanse
• Emnet skal gi studentene
kunnskap og innsikt i ulike
perspektiver på læring,
kompetanseutvikling og ledelse
av kunnskapsorganisasjoner.

ECO1010
Bedriftsøkonomi og
konkurranseevne 20
stp

Kunnskap
• kjenner til sentrale
bedriftsøkonomiske begreper,
modeller og sammenhenger
med vekt på kostnadsanalyse
• har kjennskap til og forståelse for
hvordan bedrifters
finansregnskap fungerer
• har kunnskap om hvordan det
gjøres analyser av bedrifters
finansielle situasjon
• har kunnskap om hvordan vi
forstår en bedrifts
konkurranseevne med spesiell

Forelesninger og øvinger med
veiledning under samlingene.
Øvingsoppgave med tilbakemelding
mellom samlingene. Det legges opp
til et besøk på en bedrift.
Endres fra samlingsbasert til
langsgående for kull 2021, Levanger
og Bodø

Arbeidskrav, 1
innleveringsoppgave,
Hjemmeeksamen –
individuell, 8 timers,
forutsatt fullført
arbeidskrav

Vi legger stor vekt på å bringe
arbeids- og næringslivet inn i
undervisningen, for å stryke studiets
arbeidslivsrelevans, øke og motivere
til størst mulig grad av
læringsutbytte, og på dette kurset
tilbyr vi bedriftsbesøk.
Arbeidskravet i form av en
innleveringsoppgave er en viktig
prosess i tilegnelsen av
læringsutbyttet, og dette settes som
premiss for at studenten kan antas å
ha tilstrekkelig grunnlag for å
gjennomføre eksamen.
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vekt på den rolle kunnskap
spiller for konkurranseevnen.
• har kunnskap om
konkurranseutsetting, og hvilke
situasjoner dette er et aktuelt
alternativ for aktiviteter i
offentlig sektor.
Ferdigheter
• kan gjennomføre enkle
kostnadsanalyser av bedrifter
of finansielle analyser
• kan anvende kunnskap om
hvordan en bedrift kan tilegne
seg kjernekompetanse for å
utvikle sin konkurranseevne
• kan gi råd om hva som skal ligge
til grunn for
konkurranseutsetting.
Generell kompetanse
• ha en forståelse for bedrifters
økonomi og konkurranseevne
både med hensyn til
kostnadsanalyse og finansiell
situasjon.

HMS1001 Systematisk
HMS-arbeid 10 stp

Kunnskap
• ha grunnleggende kunnskap om
sentrale teorier, begreper og
problemstillinger innenfor
fagområdet systematisk HMSarbeid og de samfunnsmessige
og organisatoriske rammer
som påvirker HMS-arbeidet
• ha grunnleggende kunnskap om
internkontroll som
arbeidsmetode i HMS-arbeidet

Undervisningen består hovedsakelig
av forelesninger, men også andre
undervisningsformer (som
seminarer, gruppearbeid og
obligatorisk arbeidsoppgave).
Undervisningen er samlingsbasert.

Arbeidskrav –
Innleveringsoppgave.
Skoleeksamen –
individuell, 4 timers,
forutsatt fullført
arbeidskrav
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Ferdigheter
• kunne redegjøre for og anvende
fagterminologien som benyttes
innen fagområdet, og kunne
informere andre om sentrale
teorier og problemstillinger
ved hjelp av fagets begreper
• ha grunnleggende ferdigheter i
bruk av internkontroll som
arbeidsmetode i det
systematiske HMS-arbeidet, og
være i stand til å delta i
gjennomføring av systematiske
tiltak
Generell kompetanse
• kunne anvende sine kunnskaper
og ferdigheter slik at det bidrar
til å fremme et systematisk
forbedringsarbeid på HMSområdet og god praksis i det
daglige HMS-arbeidet.

ORG2000
Prosjektledelse 10stp

Ved fullført emne skal studentene
ha oppnådd følgende
læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten:
• har bred kunnskap om
organisering av prosjekter,
ledelse og oppfølging,
ansvarsfordeling og aktiviteter
i prosjekter
• har kunnskap om planlegging og
gjennomføring av prosjekter
• har kunnskap om gruppe- og
teamprosesser i prosjekter

Det benyttes varierte
undervisningsaktiviteter, med
hovedsakelig
klasseromsundervisning,
forelesninger, gruppearbeid, og
studentpresentasjoner.

Hjemmeeksamen,
individuell, maks 10
sider, 29 timers
(forutsatt bestått AK).
Arbeidskrav AKprosjektplan og
kommunikasjonsplan,
gruppeinnlevering

Dette er et av de mer praktiske
emnene, som fordrer relativt høy
grad av studentaktiv læring, med
tanke på å gi øving i praktisk
prosjektgjennomføring. Studentene
jobber gjennomgående med caseprosjekter for å simulere størst mulig
grad av realisme. Dette kurset var
det første kurset som ble delvis
gjennomført som «flipped
classroom» I ettertid har corona
gjort det mer mainstream med
innspilte forelesningsvideoer. Vi tar
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• kjenner til risiko i prosjekter
• har kunnskap om strategisk

med oss all denne erfaringen videre i
utviklingen av våre emner.

forankring av prosjekter
Ferdigheter
Studenten:
• kan analysere og forstå
utfordringer knyttet til
prosjektarbeid og drøfte
mulige løsninger
• kan anvende teori i møtet med
praksisrelevante
problemstillinger
• kan utvikle prosjektplan for et
konkret prosjekt
• kan utvikle en
kommunikasjonsplan for et
konkret prosjekt
Generell kompetanse
Studenten:
• kan utveksle synspunkter og
erfaringer med andre med
bakgrunn innenfor
prosjektledelse og gjennom
dette bidra til å øke egen og
andres innsikt for
prosjektarbeid

ORG1006 Strategi og
markedsføring 10 stp

Kunnskap
• kjenner til ulike teoretiske
perspektiver på
strategiutvikling i en
virksomhet og ulike
verktøy for analyser av
interne og eksterne
forhold.

Endres fra samlingsbasert til
langsgående for kull 2021, Levanger
og Bodø

72 timers
hjemmeeksamen
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•

har kunnskap om
teoretiske perspektiver på
markedsposisjonering og
markedskommunikasjon i
dynamiske omgivelser
• IKT og digitale løsninger
som drivkrefter i
utviklingen av
virksomheter og offentlig
sektor, med vekt på
innovasjon og
prosessutvikling.
• IKT og digitale løsninger
relatert effektiv
kommunikasjon mellom
brukere/kunder og
virksomheter, med vekt på
bruk av sosiale medier i
kommunikasjon på HRfeltet.
• strategiformulering,
implementering og
evaluering.
• innovasjon,
innovasjonsprosesser og
innovasjon av
forretningsmodeller i en
virksomhet
Ferdigheter
• kan analysere og forstå
relevansen i ulike
teoretiske perspektiver på
strategiutvikling.
• kan utvikle
strategiformulering i en
virksomhet og forstår
prosessene i
implementering og
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LED2000
Bacheloroppgave 20
stp

evaluering av overordnede
strategier.
• kan anvende ulike
strategiske verktøy og
forstå deres relevans.
• kan reflektere over en
virksomhets posisjon i et
marked, og behovet for
reposisjonering.
• kan lage en markedsplan
for en virksomhet.
• kan planlegge hvordan
sosiale medier skal brukes i
en organisasjon.
kan innovere forretningsmodeller
for å oppnå overordnede
strategier.
Generell kompetanse
Studenten skal kunne bidra til
gjennomføring av:
• innovative prosesser i en
virksomhet
• strategisk planlegging og
prosesser i en virksomhet
• strategiske analyser, for å
definere gode strategier i
en virksomhet og for å
posisjonere virksomheten i
et dynamisk marked.
Etter fullført og bestått emne, skal
studenten ha oppnådd følgende
læringsutbytte:
Kunnskap:
• har kunnskap om
samfunnsvitenskapelige
metoder

Oppstartsseminar. Veiledning i hht
avtale i veiledningskontrakt.

Oppgave

For dette emnet inviteres
studentene til et oppstartsseminar i
november – hvor det gis
introduksjon til arbeidet med
bacheloroppgaven – og studentene
får grunnleggende innspill med
tanke på å kunne formulere en
prosjektbeskrivelse. På denne måten
sørger vi for at studentene kommer

kkreditering 2021 (opprinnelig 2019) - Bachelor i Human Resource Management (HRM) og Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling : Vedlegg 6 til søknad Sammenheng emnenes LUB - undervisning - vurdering - begrunnelse 713459_1_0

• kjenne til forsknings- og
utviklingsarbeid innen
temaområdet
Ferdigheter:
• kan identifisere ulike teorier og
metoder innen temaområdet
• kan utforme og avgrense et
temaområde og en
problemstilling
• kan anvende faglig og teoretisk
kunnskap samt relevante
resultater fra forsknings- og
utviklingsarbeid på teoretiske
problemstillinger
• kan tilegne seg ny oppdatert
kunnskap
• kan anvende
samfunnsvitenskapelige
metoder
• kan finne, vurdere og henvise til
informasjon og fagstoff, og
framstille dette slik at det
belyser problemstillingen
Generell kompetanse:
• kunne formidle sentralt fagstoff
som teorier, problemstillinger,
drøftinger og løsninger skriftlig
• kunne utveksle faglige
synspunkter og erfaringer med
andre med bakgrunn innen
temaområdet

tidlig i gang med tankeprosessen
rundt dette arbeidet. I starten av
januar leverer de sin
prosjektbeskrivelse – og veileder
tildeles den enkelte student på
bakgrunn av dette. Videre er det
individuelle veiledning frem mot
ferdigstillelse av bacheloroppgaven.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/00486-6
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen/Anne-Lovise Reiche

Saksgang Møte 17.03.21

Møtedato
17.03.2021

ÅRSRAPPORT 2020 FOR UTDANNINGSUTVALGET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar fremlagte årsrapport 2020 for Utdanningsutvalget.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Årsrapport utarbeides hvert år for utvalget. Årsrapporten gjøre kjent for styret gjennom
fortløpende oversendelse av protokoll fra møtene.
Årsrapporten oppsummerer aktivitet i utvalget, samt gir innblikk i saker som utvalget har
behandlet.

Vedlegg:
Årsrapport 2020 for Utdanningsutvalget
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Årsrapport 2020– Utdanningsutvalget
Gjeldende mandat for Utdanningsutvalget
•

•
•
•
•
•

Utdanningsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår
utdanning og studiekvalitet og skal påse at studiekvalitet blir ivaretatt og videreutviklet på en
god og helhetlig måte i institusjonen.
Utdanningsutvalget vedtar og iverksetter tiltak knyttet til studiekvalitet innenfor
universitetets prioriterte satsingsområder og rammer gitt av styret/rektor gjennom budsjett.
Utdanningsutvalget skal gi tilråding overfor rektor i saker som gjelder godkjenning av
studieplan for nye studietilbud over 30 studiepoeng.
Utdanningsutvalget skal påse at kvalitetsarbeidet i institusjonen og kvalitetssikringssystemet
blir fulgt opp og videreutviklet på en god og forsvarlig måte.
Utdanningsutvalget skal behandle den årlige rapporten om arbeid med studiekvalitet før den
oversendes til universitetsstyret (”Studiekvalitetsrapporten”).
Utdanningsutvalget er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av
medlemmene er til stede og avgir stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste
ansatte ikke har anledning til å møte.

Utdanningsutvalgets sammensetning i 2020
Medlemmer
Utdanningsutvalget ved Nord universitet bestod i 2020 av 11 medlemmer, og ble ledet av prorektor
for utdanning.
Utvalget hadde følgende sammensetning:
•
•
•
•

Rektoratet representert ved prorektor for utdanning, leder
5 representanter for fakultetene
5 representanter for studentene
Observatører som representerer: Internasjonalt kontor, Universitetsbiblioteket, sekretærer
for de fakultetsvise Utdanningsutvalg, studentombud, Universitetspedagogisk nettverk, SFU
Engage og SFU Excited og Studiedirektør.

Sammensetning vårsemesteret
Levi Gårseth-Nesbakk (Leder, prorektor for utdanning)
Ingjerd Gåre Kymre (medlem, prodekan for utdanning FSH)
Vegar Sellæg Brenne (medlem, prodekan for utdanning FLU)
Robert Bye (medlem, prodekan for utdanning FSV)
Marit Bjørnevik (medlem, prodekan for utdanning FBA)
June Borge Doornich (medlem, prodekan for utdanning HHN)
Gabriel Brunvoll (Studentparlamentet ved Nord universitet)
Lars Glomsvoll (Studentparlamentet ved Nord universitet)
Tord Apalvik (Studentparlamentet ved Nord universitet)
Marie Wickstrøm Sjøli (Studentparlamentet ved Nord universitet)
Sondre Reinsnos(Studentparlamentet ved Nord universitet)
Monica Brobak (observatør, Internasjonalt kontor)
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Berit Eliassen (observatør, Universitetsbiblioteket)
Trine Åsheim Bernhardsen (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FBA)
Isabell Kibsgaard (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FSH)
Anna Elisabeth Kristoffersen (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FLU)
Stein Roar Kristiansen (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FSV)
Ellen Sirnes (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, HHN)
Hanne Seljesæter (observatør, Studentombud)
Elisabeth Suzen (observatør, Universitetspedagogisk nettverk)
Gry Alsos (observatør, SFU Engage)
Line Kolås (observatør, SFU Exited)
Jan-Atle Toska (observatør, Studiedirektør)

Sammensetning høstsemesteret (nye studentrepresentanter):
Levi Gårseth-Nesbakk (Leder, prorektor for utdanning)
Ingjerd Gåre Kymre (medlem, prodekan for utdanning FSH)
Vegar Sellæg Brenne (medlem, prodekan for utdanning FLU)
Robert Bye (medlem, prodekan for utdanning FSV)
Marit Bjørnevik (medlem, prodekan for utdanning FBA)
June Borge Doornich (medlem, prodekan for utdanning HHN)
Gabriel Brunvoll (medlem, Studentorganisasjonen Nord)
Lars Glomsvoll (medlem, Studentorganisasjonen Nord)
Tord Apalvik (medlem, Studentorganisasjonen Nord)
Pernille Solberg Fredriksen (medlem, Studentorganisasjonen Nord)
Sondre Reinsnos (medlem, Studentorganisasjonen Nord)
Monica Brobak (observatør, Internasjonalt kontor)
Anders Moe (observatør, Universitetsbiblioteket)
Trine Åsheim Bernhardsen (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FBA)
Isabell Kibsgaard (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FSH)
Anna Elisabeth Kristoffersen (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FLU)
Stein Roar Kristiansen (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FSV)
Ellen Sirnes (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, HHN)
Hanne Seljesæther (observatør, Studentombud)
Elisabeth Suzen (observatør, Universitetspedagogisk nettverk)
Gry Alsos (observatør, SFU Engage)
Line Kolås (observatør, SFU Exited)
Jan-Atle Toska (observatør, Studiedirektør)
Utvalgssekretærer:
Alf Magne Jacobsen (hovedsekretær)
Anne-Lovise Reiche (bi-sekretær)

Møtevirksomhet
I løpet av 2020 er det blitt avholdt fem møter i vårsemesteret og fire møter i høstsemesteret.
Grunnet situasjonen rundt covid-19 er samtlige møter i 2020 blitt avholdt via skype og teams.
Studieavdelinga utarbeider forslag til saksliste til hvert møte i samarbeid med utvalgsleder.
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Møtedatoer 2020:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

31. januar, skype-møte, kl. 10.00 – 12.00
10. mars, skype-møte, kl 10.00 – 15.10
23. april, teams-møte, kl. 10.00 – 15.15
10. juni, teams-møte, kl. 10.00 – 13.30
24. juni, teams-møte, kl. 10.00 – 15.00
09. september, teams-møte, kl. 10.00 – 15.00
20. oktober, teams-møte, kl. 10.00 – 13.30
26. november, teams-møte, kl. 08.30 – 13.30
09. desember, teams-møte, kl. 10.00 – 15.00

Saksbehandling i 2020
Utdanningsutvalget har i 2020 behandlet til sammen 110 saker, fordelt på 63 vedtakssaker og 47
orienteringssaker.

Handlingsplan
Utdanningsutvalget har egen handlingsplan for en 4-års periode; 2019-2022 med tilhørende
tiltaksplan for første periode (2019-2020) og andre periode (2021-2022). Handlingsplanen er
utarbeidet med utgangspunkt i følgende:
•
•
•
•
•
•

Utdanningsutvalgets mandat
Aktuelle utfordringer universitetet står midt oppi nå
Universitetets overordnede strategi
NOKUTs modell av studentenes læringsbane og hva som virker inn på den
Rapport fra sakkyndig komite som gjennomførte evaluering av universitetets systematiske
arbeid med kvalitet, som gav råd om forbedringer
Nasjonale utredninger deriblant Stortingsmelding 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere
utdanning og Stortingsmelding 7 (2020-2021) Internasjonal studentmobilitet i høyere
utdanning

Handlingsplanen legger føringer på utvalgets fokus på saker og påvirker sakskartet til utvalget.
Eksempler på slike saker i 2020 er;
•
•
•
•
•
•

Akkrediterings- og reakkrediteringssaker
Etablering av studieprogramråd og felles mandat
Nye maler for rapportering om utdanningskvalitet (emne-, studieprogram- og
fakultetsrapport)
Oppfølging av Studiebarometeret
Program for årlig Utdanningsseminar (for fakultetsledelse, studieprogramansvarlige mfl)
Internasjonalisering i utdanning

Det årlige utdanningsseminaret ble gjennomført med fysisk samling 14.-15. oktober 2020 i
Saltstraumen. Dette ble avviklet i den perioden det var mulig med fysisk samling for en større
gruppe, og her var ca 60 deltakere. Det var lagt stor vekt på trygg gjennomføring i forhold til
smittevern. Tema var i stor grad knyttet til situasjonen som kom brått på for hele sektoren; nemlig å
digitalisere undervisning og eksamen på kort tid. Studieprogramsansvarlige og andre fagpersoner
delte sine erfaringer, både positive og negative. Eksempelvis fikk vi lære om digital praksis, digital
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praksisveiledning og digital lab (farmasi-utdanninga), i tillegg til andre utfordringer med digital
undervisning. I tillegg ble det satt fokus på forskningsbasert undervisning og utdanningsfaglig
kompetanse.

Akkreditering og reakkreditering
Utdanningsutvalget har gjennom året behandlet akkrediteringssøknader for følgende nye
studieprogrammer, samt reakkreditering av eksisterende studieprogrammer.
Dette har omfattet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor i Film and TV production (Reakkreditering – januar) Opprinnelig 2019
Bachelor i sykepleie, deltid 4-år (Reakkreditering – januar) Opprinnelig 2019
Bachelor i sosialt arbeid (Reakkreditering – mars) Opprinnelig 2019
Bachelor i barnevern (reakkreditering – mars) Opprinnelig 2019
Påbygging til Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet - årsstudium(reakkreditering –
juni) Opprinnelig 2019
Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn (Reakkreditering – juni)
Bachelor i idrettsvitenskap og Årsstudium i idrett (Reakkreditering – juni)
Master i global ledelse (tidligere Master i energiledelse/ Master of Science in Energy
Management; International governance and business (reakkreditering – juni)
Årsstudium i idrett (deltid) Meråker (Reakkreditering – juni)
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenfag (PPUA) (Reakkreditering – juni) Opprinnelig
2018
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY) (reakkreditering – juni) Opprinnelig 2018
Master i helsevitenskap (etablert 26.06.2019) (Akkreditering – november)
Bachelor i Farmasi (Reakkreditering – november)
Bachelor i vernepleie (deltid, Bodø) (Reakkreditering – desember)

Ut fra oversikten vises til at vi har hatt et etterslep i behandling av reakkrediteringssøknader, og av
behandlede reakkrediteringssøknader i 2020 er fem stykker tilhørende opprinnelig plan for
reakkreditering 2019, samt to tilhørende opprinnelig plan for reakkreditering 2018.
For 2020 har vi grunnet situasjonen rundt Covid-19 måtte justere plan for reakkreditering hvor fire
programmer er blitt overført til plan for 2021. Det er kommet inn og behandlet en
reakkrediteringssøknad i tillegg til justert plan for 2020, mens ett program fra justert plan 2020 måtte
overføres og blir behandlet tidlig 2021.

Oppsummering
Utdanningsutvalget har hatt mye fokus på akkreditering og reakkreditering, samt videreutvikling av
kvalitetsarbeidet i 2020. Til tross for situasjonen som oppsto rundt covid-19 har ikke dette påvirket
arbeidet i utvalget negativt i særlig grad, bortsett fra at det ikke har blitt avholdt noen fysiske møter i
2020. Noen tiltak har i 2020 imidlertid måtte forskyves grunnet covid-19, eksempelvis igangsetting av
mentorordning og praksisprosjektet. Utvalgsmøtene har god deltakelse og er preget av god diskusjon
og stort engasjement for studiekvalitet.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/00848-10
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche / Alf Magne Jacobsen

Saksgang
Utdanningsutvalget 17.03.2021

Møtedato
17.03.2021

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNINGSUTVALGET 2019-2022 MED TILTAKSPLAN
FOR PERIODEN 2021-2022
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar framlagte tiltaksplan for 2021-2022 tilhørende utvalgets
handlingsplan med de innspill som framkom i møtet.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Utdanningsutvalgets handlingsplan gjelder for 4 års perioden 2019-2022. Den ble utarbeidet
i 2019 (behandlet på flere møter), og godkjent på møtet 18.11.2019 (sak 47/2019).
Til handlingsplanen er det tiltaksplan for 2 årsperioder; første periode 2019-2020 og andre
periode 2021-2022. I denne saken legges det fram tiltak for siste periode. I tillegg
rapporteres status på oppfølging av tiltaksplanens første periode.
Handlingsplanen er omfattende og inneholder i stor grad oversikt over større og mindre
arbeid, som i stor grad henger sammen på en eller annen måte.
Utdanningsutvalget inviteres til å drøfte konkret framlagte tiltaksplan, men også helheten
i handlingsplanen, det vil si overordnede mål og delmål.
Et alternativ til denne omfattende handlingsplanen med tilhørende tiltaksplan er å velge
ut noen få konkrete områder som følges opp gjennom året. Eksempel kan være;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kultur for kvalitet
Akkreditering og reakkreditering
Studentaktive læringsformer
LUB – og oppnåelse av denne
Studieprogramdesign – indre sammenheng
Utdanningsfaglig kompetanse + IKT /digital kompetanse
Emneevaluering og studieprogramevaluering
Studieprogramråd
Tett kobling til samfunns- og arbeidsliv

Vedlegg:
Handlingsplan med forslag til tilhørende tiltaksplan for perioden 2021-2022.
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Handlingsplan 2019-2022 for Utdanningsutvalget med tiltaksplan
Vedtatt av sentralt Utdanningsutvalg (UU) på møte 18.11.2019, sak 47/2019.

Figur: Studentens læringsbane og hva som virker inn på den. Kilde NOKUT 2018.

Ovennevnte NOKUT figur, som illustrerer studentens læringsbane på veien gjennom utdanningsløpet, har gitt inspirasjon til
utforming av denne handlingsplanen. Studentenes startkompetanse er det de har med seg inn på universitet; generell
studiekompetanse for de yngste studentene eventuelt høyere utdanning og jobberfaring for unge og voksne studenter.
Underveis i utdanningsløpet er det flere forhold som påvirker studentens læring; hvordan utdanningen (studieprogrammet) er
designet og hvordan det ivaretas av studieprogramledelsen, undervisernes utdanningsfaglige kompetanse og samspillet med
arbeidslivet. Alt dette påvirker studentens totale læringsutbytte, som er den samlede kompetanse og de kvalifikasjoner som
studenten har oppnådd når utdanningsløpet er fullført.
Handlingsplanen inneholder egne mål for de nevnte elementene, og består av følgende deler:
• Overordnet mål for Utdanningsutvalget
• Mål 1 – Kultur for kvalitet i systematisk kvalitetsarbeid
• Mål 2 – Kvalitet i utdanningsdesign (studieprogramdesign) og utdanningsledelse
• Mål 3 – Kvalitet i utdanningsfaglig kompetanse
• Mål 4 – Kvalitet i samspillet med arbeidslivet
• Mål 5 – Kvalitet i internasjonalisering
• Mål 6 – Kvalitet for studentenes læringsutbytte etter gjennomført utdanning
Sakkyndig komite som gjennomførte evaluering av universitets systematisk arbeid med kvalitet, har gitt noen råd om
forbedringer, som er sammenfallende med delmål og tiltak i denne handlingsplanen. Dette framgår nedenfor.
• Råd 1 (styrke den skriftlige dokumentasjonen)
• Råd 6 (skape bedre balanse mellom kildene i kvalitetsarbeidet; arbeidslivsrelevans og eksterne fagpersoner)
• Råd 7 (tydeliggjøre hvordan studentens praksis kvalitetssikres)
• Råd 8 (arbeide med erfaringsdeling på tvers i organisasjonen)
• Råd 11 (styrke de systematiske arbeidet med å heve undervisernes kompetanse innen teknologiske og didaktiske
virkemidler)
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Overordnet mål for Utdanningsutvalget:

Utdanningsutvalget vil styrke arbeidet med utdanningskvalitet ved Nord universitet.
Mål 1 – Kultur for kvalitet i systematisk kvalitetsarbeid:
Utdanningsutvalget vil arbeide for å utvikle og synliggjøre en kultur for kvalitet i forhold til utdanning ved Nord universitet gjennom systematisk arbeid med kvalitet.

Delmål til mål 1

Utdanningsutvalget vil:
1.1 Arbeide for økt fokus på dokumentasjon
av utdanningskvalitet, herunder legge til
rette for tilgang til, utførelse, formidling
og arkivering av enkel og god
dokumentasjon for ulike forhold for
aktuelle parter.
(Samsvarer med råd 1 fra sakkyndig
komite; styrke skriftlig dokumentasjon)

1.2 Arbeide for økt fokus på oppfølging av
vedtak som berører utdanningskvalitet,
herunder legge til rette for at
beslutninger om utdanningskvalitet
faktisk blir fattet, formidlet, fulgt opp og
arkivert på en god og tilgjengelig måte
for aktuelle parter, eks.
universitetsledelse, fakultetsledelse,
SPA, emneansvarlige, øvrige kolleger i
fagmiljøet, administrasjonen og ikke
minst studentene samt omverden i
aktuelle tilfeller.

