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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-245
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 28.04.2021

Møtedato
28.04.2021

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 28. APRIL 2021 OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 28. april 2021 og saksliste.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-246
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 28.04.2021

Møtedato
28.04.2021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 17.
MARS 2021
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 17. mars 2021.

Vedlegg:
Protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 17. mars 2021
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MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

17.03.2021 kl. 10:00
Teams
16/00945

Tilstede:

Marit Bjørnevik (Prodekan utdanning FBA)
Vegar Sellæg Brenne (Prodekan utdanning FLU) til 14.10
Robert Bye (Prodekan utdanning FSV) til 13.30
Ingjerd Gåre Kymre (Prodekan utdanning FSH)
June Borge Doornich (Prodekan utdanning HHN)
Gabriel Brunvoll (Studentorganisasjonen Nord)
Pernille Solberg Fredriksen (Studentorganisasjonen Nord)
Lars Glomsvoll (Studentorganisasjonen Nord) til 14.00
Tord Apalvik (Studentorganisasjonen Nord)
Sondre Reinsnos (Studentorganisasjonen Nord)

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Levi Gårseth-Nesbakk (Prorektor utdanning, utvalgsleder)

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)
Per Harald Rødvei (VS 8/21)
Kirsten S G Fossan (VS 8/21)
Bente Karin Duun (OS 5/21)
Margrethe M Solli
Karoline Amundsen
Thorbjørn Aakre
Theresa Abrahamsen Hvalby
Lisbeth Sæterstad
Anne-Lovise Reiche (Bisekretær UU)

Protokollfører:

Alf Magne Jacobsen
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10/21
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tiltaksplan for perioden 2021-2022

5

11/21

16/0117353

Årshjul 2021 for Utdanningsutvalget

7

Orienteringssaker
5/21

19/0375111

Etablert arbeidsgruppe for videre arbeid med informasjon
om våre studieprogrammer

8

6/21

17/0120215

Retningslinjer for reakkreditering av eksisterende
studieprogrammer - justert av rektor 27.02.2021

8

7/21

18/03784-9

Internasjonal studentmobilitet - DIKU-utlysinger våren 2021
(2 stk); for samarbeid med det globale sør og for
profesjonsutdanninger

8
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Sted, 17.03.2021
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møteleder

6/21 Godkjenning av innkalling til møte 17. mars 2021 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
17.03.2021

Saknr
6/21

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 17. mars 2021 og saksliste.

Møtebehandling
Leder av utvalget, Prorektor for utdanning, hadde meldt forfall og møtet ble ledet av
nestleder Marit Bjørnevik.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 17. mars 2021 og saksliste.

7/21 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 09. februar 2021
Behandlet av
Møtedato
Saknr
1 Utdanningsutvalget
17.03.2021
7/21

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 09. februar 2021.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 09. februar 2021.
3

13/21 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 17. mars 2021 - 16/00945-246 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 17. mars 2021 : Protokoll Utdanningsutvalget 17.03

8/21 Reakkreditering 2021 (opprinnelig 2019) - Bachelor i Human Resource
Management (HRM) og Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
17.03.2021

Saknr
8/21

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Bachelor i Human Resource
Management (HRM) og Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling (PK)

Møtebehandling
Saksbehandler Alf Magne Jacobsen presenterte saken i møtet. Studieprogramansvarlig Per
Harald Rødvei utdypet saken videre og besvarte spørsmål i møtet.
Til pkt 2.2.5 om å legge til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen, ble
vist til at her kunne vært beskrevet mer under dette punktet, og noe er nevnt andre steder i
søknaden som eksempelvis egen HRM-dag som studentene arrangerer selv, samt
studentenes egne prosjekter og fremlegg.
Spørsmål til hvordan en jobber for å bedre koblingen til arbeidslivet. Her prøver en blant
annet å få til bedriftsbesøk og hente inn gjesteforelere fra arbeidslivet. En må fortsatt bli
bedre på koblingen til praksis og er noe det jobbes kontinuerlig med.
Med interne kurs UH-pedagogikk er det ikke internt med fakultetet men siktes til de interne
kurs som kjøres ved Nord universitet.
Påpekt at LUB for årsstudiet kan være noe omfattende sammenlignet med bachelorstudiet,
samt et par steder brukt «skal gi» istedenfor «kan» i benevnelse kan se litt ufullstendig ut.
Fakultetet bør se nærmere på og kan forbedre beskrivelse av LUB.
I forhold til utveksling og fleksibilitet i når dette kan gjennomføres ble påpekt at utveksling i
6 semester kan være utfordrende tidsmessig siden siste semester, og med tanke på opptak
til videre studier. Det arbeides med og bygge ny struktur med opptak til utveksling hvor en
på forhånd må melde inn semester for utveksling, avtaler, lengde på opphold og antall
plasser for utreise og innveksling, som vil stille mer systematiske krav til ordninger rundt
utveksling, spesielt i forhold til hvor det kan være fleksibilitet i tidspunkt for utveksling.
Arbeidet med ny ordning for utveksling forventes ferdigstilt iløpet av våren -21. Det vil da bli
sendt ut informasjon om ordningen til fakultetene.
Utenom behandlingen av selve reakkrediteringssøknaden ble det reist en prinsippiell
diskusjon rundt etablering av av nytt studietilbud på sted hvor annet fakultet har
studietilbud hvor mye av innhold er likt. Her bør det være dialog og samarbeid mellom
fakultetene, eksempelvis benytte fagmiljø som allerede er på stedet. Enighet om at dette er
en viktig diskusjon og at vi bør bli flinkere på samarbeid, men at dette må tas i annet fora.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Bachelor i Human Resource
Management (HRM) og Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling (PK)
4
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9/21 Årsrapport 2020 for Utdanningsutvalget
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
17.03.2021

Saknr
9/21

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar fremlagte årsrapport 2020 for Utdanningsutvalget.

Møtebehandling
Prodekan utdanning FLU, Geir Berg-Lennertzen var fast medlem i Utdanningsutvalget vår
2020 og må rettes i årsrapporten.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget vedtar fremlagte årsrapport 2020 for Utdanningsutvalget, med de
endringer som fremkom i møtet.
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10/21 Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2019-2022 med tiltaksplan for
perioden 2021-2022
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
17.03.2021

Saknr
10/21

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar framlagte tiltaksplan for 2021-2022 tilhørende utvalgets
handlingsplan med de innspill som framkom i møtet.

Møtebehandling
Saksbehandler Anne-Lovis Reiche presenterte saken i møtet. Overgang fra ett-års til fire-års
perspektiv gir oversikt over ting som er på gang og som studieavdeling og fakultetene jobber
med, men kan bli litt voldsomt. På spørsmål om en burde forkaste handlingsplan og heller
velge ut enkeltområder å arbeide med var det allikevel enighet i utvalget at vi skulle behold
handlingsplanen.
I møtet ble sett på status tiltaksplan med en gjennomgang og kommentarer underveis.
Kommentarer til delmål:
1.1 Helhetlig tidsplan for kvalitetsarbeid til mai.
1.2 Eksempelvis møter prorektor-prodekaner følger opp vedtak – kunne god ha en kobling til
administrasjon. Skille mellom administrativ og faglig oppfølging. Kunne laget
oppsummering etter UU-møter – type nyhetsbrev for informasjon.
1.3 Litt forvirring for studenttillitsvalgte på lavere nivå, burde derfor ha med et likt pkt som
ved mentorordning med evaluering her.
1.6 Ved kurs for SPA, satses på fysiske samlinger. Støtter at Phd utgår fra utdanningsutvalget,
og behandles i forskningsutvalget. Råd bør allikevel søkes fra utdanningsutvalget.
2.4 Konkretisere kurs som avholdes og utvikles.
3.1 Status basiskurs UH-ped bør settes opp som orienteringssak i løpet av våren -21. Tiltak
bør være å øke kapasiteten.
3.3 Prøver å få til søkerseminar ca en måned før søknadsfrist.
4.1 Må ha en gjennomgang av Stortingsmelding for arbeidsrelevans.
5.1 Seminar 2021 ikke landet ennå og tas videre med UU.
6.4 «Øke» blir feil, kan kanskje differensiere dette. Bli bedre på å lage oppgaver.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget vedtar framlagte tiltaksplan for 2021-2022 tilhørende utvalgets
handlingsplan med de innspill som framkom i møtet.
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11/21 Årshjul 2021 for Utdanningsutvalget
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
17.03.2021

Saknr
11/21

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar framlagte årshjul for 2021.

Møtebehandling
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche hadde en gjennomgang av årshjulet i møtet.
Dersom alle reakkrediteringssaker vår -21 går etter planen er det mulig det må arrangeres et
ekstra møte i juni.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget vedtar framlagte årshjul for 2021.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

5/21

19/03751-11

Etablert arbeidsgruppe for videre arbeid med
informasjon om våre studieprogrammer

6/21

17/01202-15

Retningslinjer for reakkreditering av eksisterende
studieprogrammer - justert av rektor 27.02.2021

7/21

18/03784-9

Internasjonal studentmobilitet - DIKU-utlysinger våren
2021 (2 stk); for samarbeid med det globale sør og for
profesjonsutdanninger

8/21

18/03784-10

Kvalitet i internasjonalisering - mobilitetsvindu i
gradsprogrammer og tilhørende utvekslingsavtaler

9/21

17/01508-4

Arbeidsgruppe - avklaringer håndtering av immaterielle
rettigheter til undervisningsmateriale

10/21

16/02152-52

Referat fra lokale utdanningsutvalg

Sak 5/21
Saksbehandler Bente Karin Dunn presenterte saken i møtet. Arbeidet delt opp i to deler.
Del 1: Omhandler nord.no og hvordan vi kan kvalitetssikre informasjonen om emner og
studieprogram som presenteres der. Sett på prosessene som går i forkant av publisering fra
studieporteføljevedtak til publisering av studieprogram og emner på nord.no.
Arbeidsgruppen har ut fra dette er laget en liste med forslag til videre arbeid og
forbedringer.
Del 2: Beskriver hvordan studenter ved Nord universitet mottar og oppsøker informasjon om
sitt studieprogram og sin studiehverdag på en rekke forskjellige måter. Arbeidgruppen har
også her listet opp forslag til videre arbeid og forbedring.
Arbeidsgruppen vil i etterkant foreslå veien videre og peke på hvem som bør ivareta videre
arbeid knyttet til henholdsvis del 1 og del 2.
Sak 6/21
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche presenterte saken i møtet. I de justerte retningslinjene er
nå punkt om selvevaluering tatt ut. I pkt 6 er nå tilføyd at «ekstern fagekspertise skal trekkes
inn i reakkrediteringsarbeidet».
Sak 7/21
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche presenterte saken i møtet. Viste til Stortingsmelding 7
(2020-2021) om internasjonal studentmobilitet. To utlysninger med søknadsfrist 27. mai
2021 kl 12.00 er vedlagt i saksframlegget med link til søknadssider.
Sak 8/21
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Saksbehandler Anne-Lovise Reiche presenterte saken i møtet. Gjennomgang av
statusoversikt for alle fakulteter hva som er publisert på nettsidene, hvor det fremgår hvor
klart definerte mobilitetsvinduer mangler for programmer.
I forbindelse med ny ordning for opptak til inn- og utveksling må arbeid ved Internasjonalt
kontor og fakultetene samkjøres og sikre at all informasjon om mobilitetsvindu kommer med
i forbindelse med registrering i FS for det enkelte studieprogram. Internasjonalt kontor vil
sende informasjon til fakultetene når ny ordning er på plass og klar til å tas i bruk.
Sak 9/21
Saksbehandler Alf Magne Jacobsen orienterte om saken i møtet. I etterkant av møte 09.02
er meldt inn til representanter i arbeidsgruppen fra FSVEivind Junker, fra HHN Hassa
Pedersen og fra FSH Aud Evensen. FBA og FLU har ikke meldt inn noen representanter.
Arbeidsgruppe består nå av:
• Torill Irene Kringen
• Gabriel N. Brunvoll (student)
• Eivind Junker (FSV)
• Hassa Pedersen (HHN)
• Aud Evensen (FSH)
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dan sikre at studentene får tilbakemelding på evalueringer, og hvordan dokumentere det systematiske kvalitetsarbeidet? : Hvordan sikre at studentene får tilbakemelding på evalueringer, og hvordan dokumentere det systematiske kvalitetsarbeidet?

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

19/03658-42
Levi Gårseth-Nesbakk
Elin Anne Sommerli
Møtedato
28.04.2021

HVORDAN SIKRE AT STUDENTENE FÅR TILBAKEMELDING PÅ EVALUERINGER,
OG HVORDAN DOKUMENTERE DET SYSTEMATISKE KVALITETSARBEIDET?
Forslag til vedtak:
Innspill i møtet blir tatt med i arbeidet for å utforme en rutine for rapportering

dan sikre at studentene får tilbakemelding på evalueringer, og hvordan dokumentere det systematiske kvalitetsarbeidet? : Hvordan sikre at studentene får tilbakemelding på evalueringer, og hvordan dokumentere det systematiske kvalitetsarbeidet?

Bakgrunn
Studentene har ved flere anledninger, og senest i LMU-møtet 18. februar, stilt spørsmål ved
hvordan deres tilbakemeldinger gjennom ulike evalueringer blir behandlet og fulgt opp på
fakultetsnivået. Noen studenter gir tilbakemelding på at emneansvarlig og SPA orienterer
om hvordan tilbakemeldingene blir behandlet og hvilke tiltak som er iverksatt, mens andre
ikke får denne type informasjon.
I dialogmøtene studieavdelingen hadde med fakultetene i høst, ble det også stilt spørsmål
om verdien av fakultetsrapportene i det systematiske kvalitetsarbeidet. Samtidig har styret
signalisert at de ikke lengre ønsker at fakultetsrapportene skal være vedlagt årlig rapport om
utdanningskvalitet. Ingen fakultetsrapporter ble derfor vedlagt styresaken som ble
behandlet i desember.
Saksframlegg
Hva forstår vi med «systematisk kvalitetsarbeid»?
Arbeidet med det systematiske kvalitetsarbeidet går
bl.a. ut på å:
•
•

Påse at studieprogrammene drives i tråd med
gjeldende regelverk.
Planlegge, gjennomføre, evaluere og forbedre.
Etter en tid må en også vurdere om
forbedringstiltakene har hatt ønsket effekt.