Tilhørende tiltaksplan 2019-2020
•

Videreutvikle aktuelle deler av
kvalitetssikringssystemet, eksempelvis
dokumentasjon av emneevaluering og
oppfølging av denne.

Status tiltaksplan pr 31.12.2020

Tilhørende tiltaksplan 2021-2022

Arbeidsgruppe KSS Utdannings-kvalitet
etablert. Møteplan 3/2 + 26/2 + 9/3 +
30/3 + 3/4 (møter 30/4 og 20/5 avlyst).

•

UU 24.06.2020 behandlet nye maler for
rapportering av utdanningskvalitet
(emne-, program-, fakultetsrapport) sak
33/2020. Godkjent av rektor 27.08.2020

•

Helhetlig gjennomgang av tidsplan
med de ulike frister for
kvalitetsarbeidet med sikte på å finne
når de ulike frister må være i forhold
til hverandre.

Arbeidsgruppe KSS Utdanningskvalitet
etablert jamfør ovenfor. Oppfølging av
tiltaket flyttet fra 2020 til 2021 pga
kapasitet i Studieavdelingen.

•

•

Følge opp viktige saker behandlet av
Utdanningsutvalget (når rektor har
tatt beslutning i saken), med egen
informasjon til aktuelle parter og
nyhetssaker på intranett i aktuelle
tilfeller. Eksempelvis godkjente
vurderingsformer.

Fortløpende oppfølging av aktuelle
saker.

•

Sak til UU 28.04.2021 – hvordan
sikre studentene tilbakemelding
på evalueringer og hvordan
dokumentere systematisk
evalueringsarbeid.
(Gjelder også delmål 6.2; at
studentene opplever nytten av
å gi tilbakemelding).
Sak til UU 28.04.2021 – om
helhetlig tidsplan for kvalitetsarbeid.

Tiltak 2021?
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Delmål til mål 1

Utdanningsutvalget vil:
1.3 Arbeide for godt samarbeid og samspill
med studentene.

Tilhørende tiltaksplan 2019-2020

Status tiltaksplan pr 31.12.2020 +

Tilhørende tiltaksplan 2021-2022

•

Etablere Utdanningsfaglig utviklingsseminar, som en fast arena for
universitetsledelse og studenttillitsvalgte.

Videreføring av tidligere ordning med
faste møter mellom universitetsledelse
og studenttillitsvalgte. Seminar avholdt
høsten 2019 og høsten 2020.

•

Videreføre og avholde seminar
2021 (vår og høst?)

•

Utvikle og implementere
mentorordning for studentene fra
høst 2020.

Planlagt oppstart av piloter høsten 2020
ble utsatt pga Covid-19 pandemien.
Arbeidet igangsatt igjen januar 2021.
Totalt 1 million satt av til pilot-ordning.

•

Gjennomføre piloter for
Mentorordning ved samtlige
fakultet studieåret 2021-2022.

•

Evaluere pilotene og tilpasse for
fullskala fra påfølgende studieår.

1.4 Arbeide for høy studentdeltakelse i
Studiebarometeret, for på denne måten
å sikre tilbakemelding på studieprogrammenes kvalitet, og kunne
iverksette treffsikre kvalitetsforbedrende tiltak.
1.5 Arbeide for at studieprogrammer som
får lavere score enn gjennomsnittlig på
Studiebarometeret, følges opp særskilt.

•

I forkant av gjennomføring av
Studiebarometeret kjøre egen
informasjonskampanje rettet mot
både studieprogramansvarlige,
studenttillitsvalgte og studentene.

2019 undersøkelsen; høyeste deltakelse
noensinne for Nord universitet; 53%
mot 44% i 2018.
2020 undersøkelsen; orienteringssak til
UU 09.09.2020 om informasjonsarbeid.

•

Orienteringssak til UU 28.04.2021
om resultater fra
Studiebarometeret 2020.

•

Egen sak til UU 09.09.2020 (sak
39/2020) om nytt kriteriesett for ekstra
oppfølging.

•

1.6 Arbeide for at studieprogramansvarlige
(SPA) blir godt kjent med rollen sin og
tilhørende oppgaver og ansvar, og
ivaretar dette på en god måte både
overfor universitetsledelse,
fakultetsledelse, emneansvarlige, øvrige
kolleger i fagmiljøet, administrasjonen
og ikke minst studentene.
Dette gjelder også SPA for
doktorgradene.
(Samsvarer med råd 8 fra sakkyndig
komite; arbeide med erfaringsdeling på
tvers i organisasjonen)

•

Behandle egen sak i utvalget om de
aktuelle studieprogrammene, og følge
opp fakultetets arbeid med aktuelle
studieprogram.
Gjennomføre årlig Utdanningsseminar
for alle studieprogramansvarlige (SPA)
og studieledere med fokus på kultur
for kvalitet og aktuelle tema.

Utdanningsseminar avholdt;
• 2019: 2. -3. okt. Steinkjer
• 2020: 14.-15.okt. Saltstraumen,
Bodø

•

Følge opp nytt kriteriesett og egen
orienteringssak til UU høsten 2021
om oppfølging aktuelle
studieprogram.
Arrangere Utdanningsseminar
høsten 2021.

•

Utvikle introduksjonskurs for nye SPA,
som samtidig er oppfriskningskurs for
erfarne SPA. Nettbasert. (under
utvikling)

Orienteringssak på UU møte 10.03.2020
(sak 10/2020). Kurs under utvikling,
men utsatt pga kapasitet i Studieavdelingen.

•

Arrangere første introduksjonskurs
for nye SPA i 2021

•

Gjennomføre temabaserte seminarer
innenfor aktuelle tema. Eksempelvis
internasjonalisering. Gjennomføres
vår. Seminarene dokumenteres, og
skal være tilgjengelig på en eller annen
måte i etterkant (for gjenbruk).

Våren 2019: kurs som var forberedelse
til NOKUT institusjonsbesøk om
kvalitetsarbeid
Våren 2020: kurs blant annet med fokus
på digital undervisning (i regi av KOLT)

•

Videreføre temabaserte kurs/
seminarer i 2021.

•

Formidle /oppfordre til deltakelse
på kurs arrangert av andre eks.
Studenters suksess i høyere
utdanning
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Delmål til mål 1

Utdanningsutvalget vil:
1.7 Arbeide for at akkreditering av nye
studieprogram skjer gjennom en
prosess, som innebærer fokus på god
kvalitet, der også studenter deltar og
ekstern fagekspertise innhentes på
aktuelle områder.
(Samsvarer med råd 6 fra sakkyndig
komite; arbeidslivsrelevans og eksterne
fagpersoner)

1.8 Arbeide for at reakkreditering av
eksisterende studieprogram skjer
gjennom en prosess, som innebærer
fokus på god kvalitet, der også
studenter deltar og ekstern
fagekspertise innhentes på aktuelle
områder.
(Samsvarer med råd 6 fra sakkyndig
komite; arbeidslivsrelevans og eksterne
fagpersoner)

Tilhørende tiltaksplan 2019-2020

Status tiltaksplan pr 31.12.2020 +

Tilhørende tiltaksplan 2021-2022

•

Etablere og oppdatere egen webside
på intranett (ressursside) om
akkreditering og reakkreditering.

Etablert 25.01.2019.
Etter hvert behov for oppdatering.

•

Oppdatere websiden om
akkreditering/reakkreditering før
seminar 24.02.2021.

•

Oppdatere egne retningslinjer for
etablering og akkreditering av nye
studieprogrammer, som innebærer
krav om ekstern fagekspertise.

Nye retningslinjer trådte i kraft fra
06.02.2019.

•

Sak til UU 06.12.2021 om
erfaringer med bruk av ekstern
fagekspertise i akkrediterings- og
reakkrediteringsarbeid.

•

Følge opp akkrediteringsarbeidet på
fakultetene gjennom tidlig tildeling av
saksbehandlere til sentralt UU /
rektor.

Følges opp med tildeling umiddelbart
etter etablering av nytt program.
2019 og 2020: saksbehandlere tildelt

•

Videreføre tidlig tildeling av
saksbehandler.

•

Formidle gode eksempler, både på
enkeltområder og hele akkrediteringssøknader.

Tidligere tilgjengelig på prosjektrom, og
nå tilgjengelig på websiden
Akkreditering og reakkreditering.

•

Videreføre formidling av gode
eksempler, og lage bibliotek på
websiden med alle akkr.saker.

•

Etablere og oppdatere egen webside
på intranett (ressursside) om
akkreditering og reakkreditering.

Etablert 25.01.2019.
Etter hvert behov for oppdatering.

•

Oppdatere websiden om
akkreditering/reakkreditering før
seminar 24.02.2021.

•

Oppdatere egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende
studieprogrammer som innebærer
krav om ekstern fagekspertise.

Nye retningslinjer trådte i kraft fra
06.02.2019. Behov for oppdatering da
selvevaluering utgår fra og med 2021.

•

•

Gjennomføre felles oppstartsamling
for reakkrediteringsarbeidet (28/1-19).

•

•

Følge opp reakkrediteringsarbeidet på
fakultetene gjennom tidlig tildeling av
saksbehandlere til sentralt UU /
rektor.

2019; gjennomført 28. januar
2020; gjennomført 22. januar
2021: gjennomført 24. februar
Følges opp kontinuerlig. Oversikt over
saksbehandlere publisert på websiden
Akkreditering og reakkreditering.

Oppdatere retningslinjene for
reakkreditering i tråd med
erfaringer fra 2019-2020; dvs
selvevaluering utgår. UU sak
60/2020 (møte 09.12.2020)
Endre årlig oppstartseminar
reakkreditering til årlig seminar om
reakkreditering – og akkreditering
Videreføre tidlig tildeling av
saksbehandler.

•

Formidle gode eksempler, både på
enkeltområder og hele
reakkrediteringssøknader.

Tidligere tilgjengelig på prosjektrom, og
nå tilgjengelig på websiden
Akkreditering og reakkreditering.

•

•

Videreføre formidling av gode
eksempler, og lage bibliotek på
websiden med alle reakkrediterings
saker.
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Delmål til mål 1

Utdanningsutvalget vil:
1.9 Arbeide for at også doktorgradene
kvalitetssikres gjennom reakkreditering
med prosess som innebærer fokus på
god kvalitet.

1.10 Arbeide for godt samspill med
fakultetenes lokale Utdanningsutvalg.

Tilhørende tiltaksplan 2019-2020
•

Samarbeide med eller bistå
Forskningsutvalget med
reakkreditering av minst ett
doktorgradsprogram i 2020.

•

Etablere god dialog gjennom fast
representasjon i sentralt UU ved
prodekan utdanning (som leder lokalt
Utdanningsutvalg) og fast observatør
ved sekretær for lokalt UU.
Møteprotokoller utveksles.

Status tiltaksplan pr 31.12.2020

Tilhørende tiltaksplan 2021-2022

Det opplyses at styret har vedtatt
evaluering av ph.d. programmene, der
Bedriftsøkonomi (HHN) evalueres i
2020, Sosiolog i 2021, Akvatisk
biovitenskap i 2022 og Studier av
profesjonspraksis i 2023. UU er
foreløpig ikke påkoblet dette
evalueringsarbeidet.
Møteprotokoller har i liten grad vært
delt mellom Sentralt UU og lokale UU
den senere tid.

•

Foreslår at dette utgår av
handlingsplanen.

•

Gjenoppta rutine med gjensidig
utveksling av møteprotokoller
mellom Sentralt UU og lokale UU .
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Mål 2 – Kvalitet i studieprogramdesign og utdanningsledelse:
Utdanningsutvalget vil arbeide for at alle gradsprogrammer har god kvalitet på studieprogramdesign og fokus på studentenes læringsutbytte både for de enkelte deler av
programmet og helheten.

Delmål til mål 2

Utdanningsutvalget vil:
2.1 Arbeide for at alle gradsprogram har
utdanningsledere, som er genuint opptatt
av kvalitet i utdanning med fokus på
emneansvarlige og studentene
2.2 Arbeide for at alle gradsprogram har
god sammenheng mellom de enkelte
emnene, med god faglig progresjon, og
dersom aktuelt tilbud om faglige
fordypinger/spesialiseringer, som
samlet gir et helthetlig godt studietilbud

2.3 Arbeide for at alle emner har god
sammenheng mellom læringsutbytte,
undervisning og vurdering.

2.4 Arbeide for at studentene møter et
faglig oppdatert studietilbud, der
digitalisering og ny pedagogikk
kombineres med tradisjonell
pedagogikk.
(Samsvarer med råd 11 fra sakkyndig
komite; heve undervisernes kompetanse
innen teknologiske og didaktiske
virkemidler)

Tilhørende tiltaksplan 2019-2020
•

•

•

Samme tiltak som for delmål 1.6
om SPA (dvs. årlige Utdanningsseminar, introduksjonskurs nye
SPA og temabaserte seminarer).
Samme som tiltak til delmål 1.7
om etablering og akkreditering
nye studieprogram og delmål 1.8
om reakkreditering av
eksisterende studieprogram (dvs.
webside, retningslinjer,
oppstartseminar, tildeling
saksbehandler og gode
eksempler).
Samme som tiltak til delmål 1.7
om etablering og akkreditering
nye studieprogram og delmål 1.8
om reakkreditering av
eksisterende studieprogram (jf
ovenfor).

•

Bidra til at undervisere er kjent
med kompetanse og tilbud fra
Kompetansesenter for læring og
teknologi (KOLT);
https://iktblogg.nord.no/about/

•

Kartlegge behovet for og bruken
av digitale løsninger i
undervisningen (utføres av
Nordlandsforskning på oppdrag
fra IT og KOLT), og benytte dette
som grunnlag for videreutvikling
av digitale løsninger.

Status tiltaksplan pr 31.12.2020

Tilhørende tiltaksplan 2021-2022

Se status delmål 1.6.

•
•

Arrangere Utdanningsseminar 2021
Arrangere SPA kurs 2021

Inngår i akkreditering for nye program
og reakkreditering for eksisterende
program (syklus hvert 7.ende år).

•

Dele gode eksempler fra
akkreditering / reakkreditering /
årlig studieplanarbeid eller faglig
utviklingsarbeid.

•

Dele gode eksempler fra
akkreditering / reakkreditering /
årlig studieplanarbeid (eksempelvis
FSV) eller faglig utviklingsarbeid.

•

Videreføre eksisterende kurs og
utvikle nye kurs etter behov –
særlig fokus på studentaktiv læring

•

Samme tiltak som ovenfor.

Sjekkliste for årlig studieplanarbeid for
studieprogramansvarlig publisert på
webside Studieplanarbeid og EpN

Inngår i akkreditering for nye program
og reakkreditering for eksisterende
program (syklus hvert 7.ende år).
Sjekkliste for årlig studieplanarbeid for
emneansvarlig publisert på webside
Studieplanarbeid og EpN
Covid-19 pandemien har medført økt
tilbud og etterspørsel etter kurs i digital
pedagogikk og verktøy innenfor
nettundervisning. En rekke tilbud vår og
høst 2020 samt vår 2021.
Undersøkelse gjennomført nov. 2019 til
mars 2020. UU møte 23.04.2020:
resultater presentert (o.sak 17/2020).
Resultatene benyttes til videreutvikling
av det digitale klasserommet.
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Delmål til mål 2

Utdanningsutvalget vil:
2.5 Arbeide for at studentene opplever
inkludering både i sosialt miljø og
akademisk miljø.

2.6 Arbeide for at gjennomstrømmingen i
gradsprogrammer øker ved at flere
studenter gjennomfører på normert
studietid, alternativt gjennomfører på
fastsatt tid for deltidsstudier.

Tilhørende tiltaksplan 2019-2020
•

•

Samme tiltak som til delmål 1.3
dvs igangsette Mentorordning
for studenter.

Etablere og gjennomføre eget
gjennomstrømmingsprosjekt
(opprinnelig navn; forbedring av
gjennomstrømming på masterprogrammene).

Status tiltaksplan pr 31.12.2020

Tilhørende tiltaksplan 2021-2022

Se status delmål 1.3.

•

Igangsette piloter for
Mentorordning studieåret 20212022.

•

Samordne alle tiltak i regi av
universitetet, studentorganisasjonene og samskipnaden
har overfor studentene, bl.a.;
Velkomsten, Førstesemesterordning, Mentorordning,
Studentassistentordning,
Studentombud.
Fokus på studieprogramdesign
i det årlig studieplanarbeid, tilpasse
studieprogram til målgruppe, følge
opp tilbakemeldinger gjennom
Studiebarometer,
Studieprogramrapport,
Studieprogramråd.

Igangsatt vår 2019. Orienteringssak på
UU møte 10.03.2020. Avsluttet?
Fakultetene skal følge opp data som er
kommet fram gjennom prosjektet.

•
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Mål 3 – Kvalitet i utdanningsfaglig kompetanse:
Utdanningsutvalget vil arbeide for å heve undervisernes utdanningsfaglige kompetanse.

Delmål til mål 3

Utdanningsutvalget vil:
3.1 Arbeide videre med ordning for
Systematisk pedagogisk kompetanseheving hos undervisere, herunder
sikre tilbud om årlige basiskurs og
følge opp slik at alle undervisere
som mangler basiskompetanse har
dette innen 2 år etter tilsetting.
3.2 Arbeide videre med utvikling av og
implementering av dokumentasjon av
pedagogisk arbeid.

Tilhørende tiltaksplan 2019-2020

Status tiltaksplan pr 31.12.2020

Tilhørende tiltaksplan 2021-2022

•

Ta initiativ til økt kapasitet for
Basiskurs UH-ped, slik at målet om
basiskurs innen 2 år etter tilsetting
kan innfris.

Status ukjent, men klar oppfatning om at
det dessverre ikke er økt kapasitet.

•

Orienteringssak til UU høsten 2021
om status Basiskurs UH-ped.

•

Utforme egne utfyllende
bestemmelser om utdanningsfaglig
kompetanse, som grunnlag for
ansettelse og opprykk i
undervisnings- og forskerstillinger
(samarbeid med HR-avdeling.).

•

Revidere egne utfyllende
bestemmelser i tråd med øvrig UHsektor. Avventer resultat fra NOKUT
høring sommer 2020 (purret mars
2021).

•

Utforme pedagogisk CV med
tilhørende veileder (samarbeid med
Personalavdeling, KOLT og
pedagogisk nettverk).
Etablere og igangsette
universitetspedagogisk nettverk.

Utfyllende bestemmelser for Nord
trådte i kraft fra 01.09.2019.
Høringsforslag 07.08.2020 fra NOKUT
om presiseringer i forskrift om
ansettelse og opprykk. Arb.gr. har ut fra
dette vurdert behov for revisjon (av
bestemmelser og veileder).
Mal for for pedagogisk CV er utformet,
og publisert i Personalhåndbok.
Benyttes både ved søknad om opprykk
og ved søknad om merittert underviser.
Nettverk etablert og leder på plass fra
august 2019 til desember 2020
(Elisabeth Suzen). Har gitt innspill til
meritteringsordning, kurs utd.faglig
kompetanse mv. Egen stilling i Studieavdelingen med arbeidsområde
universitetspedagogikk utlyst (frist
28.02.2021).
Utsatt i 2020 pga kapasitet i
Studieavdelingen. Arbeidet igangsatt
februar 2021. Samarbeid mellom
Studieavdeling, KOLT, HR og web.
Universitetspedagogisk nettverk skal
også påkobles.

•

Ta i bruk malen for pedagogisk CV
også i akkrediterings- og
reakkrediteringsarbeid.

•

Videreføre universitetspedagogisk
nettverk.

•

Få på plass i Studieavdelingen egen
stilling med arbeidsområde
universitetspedagogikk.

•

Etablere webside om
utdanningsfaglig kompetanse
første halvdel i 2021, og presentere
overfor UU.

•

•

Etablere og holde oppdatert egen
webside på intranett (ressursside)
om utdanningsfaglig
kompetanse, dokumentasjon av slik
kompetanse, kurstilbud, pedagogisk
nettverk samt oversikt over
aktuelle arbeidsgrupper innenfor
området.
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Delmål til mål 3

Utdanningsutvalget vil:
3.3 Arbeide videre med utvikling av og
implementering av pedagogisk
meritteringsordning

3.4 Arbeide for at alle undervisere har
god kompetanse om IKT i
undervisning og læring

(Samsvarer med råd 11 fra sakkyndig komite;
heve undervisernes kompetanse innen
teknologiske og didaktiske virkemidler)

Tilhørende tiltaksplan 2019-2020
•

Etablere og igangsette
arbeidsgruppe som ferdigstiller
ordning for merittering av
fremragende undervisere, og
implementere ordningen fra 2020.

•

Samme som tiltak som til delmål 2.4
dvs bli kjent med KOLT –
Kompetansesenter for læring og
teknologi.

Status tiltaksplan pr 31.12.2020

Tilhørende tiltaksplan 2021-2022

Pedagogisk nettverk leverte i desember
2019 forslag til meritteringsordning.
Rektor gjorde vedtak 20.12.2019.
Implementering planlagt i 2020, men
utsatt. Første utlysing ute februar 2021
med søknadsfrist 10. mai 2021. Tildeling
planlagt på akademisk årsfest (19.nov)
Se status delmål 2.4.

•

Tildele de første meritterte
underviserne i 2021.

•

Videreføre eksisterende kurs og
utvikle etter behov nye kurs
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Mål 4 – Kvalitet i samspillet med samfunnet
Utdanningsutvalget vil arbeide for større oppmerksomhet på samfunn- og arbeidsliv, og samspill med aktuelle parter for det enkelte studieprogram.

Delmål til mål 4

Utdanningsutvalget vil
4.1 Arbeide for tett kobling til samfunnsog arbeidsliv, som konkret bidrar til
utvikling av studieprogrammene og
derigjennom ettertraktede
kandidater etter endt utdanning.
(Samsvarer med råd 6 fra sakkyndig
komite; arbeidslivsrelevans og eksterne
fagpersoner)

Tilhørende tiltaksplan 2019-2020
•

•

Etablere studieprogramråd for alle
gradsprogrammer og årsstudier med
representanter fra samfunns- og
arbeidsliv (både praksisfeltet og
akademisk nivå).
Etablere felles mandat for
studieprogramråd (rektorvedtak)
etter modell fra eksempelvis NTNU;

Status tiltaksplan pr 31.12.2020

Tilhørende tiltaksplan 2021-2022

Etablert hos FSH i 2018/2019.
UU 23.04.2020 behandlet etablering av
studieprogramråd og mandat, og gav
tilrådning både om etablering og
mandat (sak 16/2020). UU 10.06.2020
fikk orientering om videre arbeid
(orienteringssak 23/2020). Mandat
godkjent av rektor 27.08.2020.

•

Orienteringssak til UU 28.04.2021
om status studieprogramråd,
herunder andel program med/uten
råd, mandat, aktuelle saker

•

Dele erfaringer med tett kobling til
samfunns- og arbeidsliv gjennom
bruk av kombinerte stillinger og
hospitering i praksisfeltet.
Involvere fakultetsledelse og
aktuelle SPA i forkant og etterkant
av møter med RSA -Råd for
samarbeid med arbeidslivet
Gjennom EVU-forum/EVU-samarbeid
utvikle nye eller tilby eksisterende
studieprogrammer tilpasset
konkrete kompetansebehov .
Igangsette Praksisprosjektet våren
2021.
I prosjektet inngår også deltakelse i
den nasjonale Arbeidslivsportalen,
som i hovedsak er en samhandlingsportal for fagperson, student og
praksisstedet i forbindelse med
praksis.

https://innsida.ntnu.no/wiki//wiki/Norsk/Studieprogramr%C3%A5d

•

•

4.2 Arbeide for at studieprogrammer
med obligatorisk praksis har godt
faglig samspill med praksisstedene,
herunder kvalitetssikring på forhånd,
underveis og etter gjennomført
praksis.
(Samsvarer med råd 7 fra sakkyndig
komite; tydeliggjøre krav til kvalitet i
studentenes praksis)
(Samsvarer med råd 8 fra sakkyndig
komite; arbeide med erfaringsdeling på
tvers i organisasjonen)

•

Etablere og igangsette eget
praksisprosjekt for Nord universitet.
(Oppdrag fra rektor med bakgrunn i
dialogmøter med fakultetene vår
2019).

Prosjektet var planlagt igangsatt i 2020,
men utsatt pga kapasitet i
Studieavdelingen og Covid-19
pandemien.

•
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Mål 5 - Kvalitet i internasjonalisering
Utdanningsutvalget vil arbeide for å støtte opp om universitetets strategi for internasjonalisering i utdanning, for å øke kvaliteten på dette området.

Delmål til mål 5

Utdanningsutvalget vil
5.1 Arbeide for at alle gradsprogram har
definert mobilitetsvindu, strategiske
partneravtaler og konkrete tilbud
om utvekslingsopphold som er
faglig(e) relevant(e).
(Samsvarer med råd 8 fra sakkyndig
komite; arbeide med erfaringsdeling på
tvers i organisasjonen)

Tilhørende tiltaksplan 2019-2020
•

Kartlegge gradsprogrammenes
mobilitetsvindu og følge opp der
dette ikke er tilfredsstillende.

•

Publisere utfyllende og god
informasjon på web (programside/
programbeskrivelsen).
Oppfordre til deltakelse på
Internasjonaliseringsseminar for SPA
med flere
Bidra til koordinering mellom sentralt
Utdanningsutvalg og Internasjonalt
utvalg.

•

•

5.2 Arbeide for at både studieprogramansvarlig og studierådgiver kan veilede
og engasjere i forhold til utveksling.

•

•

5.3. Arbeide for at alle gradsprogram
også har definert konkrete faglig(e)
relevant(e) tilbud for innreisende
studenter fra samarbeidspartnere.

•
•

•

Studieprogramansvarlig i særlig grad,
men også studieveileder, må være
godt kjent med partnerinstitusjon(er),
aktuelle fagpersoner og emneportefølje. (Erasmus + for ansatte?).
Studenter som har gjennomført
vellykket utvekslingsopphold
oppfordres til å formidle sine
erfaringer til aktuell studentgruppe
(fysisk /digitalt)
Øke andel emner som undervises på
engelsk.
Utvikle eventuelt øke antall
semesterpakker for innreisende
studenter.
For studieprogram med praksis;
tilrettelegge for praksismuligheter for
innreisende studenter.

Status tiltaksplan pr 31.12.2020

Tilhørende tiltaksplan 2021-2022

Kartlegging utført november 2020, men
ikke presentert UU. Avventet
Internasjonaliseringseringsmeldingen
(orienteringssak til UU 09.12.2020).
Ikke fulgt opp i 2020.

•

Årlige seminar, der første seminar ble
arrangert 03.12.2019. Andre seminar
arrangert høsten 2020
Årlig fellesmøte for Utdanningsutvalg,
Forskningsutvalg, Internasjonalt utvalg;
15.05.2019 og 13.05.2020.
Eget arbeidsutvalg etablert;
Executive Committee
Status ukjent.

•

Status legges fram som egen
orienteringssak til UU.

•

Orienteringssak til UU 17.03.2021
med oppdatert oversikt / status for
mobilitetsvindu og informasjon om
utvekslingsavtaler.
NB: må koordineres med
Internasjonalt utvalg.

•

•

Seminar 2021 gjennomføres i regi
av Enhet for internasjonalisering /
Internasjonalt utvalg.
Gjennomføre årlig fellesmøte i mai
2021. Aktuelle saker; forskningsbasert utdanning, mentorprogram
masterstudenter, NSD forskningsetikk, rapportering tudentoppgaver
Tiltak? Eventuelt utgår fra
handlingsplanen?

Orienteringssak til UU 28.04.2021
om engelskspråklige tilbud;
semesterpakker, emner, praksis,
hele studieprogram
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Mål 6 – Kvalitet i studentenes læringsutbytte etter endt utdanning:
Utdanningsutvalget vil arbeide for å støtte opp om forhold som er viktige for at studentene skal oppleve konkret kvalitet i sine studier ved universitetet.

Delmål til mål 6

Utdanningsutvalget vil
6.1 Arbeide for at studentene er gode
kandidater for arbeids- og samfunnsliv
samt videre utdanning.
(Samsvarer med råd 6 fra sakkyndig
komite; arbeidslivsrelevans og eksterne
fagpersoner)

Tilhørende tiltaksplan 2019-2020

Status tiltaksplan pr 31.12.2020

Tilhørende tiltaksplan 2021-2022

•

Gjennomføre jevnlig kandidatundersøkelser, og melde tilbake
resultater til fakultetsledelse og
studieprogramansvarlige.

Kandidatundersøkelse gjennomført
januar/februar 2020. Resultater
framkommer i orienteringssak til UU
10.03.2020 (sak om gjennomstrømming)

•

Videreføre med ny
kandidatundersøkelse høsten
2021.

•

Etablere studieprogramråd for alle
gradsprogrammer og årsstudier med
representanter fra samfunns- og
arbeidsliv (både praksisfeltet og
akademisk nivå). (identisk med mål 4)

Se status av delmål 4.1 (tett kobling til
samfunns- og arbeidsliv).

•

Videreføre og følge opp
studieprogramråd gjennom status
på UU møte vår 2021 og rett før
årsskiftet.

•

Følge opp LUB studieprogram
gjennom sak til UU høsten 2021.
Sak til UU 28.04.2021 – hvordan
sikre studentene tilbakemelding på
evalueringer og hvordan
dokumentere systematisk
evalueringsarbeid.
Videreføre observatører i UU
Videreføre SFUene som sentrale
deltakere på årlig Utdanningsseminar.
Kurs om studentaktiv undervisning
i regi av SFU Engage tilbys høsten
2021.

6.2 Arbeide for at studentene opplever
nytten av å gi tilbakemelding gjennom
nasjonale og lokale kvalitetsundersøkelser, som bl.a. Studiebarometeret og emneevalueringer.
6.3 Arbeide for at erfaring og forskning
fra universitetets Sentre for
fremragende utdanning (som begge
er et samarbeid med NTNU) kommer
studentene til gode gjennom mer
studentaktiv undervisning.

•

Ved gjennomførte undersøkelser, skal
disse gjennomgås. Det orienteres om
oppfølging og ved behov diskuteres
andre tiltak med studentene.

Status ukjent.

•

•

Workshop med sentrene på
Utdanningsseminaret 2019
(målgruppe studieprogramansvarlige).
Utvikle og gjennomføre ulike kurs om
studentaktiv undervisning, både
fysisk og nettbasert.

Workshop gjennomført 2019.
Fra høsten 2019 har begge SFUene
deltatt som aktive observatører i UU.

•
•

SFU Engage orienterte på UU møte
09.012.2020 om kurs under utvikling.

•

6.4 Arbeide for at alle forhold omkring
eksamen digitaliseres i økende grad.

•

Øke andelen digitale skoleeksamener.
Utvikle og implementere forbedrede
digitale rutiner for innlevering av
eksamensoppgaver, sensorveiledning,
registrering av sensur, gi begrunnelse
for sensur og behandle klage på
sensur.

Status ikke fulgt opp med saker til UU i
2020.

•

•

•

Foreslår at dette utgår av
handlingsplanen.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/01173-53
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 17.03.2021

ÅRSHJUL 2021 FOR UTDANNINGSUTVALGET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar framlagte årshjul for 2021.

Møtedato
17.03.2021
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Saksframstilling
Bakgrunn
Utdanningsutvalget har eget årshjul for hvert kalenderår for faste saker i utvalget. Eksempel på faste
saker er forslag til studiekalender for neste studieår og forslag til plan for reakkreditering, som begge
behandles på utvalgets møte i desember.
I tillegg er oppfølging av utvalgets egen handlingsplan med tiltaksplan er lagt inn i årshjulet;
• reakkrediteringssaker tilhørende rektors plan skal behandles i utvalgets møte i juni (planlagt
reakkreditering skal foregå i vårsemesteret)
• akkreditering av nye studieprogram er lagt til utvalgets møte i oktober eller november
(tilpasset etablering i styret i juni og levering av akkrediteringssøknad medio september)
• øvrige hovedområder i handlingsplanen er fordelt på ulike møter i utvalget.

Vedlegg:
Årshjul 2021 for Utdanningsutvalget
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Årshjul for Utdanningsutvalget (UU)
ved Nord universitet 2021
6. Desember 2021:

• Studiekalender for studieåret 2022-2023
• Plan for reakkreditering 2022
• Oppf. sak 5/21 (møte 9.feb); Avklaring immaterielle
rettigheter til undervisningsmateriale
• Handlingsplan 2019-2022 – status tiltaksplan 2021
• Oppf. handlingsplan; Oppsummering erfaringer med
ekstern fagekspertise i akkreditering og reakkreditering
• OS: Oppf. handlingsplan; status Studieprogramråd
• OS: Referat fra lokale UU

17. November 2021:

• Eventuelt akkreditering nye program fra 2022
• Eventuelle reakkrediteringssaker (utenom plan)
• Oppf. handlingsplan; Internasjonalisering – hva
har skjedd i løpet av 2021?
• OS: Oppf. handlingsplan; Første tildelinger som
merittert underviser
• OS: Oppf. handlingsplan; Oppsummering
Utdanningsseminaret 2021
• OS: Oppf. handlingsplan; status Mentorordning
• OS: Referat fra lokale UU

9. februar 2021:

• Reakkreditering Bachelor i paramedisin (rest 2020)
• Hvordan svare ut LUB om internasjonalisering (start)
• Avklaringer rundt håndtering immaterielle rettigheter til
undervisningsmateriale

•
•
•
•
•

25. Oktober 2021:

• Akkreditering nye program fra 2022
• Oppf. handlingsplan; LUB studieprogram
• Oppf. handlingsplan; Tett kobling til
samfunns- og arbeidsliv
• OS: Oppsummering Utdanningsseminar 2021
• OS: Referat fra lokale UU

14. September 2021:

• Konstituering av nytt utvalg for studieåret 2021-2022
• Oppf. handlingsplan / Utdanningsseminaret 2020);
Forskningsbasert undervisning
• Oppf. handlingsplan; Utdanningsfaglig kompetanse
• Eventuelle reakkrediteringssaker (rest plan 2021)
(eksempelvis Master i Human Resource Management
(HRM), rest fra 2019)
• OS: Referat fra lokale UU

15. Juni 2021:

• Reakkreditering – etter rektors plan for 2021 (7 program)
• Oppf. handlingsplan; Program og dato for
Utdanningsseminaret 2021
• OS: Oppf. handlingsplan; status Mentorordning
(inngåtte kontrakter, opplæring, oppstart mv)
• OS: Referat fra lokale UU

•
•
•

•
•

17. Mars 2021:

Årsrapport 2020
Årshjul 2021
Handlingsplan 2019-2022 med tiltaksplan 2021-2022
Reakkreditering Bachelor i Human Resource
Management (HRM) (opprinnelig plan 2019)
Reakkreditering Årsstudium i personalledelse og
kompetanseutvikling (opprinnelig plan 2019)
OS: Oppf. sak 60/20 (9. des) – Justerte retningslinjer
for reakkreditering
OS: Oppf. handlingsplan; Internasjonalisering mobilitetsvindu og utvekslingsavtaler for
gradsprogram
OS: Arbeidsgruppe immaterielle rettigheter
OS: Referat fra lokale UU

28. April 2021:

• Oppf. handlingsplan /KSS arbeidsgruppe; helhetlig
tidsplan med frister for kvalitetsarbeid herunder
endring på emner etter første gjennomføring
• Oppf. handlingsplan; hvordan sikre studentene tilbakemelding på evaluering og dokumentere systematisk
kvalitetsarbeid
• Oppf. handlingsplan; Utdanningsseminaret 2021 –
programkomité
• Oppf. sak om LUB internasjonalisering (UU 09.02.2021)
• OS: Oppf. handlingsplan; Internasjonalisering –
eng.språklige tilbud (semesterpakker, program, emner)
• OS: Oppf. handlingsplan; status Studieprogramråd
• OS: Oppf. handlingsplan; status Mentorordning
(utlysing, opplæring mv)
• OS: Oppf. handlingsplan; resultater fra
Studiebarometeret 2020
• OS: Referat fra lokale UU
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/03751-11
Levi Gårseth-Nesbakk
Bente Karin Duun
Møtedato
17.03.2021

ETABLERT ARBEIDSGRUPPE FOR VIDERE ARBEID MED INFORMASJON OM
VÅRE STUDIEPROGRAMMER
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Arbeidsgruppen har fått i oppdrag av Utdanningsutvalget å ta en helhetlig gjennomgang av
informasjon om våre studieprogrammer med sikte på å etablere noen felles prosedyrer og
rutiner som kan bidra til å sikre kvaliteten i informasjonen og god tilgjengelighet på
informasjon for alle våre studieprogram.
Utdanningsutvalget har videre presisert at oppdraget skal forstås som å omhandle
A) Informasjon til rekruttering av framtidige studenter
B) Informasjon til eksisterende studenter
Studieprograminformasjon er et vidt begrep og favner mye av det vi gjør i hverdagen ved
universitetet. Alt fra hva en foreleser sier i en undervisningstime, via en e-post som sendes
fra studieveileder, til nettsidene.
Arbeidsgruppen ser at det dermed kan være hensiktsmessig å dele opp arbeidet i to deler,
der første del i stor grad beskriver informasjon til rekruttering av framtidige studenter (A), og
andre del skildrer informasjon til eksisterende studenter (B).
Første del omhandler nord.no og hvordan vi kan kvalitetssikre informasjonen om emner og
studieprogram som presenteres der. Vi har da sett på prosessene som går i forkant av
publisering fra studieporteføljevedtak til publisering av studieprogram og emner på nord.no.
Andre del søker å beskrive hvordan studenter ved Nord universitet mottar og oppsøker
informasjon om sitt studieprogram og sin studiehverdag på en rekke forskjellige måter.
Figuren under illustrerer oppdeling i A og B.

Del 1
Studieprogram- ,studieplan-, og emnesider - > nord.no
Studieinformasjon på nord.no gir informasjon til flere målgrupper. Studieprogramsiden skal
være et markedsføringsredskap for rekruttering av nye studenter, mens studieplansiden i all
hovedsak er en komplett oversikt over helheten og gjennomføringen av studieløpet for
eksisterende studenter, studieveiledere og faglige ansatte på det aktuelle fagområdet. Disse
to sidene er koblet tett opp mot hverandre når det gjelder visning av informasjon og import
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av informasjon fra FS (Felles Studentsystem), herunder studiemodell med tilhørende
emnesider/informasjon.
Studieinformasjonen som foreligger på nord.no er et resultat av studieplanarbeid som
foregår et år i forkant, fra studieportefølje blir vedtatt, til dekanvedtak om endringer og
registreringer i EpN (Emneplanlegging på nett) og FS (Felles Studentsystem).
Prosess for studieplanarbeid
Det foreligger et årshjul hvor det kommer tydelig frem når de ulike fristene i
studieplanarbeidet er. Fakultetene leverer dekanvedtak for bestilling av studieplaner.
Samtidig skal alle emner og studieprogram gjennom EpN for en revidering og
kvalitetskontroll, denne kvalitetskontrollen foregår på ulike nivå utfra hvilken rolle du har i
EpN: emneansvarlig –> studieprogramansvarlig –> fakultetsadministrasjon ->
studieplanteam.
Hvert fakultet har en kontaktperson i studieplanteamet som mottar dekanvedtak og gjør
nødvendige EpN og FS registreringer for fakultetet med bakgrunn i bestillingene.
Etter en gjennomgang av denne prosessen ser man at det er flere ulike dokumenter samt
parallelle prosesser som må sjekkes for å sikre korrekt informasjon:
• Studieportefølje - styrevedtak
• Endringer i studieportefølje - rektorvedtak
• Bestilling/endring av studieplaner - dekanvedtak
• Studieprogram under 60 sp vedtas i lokalt UU og kommer i egne bestillinger
utenom studieportefølje - dekanvedtak
• EVU og BOA - dekanvedtak
• Reakkrediteringsprosesser - rektorvedtak
Man erfarer også at emneansvarlig og studieprogramansvarlig i ulik grad følger opp emnene
og studieprogrammene i EpN. Det er ofte administrativt ansatte som “dytter” emnet eller
programmet gjennom systemet.
Det foreligger i dag en mal på hvordan et studieprogram og et emne skal se ut på nord.no,
det skal inneholde faste kollapser – utvidbare felt med samme overskrifter (infotagger i FS).
Studieplanteamet/Kommunikasjon har utarbeidet en veiledning på iNord. Denne inneholder
en oversikt over alle kollapser med en skriveveiledning og denne sammenfaller med
hvordan EpN er bygd opp. Det ligger også forslag til standardtekster - der hvor det er aktuelt.
Som eksempel kan nevnes Emneevaluering hvor man har stort sett samme informasjon på
alle emner uavhengig av fagfelt.
Man erfarer at det er ulikt hvordan emneansvarlig/studieprogramansvarlig tolker
informasjonen som skal/bør legges inn og det er ulik grad av kvalitetssikring av denne
informasjonen på fakultetene.
Om malen, de ulike kollapsene man har valgt å ha, dekker den informasjonen potensielle
søkere/studenter har behov for er det ikke gjort noen undersøkelser på i denne omgang.
Prosess for å få studieinformasjon ut på nord.no
For at studieinformasjonen som ligger i FS skal bli tilgjengelig på nord.no, kjøres det en stor
synk/import av ny studieportefølje fra FS til nord.no i starten av januar hvert år. For at denne
informasjonen til enhver tid skal være så oppdatert som mulig i forhold til nødvendige
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endringer som gjøres i FS, går det daglig synk/import av studieinformasjon fra FS til nord.no
på inneværende studieportefølje/kull. Rettelser på tidligere kull må gjøres
gjennom enkeltvis manuelle synker mot FS.
For at informasjonen på de enkelte studieprogramsidene på nord.no skal være så komplette,
tilgjengelige og søkbare som mulig (både på våre egne nettsider og gjennom Google), må det
legges inn tilleggsinformasjon av de enkelte webansvarlige på fakultetene direkte i
publiseringsløsningen. Dagens publiseringsløsning (Sharepoint 2019) er imidlertid lite
fleksibel. Publisering i løsningen tar generelt mye tid og er lite brukervennlig. I tillegg til at
datamaterialet fra FS er komplekst, har publiseringsløsningen en del begrensninger i
hvordan man kan bruke data fra FS. Dette medfører at data i FS må tilpasses
publiseringsverktøyet og vi får dårligere kvalitet på FS data.

Forslag til videre arbeid og forbedringer
Mange av rammene for å få til gode prosesser er på plass, men arbeidsgruppen ser for seg
noen tiltak som kan sikre kvaliteten på en bedre måte:
• EpN må tydeligere inn i prosessene
o Bør være hovedverktøyet i prosesser rundt studieplanarbeid
o Bør være med i kurs for
nytilsatte/emneansvarlige/studieprogramansvarlige
• Reakkrediteringsprosesser bør være avsluttet før studieplanarbeidet
• Felles mal for dekanvedtak
o Sikre lik informasjon på bestillingene uavhengig av fakultet og
saksbehandler
• En tydeligere presisering av rolle og ansvar i studieplanarbeidet
o Fakultet
▪ Studieprogramansvarlig
▪ Emne-ansvarlig
▪ Administrasjon
o Studieplanteam
Punkter som bør vurderes nærmere:
• Gjennomgang av informasjon på nettsider- gjennomfør brukerundersøkelse for å
sikre at informasjon oppleves som dekkende for studenter og søkere
• Om nettsidene fortsatt skal skille mellom Studieprogram/markedsføringssider og
studieplansider
• Om det skal være egne infotagger i FS/EpN for markedsføring
• Bør man ha en egen moderator for å kvalitetssikre tekstlig innhold på
studieprograminformasjon, slik at innholdet er godt nok fra et faglig perspektiv og
samtidig egnet for nett?
• Avklare hovedansvar for tekstlig innhold – hvem har myndighet?
Med bakgrunn i at dagens publiseringsløsning for nord.no har en del tekniske
svakheter og skal fases ut av Microsoft, skal det våren 2021 settes i gang
et webprosjekt hvor hovedmålet er implementering av ny og mer
funksjonell/brukervennlig publiseringsløsning.
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Del 2
Studentene mottar og oppsøker informasjon
Studiebarometeret inneholder spørsmål om tilgjengeligheten på informasjon om
studieprogrammet og kvaliteten på informasjon om studieprogrammet. Disse spørsmålene
inngår i dimensjonen «Organisering av studieprogrammet» sammen med spørsmål om den
administrative tilretteleggingen av studieprogrammet, samt den faglige sammenhengen
mellom emnene i studieprogrammet.
Svarene på spørsmål om tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet og
kvaliteten på informasjon om studieprogrammet varierer mellom studiesteder ved Nord
universitet, mellom fakulteter og internt på fakulteter.
Samme utdanningsprogram tilbudt flere steder har også ulik score. Eksempelvis har
grunnskolelærerutdanning master 5-10 en score på 3,3 et studiested, og 4,0 et annet
studiested (spørsmålet om kvaliteten på informasjon i Studiebarometeret 2020).
De sprikende resultatene i Studiebarometeret indikerer at studentenes svar er påvirket av
mange faktorer. Dette harmonerer med den reelle situasjonen, fordi
studentene oppsøker og mottar informasjon på en rekke måter og i en rekke kanaler:

Nr Kanal

1

Canvas

2

Facebook

3

4

5

6

Forbedring
er og
endringer
Strømlinjef
Læringsstøtte Godt verktøy, men brukes ulikt mellom ormeog
verktøy
fagpersoner
systematise
re bruken
Hva

Bruk i dag

Informasjon
og dialog

Brukes A) Som kommunikasjonskanal
mellom Nord og studenter, og B) For
dialog mellom studenter

Kommunikasj
ons- og
Teams (Zoom)
Digital undervisning
samarbeidspl
attform
Samling
nord.no/student avressuser for Hyppig brukt inngangsport
studenter
nord.no Hvert enkelt
Må ha oppdatert, relevant og attraktiv
studieprogramside studiums
informasjon
/studieplanside nettside
Autoritativ
nord.no/koronavir side for
Nyhetssaker, informasjonsartikler og
us
koronainform annen informasjon
asjon ved

Se del 1
dette
notatet.
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Nord
universitet.

7

SMS

8

Epost til grupper
av studenter

9

Direkte kontakt
med ansatt

10 Studentweb

11 TimeEdit

12

Viktig
informasjon
som må ut
raskt. Mest Hyppig brukt våren 2020
fra FS, noe fra
beredskapssys
temet CIM.
PolicyViktig
vurdering
informasjon I dag brukes både stud-adresse og privat av hvilke
studentene epostadresse
epostadres
bør kjenne til
se som skal
brukes?
Ulike former
for direkte
kontakt
Fundamentalt
Semesterregistrering,
for å kunne
oppmeldinger, sensur,kontaktopplysnin
være
ger,karakterutskrift mm
student.
Timeplan

Digipost/ordinær
Vedtak
post

13 StudentiNord

14 Infoskjermen Go

Plakater,
15 klistermerker og
info-skjermer

Studentene får vedtak og andre svar på
søknader

Studentsamsk Boligtjeneste, kantinetilbud, psykisk
ipnaden
helse
Aktivitetskalender.
Appen er
tilgjengelig i
Bodø,
Levanger,
Steinkjer og
Mo
Informasjon
om
smittevern

Hyppig brukt ifadderoperiode. Noen
fakultet bruker også denne.

Betydelig brukt etter mars 2020

Canvas, Facebook og Teams er kanaler/verktøy som har mulighet for dialog mellom
studenter, og mellom studenter og ansatte. Mens Canvas og Teams er kanaler som Nord
universitet tilbyr, har bruken av Facebook som kanal for kommunikasjon mellom studenter
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vokst frem organisk.
Studentene er erfarne brukere av Facebook, og det er en kanal de bruker til daglig. Dermed
er det naturlig å bruke Facebook også i studiesammenheng. I noen Facebook-grupper er
fagansatte medlemmer og deltar sammen med studentene, mens i andre Facebook-grupper
er det kun studenter som er medlemmer.
Nettsiden nord.no er navet i all kommunikasjon ved Nord universitet. For studentene er
nord.no/student er helt sentral side, fordi de der finner innganger til alle systemer og
verktøy de trenger som student. Hvert enkelt studium ved Nord universitet har også en
studieprogramside og en studieplanside.
Fra starten av universitetets håndtering av covid-19-pandemien har Nord universitet gitt
overordnet informasjon om situasjonen til studentene gjennom ulike digitale kanaler. Vi har
hele veien henvist til nord.no/koronavirus og Canvas for mer informasjon.
Universitetet bruker både SMS og epost til mindre og større grupper av studenter.
Direkte kontakt med ansatte ved Nord universitet er en viktig kilde til informasjon for
studentene. Dette kan være i form av epost, telefon eller fysiske møter i eller utenfor
undervisningssammenheng.
Studentinord har også en sentral rolle i studentenes liv gjennom boligtjeneste, kantiner og
tjenester innen psykisk helse. I tillegg brukes appen “Infoskjermen Go" i betydelig grad,
særlig i fadderperioden, ved fire av Nords studiesteder.
Forslag til videre arbeid og forbedringer
Våren 2021 skal det settes i gang et webprosjekt hvor hovedmålet er implementering av ny
og mer funksjonell/brukervennlig publiseringsløsning.
En del av et slikt arbeid vil være å forbedre Nord universitets kommunikasjon med studenter
i løp gjennom gode, integrerte løsninger med utgangspunkt i brukerinvolvering og analyse.
Kanalene som studentene mottar og oppsøker informasjon i, er dels formelle kanaler
universitetet i alle tilfeller vil måtte bruke, dels uformelle kanaler som gjennom praktisk bruk
viser seg formålstjenlige for studentene. Parallelt med webprosjektet bør det gjøres
vurderinger av retningslinjer/kjøreregler/anbefalinger av hvilken kanal som skal ha
hovedvekt på en gitt type informasjon. Også dette arbeidet bør ha vekt på brukerinvolvering
og analyse. Studentene forholder seg i dag til en rekke kanaler og verktøy, og universitetet
bør tilstrebe seg forenklinger og tydeliggjøringer til beste for studentene.
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Saksgang
Utdanningsutvalget 17.03.2021

Møtedato
17.03.2021

RETNINGSLINJER FOR REAKKREDITERING AV EKSISTERENDE
STUDIEPROGRAMMER - JUSTERT AV REKTOR 27.02.2021
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitet har egne retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogram. Disse
innebærer at studieprogrammer over 30 studiepoeng skal reakkrediteres hvert 7. ende år. Dette er
universitetets egen periodiske kontroll med kvaliteten på studieprogrammene, og inngår som en del
av kvalitetssikringssystemet.
Retningslinjene for reakkreditering ble første gang godkjent av rektor 29.12.2016.
Senere er retningslinjene justert;
• første gang gjennom rektorvedtak 17/01202-6 den 29.12.2017 - hvor bestemmelser om
reakkreditering som følge av faglig utviklingsarbeid / større endringer ble tatt inn
• andre gang gjennom rektorvedtak 17/01202-9 den 06.02.2019 - hvor bestemmelser om
ekstern fagekspertise og selvevaluering ble tatt inn
Det vises til Utdanningsutvalgets sak 60/2020 fra møte 09.12.2020 hvor utvalget drøftet erfaringer
akkrediterings- og reakkrediteringsarbeid i perioden 2017-2020. Følgende ble oppsummert fra i
protokollen fra møtet;
•
•
•
•
•

•
•
•

Sakene er omfattende og komplekse, og det bør vurderes kursing for studentene ved nytt
verv.
Bør se på om så lang tekst er nødvendig og om tabeller med oversikter som er blitt mye
lengre etter hvert kan forenkles. Bør se på om strukturen kan gjøres enklere for lettere få
oversikt.
Når endring er på grunn av nye nasjonale rammer bør dette fremkomme tidlig i saken av
hensyn til den som skal lese saken.
Mindre bagatellmessige rettinger i søknaden bør være avklart og rettet før saken går til
behandling i Utdanningsutvalget.
Arbeidet med akkreditering/ reakkreditering er veldig bra på den måte at en lærer mye både
på fakultet, studieprogramansvarlige og i fagmiljøet. Utfordring at det er veldig tidkrevende
og at mer av denne tiden burde vært brukt med fokus på kvalitet av studiet i forhold til det vi
leverer til studenten i klasserommet.
Bør være tidligere ute med faglig utviklingsarbeid slik at dette kommer i forkant av prosessen,
noe som vil gi fagmiljøet nye muligheter og større tidsramme. Viktig at også emneansvarlige
er inkludert i prosessen.
Nye forskrifter og rammeplaner kan medføre at mye må endres og i den sammenheng få kort
tid til prosessen.
Flere punkter kunne vært tatt med for kontroll som eksempelvis tilstrekkelig antall studenter,
minimum 20 kandidater på hvert studieprogram i forhold til læringsmiljø osv.