NOKUT-tilsynet i 2018/2019 skulle kontrollere om det
systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord var i tråd med
gjeldende regelverk. Nord universitet fikk som kjent,
gode tilbakemeldinger på arbeidet med
utdanningskvalitet, men i rapporten fra sakkyndig
komite kom det 11 råd til forbedring. Det første rådet
gikk ut på å styrke den skriftlige dokumentasjonen av
resultater i kvalitetsarbeidet, samt dokumentasjon av
tiltak og oppfølging av tiltak på lavest operative nivå. I
et annet råd anbefaler komiteen erfaringsdeling på
tvers av institusjonen for å øke studentenes
engasjement og oppslutning om ulike evalueringer.

Fra «Kvalitetsforskriften»:
§2-1. Krav til systematisk kvalitetsarbeid
(1) Universiteter og høyskoler skal ivareta
ansvaret for kvaliteten i utdanningen
gjennom systematisk kvalitetsarbeid som
sikrer og bidrar til å utvikle kvaliteten i
studietilbudene. Videre skal institusjonene
legge til rette for løpende utvikling av
utdanningskvaliteten, kunne avdekke
sviktende kvalitet i studietilbudene og sikre
tilfredsstillende dokumentasjon av
kvalitetsarbeidet. Institusjonene skal
kvalitetssikre alle forhold som har betydning
for studiekvaliteten, fra informasjon overfor
mulige søkere til avsluttet utdanning.
Fra «UH-loven»:
§ 1-6. Kvalitetssikring
Universiteter og høyskoler skal ha et
tilfredsstillende internt system for
kvalitetssikring som skal sikre og
videreutvikle kvaliteten i utdanningen.
Studentevalueringer skal inngå i systemet for
kvalitetssikring.

Drøfting
Studentevalueringer og oppfølging
En av de viktigste tilbakemeldingene fra studentene er evaluering av emner og
studieprogram. I emneevalueringen gir studentene tilbakemelding på opplevd kvalitet i
emnet, og forslag til forbedringer. I evaluering av studieprogram har de studenttillitsvalgte
på hvert kull ansvar for å formidle studentenes tilbakemeldinger på opplevd kvalitet i hele
studieprogrammet, til studieprogramansvarlig (i et årlig møte).
Det er viktig å få studentene til å bidra i evaluering av emner og studieprogram. Dette
gjelder både lokale og nasjonale undersøkelser. Etter å ha gitt tilbakemeldinger, forventer
studentene å få informasjon om hvordan innspillene er blitt behandlet og hvilke tiltak som

dan sikre at studentene får tilbakemelding på evalueringer, og hvordan dokumentere det systematiske kvalitetsarbeidet? : Hvordan sikre at studentene får tilbakemelding på evalueringer, og hvordan dokumentere det systematiske kvalitetsarbeidet?

eventuelt blir satt i verk. Studentene er opptatt av å påvirke sin studiehverdag. De har gitt
flere tilbakemeldinger, spesielt i studiebarometeret, om at de opplever liten grad av
medvirkning.
Evalueringsarbeidet er en tosidig relasjon mellom studentene og universitetet. For å oppnå
at relasjonen holdes aktiv, må begge partene gjøre sin del av jobben. Det er ofte her
kommunikasjonen mellom fagmiljøet og studentene svikter. Nasjonale undersøkelser, som
Studiebarometeret og SHoT, offentliggjør resultatene. Også her etterlyses et bedre system
for å gi tilbakemeldinger til studentene om hvilke tiltak institusjonen vil iverksette.
Det er viktig at universitetet gir studentene tilbakemelding om hvordan innspill blir fulgt opp,
slik at studentene fortsatt vil delta i evalueringer og undersøkelser om utdanningskvalitet.
Hvis ikke studentene opplever at evalueringen har en hensikt, at de blir hørt, kan det gjerne
oppstå evalueringstrøtthet.
Fakultetene må dokumentere at evalueringene er gjennomført, hvordan tilbakemeldingene
er behandlet og hvilke tiltak som iverksettes. Nord har utformet flere rutiner innen de ulike
delene av kvalitetsarbeidet, men det er en utfordring å få rutiner til å fungere i praksis.
Rapportering
Studentenes tilbakemeldinger inngår også som en av kildene fakultetene benytter i
utarbeidelse av emnerapporter og studieprogramrapporter. Rapportene brukes som
grunnlag for fakultetsrapport om utdanningskvalitet. Kvalitetsrapporter har flere funksjoner:
•
•
•
•

inngår som viktige element i dokumentasjon av det systematisk kvalitetsarbeidet
grunnlag for erfaringsdeling og læring på tvers i organisasjonen og internt i enhetene
bidrag til å utvikle en kultur for utdanningsfellesskap.
avdekke tegn på sviktende kvalitet eller behov for forbedringer.

Fakultetene gir tilbakemeldinger om at dagens ordning med rapportering ikke fungerer
optimalt. Særlig stilles det spørsmål ved fakultetsrapporten. Som nevnt innledningsvis,
ønsker ikke styret fakultetsrapportene, men kun rapporten på institusjonsnivå. De lokale
utdanningsutvalgene behandler studieprogramrapportene og fakultetsrapporten.
Institusjonsrapporten har vært framlagt for sentralt utdanningsutvalg (UU) til orientering.
I utgangspunktet var tanken at fakultetsrapportene skulle gi rektor og styret førstehånds
kjennskap til status på kvalitetsarbeidet ved hvert enkelt fakultet. Da styret i ettertid har
bestemt at de ikke vil forelegges fakultetsrapportene, må hensikten med å levere
fakultetsrapporter til styresaken revurderes. Studieavdelingen mener at fakultetsrapportene
bør behandles i UU for å oppnå erfaringsdeling, og bidra i utviklingen av et
utdanningsfellesskap.
Styret vil som før, bli forelagt en årlig rapport om utdanningskvalitet på institusjonsnivå.
Denne rapporten vil fortsatt ta utgangspunkt i utviklingen på sentrale kvalitetsindikatorer. I
tillegg vil den årlige kvalitetsrapporten til styret gi status på utviklingsprosjekter og
forbedringsarbeid ved Nord.

dan sikre at studentene får tilbakemelding på evalueringer, og hvordan dokumentere det systematiske kvalitetsarbeidet? : Hvordan sikre at studentene får tilbakemelding på evalueringer, og hvordan dokumentere det systematiske kvalitetsarbeidet?

Innspill til diskusjon i UU:
1. Hvordan kan vi sikre at studentene får tilbakemelding på evalueringer de gir? Er det
rutinene eller rollebeskrivelsene som må forbedres, eller er det andre forhold?
2. Hvordan kan vi bidra til at studentene opplever større grad av medvirkning?
3. Hvordan kan institusjonen sikre at fakultetene dokumenterer det systematiske
kvalitetsarbeidet?
4. På hvilken måte kan rapportering og dokumentasjon bidra i arbeidet med å bygge en
kvalitetskultur?
5. Hvilken rolle skal lokale UU og sentralt UU ha i forbindelse med rapporteringsarbeidet?
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UTDANNINGSSEMINARET 2021 – AVKLARING PROGRAMKOMITÉ, STED, DATO
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar ut fra diskusjoner i møtet: programkomité, aktuelt sted og
aktuelle datoer for Utdanningsseminaret 2021
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Saksframstilling
Bakgrunn
Utdanningsseminaret er et årlig seminar for studieprogramansvarlige (SPA). Seminaret arrangeres på
høsten og første gang var i 2016. Det er prorektor for utdanning som sammen med Studieavdelingen
inviterer til seminaret sammen med fakultetenes prodekaner for utdanning. Programmet utformes
av egen programkomité i dialog med prorektor og prodekanene. Programmet for tidligere
gjennomførte seminar er vedlagt saken. Hovedtemaene har vært:
2020: Kultur for kvalitet
Digital utdanning ved Nord universitet – fokus på organisering av læringsmiljø og
studentaktiv læring samt fokus på digital vurdering (eksempler fra håndtering Covid-19)
Forskningsbasert utdanning ved Nord universitet – overordnet blikk
Forskningsbasert utdanning ved Nord universitet – konkrete eksempler
Utdanningsfaglig kompetanse ved Nord universitet – om forskrift, kurstilbud og
meritteringsordning
Noen erfaringer fra håndtering av Covid-19 pandemien
2019: Kultur for kvalitet
Kulturbygging
Utdanningsfaglig kompetanse
Meritteringsordning
Praksis og næringslivsrelevans
Videreutvikling av kvalitetssikringssystem
2018: Systematisk kvalitetsarbeid og kvalitetssystem
NOKUT tilsyn ved Nord universitet
Lik kvalitet i studieprogram som gjennomføres på flere studiesteder
Internasjonalisering i studieprogrammene – hvordan jobbes det i fakultetene?
Utdanningsfaglig kompetanse
2017: Kvalitet i studieprogrammene
Utdanningsledelse
Sammenheng mellom læringsutbytte, undervisning, og vurdering. En evig forbedringsspiral.
Internasjonalisering
2016: Studieprogramdesign og studentens læringsbane
Programkomité
Utdanningsutvalget inviteres til å nedsette programkomite bestående av eksempelvis følgende;
• Prorektor utdanning
• 1 stk prodekan utdanning
• 1-2 stk SPA
• 1 stk fra SFU
• 1 stk student
Studiedirektørens stab bidrar med sekretær for programkomiteen og praktisk gjennomføring av
seminaret. Det er meldt at følgende bidrar fra staben; studiedirektør Jan Atle Toska, assisterende
studiedirektør Margrethe Mørkved Sollie samt seniorrådgiver Theresa Abrahamsen Hvalby.
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Sted
Utdanningsutvalget inviteres til å drøfte hvor seminaret skal arrangeres, herunder hvorvidt seminaret
arrangeres fysisk eller digitalt.
De tre første årene (2016, 2017, 2018) ble seminaret arrangert i Mosjøen på Fru Haugans Hotel.
Tanken bak den geografiske plasseringen var trolig knyttet til at dette var «nøytral grunn», alle ville
være tilreisende, de fleste ville reise med tog, og dessuten er jo Mosjøen en av Norges vakreste byer
(i alle fall ifølge saksbehandler som har fødested Mosjøen).
I 2019 ble seminaret arrangert på ny campus i Steinkjer, med lunsj og middag på nærliggende Quality
Grand Hotel.
I 2020 ble seminaret arrangert på Saltstraumen hotell utenfor Bodø. Det ble gjennomført fysisk
seminar på tross av Covid-19 pandemien. Seminaret ble avholdt i en periode med samlet mindre
smittetrykk, og det ble lagt stor vekt på ivaretakelse av smittevern.
Dato
Utdanningsutvalget inviteres til å drøfte aktuelle datoer for seminaret. Det har alltid vært lagt til høst
i perioden fra tidlig september til høvelig sein oktober.
Det gjøres oppmerksom på at i uke 40 avholdes høstferie for grunnskolene i Nordland (onsdag 6/10
til fredag 8/10), og i uke 41 avholdes høstferie for grunnskolene i Trøndelag ( mandag 11/10 til fredag
15/10). Seminaret bør ikke legges til denne perioden.
Kostnader
Studieavdelingen dekker kostnader for det faglige programmet.
Dersom fysisk seminar dekker også Studieavdelingen lunsj og middag, mens fakultetene må dekke
reise og overnatting.

Vedlegg:
Program fra tidligere års Utdanningsseminar

Vedlegg:
Skriv her
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PROGRAM FOR UTDANNINGSSEMINARET 2020
Onsdag 14. oktober 2020
Kl 10.00

Velkommen, kort om praktisk info bl.a. smittevern og kort om programmet. Bakgrunn for

hovedtema Kultur for kvalitet ved prorektor utdanning Levi Gårseth-Nesbakk
Kl 10.15

Digital utdanning ved Nord universitet – fokus på organisering av læringsmiljø og studentaktiv
læring
Studentaktiv læring i digitale læringsfellesskap
Rune Krumsvik, professor UiB – via Zoom
Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) – mandat, kurstilbud og erfaringer fra 2020
Randi Stemland (leder KOLT) og Bjørg Riibe Ramskjell (rådgiver KOLT)

Digital kommunikasjon - eksempel fra nordisk samarbeid om mastergrad
Kl 12.00

Marit Bjørnevik (SPA / prodekan utdanning), FBA
Lunsj

Kl 13.00

Fortsettelse - (kort pause midtveis)
Vinneren av Læringsmiljøprisen 2020; Arrangerte våren 2020 High North Dialogue, Nordens
største studentkonferanse i det digitale rom.
Elena Dybtsyna (underviser), HHN
Organisering av studieprogram med bevisst struktur for digital læring – eksempel fra
Lærerspesialistutdanning i digital kompetanse
Ellen Marie Sæthre-McGuirk (SPA), FLU
Organisering av digital undervisning på nettbasert utdanning – eksempel fra PPU allmennfag
Ove Pedersen (SPA), FLU
Undervisning samtidig på 5 campus – eksempel fra fellesemne for sykepleie- og
vernerpleieutdanning
Oddbjørn Johansen (emneansvarlig), FSH – via video
Digital praksis – eksempel fra lærerutdanning
Vegar Sellæg Brenne (prodekan utdanning), FLU
Digital praksisveiledning – eksempel fra sykepleieutdanning
Gro Bentzen (studieleder), FSH
Digital lab – eksempel fra farmasiutdanninga
Unn Siri Olsen (faggruppeleder), FSH
Digital øvelse – eksempel fra Master i beredskap og kriseledelse
Natalia Andreassen (SPA), HHN

Kl15.30

Utepause for de som ønsker; Saltstraumen er på det sterkeste litt over 16.00, og kan nytes under
brua (kort spasertur). Kaffe/te med kake inne eller ute.

Kl 16.15

Digital utdanning ved Nord universitet – fokus på digital vurdering:
Innledning ved prorektor utdanning Levi Gårseth-Nesbakk
Nettkollokvier og hverandre-vurderinger - to fundamenter i nettundervisning
- fra nettbasert årsstudium i historie
Per Bjarne Ravnå (underviser), FSV
Digital eksamen ved Nord universitet – generelle betraktninger og erfaringer fra våren 2020
Brynjar Jørstad, kontorsjef Eksamen, timeplan og vitnemål

Kl 19.00

Middag
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Torsdag 15. oktober 2020
Kl 8.30

Forskningsbasert utdanning ved Nord universitet – overordnet blikk
Kort innledning ved prorektor utdanning Levi Gårseth-Nesbakk
Kort presentasjon fra hvert fakultet;
FBA ved Marit Bjørnevik (prodekan utdanning)
FLU ved Vegar Sellæg Brenne (prodekan utdanning)
FSV ved Robert Bye (prodekan utdanning)
FSH ved Ingjerd Gåre Kymre (prodekan utdanning
HHN ved June Borge Doornich (prodekan utdanning)
Diskusjon i plenum.

Kl 9.30

Forskningsbasert utdanning ved Nord universitet – konkrete eksempler
Eksempel på bruk av forskningsmetoder i undervisning
Anne Wally Falch Ryan (SPA), FSV
Eksempel på forskningsbasert rammeverk for utdanning – fra SFU Engage
Gry Agnete Alsos (leder SFU Engage)

Kl 10.00

Kaffe/te og liten kakebit – siste muligheter for utsjekk av rom/hytte

Kl 10.30

Gruppearbeid – om forskningsbasert utdanning og kultur for kvalitet
Presentasjon/diskusjon i plenum

Kl 12.00

Lunsj

Kl 13.00

Utdanningsfaglig kompetanse ved Nord universitet – om forskrift, kurstilbud og
meritteringsordning
Prorektor utdanning Levi Gårseth-Nesbakk og studiedirektør Jan Atle Toska
Diskusjon i plenum

Kl 14.00

Noen erfaringer fra håndtering av Covid-19 pandemien
Innledning ved prorektor utdanning Levi Gårseth-Nesbakk.
Gruppearbeid med svar lagret i padlet og oppsummering i plenum

Kl 15.20

Avslutning og buss til flyplassen via campus Bodø

Bilde; forside Meld.St.16 (2016-2017) Kultur for kvalitet
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VELKOMMEN!
Nords utdanningsseminar

Steinkjer 2-3. oktober 2019
(Konstituert prorektor utdanning,
Professor Levi Gårseth-Nesbakk)
1

15/21 Utdanningsseminaret 2021 – avklaring programkomité, sted, dato

Program – dag 1
Onsdag 02.10
11.00-11.55
13.30-13.45

13.45-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30

16.30-17.15
17.15-17.35
17.35-19.05
19.10-19.40
20.30

Tema
Lunsj hotellet
Velkommen til årets utdanningsseminar ved Nord universitet v/Prorektor utdanning Levi
Gårseth-Nesbakk
Sentre for fremragende utdanning (SFU); Engage og Excited
Engage: Gry Alsos, Excited: Line Kolås
Pause
Kulturbygging i Nord universitets arbeid innen internasjonalisering – forutsetninger
v/Prorektor utdanning Levi Gårseth-Nesbakk
Nord universitets gjennomstrømningsprosjekt
v/Prorektor utdanning Levi Gårseth-Nesbakk
Kaffepause med noe attåt
Meritteringsordning for fremragende undervisere
v/ Førsteamanuensis Elisabeth Suzen, leder pedagogisk nettverk
Omvisning på campus Steinkjers nye lokaler
v/ Eiendomssjef Tomm Sandmoe
Middag på hotellet
2
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Program – dag 2
Torsdag 03.10

Tema

08.30-08.45
08.45-11.00

Oppsummering dag 1 og plan for dag 2
Parallelle sesjoner (med diskusjon / gruppearbeid):
• Sesjon 1: Nord universitets praksisprosjekt
✓ Innledning v/ Prorektor utdanning: Levi Gårseth-Nesbakk
• Sesjon 2: Næringslivsrelevans
✓ Erfaringer fra HHN v/ Professor Bjørn Willy Åmo
✓ Erfaringer fra FBA v/ Førsteamanuensis Grete Lysfjord
Pause og siste sjanse til utsjekk fra hotellet
Utdanningsfaglig kompetanse – innhold og organisering: kulturbyggende kursportefølje
Innledning ved v/Prorektor utdanning Levi Gårseth-Nesbakk
Presentasjon av metodikken Supplemental Instruction (SI) v/ Førstelektor Roger Helde, HHN
Lunsj på hotellet
Videreutvikling av Nord universitets kvalitetssikringssystem (KSS) og tilnærming til «høy
internasjonal kvalitet» i utdanningen
v/ Assisterende studiedirektør Margrethe Mørkved Sollie og
Prorektor utdanning Levi Gårseth-Nesbakk
Avslutning

11.00-11.30
11.30-12.30

12.30 -13.30
13.30- 16.00

16.00

3
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Nord utdanningsseminar 16.– 17. oktober 2018
Fru Haugans Hotell, Mosjøen
•
•
•
•
•

Systematisk kvalitetsarbeid og kvalitetssystem
NOKUT tilsyn ved Nord universitet
Lik kvalitet i studieprogram som gjennomføres på flere studiesteder
Internasjonalisering i studieprogrammene – hvordan jobbes det i fakultetene?
Utdanningsfaglig kompetanse

Tirsdag
12-14
14:00
14:15 -14:30

16. oktober Tema
Lunsj serveres ved ankomst hotellet
Velkommen til årets utdanningsseminar ved Nord universitet v/Levi Gårseth-Nesbakk
Systematisk kvalitetsarbeid og kvalitetssystem
Nord universitet sitt kvalitetssikringssystem (KSS) v/rådgiver Thorbjørn Aakre

14:30-14:45

Studentenes forventning til kvalitetsarbeidet i studieprogrammene v/leder av
Studentparlamentet Solveig Fleischer

14:45-15:00

Rolle og ansvar som studieprogramansvarlig v/Thorbjørn Aakre

15:00-15:15

Hvordan praktiseres oppgavene som studieprogramansvarlig har i kvalitetsarbeidet?
v/Levi Gårseth-Nesbakk

15:15-16:00

Gruppearbeid med spørsmål fra mal for tilsyn fra NOKUT
Selvevaluering spørsmål fra Studietilsynsforskriften §4-1 (2):
«Hvor er ansvaret for kvalitetsarbeidet ved studietilbudet forankret og hvordan er
studentene og de som underviser tatt med i arbeidet med å utvikle en god
kvalitetskultur?
Kaffepause med noe attåt
Lik kvalitet i studieprogram som gjennomføres på flere studiesteder
Ledelse av studieprogram på flere studiesteder. Lik kvalitet for studentene uansett
hvor og hvordan studiet tilbys.
Innledning v/Gisle Pettersen, FLU, Inger Karin Brenne, FSH og representant fra HHN
Gruppearbeid
Liten rusletur i Sjøgata eller anden form for lufting
Middag på hotellet

16.00
16.15-18.00

18:15
19:30
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Onsdag

17. oktober Tema

08.30-09.15

NOKUT tilsyn 2018-2019 ved Nord universitet
Erfaringer fra tilsyn i pilot for NOKUT tilsynene 2017-2018 v/Asbjørn Røiseland
Inkludert spørsmål til Asbjørn

09.15-09.30

Plan for NOKUT tilsyn hos oss + kort om erfaringene fra dagen før i NOKUT v/ Hanne

09.30-10.00

Gruppearbeid med spørsmål fra mal for tilsyn fra NOKUT
Selvevaluering spørsmål A fra Studietilsynsforskriften §4-1 (5):
«Beskriv hvordan resultater fra kvalitetsarbeidet ved studietilbudet blir brukt for å
videreutvikle kvaliteten i studietilbudet. Vis konkrete eksempler»

10.00-10.30

Gruppearbeid med spørsmål fra mal for tilsyn fra NOKUT
Selvevaluering spørsmål B fra Studietilsynsforskriften §4-1 (5):
«Redegjør for konkrete tilfeller der kvalitetsarbeidet har synliggjort
kvalitetsutfordringer ved studietilbudet, hvordan dette ble håndtert, og innenfor
hvilken tidsramme.»

10.30-11.00

Utsjekk og pause
Internasjonalisering
Vedtatt delstrategi for Internasjonalisering v/Hanne

11.00-11.15
11.15-12.15

Hvordan jobbes det med internasjonalisering i fakultetene? Presentasjon av viktige
elementer eller enkelte tiltak fra handlingsplan for internasjonalisering.
v/Hugo Nordseth, FSV
v/Margarita Novoa-Garrido, FBA
v/Malvin Torsvik, FSH
v/Levi Gårseth-Nesbakk, HHN

12.15 -13.00
13.00- 13.15

Lunsj
Presentasjon av viktige elementer eller enkelte tiltak fra handlingsplan for
internasjonalisering v/Bente Aina Ingebrigtsen, FLU

13.15-14.00

Erfaringsdeling i grupper. Hva fungerer i praksis. Hvordan sikre relevans av
internasjonaliseringen, f.eks. relevante partnere og emner for inn- og utveksling
Kort pause
Utdanningsfaglig kompetanse
System for å tilegne seg pedagogisk basiskompetanse (arbeidsgruppe 2 ved Nord) v/
Jan-Atle Toska

14.00 -14.15
14.15-14.45
14.45-15.15

Meritteringsordning for fremragende underviser v/Berit Kjelstad, NTNU

15.15-15.30
15.30-16.00
16.00
16.15

Spørsmål til Berit Kjelstad
Gruppearbeid. Hvilke krav skal vi stille til utdanningsfaglig kompetanse ved Nord
Avslutning og oppsummering v/ Margrethe Mørkved Solli
Felles buss til togstasjonen
Tog sørover har avreise kl. 16.45.
Tog nordover har avreise kl. 16.55.
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Nord utdanningsseminar 13. – 14. september 2017
Fru Haugans Hotell, Mosjøen
•
•
•
•

Kvalitet i studieprogrammene – hva er kravene og hvordan gjør vi det?
Utdanningsledelse; Rollen som studieprogramansvarlig – rollen, arbeidsoppgavene og
studentmedvirkning
Sammenheng mellom læringsutbytte, undervisning, og vurdering. En evig
forbedringsspiral – hvordan kan det gjøres systematisk?
Internasjonalisering i studieprogrammet – hvordan får vi det til?

Onsdag
12-14
14:00
14:15

15:00
15:30
15:45
16:00
16:30
16:40

17:10
18:00
18:15
19:30

Tema
Lunsj serveres ved ankomst hotellet
Velkommen til årets utdanningsseminar ved Nord universitet v/prorektor for utdanning
Kvalitet i studieprogrammene
Nord universitet sitt kvalitetssikringssystem (KSS) v/rådgiver Thorbjørn Aakre
Kvalitetssikring av studieprogrammene v/seniorrådgiver Anne-Lovise Reiche
Kvalitet i studieprogrammene – hva er kravene?
Presentasjon av ny studietilsynsforskrift v/NOKUT tilsynsdirektør Øystein Lund
Gruppearbeid – hva er de største utfordringene med akkrediteringskravene i
Studietilsynsforskriften, og hvorfor?
Kaffepause med noe attåt
Utdanningsledelse, v/tidligere prorektor ved NTNU Berit Kjelstad
Utdanningsledelse ved Nord universitet v/prorektor utdanning Hanne Solheim Hansen
Utdanningsledelse, rollen som studieprogramansvarlig - rollen, arbeidsoppgavene og
studentmedvirkning
v/ SPA Master i samfunnsvitenskap Asbjørn Røiseland
v/SPA Lektorutdanning i kroppsøving, idrett og friluftsliv Vegar Sælleg Brenne
Utdanningsledelse - gruppearbeid: Rollen som studieprogramansvarlig – hvordan gjør vi
det? Ulike løsninger på fakultetene. Hvordan gjøres det?
Oppsummering av gruppearbeid, Største utfordring for å gjøre SPA-jobben godt og et godt
råd for å lykkes som SPA
Liten rusletur med overraskelse
Middag på hotellet
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Torsdag
08:30
08:40

09:10

09:40
10:00

11:30
12:30
13:30
14:20
15:30

16:00
16:15

Tema
Sammenheng mellom læringsutbytte, undervisning, og vurdering. En evig forbedringsspiral
– hvordan kan det gjøres systematisk? Innledning v/ studiedirektør Jan Atle Toska
Eksempler fra NOKUT evaluering av barnevern-, sosialarbeid- og vernepleierutdanningene.
Hva konkluderte NOKUT med - og hva har dere gjort med det?
v/vernepleie Bjørg Astrid Aasen
Presentasjon av Nord universitet sine Senter for fremragende utdanning (SFU) i samarbeid
med NTNU:
ENgage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship v/Gry Alsos
ExcITEd – Excellent IT education v/Robin Munkvold
Kaffepause med noe attåt
Kafédialog – ca 6-7 kafébord hvor det inviteres til dialog med utgangspunkt i ulike
eksempler / problemstillinger.
Oppsummering i plenum v/kafévertene
Lunsj m/utsjekk
Internasjonalisering i studieprogrammet – gode eksempler fra Senter for
internasjonalisering av utdanning (SIU)
Eksempler fra Nord universitet. Hvordan legge opp arbeidet for å til utreise.
Innlegg fra hvert fakultet v/ representant i Internasjonalt utvalg
Beinstrekk 10 minutter
Paneldebatt: Internasjonalisering i studieprogrammet – hvordan får vi det til på Nord
universitet?
Deltakere: Kevin Hovdal Holmli (studentleder), Marit Bjørnevik (FBA), Ann Gøril Hugaas
(FLU), Malvin Torsvik (FSH), Yan Zhao (FSV), Levi Gårseth-Nesbakk.
Ordstyrer: Jan-Atle Toska og Margrethe Mørkved Solli
Avslutning v/ prorektor Hanne Solheim Hansen
Buss til togstasjonen
Tog sørover har avreise kl. 16.45.
Tog nordover har avreise kl. 16.55.
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Nord utdanningsseminar // Mosjøen 5. - 6. september 2016