Utdanningsutvalget gjorde slikt vedtak i saken;
Utdanningsutvalget ber prorektor utdanning ta med seg innspill gitt i møtet om erfaringer
med akkrediterings- og reakkrediteringsarbeidet, og oppdatere praktisk gjennomføring etter
dette og ved behov oversende til rektor endring av retningslinjer.
Fra Studieavdelingens side er det samlet erfaringer med selvevaluering, som ikke ble omtalt noe
videre i utvalgets drøfting. Det er i perioden 2019-2020 gjennomført flere reakkrediteringsprosesser
med selvevaluering. Disse prosessene har i sum ikke fungert godt nok, selv om enkelte fakultet har
gjennomført gode prosesser. Studieavdelingen har fremmet forslag overfor rektor om at
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selvevaluering utgår, rett og slett fordi det sannsynligvis disse ikke er tilfredsstillende dokumentasjon
i forhold til Studietilsynsforskriften.
I tillegg har Studieavdelingen fremmet forslag overfor rektor om at det ekstern fagekspertise skal
trekkes inn i reakkrediteringsprosessene. Dette følger av Studiekvalitetsforskriftens kapittel 2 om
internt system for kvalitetssikring for universiteter og høyskoler, § 2-1 (2) Krav til systematisk
kvalitetsarbeid;
Institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine.
Representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, som er
relevante for studietilbudet, skal bidra i evalueringene. Evalueringsresultatene skal være
offentlige.
Rektor gjorde følgende vedtak lørdag 27.02.2021 om retningslinjene for reakkreditering;
Rektor godkjenner framlagt forslag til justerte retningslinjer med følgende endringer;
• Forenklet prosess med selvevaluering utgår (opprinnelig punkt 7 og nevnt også i punkt 5).
• Ekstern fagekspertise skal trekkes inn i reakkrediteringsarbeidet (flyttes fra opprinnelig
punkt 7 til siste del av punkt 6).
Vedlagt følger retningslinjene før rektors endringer og oppdaterte retningslinjer.

Vedlegg:
Retningslinjer for reakkreditering – gjeldende fra 06.02.2019
Retningslinjer for reakkreditering – gjeldende fra 27.02.2021

jer for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer - justert av rektor 27.02.2021 - 17/01202-15 Retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer - justert av rektor 27.02.2021 : Retningslinjer for reakkreditering - av 06.02.2019

RETNINGSLINJER FOR REAKKREDITERING AV EKSISTERENDE STUDIEPROGRAMMER VED NORD UNIVERSITET
Fastsatt av gjennom rektorvedtak 17/01202-2 den 29. desember 2016. Justert første gang gjennom
rektorvedtak 17/01202-6 den 29. desember 2017 (tatt inn bestemmelser om reakkreditering som følge av
utviklingsarbeid/endringer). Justert andre gang gjennom rektorvedtak 17/01202-9 den 06.02.2019 (tatt inn
bestemmelser om selvevaluering og ekstern fagekspertise).Retningslinjene inngår som en del av
universitetet kvalitetssikringssystem.

1. Alle eksisterende studieprogram over 30 studiepoeng skal reakkrediteres innenfor en syv års
syklus. Studieprogram som har gjennomgått tilsyn eller nasjonal evaluering av NOKUT, og fra
denne fått godkjenning tilsvarende akkreditering, vurderes som reakkreditert.
2. Dekan ved det enkelte fakultet har ansvar for å utarbeide en syvårsplan for reakkreditering
av fakultetets studieprogram. Fakultetsplanene godkjennes av rektor etter behandling i det
sentrale Utdanningsutvalget.
3. Planene for reakkreditering kan endres av dekan og rektor etter behov, etter ny behandling i
Utdanningsutvalget.
4. Studieprogram kan prioriteres for reakkreditering uavhengig av vedtatt plan, hvis det
framkommer indikasjoner på at en reakkreditering er nødvending. Dette besluttes av rektor i
samråd med dekan ved fakultetet som er ansvarlig for det aktuelle studieprogrammet, etter
behandling i Utdanningsutvalget.
5. Ved endring av studieplan til studieprogram som følge av faglig utviklingsarbeid, endring i
studieprogrammets fagmiljø, rammebetingelser mv, kan fakultetet melde inn studieprogram
for vurdering i forhold til reakkreditering. Det foretas da en selvevaluering, se punkt 7
nedenfor. Etter dialog med prorektor for utdanning og studiedirektøren, legges saken fram
for rektor, som beslutter hvorvidt reakkreditering er nødvendig eller ikke i aktuelt tilfelle.
Sentralt Utdanningsutvalg informeres om beslutningen. I vurderingen vektlegges grad av
endring i;
•
•
•
•
•

Studieprogrammets læringsutbytte
Studieprogrammets faglig innhold og oppbygging (studieprogramdesignet)
Studieprogrammets organisering, eksempelvis til/fra tverrfakultært
Studieprogrammets antall studiepoeng, eksempelvis mer enn 50 prosent endring
Studieprogrammets fagmiljø, eksempelvis mer enn 50 prosent endring

6. Reakkreditering gis med utgangspunkt i de samme kriteriene som akkreditering av nye
studieprogram: Kunnskapsdepartementets og NOKUTs til enhver tid gjeldende bestemmelser
for akkreditering av studieprogram (første, andre og tredje syklus).
7. Reakkreditering av et studieprogram skal innledes med en selvevaluering fra det ansvarlige
fakultet om programmets status i forhold til eksisterende nasjonale kvalitetskrav. På
bakgrunn av dette bestemmes hvilket omfang en reakkreditering skal ha, herunder om
ekstern fagekspertise skal trekkes inn. Selvevalueringen skal bestå av en gjennomgang i
henhold til bestemmelsene i Studietilsynsforskriftens kapittel 2, og en kort oppsummering av
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status og tilrådning om den videre reakkrediteringsprosessen. Tilrådingen om videre prosess
godkjennes av prorektor for utdanning.
8. Hvis et eksisterende studieprogram ikke oppfyller kriteriene for akkreditering, skal rektor gi
det ansvarlige fakultet ved dekan inntil ett års frist til å rette opp manglene knyttet til
studieprogrammet. Unntaksvis kan rektor i særskilte tilfeller gi lenger frist.
9. Hvis et studieprogram etter fristen ikke kan oppfylle kriteriene for akkreditering, skal rektor,
enten a) stanse opptak til studieprogrammet til kriteriene er oppfylt, eller b) legge fram sak
for universitetsstyret om nedlegging av studieprogrammet.
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RETNINGSLINJER FOR REAKKREDITERING AV EKSISTERENDE STUDIEPROGRAMMER VED NORD UNIVERSITET
Fastsatt av gjennom rektorvedtak 17/01202-2 den 29. desember 2016. Justert første gang gjennom
rektorvedtak 17/01202-6 den 29. desember 2017 (tatt inn bestemmelser om reakkreditering som følge av
utviklingsarbeid/endringer). Justert andre gang gjennom rektorvedtak 17/01202-9 den 06.02.2019 (tatt inn
bestemmelser om selvevaluering og ekstern fagekspertise).Retningslinjene inngår som en del av
universitetet kvalitetssikringssystem. Justert tredje gang 27. februar 2021 (bestemmelser om
selvevaluering tatt ut og bestemmelser om ekstern fagekspertise flyttet til punkt 6).

1. Alle eksisterende studieprogram over 30 studiepoeng skal reakkrediteres innenfor en syv års
syklus. Studieprogram som har gjennomgått tilsyn eller nasjonal evaluering av NOKUT, og fra
denne fått godkjenning tilsvarende akkreditering, vurderes som reakkreditert.
2. Dekan ved det enkelte fakultet har ansvar for å utarbeide en syvårsplan for reakkreditering
av fakultetets studieprogram. Fakultetsplanene godkjennes av rektor etter behandling i det
sentrale Utdanningsutvalget.
3. Planene for reakkreditering kan endres av dekan og rektor etter behov, etter ny behandling i
Utdanningsutvalget.
4. Studieprogram kan prioriteres for reakkreditering uavhengig av vedtatt plan, hvis det
framkommer indikasjoner på at en reakkreditering er nødvending. Dette besluttes av rektor i
samråd med dekan ved fakultetet som er ansvarlig for det aktuelle studieprogrammet, etter
behandling i Utdanningsutvalget.
5. Ved endring av studieplan til studieprogram som følge av faglig utviklingsarbeid, endring i
studieprogrammets fagmiljø, rammebetingelser mv, kan fakultetet melde inn studieprogram
for vurdering i forhold til reakkreditering. Etter dialog med prorektor for utdanning og
studiedirektøren, legges saken fram for rektor, som beslutter hvorvidt reakkreditering er
nødvendig eller ikke i aktuelt tilfelle. Sentralt Utdanningsutvalg informeres om beslutningen.
I vurderingen vektlegges grad av endring i;
•
•
•
•
•

Studieprogrammets læringsutbytte
Studieprogrammets faglig innhold og oppbygging (studieprogramdesignet)
Studieprogrammets organisering, eksempelvis til/fra tverrfakultært
Studieprogrammets antall studiepoeng, eksempelvis mer enn 50 prosent endring
Studieprogrammets fagmiljø, eksempelvis mer enn 50 prosent endring

6. Reakkreditering gis med utgangspunkt i de samme kriteriene som akkreditering av nye
studieprogram: Kunnskapsdepartementets og NOKUTs til enhver tid gjeldende bestemmelser
for akkreditering av studieprogram (første, andre og tredje syklus). Ekstern fagekspertise skal
trekkes inn i reakkrediteringsarbeidet.
7. Hvis et eksisterende studieprogram ikke oppfyller kriteriene for akkreditering, skal rektor gi
det ansvarlige fakultet ved dekan inntil ett års frist til å rette opp manglene knyttet til
studieprogrammet. Unntaksvis kan rektor i særskilte tilfeller gi lenger frist.
8. Hvis et studieprogram etter fristen ikke kan oppfylle kriteriene for akkreditering, skal rektor,
enten a) stanse opptak til studieprogrammet til kriteriene er oppfylt, eller b) legge fram sak
for universitetsstyret om nedlegging av studieprogrammet.
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Utdanningsutvalget 17.03.2021

Møtedato
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INTERNASJONAL STUDENTMOBILITET - DIKU-UTLYSINGER VÅREN 2021 (2
STK); FOR SAMARBEID MED DET GLOBALE SØR OG FOR
PROFESJONSUTDANNINGER
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Det vises til orienteringssak 46/2020, som ble lagt fram på utvalgets møte 9. desember 2020, om
Stortingsmelding 7 (2020-2021) om internasjonal studentmobilitet;
Meld. St. 7 (2020–2021) (regjeringen.no)

Videre vises til følgende pressemeldinger fra regjeringen tidlig i mars, med tilhørende utlysinger hos
Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning);

01.03.2021: Regjeringa vil at fleire studentar frå det globale sør skal kome på utveksling
I pressemeldingen opplyses at det blir lyst ut 170 millioner til prosjekter for å fremme
studentutveksling gjennom NORPART-programmet. NORPART er partnerskapsprogram for globalt
akademisk samarbeid, som består av langsiktig akademisk samarbeid og gjensidig studentutveksling
mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og utvalgte partnerland i det globale sør (40 utvalgte
land). Programmet bidrar til utveksling av studenter fra partnere som en allerede samarbeider med.
Søknadsfristen er 27. mai 2021 kl 12.00 – les mer om utlysingen på lenken foran (Diku).

02.03.2021: Regjeringa vil gjere det enklare å dra på utveksling for studentar i
profesjonsutdanningane;
I pressemeldingen opplyses at regjeringen vil bruke minst 27 millioner på økt studentmobilitet innen
blant annet helse- og sosialutdanninger. Regjeringen har som mål at flere studenter skal ta hele eller
deler av utdanningen i utlandet. Midlene rettes mot pilotprosjekter for utveksling i 3-årige
profesjonsutdanninger, eksempelvis barnehagelærer-, sykepleier- og sosialarbeider- utdanninger.
Hvert prosjekt kan støttes med inntil 3 millioner.
Søknadsfristen er også her 27. mai kl 12.00 – les mer om utlysingen på lenken foran (Diku).
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KVALITET I INTERNASJONALISERING - MOBILITETSVINDU I
GRADSPROGRAMMER OG TILHØRENDE UTVEKSLINGSAVTALER
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Det vises til Utdanningsutvalgets møte 09.12.2020 og orienteringssak 46/2020, hvor Stortingsmelding
7 (2020-2021) Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning ble lagt fram. Her framgår blant
annet at;
Regjeringen forventer at institusjonene strukturerer alle sine studieprogrammer med klart
definerte mobilitetsvinduer, også profesjonsutdanningene.
Mobilitetsvindu beskrives slik i meldingen;
«det at det legges inn en definert periode i strukturen i et studieprogram som kan brukes til å
ta et studieopphold i utlandet.»
I tillegg vises til Utdanningsutvalgets Handlingsplan for perioden 2019-2022 med tilhørende
tiltaksplan for siste halvdel av 4-års perioden, som legges fram for utvalget i dette møtet. Handlingsplanen har eget mål om kvalitet i internasjonalisering og delmål om definerte mobilitetsvindu og
strategiske partneravtaler for faglig relevante utvekslingsopphold for studenter i gradsprogram,
jamfør utklipp fra handlingsplanen nedenfor;

I denne saken legges fram oversikt over mobilitetsvindu og utvekslingsavtaler for gradsprogrammene
ved Nord universitet. Informasjonen er hentet fra web 08.03.2021, og inneholder følgende
vurdering;
• Grønt når mobilitetsvindu og konkrete utvekslingsmuligheter er beskrevet
• Gult når en av delene mangler eller når informasjon er for lite konkret
• Rødt når det ikke finnes beskrivelse verken av mobilitetsvindu og konkrete
utvekslingsmuligheter
Lenke til Internasjonaliseringsmeldingen her; Meld. St. 7 (2020–2021) (regjeringen.no)

Vedlegg:
Oversikt gradsprogrammer med mobilitetsvindu - samlet pr fakultet 08.03.2021
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Oversikt gradsprogrammer med mobilitetsvindu –
dvs. definert plass i studieprogrammet til utveksling (og innveksling) pr. 8. mars 2021
Fak

Bachelorprogram

J/N

Plassering mobilitetsvindu

Samarbeidspartnere / utveksl.land

Lenke til studieprogramside

FBA

Animal Science

JA

Kosice, Slovakia

https://www.nord.no/no/studier/animal-sciencebachelor#&acd=StudyAbroadHeader

Biologi

JA

Fellesgrad, 4.-6. semester
gjennomføres i utlandet
15 uker praksisopphold,
tredje studieår (1 eller 2
semestre)

https://www.nord.no/no/studier/biologibachelor#&acd=StudyAbroadHeader

Dyrepleie

JA

15 uker praksis, 6. semester

Havbruksdrift og
ledelse
Husdyrfag - velferd og
produksjon
Naturforvaltning

JA

15 uker praksis, 4. semester

JA

4. semester

JA

4. semester

Oversikt over 43
utvekslingspartnere; India, Japan,
Kina, Sør-Korea, Russland (3 stk),
Australia (3 stk), New Zealand,
Canada (6 stk), Frankrike (4 stk),
Nederland (2 stk), Spania (3 stk),
Tyskland (3 stk), Ungarn, USA (7
stk), Danmark, Island, Italia,
Portugal, Skottland, Sverige
Fortrinnsvis Storbritannia eller
Belgia
Danmark, Skottland, Canada, New
Zealand særlig aktuelt
Sverige, Nederland og USA særlig
aktuelt
17 partnerinstitusjoner i 9 land
listet opp.

Fak

Masterprogram

J/N

Plassering mobilitetsvindu

Samarbeidspartnere / utveksl.land

Lenke til studieprogramside

FBA

Biovitenskap

?

29 partnerinstitusjoner i 16 land
listet opp.

https://www.nord.no/no/studier/biologi-akvakulturmaster#&acd=StudyAbroadHeader

Nordisk master i
bærekraftig
produksjon og
utnyttelse av marine
bioressurser

JA

Det gis informasjon om
muligheten for utreise, men
ikke hvilket semester som er
egnet.
Nordisk samarbeidsgrad,
studentene må minimum ta
30 stp. ved én av de øvrige
samarbeidspartnerne.

3 partnere; Sverige (1 stk.) og Island
(2 stk.)

https://www.nord.no/no/studier/nordisk-master-ibarekraftig-utnyttelse-og-produksjon-av-marinebioressurser

1

https://www.nord.no/no/studier/dyrepleiebachelor#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/havbruksdrift-ogledelse-bachelor#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/husdyrfag-velferd-ogproduksjonbachelorgradsstudium#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/naturforvaltningbachelorgradsstudium#&acd=StudyAbroadHeader
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Fak

Bachelorprogram

J/N

Plassering mobilitetsvindu

Samarbeidspartnere / utveksl.land

Lenke til studieprogramside

FLU

Barnehagelærerutdanning
(Fire varianter: heltid,
heltid samlingsbasert,
deltid og deltid
arbeidsplassbasert med
samisk profil)

?

Studie- eller
praksisopphold i 5.
semester (heltid) og 7.
semester (deltid).

Ingen konkret informasjon om land eller
samarbeidspartnere.

https://www.nord.no/no/studier/barnehagelarerutdanningbachelor#&acd=StudyAbroadHeader

Engelsk

JA

5. eller 6. semester

Eksempelvis Japan eller USA

Faglærerutdanning i
musikk
Idrettsvitenskap

?

3. eller 4. semester

?

Lulesamisk språk 1

?

Musikkpedagog og
formidler i Kulturskolen
Teaterproduksjon og
skuespillerfag

?

Trening

?

Ett eller to semestre, det er
ikke oppgitt hvilket
semester som egner seg.
Ingen konkret informasjon
om egnet semester.
4. eller 5. semester, ev.
bacheloroppgaven.
Det er opplyst at
utdanningen gjennomføres
i nær relasjon til
internasjonale teatermiljø
og at det kan bli
gjennomført studietur til
utlandet, men det
foreligger ingen konkret
informasjon om utveksling.
3. semester

Ingen konkret informasjon om land eller
samarbeidspartnere.
Ingen konkret informasjon om land eller
samarbeidspartnere.

Yrkesfaglærer

?

Ikke opptak i 2021.

https://www.nord.no/no/studier/barnehagelarer-nett-ogsamlingsbasert-bachelor
https://www.nord.no/no/studier/barnehagelarerutdanningbachelor-arbeidsplassbasert#&acd=StudyAbroadHeader

NEI

5. semester

https://www.nord.no/no/studier/barnehagelarerutdanningbachelor-deltid#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/engelskbachelor#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/musikk-faglarerutdanningbachelorgradsstudium-levanger#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/idrettssvitenskapbachelorgradsstudium#&acd=StudyAbroadHeader

Samarbeidsavtale med universitet i Sverige
og Canada
Ingen konkret informasjon om land eller
samarbeidspartnere.
Ingen konkret informasjon om land eller
samarbeidspartnere.

https://www.nord.no/no/studier/bachelor-i-lulesamisksprak#&acd=StudyAbroadHeader

Ingen konkret informasjon om land eller
samarbeidspartnere
Ingen konkret informasjon om land eller
samarbeidspartnere

https://www.nord.no/no/studier/treningbachelor#&acd=StudyAbroadHeader

2

https://www.nord.no/no/studier/musikkpedagog-og-formidler-ikulturskolen-bachelorgradsstudiumlevanger#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/bachelor-i-teaterproduksjon-ogskuespillerfag#&acd=StudyAbroadHeader

https://www.nord.no/no/studier/bacheloryrkesfaglarer#&acd=StudyAbroadHeader
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3

Fak

Masterprogram

J/N

Plassering mobilitetsvindu

Samarbeidspartnere / utveksl.land

Lenke til studieprogramside

FLU

Grunnskolelærerutdanning master 1-7
(campus og samling)

JA

5. semester

5 partnere særlig anbefalt; Finland (2 stk),
USA, Latvia, Østerrike

https://www.nord.no/no/studier/grunnskolelarerutdanning-1-7trinn-5-arig-master#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/grunnskolelarerutdanning-1-7trinn-5-arig-master-samlingsbasert

Grunnskolelærerutdanning master 5-10
(campus og samling)

JA

Kroppsøving og
idrettsvitenskap
Lektorutdanning i
kroppsøving og idrettsfag
Logopedi

?

Lulesamisk grunnskole
lærerutdanning master
1-7 2
Tilpassa opplæring

JA

Musikk og
ensembleledelse

NEI

Praktisk kunnskap 3

?

Sørsamisk grunnskolelærerutdanning master
1-7

JA

Ikke opptak i 2021.
Ikke opptak i 2021.

JA

?
NEI

5. semester

Hele eller deler av
masteroppgaven
Ett eller to semester.
5. semester særlig anbefalt
3. semester

5 partnere særlig anbefalt; Finland (2 stk),
USA, Latvia, Østerrike
Ingen konkret informasjon om land eller
samarbeidspartnere.
1 partner særlig anbefalt; England

Ingen konkret informasjon om land eller
samarbeidspartnere
5. semester
3 partnere særlig anbefalt; Canada (2 stk) og
Australia. I tillegg Finland (2 stk), USA, Latvia,
Østerrike
Ingen konkret informasjon Ingen konkret informasjon.
om egnet semester.
«Det tilrettelegges for at deler av studiet
kan gjennomføres ved utenlandsopphold.»
«Siden studiet er samlingsbasert, og blant annet retter seg mot studenter
som er ute i arbeidsmarkedet allerede, vil konvensjonell studentmobilitet
være uaktuell for flere av våre fremtidige studenter.»
Ett studieår, ikke nærmere 1 partner anbefalt; Sverige
definert
5. semester
3 partnere særlig anbefalt; Canada (2 stk) og
Australia. I tillegg Finland (2 stk), USA, Latvia,
Østerrike

3

https://www.nord.no/no/studier/grunnskolelarerutdanning-1-7trinn-5-arig-master-samlingsbasert-Levanger
https://www.nord.no/no/studier/grunnskolelarerutdanning-5-10trinn-5-arig-master#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/grunnskolelarerutdanning-5-10trinn-5-arig-master-samlingsbasert#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/kroppsovings-ogidrettsvitenskap-mastergradsstudium#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/lektorutdanning-i-kroppsovingog-idrettsfag#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/master-ilogopedi#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/lulesamiskgrunnskolelarerutdanning-master-17#&acd=StudyAbroadHeader&acd=55490841-4179-b703-5761e2946e00f6cd
https://www.nord.no/no/studier/master-i-tilpassaopplaring#&acd=StudyAbroadHeader

https://www.nord.no/no/studier/musikkmaster#&acd=StudyAbroadHeader

https://www.nord.no/no/studier/master-i-praktiskkunnskap#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/sorsamiskgrunnskolelarerutdanning-master-1-7#&acd=StudyAbroadHeader
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Fak

Bachelorprogram

J/N

Plassering mobilitetsvindu

Samarbeidspartnere / utveksl.land

Lenke til studieprogramside

FSV

Barnevern

?

Ingen konkret informasjon om land eller
samarbeidspartnere.

https://www.nord.no/no/studier/barnevern-barnevernspedagogbachelor#&acd=StudyAbroadHeader

Film og TV produksjon

?
JA

Historie

JA

Human Resource
Management (HRM)
Internasjonale relasjoner

JA

Journalistikk

JA

Erasmus+ utvekslingsavtale med partner i
England (1 stk) og Nederland (2 stk)
Erasmus-avtale med partner i Sverige, i
tillegg avtaler med partnere i Canada og
USA.
2 partnere særlig anbefalt; Canada og
Tsjekkia
5 partnere særlig anbefalt; USA, Nederland,
Australia, Sør-Korea, Canada (2 stk.)
Særlig anbefalte partnere; Tyskland, Canada,
Russland, Nederland
Avtale med Gøteborg universitet, Sverige

https://www.nord.no/no/studier/film-og-tv-produksjonbachelor#&acd=StudyAbroadHeader

Geografi

5. semester er
utvekslingssemester,
eventuelt praksis i 4.
semester
Ingen konkret informasjon
om egnet semester.
4. semester

Ledelse, politikk og
bærekraft

?

4. semester

Nordområde- og nordlige
studier
Sosialt arbeid
(heltid eller deltid)

JA

4. semester anbefalt

?
JA

5. semester (heltid) og 7.
semester (deltid),
eventuelt praksis i 4. og 6.
semester.
5. semester anbefalt

?

Ingen konkret informasjon
om egnet semester.

Sosiologi og
samfunnsanalyse
Spill og
opplevelsesteknologi

JA

Inntil 2 semestre,
5. og/eller 6. semester
5. semester
Inntil 2 semestre,
4. og/eller 5. semester
4. eller 5. semester

Ingen konkret informasjon om land eller
samarbeidspartnere, henviser bare til at
fakultetet har flere utvekslingsavtaler.
4 partnere særlig anbefalt; Russland, Canada
(2 stk), USA
Ingen konkret informasjon om land eller
samarbeidspartnere.

https://www.nord.no/no/studier/geografibachelor#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/historiebachelor#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/human-resource-managementbachelor-hrm#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/bachelor-i-internasjonalerelasjoner#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/journalistikkbachelor#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/ledelse-politikk-barekraftbachelor#&acd=StudyAbroadHeader

https://www.nord.no/no/studier/nordomradestudierbachelor#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/sosialt-arbeid-sosionombachelor#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/sosialt-arbeid-sosionombachelor-deltid#&acd=StudyAbroadHeader

4 partnere særlig anbefalt; Sverige, Canada,
USA, Danmark
Erasmus+ utvekslingsavtale; Spania (2 stk.),
England, Nederland (2 stk.)

4

https://www.nord.no/no/studier/sosiologi-og-samfunnsanalysebachelor#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/spill-og-opplevelsesteknologibachelor#&acd=StudyAbroadHeader
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Fak

FSV

Masterprogram
Human Resource
Management (HRM)
Kunnskapsledelse

J/N
Nei

Samfunnsvitenskap

?

Lektorutdanning i
samfunnsfag

JA

?

Plassering mobilitetsvindu
Ingen konkret informasjon
om egnet semester.
Ingen konkret informasjon
om egnet semester.
2. semester mest aktuelt
4. semester mest aktuelt

Samarbeidspartnere / utveksl.land
Ingen konkret informasjon om land eller
samarbeidspartnere.
2 avtaler; Danmark og USA.

Lenke til studieprogramside

Ingen konkret informasjon om land eller
samarbeidspartnere.
6 partnere særlig anbefalt; Tyskland, Canada
(2 stk), USA, Australia, Russland

https://www.nord.no/no/studier/master-isamfunnsvitenskap#&acd=StudyAbroadHeader

5

https://www.nord.no/no/studier/human-resource-managementerfaringsbasert-master#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/master-ikunnskapsledelse#&acd=StudyAbroadHeader

https://www.nord.no/no/studier/lektorutdanning-isamfunnsfag#&acd=StudyAbroadHeader
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Fak

Bachelorprogram

J/N

Plassering mobilitetsvindu

Samarbeidspartnere / utveksl.land

Lenke til studieprogramside

FSH

Farmasi
(heltid)
Paramedisin
(heltid)
Sykepleie
(heltid og deltid)

?

5. semester

https://www.nord.no/no/studier/bachelor-ifarmasi#&acd=StudyAbroadHeader

JA

6. semester

Ingen konkret informasjon om land eller
samarbeidspartnere.
Utveksling til samarbeidspartner i Finland.

JA

4. eller 5. semester

Samarbeider med «rundt 30 institusjoner i Asia,
Europa og USA»

https://www.nord.no/no/studier/sykepleiebachelor#&acd=StudyAbroadHeader

Vernepleie
(heltid og deltid)

JA

4. semester anbefalt

3 land listet opp; USA, Danmark, Madagaskar
(sistnevnte gjelder kun heltidsstudiet)

https://www.nord.no/no/student/studieplaner/baparad#&
acd=Utenlandsopphold-header

https://www.nord.no/no/studier/sykepleie-bachelordeltid#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/vernepleierutdanningbachelor#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/vernepleierutdanningbachelor-deltid#&acd=StudyAbroadHeader

Fak

Masterprogram

J/N

Plassering mobilitetsvindu

Samarbeidspartnere / utveksl.land

Lenke til studieprogramside

FSH

Helsevitenskap

?

4. semester

https://www.nord.no/no/studier/helsevitenskapmaster#&acd=StudyAbroadHeader

Klinisk sykepleie

?

Spesialsykepleie

NEI

Ingen konkret informasjon
om hvilket semester som
er egnet/tilrettelagt.
Ingen konkret informasjon
om hvilket semester som
er egnet/tilrettelagt.

Ingen konkret informasjon om land eller
samarbeidspartnere.
Kun henvisning til Nords generelle
utvekslingsmuligheter.
«Fakultetet jobber med å få på plass avtaler om
internasjonal utveksling»

https://www.nord.no/no/studier/master-ispesialsykepleie#&acd=StudyAbroadHeader

6

https://www.nord.no/no/studier/master-i-klinisksykepleie#&acd=StudyAbroadHeader
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Fak

Bachelorprogram

J/N

Plassering mobilitetsvindu

HHN

Eiendomsmegling

NEI

Ikke anbefalt utveksling da 2. og 3. studieår er spesifikt ift. norske lover og regler

Internasjonal
markedsføring

JA

Praksis eller studier
5. og/eller 6. semester
anbefalt

Regnskap 4

?

4. semester

Trafikkpedagogikk og
trafikksikkerhet 5
Økonomi og ledelse

NEI

Økonomi, digitalisering
og forretningsutvikling

JA

Ingen konkret informasjon
om egnet semester.
5. og/eller 6. semester
egner seg best
5. og/eller 6. semester
egner seg best

Fak

Masterprogram

J/N

HHN

Beredskap og
kriseledelse
Global ledelse

4
5

JA

Samarbeidspartnere / utveksl.land
20 partnere særlig anbefalt; Spania, Frankrike,
Nederland (2 stk), Skottland, Australia (3 stk), New
Zealand, Canada (3 stk), Kina, Japan, Russland, SørKorea, USA (4 stk)
Ingen konkret informasjon om land eller
samarbeidspartnere.
2 avtaler inngått; Finland og Estland

Lenke til studieprogramside
https://www.nord.no/no/studier/eiendomsmeglingbachelor#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/internasjonal-markedsforingbachelor#&acd=StudyAbroadHeader

https://www.nord.no/no/studier/regnskapbachelor#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/trafikkpedagogikkbachelorgradsstudium#&acd=StudyAbroadHeader

4 partnere særlig egnet; Frankrike, Tyskland,
Nederland, Canada
4 partnere særlig anbefalt; Frankrike, Tyskland,
Nederland, Canada

https://www.nord.no/no/studier/okonomi-og-ledelsebachelor#&acd=StudyAbroadHeader

Plassering mobilitetsvindu

Samarbeidspartnere / utveksl.land

Lenke til studieprogramside

JA

3. semester

Én partner særlig anbefalt; Finland

https://www.nord.no/no/studier/master-i-beredskap-ogkriseledelse#&acd=StudyAbroadHeader

JA

3. semester

https://www.nord.no/no/studier/global-ledelsemsc#&acd=StudyAbroadHeader

MBA i strategi og
ledelse
MBA i teknologiledelse

NEI

Regnskap og revisjon
(MRR)
Siviløkonom / Master of
Science in Business

JA

Ingen konkret informasjon
om egnet semester.
Ingen konkret informasjon
om egnet semester.
3. semester

Partnerskapsprogram Moskva eller Shanghai. Viser
i tillegg til Nords øvrige partnerskapsuniversiteter.
Ingen konkret informasjon om land eller
samarbeidspartnere.
Ingen konkret informasjon om land eller
samarbeidspartnere.
Én partner særlig anbefalt; Tyskland.

Både 2-årig og 5-årig:
3. semester

5 partnere særlig anbefalt; Frankrike, Irland,
Tyskland, USA, Australia.

https://www.nord.no/no/studier/sivilokonom-master-ofscience-in-business#&acd=StudyAbroadHeader

Ikke opptak.
Ikke opptak i 2021.

NEI

JA

7

https://www.nord.no/no/studier/okonomi-digitaliseringforretningsutvikling-bachelor#&acd=StudyAbroadHeader

https://www.nord.no/no/studier/mba-i-strategi-ogledelse#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/mba-iteknologiledelse#&acd=StudyAbroadHeader
https://www.nord.no/no/studier/master-i-regnskap-ogrevisjon#&acd=StudyAbroadHeader

https://www.nord.no/no/studier/business-(master-of-science3-2)-sivilokonom#&acd=StudyAbroadHea
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/01508-4
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 17.03.21

Møtedato
17.03.2021

ARBEIDSGRUPPE - AVKLARINGER HÅNDTERING AV IMMATERIELLE
RETTIGHETER TIL UNDERVISNINGSMATERIALE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar informasjon om arbeidsgruppe til orientering.

materielle rettigheter til undervisningsmateriale - 17/01508-4 Arbeidsgruppe - avklaringer håndtering av immaterielle rettigheter til undervisningsmateriale : Arbeidsgruppe - avklaringer håndtering av immaterielle rettigheter til undervisningsmateriale

Sammendrag
Skriv her.

Saksframstilling
Bakgrunn
I Utdanningsutvalgets møte 09.02.21 sak 5/21 ble det vedtatt nedsatt arbeidsgruppe for
avklaringer håndtering av immaterielle rettigheter til undervisningsmateriale. I tillegg til
Torill Irene Kringen (stab) oppfordret prorektor i møtet å melde seg til deltakelse i denne
arbeidsgruppen, her meldte Gabriel N. Brunvoll (studentrepresentant) seg. Videre ble det
sendt ut e-post til prodekaner utdanning med invitasjon til å finne kandidater til
arbeidsgruppen, med svarfrist 1. mars 21.
Innen svarfrist 1. mars har vi fått meldt inn følgende representanter:
Fra FSV: Eivind Junker
Fra HHN: Hassa Pedersen
Fra øvrige fakulteter er ikke meldt inn noen representanter.
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Utvalg: Lokalt utdanningsutvalg ved Handelshøgskolen
Møte nr: 8/2020
Møtested: Teams
Dato: 25.11.2020
Til stede:
Navn
June Borge Doornich
Anneke S. Leenheer
Rikke Mo Veie
Hanne Stokvik
Sissel With Stephansen
Vivi Marie Lademoe Storsletten
Natalia Andreassen
Øyvind Hansen
Frode Soelberg
Wenche Kristin Aarseth
Siri Jakobsen
Anders Parmann
Torstein Gustavsen
Henrik Holm Tvinnereim
Rune Magne Olsen Opdahl
Bjørn-Willy Åmo
Synne Hansen

Funksjon
Leder UU-HHN, prodekan utdanning
Studiestedskoordinator Mo i Rana
Leder trafikkutdanning
SPA Bachelor i økonomi og ledelse
SPA Bachelor regnskap og Master regnskap og revisjon
SPA MSc in Global ledelse
SPA Master i beredskap og kriseledelse
SPA Bachelor i digital økonomi og organisasjon
SPA Internasjonal markedsføring
Leder MBA
SPA MBA i teknologiledelse
SPA Bachelor i eiendomsmegling
Studiestedskoordinator Steinkjer
Student
SPA Bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling
SPA MSc in Business
Student

Forfall:
Navn
David Aleksander Bjørsvik
Ståle Lødemel

Funksjon
Student
SPA Trafikklærer
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61/2020 Vedtakssak: Godkjenning av innkalling og referat
Vedtak
Referat fra møtet 2. november 2020 innkallingen til møtet 26. november 2020 godkjennes.

62/2020 Vedtakssak: Endring krav til omfang av masteroppgaver ved HHN
Utvalget ble bedt om å komme med innstill til om omfangskravet til masteroppgaven bør reduseres,
og om det bør være ulike krav til et gruppearbeid enn et individuelt arbeid. Det ble presentert
argumentasjon for foreslått endring av leder for utvalget supplert av SPA for MSc in Business.
Tematikken har også vært diskutert på de erfaringsbaserte masterprogrammene, der flere av
veilederne har tydelige meninger om dette.
Det ble påpekt at omfangskravet i masteroppgaven skal være veiledende, og at det ikke nødvendigvis
må være så stramme rammer i kravene. Det kan omformuleres slik at det i større grad oppfattes som
overordnede råd om omfang, enn absolutte krav til antall ord/sider. Det var ikke enighet om at det
skulle settes et absolutt maksantall med sider i omfangskravet, men utvalget mente at ordlyden bør
kunne endres slik at studentene ikke oppfatter retningslinjene som et minimumskrav til antall side.
Noen oppgaver vil kunne kreve en dybde som vil kunne resultere i en lengde utover maksnormen. Å
sette et veldig bastant sidetall vil være begrensende for vurderinger inne de ulike fagområdene.
Det ble påpekt at det er viktig at sensurveiledning samsvarer med masteroppgaveveiledningen og
den informasjonen studentene får, spesielt når veileder framover ikke kan være intern sensor (på
grunn av endring i forskrift).
Det ble også diskutert påpekt at det bør være en viss sammenheng med krav til bachelor- og
masteroppgaver. Dersom man tenker å redusere omfangskravet ved masteroppgaver, må det
vurderes om det er nødvendig med reduksjon i krav til bacheloroppgaver.
Vedtak
UU-HHN ber om at alle studieprogramansvarlige for masterprogram evaluerer og eventuelt redigerer
kravet til omfanget av en masteroppgave som skrives som en monografi i allerede utformet veileder
ved HHN. SPA for Bachelor i økonomi og ledelse inkluderes i prosessen.

63/2020 Vedtakssak: Retningslinjer for bruk av bestått/ikke bestått ved
Handelshøgskolen
Utvalget diskuterte foreslåtte retningslinjer og hadde følgende innspill (gitt i blått):

Retningslinjer for bruk av bestått/ikke bestått som eneste tellende vurderingsuttrykk
(endelig karakter) på emner ved Handelshøgskolen:
•

Bruken av vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått skal normalt begrenses til
innførings- og metodeemner. Herunder omfattes emner som består av flere
fagområder, der resultater er komplekse og krever en helhetlig vurdering med
utgangspunkt i profesjonelt skjønn og kvalitative kriterier, samt emner med høy grad
av praksis. Første setning er klar og tydelig, men samtidig er ikke praksisemner nevnt
her, men i stedet i neste setning. Praksisemner er av de mest naturlige emner for
bruk av dette karakteruttrykket. Andre setning av dette punktet er noe diffus.
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•

Vurderingsuttrykket skal ikke anvendes på emner som inngår i bachelorprogram,
eller masterprogram som ikke er erfaringsbaserte. Utvalget mente man bør se på
helheten i studieprogram, hvor mange emner det totalt sett er forsvarlig å benytte
bestått/ikke bestått. Dette vil variere, da blant annet bachelor ved trafikk er det mye
praksis emner som skal ha bestått/ikke bestått. Hovedregelen bør fortsatt være at
det benyttes karaktertuttrykket A-F på de aller fleste emner. Søkere må heller ikke
oppleve det som en ulempe ved at mange emner med bestått/ikke bestått gjør det
vanskelige å oppnå et høyt karaktersnitt.

•

Vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått skal vurdere om studentene oppfyller
kravene til læringsutbyttet på emnet som et uttrykt som et kvalitativt mål. Krav til
bestått karakter er derfor når: Kandidaten har oppnådd kravene til læringsutbytte og
viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse. Dette begrunnes i NKR
som fastsetter at læringsutbyttet er «det utbyttet alle kandidater skal ha for å få
ståkarakter» og at «gradering av prestasjonen til en student skjer gjennom
karaktersystemet». Nivået av bestått bør kunne vurderes av den enkelte
emneansvarlige. Henvisning til NKR og formalia bør fjernes.

•

Vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått skal ikke knyttes til eller sammenlignes med
gradert karakterskala med vurderingsuttrykkene A-F. Det skal derfor ikke formidles til
studentene at bestått tilsvarer en aktuell bokstavkarakter. Samtidig kan grensen
mellom bestått/ikke bestått settes høyere enn mellom E og F. Litt motstridende
ordlyd om sammenligning mellom de to typene karakteruttrykk. Henvisning til NKR
og formalia bør fjernes.

•

Kravet til bestått karakter i det enkelte emne må beskrives for studentene i forkant
av eksamen og på selve eksamensoppgaven med konkretisering av absolutte krav for
bestått, samt at selve vurderingen (poengskala eller vurderingsskjema) bør gjøres
kjent for stundene gjennom sensurveiledning. Det bør ikke være så absolutte krav i
sensorveiledningen at man kan få en formell feil dersom de generelt gjeldende
kravene til sensorveiledning overholdes. Utvalget så ingen grunn til å presisere
strengere krav til sensorveiledning, da det også i dag benyttes mye bestått/ikke
bestått på enkelte eksamensavviklinger, uten at det ligger andre krav til
sensorveiledning der. Det oppleves også som motstridende å legge strengere krav til
sensorveiledningen for emner som man i første punkt sier kan være av en slik art at
man ofte må anvende skjønn. Henvisning til NKR og formalia bør fjernes.

Utvalget ba om at retningslinjene ble forenklet og at henvisninger til NKR ble fjernet.
Vedtak
Retningslinjer for bruk av karakteruttrykket bestått/ikke bestått ved Handelshøgskolen redigeres
etter tilbakemeldinger fra utvalget og behandles i neste møte.
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64/2020 Vedtakssak: Studieplan 2021/22 Årsstudium i økonomi og ledelse
og Bachelor i økonomi og ledelse
Det ble informert om at ECO2010 Kollektivt entreprenørskap for bærekraft (10 sp) fortsatt er noe
under utredning, og skal sees i sammenheng med ECO2009 Bærekraft i praksis (7,5). Disse emnene
inkluderes derfor ikke i dekanvedtaket med studieplanen, men det utformes et supplerende vedtak
når de siste avklaringene er på plass.
Utvalget ber om at emneansvarlig for FIN2007 Finans gjør en ny vurdering av kravet om at
arbeidskravene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Utvalget anbefaler at det i stedet
settes krav til fullførte arbeidskrav for å få endelig karakter i emnet.
Emneansvarlige for FIN2012 Innføring i økonometri, FIN2010 Renter og Derivater og ECO2
Makroøkonomi og finansmarkeder bes oppdatere læringsutbyttebeskrivelsen slik at det samsvarer
med bachelornivå i NKR.
Utvalget diskuterte også om bachelor- og masterveiledning og tilhørende sensurveiledninger bør
være tilgjengelige på universitetets nettsider.
Vedtak
• UU-HHN innstiller til dekan å godkjenne videreføring og opprettelse av ny studieplan for
Årsstudium i økonomi og ledelse, Bachelor i økonomi og ledelse samt de første tre årene av
den femårige utdanningen MSc in Business, som beskrevet i saksframlegg.
• SPA Bachelor i økonomi og ledelse bes utarbeide retningslinjer for valgemner.
Emneansvarlige for de nye emnene FIN2012 Innføring i økonometri, FIN2010 Renter og
Derivater og ECO2 Makroøkonomi og finansmarkeder bes oppdatere
læringsutbyttebeskrivelsen slik at det samsvarer med bachelornivå i NKR.
• UU-HHN ber om at det tas en dialog med emneansvarlig for FIN2007 Finans for å vurdere
nødvendigheten av at arbeidskravene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.
• Opprettelse av emnet ECO2010 Kollektivt entreprenørskap for bærekraft utsettes til endelige
avklaringer er på plass.

65/2020 Vedtakssak: Studieplan 2021/22 Årsstudium i luftfartsledelse
Vedtak
UU-HHN innstiller til dekan å godkjenne videreføring og opprettelse av ny studieplan for Årsstudium i
luftfartsledelse, som beskrevet i saksframlegg.

66/2020 Vedtakssak: Studieplan 2021/22 MSc in Business / Siviløkonom
Det ble gitt en orientering i foreslåtte endringer i studieplanen. Opprinnelig foreslått endring på
emnet VT308E Vitenskapsteori og metode er ikke lenger inkludert.
Obligatoriske deltagelse i emnet ENT5005 Innovasjon i offentlig sektor godkjennes ikke, da det det
skal være svært gode grunner for at dette skal benyttes.
Vedtak
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•

•
•

Emneansvarlige for ENT5000 Perspektiver på innovasjon og entreprenørskap, FIN5000
Økonometri og ORG5000 Innovasjon og endringsprosesser og ENT5005 Innovasjon i offentlig
sektor bes oppdatere læringsutbyttebeskrivelsen slik at det samsvarer med masternivå i NKR.
Obligatoriske deltagelse i emnet ENT5005 Innovasjon i offentlig sektor godkjennes ikke.
UU-HHN innstiller til dekan å godkjenne videreføring og opprettelse av ny studieplan for MSc
in Business (2 år), som beskrevet i saksframlegg. Endringene implementeres også det
femårige løpet av programmet.

67/2020 Orienteringssak: Læringsmiljøutvalget ved Nord universitet
Læringsmiljøet ledes annet hvert år av prodekan utdanning og annet hvert år av studentleder.
Innværende studieår ledes det av studentene. For ikke å unødig belaste en student i
eksamensperioden, ble denne orienteringssaken utsatt til et møte tidlig i vårsemesteret. Leder av
læringsmiljøet vil da orientere om arbeidet til utvalget.
Vedtak
Saken utsettes til neste møte

68/2020 Orienteringssak: Kvalitetsindikatorer Handelshøgskolen
Det ble gitt en rask gjennomgang av relevante kvalitetsindikatorer for Handelshøgskolen, som var
vedlagt innkallingen.
Vedtak
Saken tas til orientering.

69/2020 Orienteringssak: Dekanvedtak vedrørende utdanning
Det ble gitt en kort orientering av vedtakene fattet av dekan vedrørende utdanning siden forrige
møte i UU-HHN, som de framgikk fra innkallingen.
Vedtak
Saken tas til orientering.
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Utvalg: Lokalt utdanningsutvalg ved Handelshøgskolen
Møte nr: 1/2021
Møtested: Teams
Dato: 18.2.2021
Til stede:
Navn
June Borge Doornich
Rikke Mo Veie
Vivi Marie Lademoe Storsletten
Siri Jakobsen
Jorunn Grande
Ingebjørg Vestrum
Henrik Holm Tvinnereim
David Aleksander Bjørsvik
Synne Hansen

Funksjon
Prodekan utdanning (leder UU-HHN)
Studieteamleder trafikkfag (nestleder UU-HHN)
Studieteamleder vitenskapelige masterprogram
Studieteamleder erfaringsbaserte masterprogram
Studieteamleder bachelorprogram
Representant Engage
Student
Student
Student

Forfall:
Navn

Funksjon
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1/2021 Vedtakssak: Konstituering Utdanningsutvalget ved HHN
Sammensetningen av utvalget ble raskt gjennomgått.
Ingebjørg Vestrum er faglig koordinator på Engang. Engage er Center for Engaged Education throught
Entrepreneurship. Senteret jobber med at det skal benyttes entreprenørskap som læringsmetode, og
at studenter skal utdannes til å bli endringsagenter. Engage er et senter på tvers av hele universitetet
og et samarbeid med NTNU.
Vedtak
Utdanningsutvalget ved HHN konstituerer seg for året 2021 med følgende sammensetning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prodekan utdanning (leder UU-HHN) - June Borge Doornich
Studieteamleder trafikkfag (nestleder UU-HHN) - Rikke Mo Veie
Studieteamleder erfaringsbaserte masterprogram - Siri Jakobsen
Studieteamleder vitenskapelige masterprogram - Vivi Marie Lademoe Storsletten
Studieteamleder bachelorprogram - Jorunn Grande
Studieteamleder EVU- og oppdragsstudier - Ikke oppnevnt
Representant fra Engage - Ingebjørg Vestrum
Leder av internasjonalt utvalg ved HHN - Ikke oppnevnt
Student - David Aleksander Bjørsvik
Student - Henrik Holm Tvinnereim
Student - Synne Hansen

2/2021 Vedtakssak: Godkjenning innkalling og referat
Vedtak
Referat fra møtet 2. november 2020 og innkallingen til møtet 18. februar 2021 godkjennes.

3/2021 Vedtakssak: Årshjul og møtekalender
Møtet i mars var satt til påsken, og flyttes derfor noen få dager. Møteplanen for våren
for utvalget våren 2021 blir dermed som følgende:
Torsdag 18. februar
Mandag 25. mars 09.00 - 11.30
Torsdag 22. april 12.00 - 14.30
Torsdag 20. mai 12.00 - 14.30
Årshjulet for 2021 ble gjennomgått. Følgende saker inngår blant de som skal behandles:
Fakultetet er i utredningsfasen for tre studieprogram; en bachelor innen
bioøkonomi/sirkulærøkonomi, en erfaringsbasert master i samfunnssikkerhet og venture creation
master.
MSc in Business er signalisert endringer i studieplanen, uten at det er avklart hvor store endringer
det blir. Programmet er designet for ca 130 studenter, mens de siste to årene har det vært ca 60
studenter.
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Fakultetet reakkrediterer to program i år: MBA i strategi og ledelse og Bachelor i internasjonal
markedsføring.
Kvalitetsrapporten; det er satt ned en arbeidsgruppe for å se på strategiske måleparametre.
Det ble diskutert at UU-HHN bør få en orientering fra avholdte programråd. Det legges til i
novembermøtet i årshjulet.
Vedtak
Møteplan for våren 2021 godkjennes, med fire møter. Årshjul 2021 for UU-HHN godkjennes.