Studieprogramdesign og studentens læringsbaner
Mandag 5. september
Lunsj serveres ved ankomst til hotellet
14:00 - 14:30 Velkommen til seminar
14:30 - 15:00 Studieprogramdesign og læringsbaner, hva mener vi med det?
15:00 - 16:00 Videreutvikling av læringsutbyttebeskrivelser på program og emnenivå
16:00 - 17:00 Bruk av ulike læringsformer, med særlig fokus på studentsentrerte læringsformer
17:00 - 18:00 Bruk av varierte og riktige vurderingsformer
18:30 - 19:30 Vandring i «Sjøgato» med forfriskende overraskelser
20:00 Middag

Tirsdag 6. september
09:00 - 10:00 Integrert bruk av digitale verktøy i undervisning og vurdering
10:00 - 11:00 Planlegging og stimulering for internasjonalisering
11:00 - 12:00 Systematisk kontakt med arbeidslivet
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 - 15:30 Studieprogramansvarligrollen (SPA): den viktigste lederjobben på Nord?
15:30 - 15:45 Oppsummering og veien videre

Praktisk informasjon:
Tog nordfra ankomst Mosjøen mandag 11:38, avreise tirsdag kl 16:55
Tog sørfra ankomst Mosjøen mandag kl 13:06, avreise tirsdag kl 16:41.
Alle deltagere bestiller reise selv. Togreise og hotell dekkes av sentral ledelse.
Det er reservert rom til alle deltagere på Fru Haugans hotell i Mosjøen.
Kontaktperson ved spørsmål: Thorbjørn Aakre //
T: +47 75 51 72 98 // E: thorbjorn.aakre@nord.no
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/01202-16
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 28.04.2021
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INTERNASJONALISERING SOM DEL AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar sak om internasjonalisering som del av læringsutbyttebeskrivelse til
orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
I tildelingsbrev fra KD 21.12.2017 ble det stilt krav om at alle studieprogram skal ha
internasjonalisering som en del av læringsutbyttet.
Utdanningsutvalget behandlet i møte 9. februar 2021, sak 4/21 om «Hvordan svare ut LUB
om internasjonalisering». Saken ble lagt fram til diskusjon i utvalget for å få innspill og
forslag på hvordan bedre svare ut internasjonalisering i LUB på en god måte, samt
dokumentere på en bedre måte det arbeid som gjøres og er gjort i forhold til
internasjonalisering ved Nord universitet. Bakgrunn for dette var at vi ofte har opplevd
utfordringer med å svare ut internasjonalisering i læringsutbytte, hvor det blir forholdsvis
vage og runde formuleringer for å oppfylle kravet.
Mye av utfordringen her er manglende retningslinjer, hvor krav om internasjonalisering som
en del av LUB ennå ikke er blitt innarbeidet i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, men
forventes at det vil komme ved neste revisjon.
I sak 4/21 ble det etter diskusjon i utvalget gjort følgende vedtak:
Utdanningsutvalget ber Prorektor utdanning utarbeide forslag til eksempler på hvordan
svare ut LUB om internasjonalisering, med de innspill som framkom i møtet.
For å få flere innspill til å utarbeide forslag til eksempler på hvordan svare ut LUB om
internasjonalisering, har vi sett til hvordan dette har blitt løst ved andre
utdanningsinstitusjoner. Det har blitt sett på seks tilfeldig utvalgte bachelorprogrammer
innenfor fagområder som statvitenskap, økonomi/administrasjon, medie/kommunikasjon og
organisasjon/ledelse, ved hver av institusjonene UiT, NTNU, UiO, UiA, UiB og to programmer
ved NHH.
Gjennomgangen viser at utfordringer knyttet til krav om internasjonalisering som del av LUB,
kan være like stor ved de andre institusjonene som ved Nord universitet. En god del av
programmene mangler fortsatt internasjonalisering som en del av LUB. De programmer som
har internasjonalisering som en del av LUB, har typisk runde og vage formuleringer
tilnærmet likt som vi har gjort det ved Nord universitet.
Det å utarbeide forslag til eksempler utover type eksempler som vist til i saksframlegg til sak
4/21, og som er fra saker som har vært til akkreditering/reakkreditering, kan bli krevende å
få til. Samtidig er kravet om internasjonalisering som del av LUB gjeldende uavhengig av
akkreditering og reakkreditering, og fakultetene må derfor påse at dette følges opp og blir
innarbeidet i LUB for alle sine studieprogrammer.
Utdanningsutvalget bør følge dette opp og komme tilbake med en sak til desembermøtet,
med status på studieprogram ved Nord universitet, der internasjonalisering som del av LUB
mangler.
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KD - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE - TILTAK FOR STUDIEPROGRESJON OG
GJENNOMFØRING
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg:
Rapport fra arbeidsgruppe – Tiltak for studieprogresjon og gjennomføring.
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Rapport fra arbeidsgruppe
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Forord
Koronapandemien har nå preget det norske samfunnet i over ett år. Den 12. mars 2020 innførte
regjeringen de mest inngripende tiltak i fredstid for å begrense spredningen av covid-19-viruset. På
tross av at mange hadde håpet å gjenvinne en normalisert hverdag raskere, har pandemiens
uforutsigbarhet, med vekslende smittetall og nye virusmutasjoner, gjort dette vanskelig. Av denne
grunn har de fleste deler av landet vært underlagt vekslende smitteverntiltak i over ett år. Enkelte
landsdeler har i tillegg levd med svært inngripende tiltak i lang tid.
Universiteter, høyskoler og fagskoler har slik arbeidsgruppen oppfatter det, lagt ned et formidabelt
arbeid og tilpasset seg de løpende endringene for å sikre at studentene får et best mulig
utdanningstilbud. Særlig viktig har dette vært for å understøtte studentenes motivasjon, samt for å
sikre studieprogresjon og hindre frafall.
Fra arbeidsgruppens side kan det ikke levnes tvil om at studietilværelsen har blitt svært annerledes
for studentene enn planlagt. Studentene har måttet forholde seg til svært mye digital undervisning
og vurdering, mye selvstudier, redusert tilgang til viktig infrastruktur på campus og begrensninger i
sosial og faglig omgang med undervisere og medstudenter. Dette har også medført en betydelig
bekymring for hvordan koronapandemien påvirker studentenes psykiske helse og ensomhetsfølelse.
Flere undersøkelser har også bekreftet en slik negativ innvirkning på studentenes opplevde helse. Av
denne grunn ble det nedsatt en ekspertgruppe som, på vegne av Kunnskapsdepartementet skulle
vurdere og anbefale tiltak ved universiteter, høyskoler og fagskoler, som kunne bidra til å sikre god
oppfølging av studentene, særlig med tanke på studentenes psykososiale liv, gjennomføring av
eksamen og opprettholdelse av studieprogresjon. Ekspertgruppens rapport ble levert den 23.
november 2020. Arbeidsgruppen viser derfor også på generelt grunnlag til de tiltak som
ekspertgruppen anbefalte på det tidspunktet.
I arbeidsgruppens mandat fremgår det eksplisitt at man ikke skal vurdere nivå på smitteverntiltak,
men gjøre vurderinger som kan støtte institusjonene innenfor de til enhver tid gjeldende
restriksjoner. Selv om arbeidsgruppen har forholdt seg til dette, er det helt essensielt å påpeke at
særlig covid-19-forskriftens kap. 5A skaper betydelige utfordringer for institusjonene – all den tid de
må holde stengt for studentene, uten unntak. Selv om arbeidsgruppen ikke har hatt tilgang til
bakgrunnsdata som omhandler forekomst av smitte og smittespredning på campus, er man av klar
formening om at det er lite smitte og smittespredning på campus. Inntrykket er således at
institusjonene har drevet virksomheten på en smittevernsfaglig forsvarlig måte, og det har vært trygt
for studenter og ansatte å være på campus, når det har vært åpnet for det. Arbeidsgruppen henstiller
derfor nasjonale myndigheter og politisk ledelse om å søke å finne ordninger som kan sikre
studentene tilgang til campus for å opprettholde progresjon og sluttføre sine studier, også i perioder
med svært strenge smitteverntiltak. Tilgang til campus er også viktig for studentenes psykiske helse
med tanke på å forebygge isolasjon og ensomhet på trange hybler. Etter arbeidsgruppens mening
kan tilgang til campus sikres eksempelvis gjennom bruk av testregimer.
Arbeidsgruppen vil videre fremheve at studentene har vært hardt rammet som følge av pandemien,
og har på tross av en svært krevende studiesituasjon jevnt over opprettholdt god studieprogresjon.
Selv om DBH-data så langt ikke gir grunn til bekymring, vil arbeidsgruppen påpeke at disse data er
rapportert forut for innføring av covid-19-forskriftens kap. 5A i enkelte deler av landet. Av denne
grunn er det nå essensielt at det tas grep som kan ha reell effekt på studentenes læringsmiljø og
studiemotivasjon for å sikre progresjon og sluttføring både på kort og lengre sikt, og dermed også på
fremtidig rapportering. Arbeidsgruppen noterer at man på grunnskoler og i videregående opplæring
har evnet å gi elevene delvis tilgang til sine skoler også i perioder med høyt smittetrykk.
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Arbeidsgruppen har ikke fått fremlagt data eller argumentasjon som indikerer at dette ikke også er
mulig for studentgrupper som er avhengig av tilgang til campus for å studere.
Arbeidsgruppen noterer også at Folkehelseinstituttet nå vurderer bruk av såkalte vaksinepass og ber
derfor Kunnskapsdepartementet å vurdere hvilken betydning dette kan ha, både når det gjelder
tilgang til campus, men også for vaksinerte norske utenlandsstudenter som returnerer til Norge for å
arbeide.
Arbeidsgruppens mandat har vært spesifikt innrettet mot studieprogresjon og forsinkede studieløp.
Allikevel vil arbeidsgruppen også uttrykke bekymring for studentenes læringsutbytte som følge av
varierende smitteverntiltak og nedstengning.
Arbeidsgruppen takker for oppdraget og leverer med dette sin rapport.

Oppsummering av arbeidsgruppens anbefalinger
Arbeidsgruppen har hatt som viktigste oppgaver å vurdere og foreslå praktisk gjennomføring av tiltak
som kan sikre best mulig studieprogresjon vårsemesteret 2021 samt å vurdere hvilke prioriterte
studentgrupper tiltakene bør rettes mot.
Når det gjelder prioritering av studentgrupper, må arbeidsgruppens vurderinger anses som innspill til
de prioriteringene institusjonene risikerer å måtte gjøre, dersom det blir aktuelt å iverksette
kompenserende tiltak overfor studenter som har blitt eller står i fare for å bli forsinket.
Arbeidsgruppen foreslår følgende prioritering av studentgrupper:
−
−
−
−
−
−

Avgangsstudenter
Studenter som tar utdanning som er nødvendig for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner
Studenter på profesjons- og fagskoleutdanninger som er avhengige av ferdighetstrening og
praksis for å oppnå læringsutbytte
Studenter som er avhengige av tilgang til laboratorier eller som skal gjennomføre feltarbeid for å
sikre at læringsutbyttet kan oppnås
Studenter på utøvende og skapende utdanninger, inkludert mediefag
Studenter uten tilgang til internett

Når det gjelder tiltak for å sikre studieprogresjon, har arbeidsgruppen sett på tiltak på
institusjonsnivå og tiltak på myndighetsnivå.
Tiltak på institusjonsnivå:
−
−
−
−
−
−
−

Handlingsrom for prioritering av aktiviteter og studentgrupper
Utvidelse av vårsemesteret 2021, utsatt avslutning
Utvidelse av høstsemesteret 2021, tidlig oppstart
Tiltak for utdanninger med obligatorisk praksis, laboratoriearbeid og ferdighetstrening
Utstedelse av betingede vitnemål
Betinget opptak
Tilgang på internett

Arbeidsgruppen legger vekt på at institusjonene selv må vurdere hvilke tiltak som er relevante og
gjennomførbare for egen institusjon.
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Tiltak på myndighetsnivå:
−
−
−
−
−
−
−
−

Styrket koordinering og samhandling på myndighetsnivå
Økonomiske tiltak overfor institusjonene våren 2021
Tiltak i utdanningsstøtteordningene gjennom Lånekassen
Tiltak for utdanninger med obligatorisk praksis, laboratoriearbeid og ferdighetstrening
Tiltak for helsefagstudenter som studerer i utlandet
Tilgang på lesesalsplasser på offentlige biblioteker
Kunnskapsdepartementets styring av universitetene og høyskolene
Utvidet oppholdstillatelse for studenter fra land utenfor EØS-området

Tiltak studieåret 2021-2022:
Arbeidsgruppens mandat begrenser seg til tiltak for vårsemesteret 2021. Etter arbeidsgruppens
vurdering vil imidlertid pandemien ha effekt og konsekvenser utover studieåret 2020-2021, og
anbefaler at man må se videre på tiltak for kommende studieår, inkludert videreføring eller justering
av eventuelle tiltak som implementeres som oppfølging av arbeidsgruppens rapport.
Arbeidsgruppen fremmer derfor også noen konkrete tiltak ut over det som er foreslått for
vårsemesteret 2021:
−
−
−
−

Videreføring av tiltakspakken for studenter i studieåret 2021-2022
Tiltak for studieteknikk, studiemotivasjon og gode studievaner
Tiltak for å videreutvikle utdanningsfaglig digital kompetanse hos undervisere
Forskning på studiemotivasjon og frafall

Helt avslutningsvis i rapporten henstiller arbeidsgruppen studentene til å ta imot tilbud som
iverksettes fra institusjonenes side.