3/2021 Vedtakssak: Studieprogramteam ved HHN
Utvalget diskuterte de foreslåtte arbeidsområdene. Ordet «dialog» gikk igjen to ganger i første punkt
på anvarsområder, og beholdes kun en gang, ellers ble det ikke foreslått noen endringer.
Det ble spilt inn at det kan være hensiktsmessig å trekke studentene inn i noen teammøter, avhengig
av tematikk som skal behandles. Både studenter og eksterne representanter deltar gjennom
programrådene.
Det vil nok ta litt tid å plassere oppgaver i de ulike rollene og hva som skal behandles i teamene.
Målet er at det skal holdes møter en gang i måneden, dersom man har saker som det er behov for å
ta opp. Årshjulet er derfor ganske åpent satt opp på noen av møtene. Teamene står ganske fritt til å
legge til relevante diskusjonssaker.
Det ble diskutert hvem som skal være sekretær for programteamene, og om det naturlig er en av
studieveilederne. Det ble også forslått at det lages en mal for referatene.
Vedtak

Årshjul 2021 Studieprogramteam ved Handelshøgskolen godkjennes. Følgende
Arbeidsområder for studieprogram og studieteamledere ved Handelshøgskolen godkjennes:
Arbeidsområder studieprogramteam og studieteamleder
Sammensetning:
• Studieprogramteamene er satt sammen av studieprogramansvarlige for
utdanningsprogrammer på tilsvarende utdanningsnivå eller utdanningsområder. Teamene
ledes av utnevnt studieteamleder.
• Studieteamleder koordinerer og gjennomfører møter i studieprogramteamene.
• Studieteamleder sitter som representant for studieprogramteamene i utdanningsutvalget
ved Handelshøgskolen.
Ansvarsområder:
• Studieprogramteamet er et forum for dialog om kvalitetshevende tiltak og utvikling gjennom
faglig samspill og erfaringsutveksling.
• Studieprogramteamet skal fremme refleksjon og innsikt omkring studentens læringsmiljø og
læringsbane.
• Det holdes normalt månedlige møter med kortfattet skriftlig oppsummering uten formelle
vedtak.
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•
•
•
•

Studieprogramteamene skal drøfte mulige eksternfinansierte prosjekter for kvalitet og
aktivitetsutvikling i studieprogrammene.
Studieprogramteamene skal fremme internasjonalisering som en integrert del av
studieprogrammene.
Årshjulet utformes med utgangspunkt i saker som må behandles av Utdanningsutvalget ved
HHN og utviklingsområder som defineres av studieprogramteamene selv.
Normalt avholdes studieprogramsrådsmøter i mars og/eller august. Referat fra
studieprogramsrådsmøter presenteres for diskusjon i studieprogramteamene.

4/2021 Vedtakssak: Studiebarometeret – resultater fra høst 2020
Det var relativ lav svarprosent ved Studiebarometeret, både ved HHN og Nord. Resultatene for
Handelshøgskolen er svært gode.
Studentene spilte inn at Relevans og tilknytning til arbeidslivet burde arbeides med for å få en høyere
score, da det er en viktig parameter. Resultatet fra høsten 2020 kanskje til dels forklares ved at HHS
ikke har hatt muligheten til å holde arrangement som Karrieredagen, bedriftspresentasjoner etc. En
måte å bidra til dette punktet, er å hente inn gjesteforelesere som viser litt hvordan de selv arbeider i
løpet av dagene, og ikke bare som ordinære forelesere med presentasjon av pensum.
Digitale verktøy er et annet punkt som ligger ganske lavt. Det gis ikke opplæring i Excel, som er et
svært relevant verktøy i arbeidslivet. For eksempel ble det på regnskap hentet inn en representant
som hadde opplæring i Power Office. Dette opplevde studentene som svært givende.
Faglig og sosialt læringsmiljø er et bredt område som spiller inn på mange andre områder, som også
scorer noe lavt. Studentene spilte inn at det å få en bedre fungerende tillitsvalgtordning kan være et
moment som bidrar til økning her.
Tilbakemelding og veiledning scorer ganske lavt. Dette kan henge sammen med det faglige og sosiale
læringsmiljøet og det som oppleves som manglende relevansen til næringslivet. Siden disse
områdene henger såpass tett sammen, vil arbeid med disse kunne innvirke bredt.
Arbeidet med forbedring av spesifikke områder kan gjøres på flere nivå; på emnenivå ved å gjøre
tiltak som gjesteforelesere og emneansvarlige som tar større ansvar å integrere programvare inn i
emnene. Studieprogramansvarlige og studieprogramteamene kan diskutere en del felles erfaringer
og slik komme med tiltak. Handelshøgskolen overordnet kan bidra, for eksempel med
Karrieredagene. Studentene og studentforeningene kan bidra.
Det ble spilt inn at indikatorene fra Studiebarometeret kan peke på viktige forbedringsområder, men
man må være viktig å ikke bare fokusere på disse områdene.
På området Relevans mot arbeidslivet vil det variere en del på programmene hva som er naturlig å
gjøre, og hvor tydelig definert oppgavene i arbeidslivet er. For noen av programmene, som Master i
Global ledelse, vil det også være viktig at studentene skal forme arbeidslivet når de fullfører.
Handelshøgskolen scorer lavt på Veiledning og tilbakemelding. På en del av programmene er det
store studentgrupper, og tilbakemeldinger på arbeidskrav består i om man har godkjent eller ikke
godkjent kravet, som for eksempel er minimum 50 % rett. Studentene får da mindre læring enn om
de hadde fått tilbakemelding på hva som var bra/rett og hva som ikke var så bra/galt.
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Engage er i dag integrert i flere emner og program ved HHN. De veileder emneansvarlig for
kursdesign, bidrar inn på eksisterende emner og drifter hele emner. Bærekraft i praksis er et emne
der man tester ut metodikk for å aktivisere studentene og arbeide med næringslivet. På MSc in
Business, ORG5000 Innovasjon og endringsprosesser, jobber studentene en hel uke i team mot
problemer fra næringslivet.
I de ansattes arbeidsbelastningsskjema er det timer i klasserommet som vektes høyt, mens
veiledning belastes lavt. Dette kan føre til at denne typen oppgaven ikke prioriteres. Emner med
flere deleksamener vektes dessuten likt som emner med kun en avsluttende eksamen.
Utvalget er enige om at punktene som har vært diskutert er viktige. Det bør tenkes helhetlig både på
arbeidet i studieprogramteamene, resultatene fra Studiebarometeret og bruk av de strategiske
midlene til lønning av studenter.
SI-metoden er godt implementer på Stjørdal, og det er et mål å implementere også dette på Bachelor
i økonomi og ledelse, men dette er blitt utsatt på grunn av pandemien. Det er et tiltak som vil kunne
passe godt inn her.
Det å formidle egen kompetanse til arbeidsgivere scorer også lavt. Her vil det nok være forskjeller på
master- og bachelorstudenter. Dette henger også sammen med å ha en forståelse av hvordan man
selv kan endre seg fra en passiv tilnærming til en mer aktiv tilnærming, og å bli en endringsagent.
Casearbeid kan være et bidrag her. Det vil da være lettere for å kunne formidle egen kunnskap etter
fullført utdanning.
Alt henger sammen med at man fra starten av må skape et godt faglig og sosialt læringsmiljø. Det
setter seg en dynamikk i klassen ganske raskt, som blir avgjørende for det videre studieløpet for dem.
Det å formidle tydelige forventninger er viktig. Tilbakemeldinger er med på å skape et faglig
læringsmiljø. Da må faglærer både se verdien av det og kunne sette av tid til det. Det må da settes av
tid i arbeidsplaner til det. Mer veiledning og tilbakemelding tidlig i studiet vil gi positive effekter.
Utvalget ble enige om at fakultetet, basert på resultatet av Studiebarometeret, inneværende år bør
arbeide med tre utviklingsområder:
• Tilbakemelding og veiledning
• Relevans og yrkeslivet
• Faglig og sosiale arbeidsmiljø
Hvordan fakultetet skal arbeide med disse områdene ble diskutert. Utviklingen må gjøres på flere
nivå, teamledere må prate med sine SPA-er, gjerne gjennom et møte i studieprogramteamet, SPA-er
bør ha en dialog med sine emneansvarlige og det bør etter hvert diskuteres i UU, der
studentperspektivet ivaretas gjennom studentrepresentantene.

Vedtak
Basert på resultater fra Studiebarometeret høsten 2020, skal Handelshøgskolen arbeide med tre
utviklingsområder i 2021:
•
•
•

Tilbakemelding og veiledning
Relevans og yrkeslivet
Faglig og sosiale arbeidsmiljø
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5/2021 Vedtakssak: Strategiske midler 2021 – til studentassistenter
Fakultetet har fått tildelt 1.600.000 som kan anvendes særskilt for å skape et faglig samarbeid blant
studentene for økt læring. Tildelingen av de strategiske midler vil være først-til-mølla, ved at forslag
behandles forløpende ved HHN når kriteriene er klar. Det er kommet inn noen forslag til tiltak som
allerede er blitt innvilget, som studentassistenter i emner eller større seminarer som arrangeres for
studenter. Studiestedskoordinatorer er blitt kontaktet for å vurdere campusspesifikke tiltak.
Det ble foreslått å lønne studenter for å teste utkast til case og videreutvikle dette slik at de etter
hvert kan brukes i ordinær undervisning. Dette kan gjøres på flere nivå. En av effektene man ønsker
med midlene er å kunne lønne studenter. Forslaget må derfor vurderes opp med retningslinjene som
kommer fra KD, siden dette er produksjon/utvikling av innhold til emner som studentene ikke tar nå.
Det er blitt informert om tilgangen på midlene ut i organisasjonen. Når kriteriene fra KD er mottatt vil
det kunne komme en del søknader. For Stjørdal foreslås det en utvidelse av SI, med en litt annen
type kollokvier, og lønne studenter for sosiale tiltak, bruk av kamera i bilder (siden man ikke kan
være så mange i bilene) og lønne studenter for å teste ut teknologien og didaktisk bruk, som en pilot.
Mer bruk av hjelpelærere er et godt tiltak, men her må også hjelpelærer få en oppfølgning av
foreleser. Det ble foreslått at man kunne vurdere å lønne studenter til opplæring i tverrfaglige
ferdigheter, som for eksempel hjelpelærere i bruk av Excel.
Gjennomføring av High North Dialogue som en kombinasjon av fysisk i stormen og samtidig digitalt
ble nevnt. Der ønskes en del studenter aktivt inn. Global ledelse har hybrid undervisning, med åpning
for fysisk oppmøte samtidig som undervisningen gis digitalt. Det er satt grupper av studenter som
skal jobbe sammen i alle emnene. Det er noe utfordringer til dette, som kulturforskjeller, ulike
forståelse av viktigheten for å delta aktivt og å håndtere en kombinasjon av digitale og fysiske møter.
Det å lønne studenter for å hjelpe gruppene til å fungere kan vurderes.
Det har vært diskutert å gi penger til profileringene på MSc in Business for å gjennomføre en reise
for å skape et godt fysisk og sosialt studiemiljø. På MRR er det diskutert å ha digitale
studentassistenter.
Studentene spilte inn at det tidligere har vært forsøkt å aktivisere rollen som tillitsvalgt. Det er et
behov for å benytte seg av tillitsvalgrollen i større grad. Tittelen kan være attraktiv, men det er ingen
god forståelse for innholdet i rollen. En stilling for hver av studiestedene som fungerer som et
kontaktpunkt mellom fakultetet og de tillitsvalgte foreslås. Det å beholde studentene er et viktig
område. En slik rolle vil da innebære en stillingsbeskrivelse der man har kommunikasjon på tvers av
Handelshøgskolens studiesteder. De kan bidra til spesifisering av tillitsvalgrollen og hvordan den kan
sende videre oppfordringer til de tillitsvalgte. Tillitsvalgte kan benytte for eksempel Facebook som
kommunikasjonskanal, der det legges opp til mer toveis kommunikasjon enn ved bruk av Canvas,
som er Nord sin hovedkommunikasjonskanal for felles studentinformasjon. Rollen kan etablere
kanaler der informasjon på lavterskelnivå kan formidles. I forslaget ligger det at det skal være en
lønnet student på hver av HHN sine studiesteder. Stillingen er foreløpig forslått å lyses ut som en
studentmotivator, en person som sørger for at man har ulike initiativer til å skape noe sosialt på
campus. Utvalget var positive til studentenes innspill. Det vil komme en skriftlig beskrivelse av
forslaget fra studentene til fakultetet.
Vedtak
Utvalget støtter at forslagene diskutert i møtet fremmes for dekan og direktør.
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6/2021 Vedtakssak: Mentorordning ved Nord universitet
På grunn av kort gjenværende møtetid ble saken ikke diskutert, men medlemmene kan sende
eventuelle innspill på Mentorordningen ved Nord universitet til leder av Utdanningsutvalget ved
Handelshøgskolen.
Vedtak
Innspill på Mentorordningen ved Nord universitet sendes prodekan utdanning for videreformidling til
Studieavdelingen og prorektor.

7/2021 Orienteringssak: Eksternfinansierte prosjekter for utdanning
Det blir gitt en muntlig orientering i møtet om muligheter for å søke eksternfinansierte prosjekter for
utdanning.
Vedtak
Saken tas til orientering.

8/2021 Orienteringssak: Dekanvedtak vedrørende utdanning
Det ble gitt en kort orientering av vedtakene fattet av dekan vedrørende utdanning siden 1. januar
2021 som de framgikk fra innkallingen.
Vedtak
Saken tas til orientering.
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MØTEPROTOKOLL
Utdanningsutvalg FSH 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

27.11.2020 kl. 09:00 – 11:30
Teams
20/00157

Tilstede:

Ingjerd Gåre Kymre, Linda Amundstuen, Yvonne Hilli, Siv Grav, Kari
Skarsaune, Brage Hjelle Braa, Hilde Holm Solvoll, Annie Grethe
Karlsen, Eva Vedvik (fra 09:45)

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Eva Robertson, Sabrina Knedal Thrane, Britt Normann, Gunn Eva
Solum Myren, Maj Elisabeth Kvernmo Norum, Britt Normann, Kari
Skarsaune

Andre:

Vedtakssak: 22/20 Brit Harriet Mosseng Sjølie

Protokollfører:

Isabell Kibsgaard

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
21/20

20/0015752

Godkjenning av innkalling og saksliste til møtet 27.11.2020

2

22/20

20/0015754

Bachelor i sykepleie, regional, 4-årig nett- og samlingsbasert
studium

3

23/20

20/0015755

Møteplan vår 2021

4

Orientering fra sentralt utdanningsutvalg

4

Orienteringssaker
23/20

20/0015753

1
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Sted, 27.11.2020
Møteleder: Prodekan Ingjerd Gåre Kymre

21/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til møtet 27.11.2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FSH 2020

Møtedato
27.11.2020

Saknr
21/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ved FSH godkjenner innkalling og saksliste til møtet 27.11.2020.
Møtebehandling
Send sakspapirene på epost i tillegg til å legge de i Outlook.
Votering
Vedtak
Utdanningsutvalget ved FSH godkjenner innkalling og saksliste til møtet 27.11.2020.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2
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22/20 Bachelor i sykepleie, regional, 4-årig nett- og samlingsbasert studium
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FSH 2020

Møtedato
27.11.2020

Saknr
22/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ved FSH anbefaler dekan å tilby Bachelor i sykepleie, regional, 4-årig
nett- og samlingsbasert studium slik rapporten med vedlegg foreligger fra og med høsten
2021.
Møtebehandling
Presentasjon av studieprogrammet med gjennomgang av hvordan studiet er tenkt
gjennomført.
Det oppfordres til å ta en ny gjennomgang av hvilken region kommunene Osen, Snåsa og
Bindal er koblet til. Eventuelt at dette evalueres i etterkant.
Regionene sammenfaller med praksisreglementet og prosjektet Sykepleie i nord har også
vært involvert i prosessen med regioninndeling.
Johanne Alteren – tas ut da hun er sluttet.
Noen feil er kommet med i emnene.
Det stilles spørsmål med hvordan sykehuspraksisene skal gjennomføres. I prosjektet er det
tenkt å prøve ut nye modeller; medisinsk praksis i hjemmetjenesten.
En utfordring på tidligere deltidsstudiet er at studentene slutter da de må flytte i forbindelse
med praksisperiodene.
Betenkt på at 5 av 6 praksiser gjennomføres i kommunene.
Skeptisk i forhold til om Nord imøtekommer RETHOS med tanke på praksis i
spesialisthelsetjenesten.
Studentene var involvert i re-akkrediteringsprosessen, men har ikke vært trukket inn i
prosessen rundt medisinsk praksis i kommunen.
Vedtak
Utdanningsutvalget ved FSH anbefaler dekan å tilby Bachelor i sykepleie, regional, 4-årig
nett- og samlingsbasert studium slik rapporten med vedlegg foreligger, fra og med høsten
2021. Under forutsetning av at:
• RETHOS svares tydeligere ut i rapporten
• Regionsinndelingen gås igjennom jf. møtebehandlingen
• Fagpersonene gjennomgås
• Rette opp mindre feil i emnene
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
3

10/21 Referat fra lokale utdanningsutvalg - 16/02152-52 Referat fra lokale utdanningsutvalg : Protokoll Utdanningsutvalg FSH 2020 27.11

23/20 Møteplan vår 2021
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FSH 2020

Møtedato
27.11.2020

Saknr
23/20

Forslag til vedtak:

Møtebehandling
Møteplanen i sentralt utdanningsutvalg for våren er ikke klar enda.
Diskusjon om sammensetningen av LUU.
Dato for SPA-samlinger bør også samsvare med disse LUU.
Møteplan for LUU utsettes.
Votering
Vedtak
Saken utsettes
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saknr
23/20

Arkivsak

20/00157-53

Tittel

Orientering fra sentralt utdanningsutvalg

4
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MØTEPROTOKOLL
Utdanningsutvalg FSH 2021
Dato:
Sted:
Arkivsak:

17.02.2021 kl. 08:30 – 11:30
Teams
21/00542

Tilstede:

Ingjerd Gåre Kymre, Linda Amundstuen, Yvonne Hilli, Kari Skarsaune,
Gunn Eva Solum Myren (fra kl 09:00), Sabrina Knedal Thrane, Brage
Hjelle Braa, Hilde Holm Solvoll, Annie Grethe Karlsen, Eva Vedvik,
Britt Normann, Heidi Haug Fjone, Eva Robertson

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:
Andre:

VS SAK: 2/21 Ingunn Skjesol, Runar Johannesen, Siri Gro Steinnes.
VS SAK: 5/21 Synnøve Dalmo Tollåli
OR SAK: 1/21 Synnøve Dalmo Tollåli

Protokollfører:

Isabell Kibsgaard

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
1/21

21/00542-4

Godkjenning av innkalling og saksliste til møtet 17.02.2021

2

2/21

21/00544-1

Godkjenning av nytt studium - Tverrfaglig veiledning 1 (10
stp) og Tverrfaglig veiledning 2 (20 stp)

3

3/21

21/00543-1

Masteroppgave FSH - Felles Retningslinje, felles
sensorveiledning og revidert veilederkontrakt

5

4/21

21/00542-1

Møteplan våren 2021

7

1
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5/21

21/00570-1

Nytt emneevalueringsskjema og praksisevalueringsskjema,
samt ny prosessbeskrivelse av emneevaluering og
studieprogramevaluering for FSH

8

Orienteringssaker
1/21

21/00562-1

Oppsummering av emneevaluering FSH høst 2020

9

2/21

21/00542-3

Studiekalender 2021- 2022

9

3/21

21/00542-2

Ny organisering av DIKU, NOKUT og UNIT - Slås sammen til
direktorat for høyere utdanning og kompetanse

9

Teams, 17.02.2021

Møteleder: Prodekan utdanning FSH Ingjerd Gåre Kymre

1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til møtet 17.02.2021
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FSH 2021

Møtedato
17.02.2021

Saknr
1/21

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ved FSH godkjenner innkalling og saksliste til møtet 17.02.2021.
Møtebehandling
Votering
Vedtak
Utdanningsutvalget ved FSH godkjenner innkalling og saksliste til møtet 17.02.2021.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2
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2/21 Godkjenning av nytt studium - Tverrfaglig veiledning 1 (10 stp) og
Tverrfaglig veiledning 2 (20 stp)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FSH 2021

Møtedato
17.02.2021

Saknr
2/21

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget ved FSH anbefaler at Dekan ved Fakultet for sykepleie og
helsevitenskap godkjenner studiet Tverrfaglig veiledning 1 (10 stp) og Tverrfaglig
veiledning 2 (20 stp) med tilhørende dokumentasjon.
2. Vurdering av hvor og når studiet tilbys gjøres hvert år gjennom
studieporteføljeprosessen. Søknadsfristen følger Nord universitets søknadsfrister.

Møtebehandling
Studiene er et samarbeid mellom FSH og FSV – Faglig ledelse er lagt til FSH.
Toppkompetanse er ikke oppnådd, men vil bli oppnådd når professorløpet er ferdig.
Akkrediteres ved FSH, og går så til orientering i lokalt utdanningsutvalg ved FSV.
Det er behov for å få oversikt over Veiledningskapasitet.
Ang. obligatorikk – Noe streamet undervisning som er obligatorisk.
Det er mange læringsutbytter. Dette henger bla. sammen med kravene i RETHOS.
Utdanningsutvalget anbefaler at fagmiljøet går gjennom LUB-ene og vurderer om noen kan
slås sammen.
Studiene Tverrfaglig veiledning har opptakskrav «bachelorgrad eller tilsvarende». Det stilles
spørsmål til hva som er relevant i denne sammenhengen.
Begrepet veiledningskompetanse vurderes benyttes fremfor veiledningsfag.
Hjemmeeksamen 1 uke spesifiseres med antall dager.
Studiene bør få innpass i Master i klinisk sykepleie.
Det savnes en refleksjon til egen holdning og fordommer relatert til sosiokulturelle forhold.
Det bør vurderes om sosiokulturelle forhold skal inn i læringsutbyttene.
Votering
Vedtak

3
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Utdanningsutvalget ved FSH anbefaler Dekan å godkjenne studiene Tverrfaglig veiledning 1
(10 stp) og Tverrfaglig veiledning 2 (20 stp) med tilhørende dokumentasjon under
forutsetning av at:
1. Vurderingsformer sjekkes og presiseres.
2. Læringsutbyttene kvalitetssjekkes
3. Begrepet veiledningskompetanse vurderes benyttes fremfor veiledningsfag.
4. Vurdere om egen holdning til sosiokulturelle forhold skal med i læringsutbyttene

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4
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3/21 Masteroppgave FSH - Felles Retningslinje, felles sensorveiledning og
revidert veilederkontrakt
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FSH 2021

Møtedato
17.02.2021

Saknr
3/21

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ved FSH anbefaler dekan å godkjenne:
• Veiledning til masteroppgave,
• Rutine for veiledningskontrakt
• Revidert veiledningskontrakt for masteroppgave ved FSH.
Videre anbefaler utdanningsutvalget ved FSH at den malen for sensorveiledning som Nord
har utarbeidet skal benyttes.
Møtebehandling
Masterprogrammene er forskjellige bygd opp ved FSH.
Veiledning til masteroppgave:
• Veiledning til masteroppgave bør kalles: Retningslinje til masteroppgave.
• I følge retningslinjene er fagessay/vitenskapelig essay tatt bort. Dette bør avklares
med SPA for Master i spesialsykepleie.
• Retningslinje for masteroppgave må jobbes videre med og legges frem for LUU på et
senere tidspunkt. ABIOK -utdanningen kommer ikke godt nok frem i retningslinjene.
Det bør presiseres i retningslinjene hvem de gjelder for.
• Ettersom Master i klinisk sykepleie mangler retningslinjer for masteroppgave kan de
anvende midlertidige retningslinjer fra og med våren 2021.
Veiledningskontrakt:
• Eksisterende kontrakt på master i psykisk helsearbeid har ikke vært hensyntatt i
arbeidet med utarbeidelsen av ny veiledningskontrakt.
• I veiledningskontrakten bør det fremkomme når studenten er tatt opp til studiet.
• Presisere hvem, og fra når veiledningskontrakten skal gjelde for.
• Arbeidsgruppen har ikke tatt stilling til antall timer i veiledningskontrakten som skal
gå til de forskjellige masteroppgavene. Dette bør tas opp som egen sak.
Dokumentene må språkvaskes.
I prosedyre for evaluering av emner og studieprogram ved FSH; ta bort navnet på dekan.
Rutinebeskrivelsen for veiledningskontrakt bør gås gjennom av administrasjonen ved FSH.

Vedtak

5
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Utdanningsutvalget ved FSH anbefaler dekan:
• Å godkjenne revidert veiledningskontrakt for masteroppgave ved FSH med
utdanningsutvalgets innspill.
• At malen for sensorveiledning som Nord universitet har utarbeidet skal benyttes.
Prodekan utdanning diskuterer videre prosess ang. retningslinjer for masteroppgaver ved
FSH med dekan.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6
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4/21 Møteplan våren 2021
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FSH 2021

Møtedato
17.02.2021

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalg ved FSH vedtar følgende møteplan for våren 2021:
• Onsdag 17. februar – kl 08:30 – 11:30 - teams
• Fredag 19. mars – kl 08:30 – 11:30 - teams
• Torsdag 21. april – kl 08:30 – 11:00 - teams
• Torsdag 16. juni – kl 08:30 – 11:30 - teams
Møtebehandling
Votering
Vedtak
Utdanningsutvalg ved FSH vedtar følgende møteplan for våren 2021:
• Onsdag 17. februar – kl 08:30 – 11:30 - teams
• Fredag 19. mars – kl 08:30 – 11:30 - teams
• Onsdag 21. april – kl 08:30 – 11:00 - teams
• Torsdag 16. juni – kl 08:30 – 11:30 - teams
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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5/21 Nytt emneevalueringsskjema og praksisevalueringsskjema, samt ny
prosessbeskrivelse av emneevaluering og studieprogramevaluering for FSH
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FSH 2021

Møtedato
17.02.2021

Saknr
5/21

Forslag til vedtak:
•
•
•

Fremlagt prosessbeskrivelse for emneevaluering og studiumsevaluering vedtas
Fremlagte evalueringsskjema for emner og praksis vedtas
Arbeidsgruppa skal evaluere effekten av igangsatte tiltak høsten 2021.