Arbeidsgruppens medlemmer og arbeid
Arbeidsgruppen ble oppnevnt søndag 21. mars og har hatt følgende medlemmer:
−
−
−
−
−
−
−
−

Joakim Bakke, ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet (leder)
Arvid Ellingsen, leder av Nasjonalt Fagskoleråd
Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor ved Høgskolen i Østfold
Wictor Østvand Jensen, leder av Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF)
Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen og leder av UHR Utdanning
Seunn Smith-Tønnessen, universitetsdirektør ved Universitetet i Agder og leder av UHRAdministrasjon
Annbjørg Pasteur Stø, Norsk studentorganisasjon (NSO)
Solveig Hansine Torgersen, ANSA

Fam Karine Heer Aas, sekretariatsleder i Samskipnadsrådet har deltatt som observatør.
Sekretariatet har bestått av følgende medarbeidere fra Kunnskapsdepartementet: Bjørn Tore
Bertheussen, Martin Fredheim, Ane-Berit Storvik Hurlen, André Kristiansen og Ragnhild Skålid.
Arbeidsgruppen har hatt fire arbeidsmøter i perioden 22.mars til 8.april.
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Arbeidsgruppens vurdering av mandatet
Kunnskapsdepartementets mandat til arbeidsgruppen følger som vedlegg til rapporten. Mandatet gir
arbeidsgruppen følgende hovedoppgaver:
−
−
−
−
−
−

Arbeidsgruppen skal vurdere og foreslå praktisk gjennomførbare tiltak som skal sikre best mulig
studieprogresjon.
Arbeidsgruppen skal legge vekt på studentgrupper som på grunn av tidligere, gjeldende og
mulige framtidige smitteverntiltak er særlig utsatt for forsinkelser våren 2021.
Tiltakene bør utformes slik at de tar hensyn til variasjoner mellom institusjonene og
utdanningene, og inneholde vurderinger av hvilke studentgrupper som bør prioriteres.
Arbeidsgruppens rapport skal gi lærestedene ideer og støtte i deres planleggingsarbeid for
gjennomføring av undervisning og vurdering våren og sommeren 2021.
Arbeidsgruppen skal ikke vurdere nivå på smitteverntiltak, men gjøre vurderinger som kan støtte
institusjonene innenfor de til enhver tid gjeldende restriksjoner.
Arbeidsgruppen skal vurdere hvilke tiltak som eventuelt må gjennomføres fra nasjonale
myndigheter eller med involvering av nasjonale myndigheter, for at de skal kunne gjennomføres
ved institusjonene.

Arbeidsgruppen er opptatt av at vurderinger og tiltak knyttet til studentenes læringsutbytte må inn i
arbeidet. Videre mener arbeidsgruppen at man også må se hen til ulike scenarier for høstsemesteret
2021. Hvis et stort antall studenter blir forsinket i utdanningene våren 2021, vil dette kunne få
betydelige konsekvenser f.eks. knyttet til kapasitet i praksis samt tilgang på ferdighetstrening og
laboratorier i høstsemesteret 2021 og potensielt også inn i 2022.

Forskjeller mellom høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning
Arbeidsgruppens mandat dekker utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter. Det finnes en
del forskjeller mellom høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning, og også mellom
institusjonene, studentene og hvordan de to sektorene forvaltes, styres og finansieres. De
forskjellene som trekkes fram under, er de som har mest betydning for denne arbeidsgruppens
arbeid med innretning av tiltak. Andre forskjeller er også betydelige i seg selv, men arbeidsgruppen
ser ikke at de har direkte innvirkning på utforming av tiltak i tråd med arbeidsgruppens mandat.
Arbeidsgruppen ser at departementet i håndteringen av pandemien har vært opptatt av
likebehandling av høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning, men at det også er tatt hensyn
til forskjellene mellom dem. Dette er noe også arbeidsgruppen har lagt til grunn for sine vurderinger.
−

−

Fagskoleutdanninger er i større grad enn universitets- og høyskoleutdanninger yrkesrettede og
praktiske utdanninger. Dersom man fjerner praktiske øvelser, ferdighetstrening,
simulatortrening/-øvelser m.m. fra fagskoleutdanninger, reduseres læringsutbyttet i svært stor
grad. En fagskolekandidat skal kunne utøve et yrke fra første dag uten videre behov for
opplæring. Dette ga seg utslag i at ved de første gjenåpningene av lærestedene våren 2020, så
var andelen fagskolestudenter som ble vurdert å ha behov for tilgang til campus/infrastruktur
langt høyere enn andelen universitets- og høyskolestudenter.
Fagskoleutdanninger har en varighet på ½ til 2 år, mens utdanninger ved universiteter og
høyskoler er inntil 6 år. Altså vil en forsinkelse i en fagskoleutdanning gjennomsnittlig være av en
relativt sett større “tidsandel", enn det vil være for en universitets- eller høyskoleutdanning.
Innenfor en tidsramme på inntil to år er det en større utfordring å finne tid til å ta igjen tapt
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−

−

aktivitet eller bytte om på rekkefølgen på emner og læringsutbytter, og for de korteste
utdanningene nær sagt umulig.
Finansieringen av fagskoler er også annerledes enn for særlig de statlige universitetene og
høyskolene. Fagskoler mottar et driftstilskudd fra staten som ikke er fullt ut kostnadsdekkende.
Det resterende finansieringsbehovet kommer fra eierne av fagskolene. For de offentlige
fagskolene, er dette fylkeskommunene. I tillegg er en betydelig del av finansieringen dekket av
egenbetaling fra studentene. Særlig gjelder det siste for de private fagskolene, men også de
offentlige fagskolene kan ta egenbetaling fra studentene. Den økonomiske situasjonen gjør at
fagskolene ikke har signifikante avsetninger å tære på, eller et økonomisk handlingsrom til
omprioriteringer. De økonomiske rammebetingelsene gjør at fagskolene i større grad er bundet
til å gjennomføre de planer de har lagt for studieåret målt opp mot det antall studenter de har og
det utdanningstilbudet de gir.
En siste viktig forskjell er at fagskolene ikke er underlagt departementets generelle
instruksjonsmyndighet. Det er fylkeskommunen som forvalter fagskolesektoren. Den statlige
styringen av fagskolene skjer gjennom lov og finansiering.

Koronapandemi ved universiteter, høyskoler og fagskoler
Det ligger utenfor arbeidsgruppens mandat og tidsfrist å gi en helhetlig analyse av hvordan
koronapandemien har påvirket universitetene, høyskolene, fagskolene og studentene. Under gis det
imidlertid en overordnet beskrivelse av hva slags begrensninger pandemien har lagt på
institusjonenes utdanningsvirksomhet, hvordan institusjonene har lagt om utdanningsvirksomheten,
og hvilke tiltak som er iverksatt på nasjonalt nivå for å begrense de negative konsekvensene av
smittevernstiltak for studentenes læringsutbytte, progresjon og gjennomføring.

Tilgang til lærestedene for studentene og smitteverntiltak ved institusjonene
Arbeidsgruppen legger til grunn at manglende tilgang til lokalene ved lærestedene og andre
smitteverntiltak, med tilhørende redusert kapasitet til ferdighetstrening, laboratorieforsøk og så
videre, er en av hovedårsakene til at studenter står i fare for å bli forsinket i utdanningen. For noen
utdanninger er tilgang til campus avgjørende for å kunne opprettholde progresjonen i utdanningen.
Rapportering fra institusjonene indikerer det samme, da institusjoner som har vært underlagt det
strengeste smittevernnivået i Covid-19-forskriften (5A) i mye større grad rapporterer om fare for
forsinkede studenter enn andre institusjoner.
Lokalene til universiteter, høyskoler og fagskoler ble stengt for studentene 12. mars 2020. Fra 27.
april til 15. juni ble det gradvis åpnet for mer tilgang i tre omganger, jf. tabell under. I den første
åpningen 27. april ble det prioritert å gi tilgang for studenter som skulle fullføre utdanning våren
2020, og som hadde behov for tilgang til øvingslokaler, laboratorier o.l. for å kunne fullføre. Dette ble
avgrenset til noen få fagområder, dvs. de fagområdene hvor slik tilgang ble vurdert som helt
nødvendig. Institusjonene måtte selv vurdere hvilke studenter innenfor disse rammene som hadde
behov for tilgang. Videre gjenåpninger ga ytterligere handlingsrom for institusjonene til selv å kunne
vurdere hvem som hadde behov for tilgang.
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Dato

Hvem

12. mars
-26. april
27. april

Ingen tilgang for studenter

11. mai

Studenter som måtte ha tilgang for å
kunne fullføre vitnemålsgivende
utdanning våren 2020. Definert til å
gjelde utvalgte fagområder med
behov for øvingslokaler, laboratorier
o.l.:
− utøvende musikk- og kunstfag
− mediefag og designfag
− matematisk-naturvitenskapelige
og teknologiske fag
− helsefag
Begrunnelse for utvalget: fag som
trenger tilgang til øvingslokaler,
laboratorier og ferdighetsrom.
Studenter som måtte ha tilgang for å
opprettholde studieprogresjonen.
Ikke definert fagområder av
nasjonale myndigheter,
institusjonene skulle selv vurdere
hvem det gjaldt.

15. juni

Alle

Antall
(grove anslag)

Forutsetninger

Opp mot 16 000
studenter i
høyere utdanning
(6 %).

Institusjonene skulle begrense
tilgangen så mye som mulig. Kravet
var at studentene måtte ha tilgang.
Vi vet det ikke var så mange som
de grove anslagene, antakelig
nærmere halvparten for uhinstitusjonene (3 %), dette basert
på overordnete rapporteringer fra
institusjonene.

Opp mot 12 000
fagskolestudenter
(66 %)

Regler og råd om smittevern i
arbeidslivet gjaldt også for
studenter.
Opp mot 6580000 studenter i
høyere utdanning
(25-30 %)
Opp mot 12 000
fagskolestudenter
(66 %)
Alle, men i praksis
begrenset av
regler og
anbefalinger om
smittevern

Som over.
Institusjonene fikk beskjed om å
utvikle egne smittevernveiledere
som kontinuerlig skulle
oppdateres. Dette har de fortsatt
ansvaret for selv. FHI har gitt råd
og anbefalinger til bruk for
institusjonene på sine nettsider.
Som over

Universitetene, høyskolene og fagskolene ble åpnet helt igjen fra 15. juni, så lenge de kunne
overholde gjeldende regler og råd om smittevern, herunder avstandsanbefalinger. I praksis la
smittevernregler og -råd begrensninger også etter 15. juni. Utover høsten 2020 ble tilgangen
periodevis igjen mer begrenset ved enkelte institusjoner, som følge av kommunale smitteverntiltak
ved lokale utbrudd. Dette gjaldt først og fremst Bergen og Oslo.
Siden nyttår har institusjonene og studentene måttet forholde seg til ulike tiltaksnivåer over tid. Året
2021 startet med en nasjonal anbefaling om digital undervisning for alle i to uker, og institusjonene
ble bedt om å praktisere unntak fra dette svært strengt. Den nasjonale anbefalingen har siden blitt
endret i mindre streng retning to ganger, før den igjen ble strammet inn i tiden før og etter påske.
Samtidig har enkelte deler av landet hatt strengere tiltak enn de nasjonale anbefalingene. Dette som
følge av strengere tiltak vedtatt av enkeltkommuner eller som følge av nasjonalt fattede vedtak om
strengere tiltak for kommuner/regioner, jf. covid-19-forskriftens kap. 5A-C, som gir forsterkede
smitteverntiltak i enkeltkommuner. Per 9. april 2021 er 66 kommuner omfattet av de strengeste
tiltakene, dvs. kap. 5A hvor lokalene ved studiestedene er helt stengt for studentene, uten unntak.
Dette omfatter blant annet Bodø kommune og kommuner i Vestfold og Telemark og Viken. Fagskolen
i Oslo, Fagskolen i Viken, Høgskolen i Østfold, Nord universitet, Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU), OsloMet – storbyuniversitetet (campus Kjeller) og Universitetet i Sørøst-Norge
er dermed blant institusjonene som er omfattet.
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Institusjonenes omlegging av utdanningsvirksomheten som følge av smitteverntiltak
Institusjonene har gjort en betydelig innsats for å legge om utdanningsvirksomheten under
pandemien, for å gi studentene et godt tilbud under stadig vekslende smittevernstiltak.
Da pandemien brøt ut i mars 2020, krevde det en enorm omstilling fra institusjonenes side. På kort
tid ble undervisning og annen faglig oppfølging overført til digitale plattformer. I perioden etter, har
det skjedd mye utvikling og innovasjon i bruken av digitale verktøy. Etter hvert som institusjonene
har kunnet åpne lokalene for studentene igjen, har institusjonene bestrebet seg på å tilby
studentene fysisk undervisning, ferdighetstrening, ulike faglige møteplasser og campusbasert
eksamen, så langt det har vært smittevernfaglig forsvarlig.
Mange institusjoner har jobbet med kvalitetshevende undervisningstiltak, som pedagogisk utvikling,
kurs, webinarer, veiledninger og tips til undervisere og programkoordinatorer om studentaktiv og
digital undervisning. Likevel rapporterer både studenter og ansatte om at kvaliteten på tilbudet i en
del tilfeller ikke har vært så god som ønsket. Dette kan påvirke studentenes læringsutbytte og være
medvirkende til at studenter har blitt forsinket i utdanningen.
For rammeplanstyrte utdanninger (herunder helse- og sosialfagutdanninger, lærerutdanninger og
ingeniørutdanninger), har den midlertidige forskriften om gjennomføring av slike utdanninger gitt
institusjonene handlingsrom til å gjøre tilpasninger i undervisning og praksis som er forsvarlige og
nødvendige, såfremt læringsutbyttet for studiene kan ivaretas.
Når det gjelder gjennomføring av praksis, har pandemien og smitteverntiltak gitt betydelige
utfordringer. Kommuner, virksomheter, institusjoner og organisasjoner som tar imot
praksisstudenter, har vært i en presset situasjon og har i en del tilfeller hatt lavere kapasitet enn
vanlig. Det har også vært kapasitetsproblemer knyttet til å gjennomføre praksis på en
smittevernfaglig forsvarlig måte. Universiteter, høyskoler og fagskoler har hatt utstrakt dialog med
praksisfeltet, for å sikre at flest mulig studenter har kunnet gjennomføre praksis.