Møtebehandling
Saken utsettes til neste møte 19 mars 2021.
Votering
Vedtak
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr

Arkivsak

Tittel

2/21

21/00542-3

Studiekalender 2021- 2022

3/21

21/00542-2

Ny organisering av DIKU, NOKUT og UNIT - Slås sammen
til direktorat for høyere utdanning og kompetanse

1/21

21/00562-1

Oppsummering av emneevaluering FSH høst 2020
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Referat fra Utdanningsutvalget FBA
Møte 8 – 20, 18. des 2020, kl. 10-12
Navn

Ansvar

Marit Bjørnevik

Visedekan for undervisning.
Studieprogramansvarlig
• Nordisk Master i bærekraftig
produksjon og utnyttelse av marine
bioressurser
• Kvalitet i sjømatproduksjon (EVU)
Studieprogramansvarlig
• Bachelor i husdyr – velferd og
produksjon,
• Bachelor i økonomi og landbruk,
• Årsstudium i Husdyrvelferd.
Studieprogramansvarlig
• Bachelor i havbruksdrift og ledelse
• Årsstudium i havbruksdrift (EVU)
Studieprogramansvarlig Bachelor i
dyrepleie
Studieprogramansvarlig Joint Bachelor
Degree in Animal Science
Studieprogramansvarlig Årsstudium Naturog kulturminneoppsyn
Studieprogramansvarlig Bachelor i biologi
Studieprogramansvarlig
• Bachelor i Naturforvaltning,
• Bachelor i Utmarksforvaltning,
• Årsstudium i Utmarksforvaltning
Studieprogramansvarlig Master i
biovitenskap
Studentrepresentanter
(bachelorgrad, Bodø)
Studentrepresentant
(bachelorgrad, Steinkjer)
Studentrepresentant (master)
Studieadministrasjonen, Steinkjer
Studieadministrasjonen, Steinkjer
Studieadministrasjonen, Bodø
Studieadministrasjonen, Bodø
Studieadministrasjonen, Bodø

Astrid Helland

Ørjan Hagen

Hege Meldal
Monica Fengsrud
Brinchmann
Linda Evenset
Vigdis Tverberg
Rolf Terje
Kroglund

Leslie Noble
Sofie Forfang
Vilde Bilstad
Håvard Johansen
Anita Sundet
Linda Evenset
Kristine Vevik
Mats Pedersen
Trine
Bernhardsen

1

Studiested
Bodø

Rolle
Leder

Til
stede
JA

Steinkjer

Nestleder

JA

Bodø

Medlem

JA

Bodø

Medlem

JA

Bodø

Medlem

JA

Steinkjer

Medlem

JA

Bodø
Steinkjer

Medlem
Medlem

JA
JA

Bodø

Medlem

Bodø

Medlem

Steinkjer

Medlem

Steinkjer
Steinkjer
Bodø
Bodø
Bodø

Medlem
Observatør
Observatør
Observatør
Observatør
Sekretær
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52– 20 Vedtakssak: Referat fra møte 7-20 og innkalling til møte 8-20
I møtet kom det opp at det er endringer på SPA- siden:
• Professor Monica Fengsrud Brinchmann er ny SPA for Animal Science, og skal ha denne rollen
ut 2021.
• Vigdis Tverberg går av som SPA fra og med 2021. Erstatter blir annonsert over nyttår.
• Ørjan Hagen fortsetter som SPA inntil ny erstatter er på plass.
• Torgrim Sund går ut av utvalget, ettersom GIS- studiet ikke har studenter.
Vedtak:
• Innkalling til Utdanningsutvalget FBA 8-20 godkjennes.

53 – 20 Vedtakssak: Møteplan vår 2021
Vedtak:
• UU-FBA vedtar møteplanen for vår 2021 som presentert i saken.
• Sekretær sender ut kalenderinvitasjon i Outlook.

54 – 20 Vedtakssak: Årshjul og selvevaluering
Vedtak:
• Årshjulet oppdateres med de innspill som kom i møtet, dvs. at søknad om reakkreditering
legges til møtet i mai/juni.

55 – 20 Vedtakssak: Handlingsplan
Prodekan gjennomgikk handlingsplanen og så på hva vi har oppnådd og fullført, og hva som ikke ble
noe av.
Utvalget diskuterte videre hva vi ønsker å jobbe med videre i handlingsplanen:
• Fokus på kvalitetssikring av praksis.
• Opplæring av (nye) SPA.
• Systematisk erfaringsutveksling omkring utdanning, forelesninger, eksamen internt på fakultetet.
• Mentorordning er vedtatt innført. Dette må vi beregne tid og ressurser til.
• Videreutvikle kvalitetssystemet fra skrivebordøvelser til faktiske kvalitetsforbedringer.
• Gi utdanning en sentralt plass i handlingsplanen.
• Forankre undervisningen og studieprogrammene til faggruppene og i linjen til faggruppelederne.
Her må man være bevisst at noen faggrupper vil ha flere program, og andre faggrupper vil ikke
ha noen.
• Utvikle årshjul for studieprogramrådene, der studiedesign er ett av punktene.
Vedtak:
• Utvalget tar gjennomgangen av handlingsplanen til etterretning.
• Prodekan tar innspillene til ny handlingsplan etterretning.

56 – 20 Vedtakssak: Oppnevning av eksternt panel
Det ble foreslått å fjerne eksternt panel, ettersom man har innført programråd der ekstern
representant skal inn.
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Dette ble diskutert. En fordel med eget eksternt panel er at det består av ulike eksterne
representanter, og man kan få flere sysnpunkter.
Prodekan ber om at det gjøres endringer etter reakkrediteringsplanen.
År
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Studium
• Bachelor i utmarksforvaltning og Bachelor i naturforvaltning
ingen
• Bachelor i dyrepleie
ingen
Natur og kulturminneoppsyn (årsstudium)
• Naturforvaltning; bachelor og årsstudium
• Bachelor i biologi (flyttet fra 2020)
• Bachelor in Animal Science (som del av samarbeidet med UVMP)
• Bachelor i Husdyrfag, velferd og produksjon + årsstudium
• Bachelor havbruksdrift og ledelse Bachelor i biologi
• Master i biovitenskap
• MARBIO
Ingen
Årsstudium i Natur og kulturminneoppsyn (NKO)

Forslag til vedtak:
• UU-FBA vedtar langtidsplan for eksternt panel for perioden 2021 - 2026.
• UU-FBA ber SPA for Bachelor og årsstudiet i Naturforvaltning (Rolf-Terje Kroglund) og SPA for
Bachelor i biologi (Vigdis Tverberg), om å gjennomføre ekstern panelvurdering i løpet av
våren 2020, med orientering til UU-FBA på høsten, jf. årshjul.

57 – 20 Orienteringssak: Rekruttering
Trine Åsheim Bernhardsen fra studieadm. orienterer.
Det kom tilbakemeldinger på at noen klipp i videoene som ble vist er uheldige med hensyn til
dyrevelferd, samt hygiene og sikkerhet på laboratorier og i klinisk arbeid. Tilbakemeldinger bes
formidles skriftlig til Trine med henvisning til hvor i filmen (min:sek).

58 – 20 Orienteringssak: Masterkontrakter
Mats Pedersen orienterer om status for masterkontrakter ved FBA for kull 2020.

59 – 20 Orientering og eventuelt
•
•
•

Status internasjonalisering: Jorge Fernandes er Margaritas etterfølger som ny internasjonal
koordinator ved FBA.
Det holdes seminar for nye emneansvarlige i januar.
Orientering fra møte i sentralt UU:
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60 – 20 Eventuelt: Kildehenvisning og plagiering
Informasjon om kildehenvisning og plagiering ligger på nett (se under). Informasjonen som gis om
kildehenvisning passer ikke for alle typer hjemmeeksamener, f.eks. Multiple Choice og eksamener
der det er veldig kort tid. Derfor har noen emneansvarlige bedt studentene sett bort fra dette, mens
andre har bedt studentene følge. Saksfremmer ønsker på prinsipielt grunnlag å diskutere om
informasjonen og kildehenvisning bør endres ihht. praksis dvs. at emneansvarlig kan gjøre unntak fra
krav til kildehenvisning, eller om det er praksisen ved å ikke bruke kildehenvisning som må endres.
Linda orienterte om hvordan eksamenskontoret informerer om kildehenvisning, samarbeid og
plagiering. Noen emneansvarlige har fått tilsendt standard forside, der informasjon om
kildehenvisning og plagiering er inkludert.
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Spesielt utenlandske studenter kan ha annen opplæring i kildehenvisning.

Et annet poeng som ble diskutert er at den preventive effekten er ikke til stede, ettersom studenter
som blir mistenkt for fusk holder det for seg selv, og prosessen er lukket.
For at fuskesaker skal ha preventiv effekt, må universitetet må ha et mer aktivt forhold til fusk, ved at
det er ubehagelig, følges opp, og får store konsekvenser for dem det gjelder. F.eks. vise til hvor
mange saker vi har, hvilken konsekvens det får etc.
Vedtak:
• Prodekan tar opp med prorektor at vi trenger mulighet for at emneansvarlig kan gjøre unntak fra
regelen om kildehåndtering. Det bør også presiseres at fusk kan avdekkes ved andre metoder
enn treff i Urkund. Prodekan bes også ta opp hvordan økt fokus på fusk kan gi en preventiv fuskeeffekt.
• SPA diskuterer mulig i programråd viktigheten i at alle emneansvarlige legger seg på samme nivå
for krav til kildehenvisning.
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Innkalling til Utdanningsutvalget FBA
Møte 1 – 21, 5. februar 2021, kl. 13-15
Navn

Ansvar

Sted Rolle

Marit Bjørnevik

Visedekan for undervisning.
Studieprogramansvarlig
• Nordisk Master i bærekraftig produksjon
og utnyttelse av marine bioressurser
• Kvalitet i sjømatproduksjon (EVU)
Studieprogramansvarlig
• Bachelor i husdyr – velferd og produksjon,
• Bachelor i økonomi og landbruk,
• Årsstudium i Husdyrvelferd.
Studieprogramansvarlig
• Bachelor i havbruksdrift og ledelse
• Årsstudium i havbruksdrift (EVU)
Studieprogramansvarlig Bachelor i dyrepleie
Studieprogramansvarlig Joint Bachelor Degree in
Animal Science
Studieprogramansvarlig Årsstudium Natur- og
kulturminneoppsyn
Studieprogramansvarlig Bachelor i biologi
Studieprogramansvarlig
• Bachelor i Naturforvaltning,
• Bachelor i Utmarksforvaltning,
• Årsstudium i Utmarksforvaltning
Studieprogramansvarlig Master i biovitenskap
Studentrepresentanter
(bachelorgrad, Bodø)
Studentrepresentant
(bachelorgrad, Steinkjer)
Studentrepresentant vara (master)

B

Leder

Til
stedet
Ja

S

Nestleder

Ja

B

Medlem

Nei

B
B

Medlem
Medlem

Ja
Ja

S

Medlem

Ja

B
S

Medlem
Medlem

Ja

B
B

Medlem
Medlem

Nei
Ja

S

Medlem

B

Medlem

Ja

Studieadministrasjonen, Steinkjer
Studieadministrasjonen, Steinkjer

S
S

Observatør
Observatør

Ja
Ja

Studieadministrasjonen, Bodø
Studieadministrasjonen, Bodø
Studieadministrasjonen, Bodø

B
B
B

Observatør
Observatør
Sekretær

Ja
Ja
Ja

Astrid Helland

Ørjan Hagen

Hege Meldal
Monica Fengsrud
Brinchmann
Linda Evenset
Ikke oppnevnt
Rolf Terje
Kroglund

Leslie Noble
Sofie Forfang
Vilde Bilstad
Nour Allah
Ahmed
Anita Sundet
Linda Kristin
Evenset
Kristine Vevik
Mats Pedersen
Trine Å.
Bernhardsen
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1– 21 Vedtakssak: Referat fra møte 8-20 og innkalling til møte 1-21
Vedtak:
• Innkalling til Utdanningsutvalget FBA 1-21 godkjennes.

2 – 21 Vedtakssak: Plan for ekstern sensur
Oversikt over emner som skal ha ekstern sensur våren 2021 ble presentert i møtet.
Det ble stilt spørsmål hvorvidt det er hensiktsmessig om ekstern sensur på Multiple Choice.
Det er vanskelig å få hjelp fra ekstern sensor som for skriftlig skoleeksamen, men kan bruks som
sparringspartner for utformingen og erfaringsutveksling om vurdering. Dette tas til følge, og for
BI132F, gjøres det en intern vurdering. Emneansvarlig (Monica) orienterer Ann Merete om utfallet.
Det ble påpekt at for Bodø mangler emner som på regulær basis skal ha ekstern sensur, f.eks.
bacheloroppgave og muntlig eksamen. Administrasjonen sjekker at dette ivaretas.
Vedtak:
• UU-FBA vedtar ekstern sensur for Bodø og Steinkjer for våren 2021 som presentert i møtet.

3 – 21 Vedtakssak: Studiebarometeret 2020 – resultater
Prodekan for utdanning presenterte resultater fra Studiebarometeret på fakultets- og studienivå.
Resultatene ble diskutert, spesielt lav svarprosent på master og havbruk. SPA ble oppfordret til å
velge seg enkeltsaker å jobbe med på de aktuelle studieprogrammene som presenteres i møte 3-21
(20. april).
Husk sperrefrist frem til 11. februar, dvs. ikke si noe om resultatene til noen på utsiden av møtet/
kollegiet.
Vedlegg:
Presentasjonen fra prodekanen.
Vedtak:
•
•
•

Utvalget tar saken til etterretning
Hver SPA diskuterer resultatet av studiebarometeret i kollegiet, og velger ut 1-3 områder
som man ønsker å forbedre innen sitt program.
Tiltak for eventuelle forbedringer presenteres på UU møte 3-21 (20. april).

4 – 21 Orientering: Status studentantall
Det ble orientert om antall studenter pr. februar 2021. Det ble stilt spørsmål om tallene for BAHUS
og BAANIMAL.
Presentasjonen fra møtet er vedlagt refatet.

5–21 Orienteringssak: Semesterevaluering foregående semester
Resultatene ble presentert og diskutert. SPA bes studere resultatene og kommentarene for de
respektive studieprogram.
Det ble stilt spørsmål hvorvidt ordlyden kan tolkes på flere måter. Dette gjelder spørsmålene om
digital undervisning samt om spørsmålet om ensomhet kan misforstås og/eller tolkes forskjellig.
3
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6 – 21 Orienteringssak: Oversikt over klager og begrunnelser
Det ble orientert om klager (complaints) og begrunnelser (justifications) på sensur.

7 – 21 Orienteringssak: Karakterstatistikk foregående høstsemester
Det ble orientert om karakterstatistikken for emnene ved FBA høsten 2020. SPA’ene ble oppfordret
til å dukke ned i emnene som gjelder deres studieprogram.

8 – 21 Orienteringssak: Mandat lærermøter/ programråd
Mandat til Studieprogramråd som ble behandlet i UU 23. april 2020 ble presentert på engelsk og
norsk.
SPA bes merke seg at det skal være ekstern representasjon minst en gang i året.
Det ble etterspurt hvorvidt ordningen medfører flere ressurser for SPA. SPA rollen har blitt mer
krevende uten at det har medført ressurser. Det ble også stilt spørsmål om eksterne representanter
får godtgjørelse. Det ble også stilt spørsmål om invitasjonen i seg selv har verdi, ettersom det kan
være vanskelig å finne felles tidspunkt med så mange involverte.
Hver SPA får i oppgave å se hvordan programråd med eksterne representanter kan gjennomføres
innenfor de rammene som er tilgjengelig, og når det er behov for det.

9 – 21 Vedtakssak: Høringssvar vedr. spesielle opptakskrav til
realfagsstudier
Basert på redusert rekrutteringsgrunnlag for realfag, anbefaler utvalget at R2 kravet ikke videreføres,
og i alle fall ikke innføres på FBA. Dette grunngis med at FBAs studier er innen emner som ut fra
statistikken fra NTNU og UiO før innføringen av R2- kravet er i kategorien med lavest andel R2,
såkalte «ikke matematikktunge realfag».
Studentene uttrykte at matematikk fra videregående for deres egen del ikke ville gi betydelig utslag
på studiegjennomføringen.
Vedtak:
• Sekretær sender utvalgets innstilling til opptakskontoret for et samlet svar fra Nord universitet.

10 – 21 Orienteringssak: DIKU- utlysning til fleksible utdanningstiltak
Det ble ikke tid til saken i møtet. Medlemmene bes lese utlysningen som er vedlagt.

11 – 21 Orienteringssak: Status for mentorordning for studenter
Status for mentorordningen ble orientert om på engelsk og norsk ved prodekan for utdanning. FBA
vil melde inn at piloten gjennomføres på Bachelor i naturforvaltning. Deretter ble det åpnet for
kommentarer.
Masterrepresentanten tok eksempel fra mentorordning fra UK/Egypt. Mentoring kan ha ulike
karakteristika/visjoner; fra det norske samfunnet, internasjonal utveksling, utvalgte emner,
karriereaspektet og andre sider ved det å være student. Prodekan takket for bidraget til diskusjonen,
og tar det til etterretning til piloten skal i gang.
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Saksliste
REferat UU- FSV
Dag:
Tirsdag
Invitert:
Observatører:
Sekretær:

Dato:
13.01.2021

Tid:
13:15 – 15:00

Sted:
Teams

Stein Roar Kristiansen

Saksliste:
01/21

Godkjenning av innkalling og saksliste

2

02/21

Godkjenning av referat UU-FSV møte 25.11.20

2

03/21

Tiltak studenter vår 2021

2

04/21

SPA – samling vår 2021

3

09/21

Studiemodell BASOA – Deltid Helgeland

3

05/21

O-sak: Emneevaluering Høst 2020

3

06/21

O-sak: Akkretitering «Master i samfunnsanalyse»

4

07/21

O-sak: Re-akkrediterin 2021 - 2028

4

08/21

O-sak: SPA – midler vår2021

4
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01/21

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
UU-FSV godkjenner innkalling med saksliste.

02/21

Godkjenning av referat UU-FSV møte 25.11.20
Vedtak:
UU-FSV godkjenner referat fra UU-Møte FSV dato 25.11.20

03/21

Tiltak studenter vår 2021
Det er i saken en bestilling fra Pro-rektor ved Nord universitet til fakultetene som følger:
Vi ber fakultetene forberede innspill til rapport, og særlig til punkt 1,3 og 4 under «Universitetene skal».
1.
2.
3.
4.
5.

Systematisere informasjonsflyten-> god og tidlig info om eksamen, studieopplegg, sosiale
tilbud og hjelpeapparatet
Etablere arena for samarbeid mellom universitetet, studentene og studentsamskipnaden
om for å planlegge hvordan følge opp studentene
Sørge for at studenter i ordinære løp har mulighet til å delta i seminargrupper, grupper
med studentassistenter, webinarer eller lignende
Ha beredskap for digital undervisning og eksamen til våren
Gi studentene noe tilgang til lærestedene så fremt smittesituasjonen nasjonalt eller lokalt
ikke tilsier at all fysisk tilgang må stenges ned

Tilbakemeldingen med innspill fra fakultetet skal leveres senest 21.01.
Vedtak:
UU-FSV innstiller til Dekan om at følgende konkrete tiltak leveres i hht bestilling fra Pro rektor
utdanning Nord universitet som forslag til skal tiltak fakultetet mener er viktige å iverksette
for å følge opp studentene under koronapandemien.
Se vedlegg: «Innspill fra FSV – oppfølging av studenter under koronapandemien»
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04/21

SPA – samling vår 2021
Vedtak:
UU-FSV beslutter at møtedato for SPA samling våren 2021 utsettes. UU-FSV ber Prodekan
komme tilbake til beste møte med forslag til ny dato.

09/21

Studiemodell BASOA - Deltid Helgeland
Vedtak:
UU-FSV Innstiller til Dekan at Studiemodell BASOA Deltid godkjennes. UU-FSV overlater til
lærermøte i sosialt arbeid å drøfte hvilke av valgemnene som kan tilbys i deltidsmodellen, og
evt. hvordan dette kan samordnes med heltidsmodellen.

05/21

Emneevaluering Høst 2020

O-Sak

Det skal i henhold til studiekvalitetssystemet ved Nord universitet gjennomføres
emneevaluering av alle emner hvert semester. Disse skal behandles på fakultetet, og sentralt UU
skal ha orientering. Det har i alle år vært en utfordring å få alle emnene evaluert. Utfordringen
med nettbaserte løsninger har vært personvernhensyn, og sikring av studentenes
tilbakemeldinger. I 2019 kom det en tilfredsstillende løsning der alle emner kan evalueres
automatisk, samtidig som studentenes personvernhensyn er ivaretatt, gjennom EvaluationKit og
Canvas.
FSV valgte høsten 2020 å gi rom for andre måter å evaluere på, både egenutviklede nettbaserte
systemer og de tradisjonelle diskusjonene, med skriftlig oppsummering.
Oppsummering evalueringer høst 2020
18.09.20 ble det sendt ut informasjon om emneevaluering til alle ansatte FSV. Her ble de opplyst
om mulighet for bruk av andre metoder enn EvaluationKit. Ca 10 emneansvarlige gav beskjed
om at de ønsket alternative evalueringsmetoder. Ved en inkurie ble disse emnene også evaluert
i EvaluationKit. Evalueringsperioden Evalueringsperioden var 30.september til 20.oktober. Noen
emner bad om å få evalueringsperioden seinere eller tidligere, og det fikk de ordnet.
Emneansvarlige ble også oppfordret til å diskutere resultatene av evalueringen sammen med
studentene (de tillitsvalgte), eventuelt reflektere over evalueringen selv. Denne refleksjonen /
diskusjonen ble de bedt om å sende inn til Synnøve i administrasjonen. Ca 20 emneansvarlige
har sendt inn denne. Ble dette gjort i år?
Resultater
Det var 26,6 % deltakelse på EvaluationKit-evalueringene på FSV. (951 av 3573 aktuelle
studenter).
Av de som har deltatt, er det flest studenter på campusbaserte emner, og det er studenter som
har et aktivt forhold til forelesninger.
Forslag til vedtak:
UU-FSV tar Pro-dekans informasjon til orientering.
UU-FSV ber Pro-dekan distribuere evalueringene for de enkelte studieprogrammene til SPA.
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06/21

Akkreditering ny «Master i samfunnsanalyse»

O-Sak

Pro-dekan for utdanning informerer på møtet om status, planer og framdrift i.f.m. akkreditering
av FSV’s nye «Master i samfunnsanalyse»
Vedtak:
UU-FSV tar Pro-dekans orientering til orientering
UU-FSV ber Pro-dekan følge opp med jevnlig informasjon om framdrift i dette arbeidet utover
2021.

07/21

Re-akkreditering 2021-2028

O-Sak

Pro-dekan for utdanning informerer på møtet om status, planer og framdrift i.f.m. alle
programmer som skal re-akkreditering i perioden 2021 - 2028
Vedtak:
UU-FSV tar Pro-dekans orientering til orientering

08/21

SPA-midler vår 2021

O-Sak

Pro-dekan for utdanning informerer på møtet om rammene for tildeling av SPA midler for
vårsemesteret 2021
Forslag til vedtak:
UU-FSV tar Pro-dekans orientering til orientering
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MØTEPROTOKOLL
Utdanningsutvalg FLU 2020
Dato:
Sted:
Arkivsak:

17.12.2020 kl. 09:30
Teams
19/03951

Tilstede:

Vegar Sellæg Brenne, Jon Anders Lindstrøm, Oddbjørn Knutsen, Line
Dverseth Danielsen, Ann Gøril Hugaas, Jan Arne Pettersen, Anders
Dalane, Morten Einar Edvardsen, Chanice Sørlie Johansen

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Maren Lovise Erichsen

Andre:

Runi Hagen, Svein Astrup, Antoine Julien, Anke Zontag, Endre
Kanestrøm, Lisbet Flatraaker

Protokollfører:

Anna Kristoffersen, Administrasjonen FLU

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
116/20

19/03951118

Godkjenning av innkalling med saksliste møte 18 - 17.
desember 2020

3

117/20

19/03951119

Godkjenning av protokoll møte 17 - 11. desember 2020

4

118/20

19/0342174

FLU - studieplanarbeid 2021/22 - Kunst og håndverk 1 for
trinn 1-7

5

119/20

19/0342732

FLU - Studieplanarbeid - universitetspedagogikk - UNIPED V-21

6

120/20

19/03951116

Studieplanrevisjon og godkjenning av mindre studier -

7
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Veilederutdanning for praksislærere og mentorer modul 1
15 stp - Veilederutdanning for praksislærere og mentorer modul 2 15 stp - Veilederutdanning for praksislærere og
mentorer - modul 3 30 stp
121/20

19/03951112

Godkjenning av mindre studier - Kompetanse for kvalitet
Engelsk 1 - 1.-10. trinn 30 stp

9

122/20

19/03951115

Godkjenning av mindre studier - Kompetanse for kvalitet
Matematikk 1, 1.-7. trinn 30 stp

10

123/20

19/03951113

Godkjenning av mindre studier - Kompetanse for kvalitet
Engelsk 2 - 5.-10. trinn 30 stp

11

124/20

19/03951114

Godkjenning av mindre studier - Kompetanse for kvalitet
Matematikk 1, 5.-10. trinn 30 stp

12

125/20

19/03951117

Godkjenning av mindre studier - Ledelse og endringsarbeid
i barnehagen 30 stp

13

126/20

19/03951109

Møteplan for utdanningsutvalget FLU - vår og høst 2021

14

Orienteringssaker

Sted, 17.12.2020
Vegar Sellæg Brenne
møteleder
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116/20 Godkjenning av innkalling med saksliste møte 18 - 17. desember 2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FLU 2020

Møtedato
17.12.2020

Saknr
116/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling og saksliste for møte 18 – 17. desember 2020
Møtebehandling
Det fremkom ingen innspill eller kommentarer til innkallingen i møtet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling og saksliste for møte 18 – 17. desember 2020
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117/20 Godkjenning av protokoll møte 17 - 11. desember 2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FLU 2020

Møtedato
17.12.2020

Saknr
117/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokollen fra møte 17 – 11. desember 2020
Møtebehandling
Det fremkom ingen innspill eller kommentarer til protokollen i møtet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokollen fra møte 17 – 11. desember 2020
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118/20 FLU - studieplanarbeid 2021/22 - Kunst og håndverk 1 for trinn 1-7
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FLU 2020

Møtedato
17.12.2020

Saknr
118/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ved FLU anbefaler Dekan å godkjenne endringer i studie- og
emneplan for studieprogrammet som beskrevet i saksfremlegg.
•