Økonomiske tiltak for faglig og sosial oppfølging av studentene
Primo november 2020 nedsatte Kunnskapsdepartementet en ekspertgruppe som skulle vurdere og
anbefale tiltak for oppfølging av studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler. Ekspertgruppen
leverte sin rapport 23. november, og institusjonene ble i brev 15. desember 2020 bedt om å følge
opp ekspertgruppens anbefalinger på sine læresteder. Som oppfølging av rapporten, og som følge av
et vårsemester med strenge smitteverntiltak, har Kunnskapsdepartementet og Helse- og
omsorgsdepartementet bevilget midler for bedre faglig og sosial oppfølging av studentene.
Midler i det ordinære statsbudsjettet for 2021:
− 10 mill. kroner til studentsamskipnadene til sosiale lavterskeltilbud til studentene
(tilleggsnummer til ordinært budsjett)
− 20 mill. kroner til studentsamskipnadene til generelle velferdstilbud
Tiltakspakke lagt fram 29. januar 2021 og vedtatt av Stortinget 23. februar 2021:
− 150 mill. kroner til universiteter, høyskoler og fagskoler til å lønne studenter til å drive faglig
oppfølging av andre studenter (hvorav 124 mill. kroner til statlige universiteter og høyskoler,
16 mill. kroner til private høyskoler og 10 mill. kroner til fagskolene)
− 50 mill. kroner til studentsamskipnadene til å lønne studenter for å få i gang sosiale
lavterskeltilbud
− 20 mill. kroner til studentsamskipnadene til sosiale lavterskeltilbud
− 8,5 mill. kroner til studentsamskipnadene for arbeid med psykisk helse
− 1,5 mill. kroner til Mental Helses studenttelefon
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Studentenes økonomiske situasjon under pandemien
Mange studenter har fått en forverret økonomisk situasjon som følge av pandemien, særlig på grunn
av bortfall av inntekt fra arbeid ved siden av studiene. Regjeringen har etablert kompenserende tiltak
gjennom utdanningsstøtteordningene i Lånekassen, for å bøte på inntektsbortfallet. Under følger en
oversikt over studenters rettigheter for lån og stipend, både det som er fast og det som er særskilt
knyttet til koronapandemien.
Utdanningsstøtte og sykdom
− Studenter som er syke i mer enn to uker, får ordinært lån og stipend som har blitt utbetalt i
sykdomsperioden, gjort om til sykestipend. Studenter har også rett til sykestipend dersom de blir
forhindret fra å følge undervisning fordi de har syke barn. Dette gjelder også dersom koronasykdom er
årsaken.
Utdanningsstøtte og forsinkelse
− Studenter som blir forsinket, for eksempel stryker på eksamen, får ikke lån gjort om til stipend i
Lånekassen. Man får ikke stipend for fag man ikke består, men får lån omgjort til stipend dersom man
henter igjen forsinkelsen i løpet av fire år.
− Lånekassen begrenser ikke muligheten til å søke lån og stipend dersom den enkelte blir forsinket i
utdanning, med mindre forsinkelsen er mer enn 60 studiepoeng (normalt et helt studieår). Dette gjelder
både under koronapandemien og ellers i en normalsituasjon.
− Studenter som blir forsinket ut over ett år, men kan dokumentere overfor Lånekassen at
koronapandemien er årsaken til forsinkelsen, vil også ha rett til lån og stipend.
Regelverk for sommeren
− Som følge av utvidelsen til 11 måneder utdanningsstøtte, får fulltidsstudenter i høyere utdanning og
fagskoler lån og stipend fra 16. august til 15. juli per studieår. Den 11. måneden skal dekke perioden 16.
juni til 15. juli av vårsemesteret.
− Lånekassen har mulighet til å bruke skjønn for å utvide perioden med lån og stipend utover det normale
vårsemesteret og inn i sommeren dersom utdanningen varer mer enn 2 uker utover det normale
vårsemesteret. Det vil si at studenter som får lån og stipend i 11 måneder, får utvidet lån og stipend
dersom semesteret forlenges med 2 uker etter 15. juli.
− Studenter som får lån og stipend i 10 måneder, får utvidet lån og stipend dersom semesteret forlenges
med 2 uker etter 15. juni.
Borteboerstatus
− Studenter og elever som vanligvis bor borte, men må flytte hjem på grunn av koronasituasjonen våren
2021, mister ikke retten til stipend. Studenter og elever som i en normal situasjon ville bodd hjemme,
har fortsatt ikke rett til stipend.
Studenter i utlandet
− Studenter og elever som tar utdanning i utlandet, men som ikke kan oppholde seg fysisk på lærestedet
på grunn av koronasituasjonen studieåret 2020-2021, vil fortsatt få lån og stipend.
− Studenter og elever som tar utdanning i utlandet og som bor midlertidig hjemme hos foreldrene sine
studieåret 2020-2021 på grunn av koronapandemien, blir regnet som borteboere.
− Norske studenter i utlandet som var i sitt 16. og siste semester med rett til lån og stipend våren 2020,
får unntak fra åtteårsblokk for forsinkelse som skyldes koronapandemien.
Tilleggslån ved nedgang i arbeidsinntekt
− Studenter som har hatt nedgang i arbeidsinntekt på grunn av koronasituasjonen i perioden fra 16. juni
2020 til 15. juni 2021, kan ha rett til et tilleggslån.
− Tilleggslånet er på 26 000 kroner, uavhengig av om studenter tar utdanning på fulltid eller deltid. 40
prosent av tilleggslånet kan bli gjort om til stipend.
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Kunnskapsgrunnlag for arbeidsgruppens vurderinger og forslag til tiltak
Nedenfor følger kunnskapsgrunnlag om studentenes studiesituasjon, studieprogresjon og
studiemotivasjon. Det er viktig å merke seg at de faste rapporteringene primært sier noe om
situasjonen høsten 2020 og første del av vårsemesteret 2021. Samtidig vet vi at de mest inngripende
smitteverntiltakene har kommet etter at dataene som danner basis for dette kunnskapsgrunnlaget
ble innhentet. Kunnskapsdepartementet har derfor bedt institusjonene om en ekstra vurdering av
faren for forsinkelser og frafall, som innspill til arbeidsgruppens vurderinger.

Studiebarometeret for studenter ved universiteter og høyskoler
Studiebarometeret viser at studentene opplevde betydelige endringer i studietilbudet etter 12. mars
2020: Mens 7 av 10 studenter opplyser at de ikke hadde hatt nettbasert undervisning før 12. mars,
hadde hele 9 av 10 hatt det etter 12. mars. Det er flere resultater i Studiebarometeret som viser hvor
utfordrende denne tiden har vært for landets studenter:
−
−
−
−
−
−

To av fem studenter hadde ikke tilgang på en egnet arbeidsplass da institusjonene ble stengt 12.
mars 2020.
Tre av fire studenter mener at de ville lært mer hvis de kunne vært fysisk til stede på lærerstedet.
Over halvparten av respondentene har kjent seg ensomme som følge av restriksjonene under
pandemien.
To av tre opplevde det som vanskeligere å strukturere studiehverdagen.
Tre av fem opplevde at studiemotivasjonen ble lavere.
Blant respondentene oppga 64 prosent at de ikke trodde de ville bli forsinket i studiene sine,
mens 6 prosent trodde de ville bli forsinket ett semester eller mer. Det utgjør om lag 17 500
studenter på tidspunktet for undersøkelsen.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i høstsemesteret 2020, og det er grunn til å tro at en del
studenter ville svart annerledes dersom spørsmålene ble stilt i mars 2021.

Studiebarometeret for studenter ved fagskoler
NOKUT gjennomførte i april/mai 2020 for tredje gang en nasjonal undersøkelse om studiekvalitet i
norsk fagskoleutdanning.
Studiebarometeret for fagskolestudenter viser at fagskolestudentene er godt fornøyde med
kvaliteten på utdanningstilbudene de går på. Studentene er mest positive til det sosiale og faglige
læringsmiljøet, studiets evne til å inspirere, vurderingsformene og eget engasjement. De er minst
positive til studiets tilknytning til arbeidslivet, mulighetene for medvirkning og bruk av digitale
verktøy. Forskjellene mellom det studentene er mest og minst fornøyd med, er imidlertid små.
Om lag en fjerdedel av studentene rapporterer at hverdagen ble påvirket i så stor grad at det var
vanskelig å fortsette utdanningen som følge av stengte læresteder for studentene. Det var særlig
heltidsstudenter og studenter på stedbaserte utdanninger som ble påvirket av nedstengingen. Med
overgang til digital undervisning var det disse studentgruppene som i størst grad opplevde vesentlige
endringer i undervisningsformen.

Rapportering fra institusjonene høsten 2020 og våren 2021
DBH-tallene for høsten 2020 (rapporteringsfrist 15. februar 2021) viser at:
−

Studiepoengsproduksjonen har økt, både totalt sett og per student. Avlagte studiepoeng per
student har økt fra 42,6 til 43,9 fra 2019 til 2020, mens studiepoengproduksjonen totalt sett økte
med om lag 11 100 60-studiepoengsenheter. Deler av økningen i studiepoengsproduksjonen
skyldes flere studenter, men forklarer ikke hele forskjellen.
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−
−

Strykprosenten har falt fra 7,16 % i 2019 til 5,81 % i 2020.
Gjennomføring på normert tid er relativt stabilt. For universiteter og høyskoler sett under ett er
det en liten økning på bachelornivå fra 2019 (+2 prosentpoeng) og en liten nedgang på
masternivå (-1,6 prosentpoeng). Det er noen variasjoner mellom institusjonene.

Tallene er for statlige og private universiteter og høyskoler samlet sett, og inkluderer både heltids- og
deltidsstudenter.
Innen 15. mars rapporterte universitetene og høyskolene i tillegg antall registrerte studenter våren
2021. Med utgangspunkt i antall studenter som startet en høyere utdanning på studieprogrammer
på 90 studiepoeng eller mer, heltid og deltid, viser tallene at:
−
−

−

−

Av de som startet høsten 2020, var 92,4 % fortsatt registrert som studenter våren 2021. Dette
tilsvarer nivået for dem som startet høsten 2018 (92,2 %) og høsten 2019 (92,3 %).
Tallene varierer noe mellom fagområder. De som har en positiv utvikling, er helse-, sosial- og
idrettsfag, samfunnsfag og juridiske fag, mens andre områder har negativ utvikling. Det er
imidlertid små endringer i både positiv og negativ retning, noe som gjør at resultatene samlet
sett er stabile.
Av de som startet en utdanning høsten 2019, var 88,3 % fortsatt registrerte studenter to
semestre senere, dvs. høsten 2020. Tilsvarende tall for de som startet høsten 2018 var 86,8 %
(høsten 2019).
Det er omtrent samme bilde for alle institusjonene, med endringer på 0-2 prosentenheter begge
veier i andelen høst-2020-kull registrert våren 2021, og generell økning i andelen høst-2019-kull
som er registrert høsten 2020.

Rapportering om forventninger for vårsemesteret
Som innspill til arbeidsgruppens arbeid, ba Kunnskapsdepartementet institusjonene om en kort
vurdering innen 26. mars av omfanget på gruppen av studenter som står i fare for å falle fra eller bli
forsinket, og som det er aktuelt å iverksette tiltak for. Institusjonene ble også bedt om en vurdering
av relevante tiltak. Vurderingene skulle i så stor grad som mulig ta hensyn til en eventuell situasjon
med sterke begrensninger i tilgangen til lærestedene i de nærmeste månedene.
Ikke alle institusjoner har svart, og vurderingene er gjort med varierende detaljeringsgrad og med
noe ulike forutsetninger. Tallene kan derfor ikke entydig sammenlignes mellom institusjoner eller gi
det fulle bildet, men det gir indikasjoner på omfanget. Med utgangspunkt i de 26 universitetene og
høyskolene1 og de ti fagskolene2 som har tallfestet omfanget, ser bildet slik ut:
−
−

Om lag 5 500 studenter ved universiteter og høyskoler står i fare for å falle fra eller bli forsinket.
Det utgjør om lag 2 % av studentene vårsemesteret 2021.
Den største andelen av disse finner vi innenfor MNT-fag, teknologi o.l. (inkl. NMBUs studier),
med om lag 2 200 studenter. Deretter følger kunst- og designutdanninger o.l. (om lag 1 700),

1

Ansgar Høyskole, Arkitektur- og designhøgskolen, Atlantisk medisinske høyskole, Bjørknes høyskole,
Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Østfold, Høgskulen i Volda, Høgskulen på Vestlandet, Høyskolen Barratt
Due, Høyskolen for ledelse og teologi, Høyskolen Kristiania, Kunsthøgskolen i Oslo, Lovisenberg Diakonale
Høgskole, NMBU, Norges musikkhøgskole, Norsk barnebokinstitutt, NTNU, OsloMet, Samisk høgskole,
Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i
Tromsø og VID vitenskapelige høgskole.
2
Beverage Academy, Kunstskolen i Bergen, Norges fagakademi, Trøndelag høyere yrkesfagskole, Norsk
hestesenter, Fagskolen i Viken, Nordland fagskole, Norsk fagskole for lokomotivførere, Fagskolen Kristiania og
Bårdar Akademiet.
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−

−
−

lærerutdanningene (om lag 1 000), helse- og sosialfag (om lag 230) og praksisstudier uten
nærmere spesifikasjon (om lag 200). 100 studenter er uspesifisert på fagområde.
Det er institusjonene med studiesteder i Vestfold og Telemark og Viken som står for mesteparten
av omfanget. Det er naturlig, gitt at disse institusjonene per nå er omfattet av kap. 5A i covid-19forskriften, som gjør at lokalene ved lærestedene er helt stengt for studentene. Dette indikerer
også at vi må forvente at tallet vil øke fra om lag 5 500 dersom andre deler av landet skulle bli
omfattet av tilsvarende tiltak over tid.
Enkelte andre institusjoner har også pekt på mulige konsekvenser, uten å tallfeste dette
nærmere enn at det er en viss fare for noe økt frafall, osv.
For fagskolene er tallet for forventede forsinkelser 357 studenter. Disse fordeler seg på tre
fagskoler: Beverage Academy (60 studenter), Fagskolen Kristiania (179 studenter) og Norsk
fagskole for lokomotivførere (119 studenter). Det er imidlertid få fagskoler som har gitt
tilbakemelding.

Tiltak institusjonene har iverksatt eller vurderer å iverksette våren 2021
Mange trekker frem forskjøvet innlevering av masteroppgaver/masterarbeider og ordninger for å ta
igjen praksis, ferdighetstrening, oppgaver m.m. senere i semesteret. Noen peker her på at
avgangsstudentene må prioriteres særskilt, og at studenter som har kommet kortere kan gis
anledning til å ta igjen utsatt aktivitet påfølgende semester, og om nødvendig også enda senere i
utdanningsløpet. Noen institusjoner peker også på behovet for justerte frister for studenter med
behov for tilrettelegging. En særskilt problemstilling som flere tar opp, er at for bachelorstudenter
som skal søke videre opptak på master, vil utsatte frister kunne gi problemer med tanke på frist for
dokumentasjon (vitnemål, karakterer) som normalt er 1. juli. Noen peker videre på at endringer i
semestrene kan være særlig krevende for internasjonale studenter, med tanke på visum, bestilte
billetter, økonomi m.m.
Mange institusjoner trekker frem muligheten for forlenget vårsemester og eventuelt også tidlig start
for høstsemesteret. De fleste trekker imidlertid også frem at dette må være for utvalgte studenter,
det vil si kun for de som har behov for det, og at institusjonene selv må vurdere hvordan dette best
kan gjøres. Flere institusjoner peker på at de ikke har behov for slike tiltak, og ønsker derfor ikke at
dette skal være et nasjonalt tiltak felles for alle.
Institusjonenes forslag til tiltak fra nasjonale myndigheters side.
Mange peker på at det viktigste enkelttiltaket for å unngå forsinkelse er tilgang til lokalene ved
lærestedene for utvalgte studentgrupper. Det gjelder tilgang til undervisning som ikke kan
gjennomføres digitalt, og tilgang til lesesaler, laboratorier, utstyr o.l. Her pekes det på at tiltak etter
kap. 5A i covid-19-forskriften er for strengt og ikke til å leve med over lang tid hvis man skal unngå
forsinkelser og frafall. Som del av dette peker flere på viktigheten av å opprettholde mulighet for å
gjennomføre praksis, men at det samme bør gjelde ferdighetstrening, klinisk undervisning o.l. Heller
ikke alle eksamener kan gjennomføres digitalt, noe må være fysisk. Flere institusjoner peker på at
nivået på smitteverntiltak må ta hensyn til det. Hurtigtesting/massetesting på campus trekkes av
noen frem som et virkemiddel for å kunne opprettholde noe tilgang.
Flere institusjoner sier at forskriften som gir muligheter for tilpasninger for rammeplanstyre
utdanninger må forlenges.
Flere peker på at midlene til lønn til studenter for faglig og sosial oppfølging av andre studenter, bør
utvides. Eksempler som nevnes er muligheter for å strekke tiltaket mer ut i tid, eventuelt også med
mer midler til formålet, muligheter for å bruke midler på andre tiltak enn kun lønn til studenter (for
eksempel andre ansatte), og at tiltakene særlig rettes mot førsteårsstudenter som ennå ikke har
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opplevd en normal studiehverdag. Ekstra midler til institusjoner som har studenter som må ta igjen
tapt aktivitet, er også en innretning som trekkes frem av noen få.
En rekke institusjoner peker på at ved utvidede semestre for studenter som er forsinket, blir det
viktig å vurdere utdanningsstøtteordningene gjennom Lånekassen for disse studentene.

Arbeidsgruppens forslag til prioritering av studentgrupper
Koronapandemien har rammet institusjoner og studenter ulikt, særlig de siste månedene.
Institusjoner i noen deler av landet har hovedsakelig kunnet holde lokalene åpne for studentene
innenfor de begrensninger regler og anbefalinger om smittevern gir, og har tilbudt en blanding av
digital og campusbasert undervisning og vurdering. I andre deler av landet har det vært større grad
av begrensning på studentenes tilgang til lokalene, og undervisningen har i all hovedsak vært
gjennomført digitalt. Noen institusjoner, i kommuner som er omfattet av kap. 5A i covid-19forskriften, har periodevis og særlig de siste ukene måttet stenge lærestedene helt for studentene.
Noen utdanninger er enklere å gjennomføre digitalt enn andre. Utdanninger med for eksempel
ferdighetstrening eller behov for tilgang til laboratorier og øvingsrom, kan ikke gjennomføres når
lokalene ved lærestedene er stengt for studentene. Begrensninger i tilgang til lokalene har derfor
resultert i utsatt aktivitet, som igjen kan føre til forsinkelse for studentene.
Universitetene, høyskolene og en del fagskoler har sendt inn en vurdering til departementet av
antatt omfang på antall studenter som står i fare for å falle fra eller bli forsinket, og som det er
aktuelt å iverksette tiltak overfor. Vurderingene skulle i så stor grad som mulig ta hensyn til en
eventuell situasjon med sterke begrensninger i tilgangen til lærestedene i de nærmeste månedene.
Rapportene viser et ulikt bilde fra institusjon til institusjon. Mens noen rapporterer til dels betydelige
antall studenter som er eller står i fare for å bli forsinket som følge av koronapandemien, rapporterer
andre institusjoner om en mer normal situasjon. Dette reflekterer til en viss grad også forskjeller i
tiltaksnivået per nå. Det må derfor tas høyde for at de konsekvensene og det omfanget som
institusjonene i Vestfold og Telemark og Viken rapporterer om, kan bli mer gjeldende også i andre
deler av landet dersom samme nivå på tiltak skulle vise seg nødvendig også andre steder i tiden
fremover.
Arbeidsgruppen har som del av mandatet å gjøre vurderinger av hvilke studentgrupper som bør
prioriteres når det skal etableres målrettete tiltak for studieprogresjon og gjennomføring. En slik
prioritering er viktig både for å fange opp de studentene som trenger det mest, og for å begrense
belastningen på institusjonen som skal tilby kompenserende tiltak.
I og med at situasjonen er såpass ulik fra institusjon til institusjon, mener arbeidsgruppen at
gruppens vurderinger først og fremst må anses som innspill til de prioriteringene institusjonene
risikerer å måtte gjøre, dersom det blir aktuelt å iverksette kompenserende tiltak overfor studenter
som har blitt eller står i fare for å bli forsinket.
Avgangsstudenter
Etter arbeidsgruppens vurdering bør avgangsstudenter ha høy prioritet når det skal iverksettes
målrettede tiltak for studieprogresjon og gjennomføring. Dersom avgangsstudentene blir forsinket,
kan dette medføre økt studielånsbyrde og utsatt oppstart i arbeidslivet for den enkelte. For
institusjonene kan forsinkelse blant avgangsstudentene medføre en opphopning av studenter, som
påvirker institusjonenes undervisnings-, veilednings- og vurderingskapasitet. Forsinkelse har
dessuten en samfunnsøkonomisk kostnad. Det er også slik at man kan iverksette andre tiltak for å ta
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igjen forsinkelser for andre kull på et senere tidspunkt, noe også noen av institusjonene peker på i
sine rapporteringer.
Blant avgangsstudentene, vurderer arbeidsgruppen det som særlig viktig å rette tiltak mot forsinkede
mastergradsstudenter, da kunnskapsgrunnlaget tyder på at omfanget av forsinkelse er størst i denne
gruppen.
Studenter som tar utdanning som er nødvendig for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner
Studenter som tar utdanning som er nødvendig for å opprettholde samfunnskritiske og
samfunnsviktige funksjoner, som for eksempel helse- og sosialfagutdanninger og lærerutdanningene,
bør også prioriteres høyt. Det er avgjørende at samfunnet har tilgang til personell, som lærere og
sykepleiere, for å opprettholde kritiske og viktige funksjoner.
Studenter på profesjons- og fagskoleutdanninger som er avhengige av ferdighetstrening og praksis for
å oppnå læringsutbytte
På en del profesjonsutdanninger har det vært vanskelig å gjennomføre ferdighetstrening som kreves
før studentene har praksis, på grunn av begrensninger i tilgang til lokalene på lærestedet. Det har
også vært problemer med kapasiteten i praksisfeltet for profesjons- og fagskoleutdanninger under
pandemien. Studenter på disse utdanningene, særlig fagskoleutdanning, har ofte relativt korte
og/eller stramme studieløp, og utsatt aktivitet kan fort føre til forsinkelse.
Studenter med utsatte eller avbrutte laboratorieforsøk og studenter som skal gjennomføre feltarbeid
Begrensninger i tilgang til lokalene ved læresteder har gjort at studenter har opplevd å måtte utsette
eller avbryte nødvendige laboratorieforsøk. Mange forsøk må følge en stram tidsplan, og selv korte
avbrudd får avgjørende betydning for om forsøket er vellykket eller ikke. I eksperimentelle fag er
mastergradsstudenter ofte medlemmer av forskergrupper ved institusjonene. Studentene har
selvstendige oppgaver og ansvar for eksperimenter på samme måte som stipendiater og andre
forskere. Disse studentene rammes hardt av plutselige nedstenginger. Avbrutte eksperimenter og
manglende tilsyn med f.eks. levende organismer kan føre til langt større forsinkelser i
studieprogresjonen enn det som er lengden på selve nedstengingen. Studenter som skal
gjennomføre feltarbeid bør også prioriteres.
Studenter på utøvende og skapende utdanninger, inkludert mediefag
I tillegg til ovenstående finnes det også andre studentgrupper som har blitt forsinket eller står i fare
for å bli forsinket som direkte konsekvens av koronarestriksjonene. Dette gjelder blant annet
studenter på utøvende og skapende utdanninger og mediefag med behov for tilgang til for eksempel
øvingsrom og utstyr.
Studenter uten tilgang til internett
Det finnes en liten gruppe studenter som av ulike årsaker ikke har tilgang til internett der de bor, og
som er avhengig av å benytte internett på campus eller ved offentlig bibliotek. Denne gruppen er
spesielt rammet av begrensninger i tilgang til lokalene ved lærestedene eller når offentlige
biblioteker også er stengt.

Arbeidsgruppens forslag til tiltak
Nedenfor følger arbeidsgruppens forslag til tiltak. Omtalen er inndelt etter hvem som kan
implementere tiltakene. I hovedsak er dette institusjonene og myndighetsnivået.
Det faller utenfor arbeidsgruppens mandat å vurdere nivået på smitteverntiltak. Implementering av
de foreslåtte tiltakene er således avhengig av det til enhver tid gjeldende smittvernsnivået for
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institusjonene, som kan variere over tid og ut fra hvor i landet studiestedene befinner seg.
Arbeidsgruppen peker likevel på noen viktige problemstillinger knyttet til konsekvensene av tiltak
etter kap. 5A i covid-19-forskriften dersom dette tiltaksnivået benyttes over tid.
Universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven er sentrale formelle rammer for institusjonenes
virksomhet. I tillegg er både institusjoner og myndighetene bundet av annet lov- og regelverk i sine
virksomheter.