Kunst og håndverk 1 for trinn 1-7

Møtebehandling
Saksbehandler Anna Kristoffersen presenterte saken.
Innspill som fremkom i møtet:
- Utdanningsutvalget anbefaler dekanen å godkjenne studieprogramplanen som
beskrevet i saksfremlegget
- Emnene KHV1009 og KHV1010 ble behandlet på møte i UU-FLU 1.12.2020. Emnene
har identiske læringsutbytter og siden emnene bygger på hverandre må
læringsutbyttene differensieres. Nye emnebeskrivelser skal legges frem for UU-FLU i
januar 2021 for ny behandling.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget ved FLU anbefaler Dekan å godkjenne studieplanen for
studieprogrammet Kunst og håndverk 1 for trinn 1-7 som beskrevet i saksfremlegg.
Utdanningsutvalget anbefaler at læringsutbyttene for de to emnene differensieres før
emnebeskrivelsene godkjennes.
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119/20 FLU - Studieplanarbeid - universitetspedagogikk - UNIPED - V-21
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FLU 2020

Møtedato
17.12.2020

Saknr
119/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler dekanen og godkjenne endringer i studie- og emneplaner for
universitetspedagogikk UNIPED som beskrevet i saksfremlegg.
Møtebehandling
Saksbehandler Anna Kristoffersen presenterte saken.
Innspill som fremkom i møtet:
- Studiet er registrert på to ulike nivå i FS. Studieprogrammet er på masternivå, mens
emnene er på 300 nivå, endringen til masternivå gjør at studiet flyttes til en annen
finansieringskategori
- Kapasiteten på studiet bør økes slik at de som har behov for denne
kompetansehevingen for opprykk til førstelektor, førsteamanuensis eller professor
har mulighet til å delta
- Det bør utarbeides klare kriterier for prioritering av søkere fra FLU
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler dekanen og godkjenne endringer i studie- og emneplaner for
universitetspedagogikk UNIPED som beskrevet i saksfremlegg. Utdanningsutvalget anbefaler
at det utarbeides klare kriterier for prioritering av søkere fra FLU.
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120/20 Studieplanrevisjon og godkjenning av mindre studier Veilederutdanning for praksislærere og mentorer modul 1 15 stp Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 15 stp Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 3 30 stp
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FLU 2020

Møtedato
17.12.2020

Saknr
120/20

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag anbefaler Dekan å
godkjenne:
•
•

Endring i studie- og emneplaner for studieprogrammet VEM3 Veileder- og
mentorutdanning for lærere og førskolelærere 3 (30 sp), Levanger, og
Endring av navn fra Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 3 til
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer – modul 3 (30 sp)

2. Utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler dekan
å godkjenne studieplan med tilhørende emnebeskrivelser for studiene VEI1
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 (15 sp) og VEI2
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 (15 sp) under forutsetning av at
punkt a - d hensyntas før saken sendes over til dekan for godkjenning:
a: Det må avklares når og ved hvilke studiesteder studiene skal gjennomføres
b: Det må avklares om vurderingen hjemmeeksamen for VEI1 skal ha karakter eller
bestått/ikke bestått
c: Fagmiljøet tilknyttet studiene må defineres, og være i tråd med studietilsynsforskriftens
bestemmelser
d: Opptakskravet må kvalitetssikres av Opptakskontoret
3. VEI1 og VEI2 skal erstatte følgende studier som tas ut av studieporteføljen:
•
•
•
•

VMENTOR 1 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 15 sp
VMENTOR 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 15 sp
15VEM1 Veileder og mentorutdanning for førskolelærere og lærere 1 15 sp
15VEM2 Veileder og mentorutdanning for førskolelærere og lærere 2 15 sp

Møtebehandling
Saksbehandler Runi Hagen presenterte saken. Endre Kanestrøm og Lisbet Flatraaker gav
utfyllende informasjon om prosessen og hva de har vektlagt i utviklingen av studiene.
Innspill som fremkom i møtet:
- Å utvikle kompetansen til praksisveiledere og mentorer i praksisfeltet er viktig da
veiledning er en naturlig del av skolehverdagen. Det vil i tillegg ha positive
ringvirkninger for Nords studenter når de er ute i praksis.
- Studiested for VEI3 korrigeres til Stjørdal
7
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-

Vurderingsform for VEI1 må avklares. Mangler karakterregel og varighet. Dette må
være fastsatt før emnebeskrivelsen kan godkjennes.
- Siden studiet er på masternivå, krever studietilsynsforskriften at fagmiljøet har
toppkompetanse. Dette må være avklart før studiet kan akkrediteres.
- Saken må være ferdig utredet før den kan vedtas av utdanningsutvalget, og må
tilbake til ny behandling i januar.
Votering
Det ble holdt avstemming om saken der utvalgets medlemmer stemte over følgende
alternativ:
1) Utvalget ønsker saken til ny behandling
2) Saken kan sendes til direkte til dekanen når påpekte mangler er rettet
7 av 9 medlemmer i møtet stemte for alternativ 1) Utvalget ønsker saken til ny behandling
og dette alternativet ble vedtatt.
Vedtak
Utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag ønsker saken til ny
behandling i januar, når de påpekte manglene i saken er avklart.
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121/20 Godkjenning av mindre studier - Kompetanse for kvalitet Engelsk 1 1.-10. trinn 30 stp
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FLU 2020

Møtedato
17.12.2020

Saknr
121/20

Forslag til vedtak:
Lokalt utdanningsutvalg ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler
dekan å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon, for videreutdanningen
Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 1.-10. trinn, under forutsetning av at følgende
kommer på plass før oppstart av studiet:
a. En digital undervisningsplattform som ivaretar studiets behov
b. Tilstrekkelig med vitenskapelig ansatte tilknyttet studiet ifb. gjennomføring
Møtebehandling
Saksbehandler Runi Hagen presenterte saken.
Innspill som fremkom i møtet:
- Fagmiljøet ønsker å benytte Zoom som digital plattform i undervisningen da dette
fungerer bedre enn Teams
Votering
Enstemmig
Vedtak
Lokalt utdanningsutvalg ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler
dekan å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon, for videreutdanningen
Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 1.-10. trinn, under forutsetning av at følgende
kommer på plass før oppstart av studiet:
a. En digital undervisningsplattform som ivaretar studiets behov
b. Faggruppeleder må sikre at studiet har Tilstrekkelig med vitenskapelig ansatte
tilknyttet studiet ifb. gjennomføring
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122/20 Godkjenning av mindre studier - Kompetanse for kvalitet Matematikk
1, 1.-7. trinn 30 stp
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FLU 2020

Møtedato
17.12.2020

Saknr
122/20

Forslag til vedtak:
Lokalt utdanningsutvalg ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler
dekan å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon, for videreutdanningen
Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1, 1.-7. trinn (30 stp.), hvor følgende må hensyntas før
oppstart:
a) Det må avklares hvem i fagmiljøet som skal bidra inn i studiet.
Møtebehandling
Saksbehandler Runi Hagen presenterte saken.
Innspill som fremkom i møtet:
- Fagmiljøet har begrenset kapasitet, og det må gjøres en ny vurdering av hvem som
skal bidra inn i studiet
- Det er ønskelig å bruke egne ansatte istedenfor å leie inn timelærere
- Gode fagmiljø er en forutsetning for etablering av nye studier og det nasjonale
fagmiljøet i matematikk er lite og det jobbes med rekruttering til Nord.
- Utdanningsutvalget ber om at faggruppeleder avklarer hvem som skal ha ansvaret for
studiet så snart som mulig
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler dekan
å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon, for videreutdanningen Kompetanse
for kvalitet: Matematikk 1, 1.-7. trinn (30 stp.), hvor følgende må hensyntas før oppstart:
a) Faggruppeleder må avklare hvem som skal bidra inn i studiet fra fagmiljøet så snart
som mulig.
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123/20 Godkjenning av mindre studier - Kompetanse for kvalitet Engelsk 2 5.-10. trinn 30 stp
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FLU 2020

Møtedato
17.12.2020

Saknr
123/20

Forslag til vedtak:
Lokalt utdanningsutvalg ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler
dekan å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon, for videreutdanningen
Kompetanse for kvalitet: Engelsk 2 for 5.-10. trinn, under forutsetning av at følgende
kommer på plass før oppstart av studiet:
a. En digital undervisningsplattform som ivaretar studiets behov
b. Tilstrekkelig med vitenskapelig ansatte tilknyttet studiet ifb. gjennomføring
Møtebehandling
Saksbehandler Runi Hagen presenterte saken.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Lokalt utdanningsutvalg ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler
dekan å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon, for videreutdanningen
Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 1.-10. trinn, under forutsetning av at følgende
kommer på plass før oppstart av studiet:
a. En digital undervisningsplattform som ivaretar studiets behov
b. Faggruppeleder må sikre at studiet har Tilstrekkelig med vitenskapelig ansatte
tilknyttet studiet ifb. gjennomføring
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124/20 Godkjenning av mindre studier - Kompetanse for kvalitet Matematikk
1, 5.-10. trinn 30 stp
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FLU 2020

Møtedato
17.12.2020

Saknr
124/20

Forslag til vedtak:
Lokalt utdanningsutvalg ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler
dekan å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon, for videreutdanningen
Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1, 5.-10. trinn (30 stp.), hvor følgende må hensyntas
før oppstart:
a) Det må avklares hvem i fagmiljøet som skal bidra inn i studiet.
Møtebehandling
Saksbehandler Runi Hagen presenterte saken.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler dekan
å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon, for videreutdanningen
Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1, 5.-10. trinn (30 stp.), hvor følgende må hensyntas
før oppstart:
a) Faggruppeleder må avklare hvem som skal bidra inn i studiet fra fagmiljøet så snart som
mulig.
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125/20 Godkjenning av mindre studier - Ledelse og endringsarbeid i
barnehagen 30 stp
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FLU 2020

Møtedato
17.12.2020

Saknr
125/20

Forslag til vedtak:
Lokalt utdanningsutvalg ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler
dekan å godkjenne videreutdanningen ‘Ledelse og endringsarbeid i barnehagen’ (30 stp.)
Møtebehandling
Saksbehandler Runi Hagen presenterte saken.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Lokalt utdanningsutvalg ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler
dekan å godkjenne videreutdanningen ‘Ledelse og endringsarbeid i barnehagen’ (30 stp.)
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126/20 Møteplan for utdanningsutvalget FLU - vår og høst 2021
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FLU 2020

Møtedato
17.12.2020

Saknr
126/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for kalenderåret 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tirsdag 26. januar – Teams kl. 09:00 -11:00
Torsdag 18. februar – Teams kl. 13:00 -15:00
Torsdag 18. mars – Teams - kl. 13:00 -15:00
Tirsdag 27. april – Teams - kl. 09:00 -11:00
Onsdag 26. mai – Teams - kl. 13:00 -15:00
Onsdag 16. juni – Teams - kl. 09:00 -11:00
Onsdag 8. september – Fysisk møte i Levanger – kl. 10:00 – 14:00
Torsdag 21. oktober – Teams kl. 13:00 -15:00
Torsdag 28. oktober – Teams kl. 13:00 -15:00
Fredag 29. oktober - Teams kl. 09:00 -11:00
Torsdag 4. november – Teams kl. 13:00 -15:00
Fredag 5. november - Teams kl. 09:00 -11:00
Torsdag 11. november – Teams kl. 13:00 -15:00
Onsdag 15. desember - Teams kl. 13:00 -15:00

Møtebehandling
Saksbehandler Anna Kristoffersen presenterte saken.
Innspill som fremkom i møtet:
- Møtene som er foreslått på tirsdager fra 09:00 – 11:00 kolliderer med ledermøter og
flyttes til kl. 13:00 – 15:00
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget møteplanen for kalenderåret 2021, med de endringene som fremkom i
møtet.
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MØTEPROTOKOLL
Utdanningsutvalg FLU 2021
Dato:
Sted:
Arkivsak:

26.01.2021 kl. 00:00
Teams
21/00020

Tilstede:

Vegar Sellæg Brenne, Jon Anders Lindstrøm, Line Dverseth Danielsen,
Ann Gøril Hugaas, Jan Arne Pettersen, Anders Dalane, Morten Einar
Edvardsen, Andreas Wiland Lundh

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Oddbjørn Knutsen og Maren Lovise Erichsen

Andre:

Runi Hagen, Marita Jørgensen Hestnes, Marit Krogtoft og Sølvi
Fastvold

Protokollfører:

Anna Kristoffersen, Administrasjonen FLU

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
1/21

21/00020-1

Godkjenning av innkalling med saksliste for møte 1 - 26.
januar 2021

2

2/21

21/00020-2

Godkjenning av protokoll møte 18 - 17. desember 2020

3

3/21

19/03951123

Godkjenning av mindre studier - Norsk som andrespråk for
lærere som underviser voksne innvandrere - nettbasert (30
stp.); og Norsk som andrespråk for lærere som underviser
voksne innvandrere - samlingsbasert (30 stp.).

4

4/21

19/0342176

FLU - justering i studieplanarbeid for PEL-emner
grunnskolelærer 1 - 7 og 5-10 - studieår 2021/2022

5

5/21

19/03951124

Studieplanrevisjon - Kompetanse for kvalitet: Engelsk 2, for 5.6
10. trinn (Bodø) (30 stp.)

6/21

19/03951125

Studieplanrevisjon - Yrkesfaglærerløftet: Teknologisk
verktøykasse for yrkesfaglærere (30 stp.)

7

10/21 Referat fra lokale utdanningsutvalg - 16/02152-52 Referat fra lokale utdanningsutvalg : Protokoll møte 1 - 26. januar 2021 FLU

7/21

21/00020-3

FLU - Handlingsplan for studiekvalitetsarbeid 2021 med
tilhørende årshjul

8

8/21

19/0342177

FLU - justering i studieplanarbeid for VIT5001 og VIT5002 grunnskolelærer 1-7 og 5-10 for studieår 2021/2022

9

19/0342178

FLU: STUDIEPLANREVISJON OG GODKJENNING AV MINDRE
STUDIER
VEILEDERUTDANNING FOR PRAKSISLÆRERE OG MENTORER 11
MODUL 1 (15 SP); VEILEDERUTDANNING FOR PRAKSISLÆRERE
OG MENTORER - MODUL 2 (15 SP); VEILEDERUTDANNING FOR
PRAKSISLÆRERE OG MENTORER - MODUL 3 (30)

9/21

Orienteringssaker
1/21

21/00020-4

Orientering om Studiebarometeret 2020
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Sted, 26.01.2021
Vegar Sellæg Brenne
møteleder

1/21 Godkjenning av innkalling med saksliste for møte 1 - 26. januar 2021
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FLU 2021

Møtedato
26.01.2021

Saknr
1/21

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling og saksliste for møte 1 - 26. januar 2021
Møtebehandling
Det fremkom ingen innspill eller kommentarer til innkallingen i møtet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling og saksliste for møte 1 - 26. januar 2021
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2/21 Godkjenning av protokoll møte 18 - 17. desember 2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FLU 2021

Møtedato
26.01.2021

Saknr
2/21

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra møte 18 – 17. desember 2020.
Møtebehandling
Det fremkom ingen innspill eller kommentarer til protokollen i møtet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra møte 18 – 17. desember 2020.
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3/21 Godkjenning av mindre studier - Norsk som andrespråk for lærere som
underviser voksne innvandrere - nettbasert (30 stp.); og Norsk som andrespråk
for lærere som underviser voksne innvandrere - samlingsbasert (30 stp.).
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FLU 2021

Møtedato
26.01.2021

Saknr
3/21

Forslag til vedtak:
Lokalt utdanningsutvalg anbefaler dekan å godkjenne videreutdanningene Norsk som
andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere – nettbasert (30 stp.), og Norsk
som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere – samlingsbasert (30 stp.),
hvor følgende må hensyntas:
1. Studieveileder må tilknyttes studiene før de lyses ut.

Møtebehandling
Saksbehandler Runi Hagen presenterte saken. Marit Krogtoft gav utfyllende informasjon
om bakgrunnen for utviklingen av studiet.
Innspill som fremkom i møtet:
- Opptakskravet til studiet må presiseres før saken sendes videre til dekanen for endelig
godkjenning. Det må konkretiseres hvem som er aktuelle målgrupper for studiet, og hvilke
kvalifikasjoner som kreves.
- Arbeidskravet settes som forutsetning for endelig karakter i emnet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Lokalt utdanningsutvalg anbefaler dekan å godkjenne videreutdanningene Norsk som
andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere – nettbasert (30 stp.), og Norsk
som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere – samlingsbasert (30 stp.),
hvor følgende må hensyntas:
1. studieveileder må tilknyttes studiene før de lyses ut.
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4/21 FLU - justering i studieplanarbeid for PEL-emner grunnskolelærer 1 - 7 og 510 - studieår 2021/2022
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FLU 2021

Møtedato
26.01.2021

Saknr
4/21

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ved FLU anbefaler Dekan å godkjenne endringer i emneplaner for
Pedagogikk og elevkunnskap – PEL1001, PEL1002, PEL2001, PEL1003, PEL1004 og PEL2002 på
studieprogrammene MAGLU1-7, MAGLUN1-7, MAGLUL1-7, MAGLU5-10 og MAGLUN5-10
som beskrevet i saksfremlegg.

Møtebehandling
Saksbehandler Marita Hestnes presenterte saken.
Innspill som fremkom i møtet:
- Arbeidskravet settes som forutsetning for endelig karakter i emnet.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Utdanningsutvalget ved FLU anbefaler Dekan å godkjenne endringer i emneplaner for
Pedagogikk og elevkunnskap – PEL1001, PEL1002, PEL2001, PEL1003, PEL1004 og PEL2002 på
studieprogrammene MAGLU1-7, MAGLUN1-7, MAGLUL1-7, MAGLU5-10 og MAGLUN5-10 som
beskrevet i saksfremlegg.
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5/21 Studieplanrevisjon - Kompetanse for kvalitet: Engelsk 2, for 5.-10. trinn
(Bodø) (30 stp.)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FLU 2021

Møtedato
26.01.2021

Saknr
5/21

Forslag til vedtak:
Lokalt utdanningsutvalg ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler dekan
å godkjenne revisjon av studieplan for Engelsk 2, for 5.-10. trinn (30 stp.), men følgende må
hensyntas innen 1. februar
a) Studieavgift må oppgis på studieprogramsidene.
b) Studieprogram- og emnebeskrivelse må igjennom en språkvask
Møtebehandling
Saksbehandler Runi Hagen presenterte saken:
- Endres til regionalt tilbud
- Krav om minimum 5 søkere for at studiet skal starte
- NB! Studieavgiften må justeres utfra hvor mange søkere det blir
Votering
Enstemmig
Vedtak
Lokalt utdanningsutvalg ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler dekan
å godkjenne revisjon av studieplan for Engelsk 2, for 5.-10. trinn (30 stp.), men følgende må
hensyntas innen 1. februar
a) Studieavgift må oppgis på studieprogramsidene.
b) Studieprogram- og emnebeskrivelse må igjennom en språkvask
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6/21 Studieplanrevisjon - Yrkesfaglærerløftet: Teknologisk verktøykasse for
yrkesfaglærere (30 stp.)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FLU 2021

Møtedato
26.01.2021

Saknr
6/21

Forslag til vedtak:
Lokalt utdanningsutvalg ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler dekan
å godkjenne revisjon av studiet Teknologisk verktøykasse for yrkesfaglærere (30 stp.)
Møtebehandling
Saksbehandler Runi Hagen presenterte saken:
- Nord takker ja til opsjon om forlengelse
- Endres fra nett og samlingsbasert til et nettbasert studietilbud
Votering
Enstemmig
Vedtak
Lokalt utdanningsutvalg ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler dekan
å godkjenne revisjon av studiet Teknologisk verktøykasse for yrkesfaglærere (30 stp.)
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7/21 FLU - Handlingsplan for studiekvalitetsarbeid 2021 med tilhørende årshjul
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FLU 2021

Møtedato
26.01.2021

Saknr
7/21

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget FLU vedtar handlingsplanen for studiekvalitetsarbeid 2021 for fakultet
for lærerutdanning og kunst og kulturfag.
1. Faggruppelederne initierer oppstart og planlegging av årets studieplanarbeid i egen
faggruppe i samarbeid med prodekan utdanning.
2. Fakultetsadministrasjonen bistår og tilrettelegger i prosessen.

Møtebehandling
Saksbehandler Anna Kristoffersen presenterte saken.
Innspill som fremkom i møtet:
- Vi har flere utfordringer knyttet til emner som går på tvers av campus, som det må jobbes
med
- Utfordrende med frister som kommer i eksamensperioder og i perioden rundt studiestart
- Handlingsplanen blir delt i Teams, og absolutte frister satt av studieavdelinga blir uthevet
- Prodekan for utdanning, kontorsjef studier og saksbehandler vil bistå i arbeidet med
implementering av planen
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget FLU vedtar handlingsplanen for studiekvalitetsarbeid 2021 for fakultet
for lærerutdanning og kunst og kulturfag.
1. Faggruppelederne initierer oppstart og planlegging av årets studieplanarbeid i egen
faggruppe i samarbeid med prodekan utdanning.
2. Fakultetsadministrasjonen bistår og tilrettelegger i prosessen.
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8/21 FLU - justering i studieplanarbeid for VIT5001 og VIT5002 - grunnskolelærer
1-7 og 5-10 for studieår 2021/2022
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FLU 2021

Møtedato
26.01.2021

Saknr
8/21

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ved FLU anbefaler Dekan å godkjenne endringer i emneplaner for emnene
VIT5001 «Vitenskapsteori og metodologi» på studieprogrammene
Grunnskolelærerutdanningen 1 – 7 (MAGLU1-7/MAGLUN1-7/MAGLUL1-7/MAGLULU17/MAGLUSØ1-7) og VIT5002 «Vitenskapsteori og metodologi» på studieprogrammene
Grunnskolelærer 5 – 10 (MAGLU5-10/MAGLUN5-10) som beskrevet i saksfremlegg
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Møtebehandling
Saksbehandler Marita Hestnes presenterte saken.
Innspill som fremkom i møtet:
- Emneansvarlig er avklart
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget ved FLU anbefaler Dekan å godkjenne endringer i emneplaner for
emnene VIT5001 «Vitenskapsteori og metodologi» på studieprogrammene
Grunnskolelærerutdanningen 1 – 7 (MAGLU1-7/MAGLUN1-7/MAGLUL1-7/MAGLULU17/MAGLUSØ1-7) og VIT5002 «Vitenskapsteori og metodologi» på studieprogrammene
Grunnskolelærer 5 – 10 (MAGLU5-10/MAGLUN5-10) som beskrevet i saksfremlegg
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9/21 FLU: STUDIEPLANREVISJON OG GODKJENNING AV MINDRE STUDIER
VEILEDERUTDANNING FOR PRAKSISLÆRERE OG MENTORER - MODUL 1 (15
SP); VEILEDERUTDANNING FOR PRAKSISLÆRERE OG MENTORER - MODUL 2
(15 SP); VEILEDERUTDANNING FOR PRAKSISLÆRERE OG MENTORER - MODUL
3 (30)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalg FLU 2021

Møtedato
26.01.2021

Saknr
9/21

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag anbefaler Dekan å
godkjenne endringer i studie- og emneplaner for: Studieprogrammet VEM3 Veileder- og
mentorutdanning for lærere og førskolelærere 3 (30 sp) og endring av navn for dette studiet
til Veilederutdanning for praksislærere og mentorer – modul 3 (30 sp). Følgende må
hensyntas før oppstart:
a) Det må avklares hvem som skal utgjøre fagmiljøet tilknyttet studiet, og
sammensetningen må være i tråd med forskriftsbestemmelser.
2. Utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler Dekan
å godkjenne studieplan med tilhørende emnebeskrivelser for studiene: VEI1
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 (15 sp); og VEI2
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 (15 sp). Følgende må hensyntas
før oppstart:
a) Det må avklares hvem som skal utgjøre fagmiljøet tilknyttet studiene, og
sammensetningen må være i tråd med forskriftsbestemmelser.
3. VEI1 og VEI2 skal erstatte følgende studier som tas ut av studieporteføljen:
•
•
•
•

VMENTOR 1 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 15 sp
VMENTOR 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 15 sp
15VEM1 Veileder og mentorutdanning for førskolelærere og lærere 1 15 sp
15VEM2 Veileder og mentorutdanning for førskolelærere og lærere 2 15 sp

Møtebehandling
Saksbehandler Runi Hagen presenterte saken.
Innspill som fremkom i møtet:
- Fakultetet er i forhandlinger angående tilsetting av fagkompetanse, og det antas at
dette vil være på plass i nær fremtid.
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Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag anbefaler Dekan å

godkjenne endringer i studie- og emneplaner for: Studieprogrammet VEM3 Veileder- og
mentorutdanning for lærere og førskolelærere 3 (30 sp) og endring av navn for dette
studiet til Veilederutdanning for praksislærere og mentorer – modul 3 (30 sp). Følgende må
hensyntas før oppstart:

a) Det må avklares hvem som skal utgjøre fagmiljøet tilknyttet studiet, og
sammensetningen må være i tråd med forskriftsbestemmelser.

2. Utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler
Dekan å godkjenne studieplan med tilhørende emnebeskrivelser for studiene: VEI1
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 (15 sp); og VEI2
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 (15 sp). Følgende må
hensyntas før oppstart:

a) Det må avklares hvem som skal utgjøre fagmiljøet tilknyttet studiene, og
sammensetningen må være i tråd med forskriftsbestemmelser.

3. VEI1 og VEI2 skal erstatte følgende studier som tas ut av studieporteføljen:
•
•
•
•

VMENTOR 1 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 15 sp
VMENTOR 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 15 sp
15VEM1 Veileder og mentorutdanning for førskolelærere og lærere 1 15 sp
15VEM2 Veileder og mentorutdanning for førskolelærere og lærere 2 15 sp
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Saknr
1/21

Arkivsak

21/00020-4

Tittel

Orientering om Studiebarometeret 2020
Prodekan Vegar Sellæg Brenne orienterte muntlig om
resultater fra studiebarometeret 2020.
Studiebarometeret har sperrefrist frem til 11. februar.
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