Tiltak på institusjonsnivå
Som forvaltningsorganer er statlige universiteter og høyskoler underlagt departementets generelle
instruksjonsmyndighet, men universitets- og høyskoleloven avskjærer denne myndigheten på visse
områder og gir institusjonene faglig frihet og ansvar. Institusjonene har også en rekke særskilte
faglige og administrative fullmakter. Dette innebærer at det i stor grad er institusjonene som må
vurdere om forslagene til tiltak er relevante og skal implementeres i deres virksomheter.
Universitets- og høyskoleloven gir mye av rammene for universitetene og høyskolenes virksomhet,
inkludert for institusjonenes undervisning, vurdering og sensurordninger. Loven sier videre at det
skal utarbeides en utdanningsplan for studenter som tas opp til studier av 60 studiepoengs omfang
eller mer, og planen skal inneholde bestemmelser om institusjonens ansvar og forpliktelser overfor
studenten, og studentens forpliktelser overfor institusjonen og medstudenter. Videre gir
universitets- og høyskoleloven institusjonene ansvar for studentenes læringsmiljø, inkludert
tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser og studenter med særskilte behov. De
formelle rammene gir institusjonene handlingsrom og ansvar for å legge til rette for at studentene
kan følge studieprogresjonen og oppnå forventet læringsutbytte.
Fagskoleloven gir på tilsvarende vis mye av rammene for fagskolenes virksomhet, inkludert for
institusjonenes undervisning, eksamensavvikling og sensurordninger. Loven gir fagskolene ansvar for
studentenes læringsmiljø, herunder også tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser og
studenter med særskilte behov. De formelle rammene gir institusjonene handlingsrom og ansvar for
å legge til rette for at studentene kan følge studieprogresjonen og oppnå forventet læringsutbytte.
I tillegg til formelle rammer, er det en rekke andre forhold som spiller inn når ulike tiltak skal
vurderes og implementeres. Bakteppet for arbeidsgruppens arbeid, er at studenter står i fare for å bli
forsinket i utdanningen som følge av restriksjoner som er iverksatt av myndighetene for å dempe
smittetrykket og utbredelsen av koronaviruset. Pandemien har imidlertid ikke bare gitt helt konkrete
begrensninger på universitetene, høyskolene og fagskolenes virksomhet og studentenes
studiehverdag. Den har også gitt mange ansatte og studenter bekymringer for egen og andres helse.
Myndighetene har gjennom hele pandemien forsøkt å gjøre avveininger av forholdsmessighet i
restriksjonene som er innført, og fra Kunnskapsdepartementets side har det vært viktig å gi
institusjonene mest mulig handlingsrom til å planlegge og gjennomføre sin virksomhet innenfor
smittevernsfaglig forsvarlige rammer. Periodevis har det vært nasjonalt fattede begrensninger i
denne muligheten for en del institusjoner.
Når institusjonene har hatt handlingsrom og ansvar, har de etter arbeidsgruppens vurdering forvaltet
dette på en meget forsvarlig måte. De har selv ansvaret for egne smittevernveiledere og oppdaterer
disse i tråd med utviklingen i smittesituasjon og smittevernregler og -anbefalinger. Det er svært få
dokumenterte tilfeller av spredning av koronaviruset som følge av avvikling av praksis eller at
institusjonene har gitt studentene undervisning, ferdighetstrening, tilgang til laboratorier, øvingsrom,
biblioteker, osv. Institusjonene har drevet institusjonene på en smittevernsfaglig forsvarlig måte, og
det har vært trygt for studenter og ansatte å være på campus, når det har vært åpnet for det.
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Likevel har en del studenter vært tilbakeholdne med å delta i institusjonenes aktiviteter, på grunn av
bekymring for at man utsetter seg selv eller andre for smitte. Dette gjelder blant annet ved avvikling
av eksamen på campus og praksisperioder. Det er forståelig at situasjonen gir bekymring. Samtidig er
det viktig å huske på at i de tilfellene hvor nasjonale myndigheter har gitt institusjonene et
handlingsrom til å prioritere noen utvalgte studenter, for eksempel de i praksis eller de som trenger
tilgang til lærestedene, så er det smittevernfaglige vurderinger og prioriteringer som er gjort.
Nasjonale myndigheter har vurdert at det er viktig og riktig å prioritere disse studentene. Av hensyn
til studentenes læringsutbytte, formelle krav til en del utdanninger og institusjonenes
vurderingsarbeid, er det viktig at studentene deltar i campusbaserte aktiviteter, når myndighetene
og institusjonene har vurdert gjennomføring som forsvarlig.
Handlingsrom for prioritering av aktiviteter og studentgrupper
Smitteverntiltakene varierer ut fra smittetrykk og tiltaksnivå der studiestedet befinner seg. Under
covid-19-forskriftens kap. 5A er studiestedene helt stengt for studentene, uten unntak. Dette har
vært tilfelle for blant annet institusjoner i Bodø, Vestfold og Telemark og Viken deler av våren 2021. I
andre perioder og i andre deler av landet, har institusjonene mulighet for å gjøre prioriteringer.
Generelt har det vært åpnet for å gjøre noen unntak fra digital undervisning. Hvor strengt definerte
unntakene har vært, avhenger av smittesituasjonen. På nasjonalt nivå har tiltaksnivået generelt vært
definert som anbefalinger, mens regler har blitt benyttet for enkeltkommuner/-regioner. I perioder
har det vært relativt strenge unntak. Det innebærer at institusjonene har kunnet gi unntak kun
dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter for gjennomføring av for eksempel forsøk
eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde
progresjonen i studiet. Videre har biblioteker og lesesaler vært tilgjengelige for studentene. I andre
perioder har det vært anbefaling om at alle studenter bør ha en viss tilstedeværelse på campus,
dersom smittesituasjonen tillater det.
Det ligger ikke til arbeidsgruppens mandat å komme med innspill til tiltaksnivået i de nasjonale
anbefalingene eller bruken av covid-19-forskriftens ulike tiltaksnivå for enkeltkommuner/regioner.
Arbeidsgruppen mener likevel det bør vurderes å kunne la utvalgte studentgrupper få tilgang til
viktige arealer på campus, slik som eksempelvis laboratorier, utstyr og øvingsrom. Institusjonene bør
også kunne ta psykososiale og andre individuelle hensyn der det anses som nødvendig. Dette bør
anses å være en nødvendig tilgang til arbeidsstedets/studiestedets lokaler slik ansatte har tilgang til
lokalene når ikke arbeidet kan utføres på hjemmekontor. Tilgang til slike lokaler kan la seg gjøre
innenfor strenge smittevernfaglige hensyn. Det bør etter arbeidsgruppens mening være et prinsipp
at studenter for alle praktiske formål sidestilles med arbeidstakere hva gjelder tilgang til lokaler i de
tilfeller der arbeid/studier ikke kan gjennomføres hjemmefra.
Det bør også kunne vurderes om hyppig hurtigtesting av studenter kan være et egnet tiltak. Slik
hurtigtesting har blant annet vært tatt i bruk av Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), i samarbeid med
Universitetet i Oslo, og med støtte fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og bydelsoverlegen.
Dette har lagt til rette for at for eksempel lesesaler har kunnet være åpne, selv i perioder med høyt
smittetrykk i Oslo. For å redusere bruken av helsepersonell til slik testing, gjennomføres det også
prosjekter med selvtesting blant studentene, der de registrerer svaret selv. Tilsvarende planlegges
for institusjoner i Bergen. Det bør sterkt vurderes om slik selvtesting kan innføres også ved andre
institusjoner.
Videre kan bruk av kohorter være et aktuelt tiltak for forsvarlig gjennomføring av
utdanningsaktiviteter. Med “kohort” menes her faste, mindre grupper av studenter og undervisere.
Slike kohorter kan være et godt utgangspunkt for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte.
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Organisering av undervisning og annen aktivitet i kohorter, opphever ikke behovet for at aktiviteten
gjennomføres i henhold til smittevernreglene. Andre land, blant annet Danmark, har aktivt brukt
kohorter for å kunne opprettholde undervisningstilbudet for utvalgte studentgrupper.
Arbeidsgruppen mener det er særlig viktig at disse problemstillingene vurderes når det er behov for
strenge tiltak over tid, fordi tiltak for universiteter, høyskoler og fagskoler etter covid-19-forskriftens
kap. 5A får uforholdsmessig store konsekvenser dersom de er gjeldende utover helt korte perioder.
Det er viktig at institusjonene kartlegger hvilke studenter som trenger tilgang mest.
Utvidelse av vårsemesteret 2021, utsatt avslutning
Utvidelse av vårsemesteret våren 2021 er et tiltak som vil gi rom for institusjoner og studenter til å ta
igjen utsatt aktivitet som følge av koronarestriksjoner. Man kan se for seg at et utvidet semester kan
gi rom for mer undervisning, ferdighetstrening, praksis, forsøk på laboratorier, veiledning og
vurdering, for bedre læringsutbytte og studieprogresjon. Flere institusjoner har pekt på mange
muligheter og handlingsrom her. Samtidig byr utvidelse av semesteret på noen dilemmaer og
praktiske utfordringer.
Når det gjelder de formelle rammene for studieårets lengde, lyder universitets- og høyskolelovens §
3-8, 1. ledd: “Studieåret er normalt 10 måneder. Styret fastsetter undervisningsterminene. Et fullt
studieår er normert til 60 studiepoeng.” Det er altså formelt sett rom for at studieåret utvides utover
ti måneder, men det er institusjonene som beslutter hvorvidt de vil utvide semesteret som tiltak for
studieprogresjon og økt gjennomføring. Noen institusjoner har allerede gjort dette for en del
studenter.
Det er viktig at institusjonene tar hensynet til ansatte og studenter med i vurderingene:
−

−

Ansatte ved institusjonene har i over ett år jobbet svært hardt for å tilby studentene et godt
utdanningstilbud under utfordrende rammebetingelser. Det er viktig å ta hensyn til at mange
ansatte er slitne og har behov for ferie.
Studentene har også et svært krevende år bak seg og behov for ferie. Det er også mange
studenter som planlegger å ha sommerjobb, og er økonomisk avhengige av det.

De aller fleste studentene i høyere utdanning som mottar støtte gjennom Lånekassen, mottar støtte
for elleve måneders studieår. De får siste utbetaling 15. juni for en måned frem i tid. For
fagskolestudentene er det omtrent halvparten som får støtte i elleve måneder, mens resten får
støtte til ti måneders studieår. Dette følger av varigheten på studietilbudene studentene følger, og
hvorvidt de tar utdanning på heltid eller deltid. Det kan gis ytterligere støtte dersom semesteret
utvides med inntil to uker utover perioden den enkelte har fått lån og stipend for.
Etter arbeidsgruppens vurdering må eventuelt utvidet semester være opp til hver enkelt institusjon.
Det blir viktig at institusjonene gjør klare prioriteringer og avveininger når de vurderer å utvide
vårsemesteret 2021. En viktig avveining vil være en vurdering av institusjonens kapasitet opp mot
omfanget av studenter som eventuelt skal tilbys et utvidet semester, og hva slags aktivitet det vil
være mulig å gjennomføre innenfor ulike grader av nasjonale og lokale koronarestriksjoner. Det vil
være naturlig å rette tiltaket mot de studentene som trenger et utvidet semester aller mest, for
eksempel avgangsstudenter, og tilbudet bør være frivillig for studentene. De gode løsningene kan
best finnes lokalt, og arbeidsgruppen opplever stor støtte for dette fra institusjonenes
rapporteringer.
De ansatte ved universiteter, høyskoler og fagskoler har opplevd betydelig merbelastning under
pandemien. I tillegg til at undervisere og administrativt personale har sørget for at studentene har
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fått et digitalt utdanningstilbud, har de ansatte i stor grad jobbet fra hjemmekontor med redusert
faglig og sosial kontakt med kollegaer, og de har stått i de samme utfordringene som andre
arbeidstakere har opplevd som følge av pandemien. De ansatte bør derfor gis mulighet til å vurdere
sin kapasitet til å bidra inn mot et utvidet semester, og institusjonene bør vurdere ekstra
kompenserende tiltak for ansatte som eventuelt ønsker å bidra.
De ansattes mulighet til å avvikle ferie må skjermes. Dette kan påvirke institusjonenes kapasitet, men
institusjonene kan vurdere å øke kapasiteten gjennom midlertidige ansettelser, for eksempel av
pensjonerte personer, på timebasis. Midlene som er tildelt institusjonene våren 2021 til å ansette
studenter til faglig oppfølging av andre studenter, kan også bidra til økt kapasitet til å gi et faglig
tilbud i et utvidet vårsemester. Ved tildeling av disse midlene er institusjonene bedt om å prioritere
bruk av pengene for vårsemesteret, men det er åpnet for at midlene også kan benyttes gjennom
kalenderåret 2021.
Arbeidsgruppen anbefaler at et utvidet vårsemester ikke overlapper med høstsemesteret, men at
man for eksempel utvider vårsemesteret til 30. juni, og at juli måned skjermes for ferieavvikling for
ansatte og studenter samt forberedelser til høstsemesteret. I planlegging av eventuelt utvidet
vårsemester, anbefales det at institusjonene har dialog med den lokale studentsamskipnaden om
studentboliger og andre tjenester som studentsamskipnadene tilbyr. Videre bør institusjonene ha
dialog med både de ansattes og studentenes organisasjoner i diskusjonene om et eventuelt utvidet
semester.
Utvidelse av høstsemesteret 2021, tidlig oppstart
Etter arbeidsgruppens vurdering vil det ikke være mulig å ta igjen all utsatt aktivitet gjennom
utvidelse av vårsemesteret 2021, og hvis et stort antall studenter blir forsinket i utdanningene våren
2021 vil dette kunne få konsekvenser f.eks. knyttet til kapasitet i praksis og på laboratorier i
høstsemesteret 2021 og potensielt også inn i 2022.
På samme måte som at en forlengelse av vårsemesteret kan gi økt rom for å ta igjen utsatt aktivitet,
kan tidlig oppstart av høstsemesteret 2021, for eksempel fra 1. august, gi rom for ekstra tilbud til
studenter som har blitt forsinket. Samtidig kan tidlig oppstart av høstsemesteret by på utfordringer
for ansattes ferieavvikling og planlegging av ordinært høstsemester, og for studenter som for
eksempel har sommerjobb. Også her må institusjonene vurdere hvorvidt tiltaket er hensiktsmessig
og gjennomførbart.
Tiltak for utdanninger med obligatorisk praksis, laboratoriearbeid og ferdighetstrening
En del utdanninger har perioder med obligatorisk praksis som del av utdanningsløpet. Den
kommende omtalen vil i hovedsak omhandle profesjonsutdanninger og fagskoleutdanninger da det
er her det har kommet tilbakemeldinger om størst utfordringer knyttet til praksis og lignende.
Praksis i utdanningene varierer, både i organisering og omfang, fra sykepleierutdanningen hvor halve
utdanningen foregår i praksis, til utdanninger med kun noen få dager eller uker i praksis. For
fagskolestudenter, helse- og sosialfagstudenter og lærerstudenter kan praksis gjennomføres i
sykehus, kommunal helse- og omsorgstjeneste, ved bedrifter eller i skoler og barnehager. For en del
utdanninger må det gjennomføres ferdighetstrening ved lærestedet i forkant av praksis. Det kan også
være aktiviteter som gjennomføres internt på institusjonen, som for bioingeniørstudenter i
laboratorier på campus eller simulatortrening i maritim fagskoleutdanning. Tilgang til campus er
avgjørende for å få gjennomført noen av disse aktivitetene. Gjennomføring av noen av disse
aktivitetene kan også være en forutsetning for å kunne gjennomføre praksis.
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Universitetene og høyskolene har god erfaring med detaljplanlegging av praksis i samarbeid med
praksisstedene, tilpasset smittesituasjonen, for eks. rødt eller gult nivå i skolene eller
karantenesituasjoner mv. Arbeidsgruppen anbefaler at Universitets- og høgskolerådet og
Fagskolerådet samler erfaringer og/eller avtaler mellom institusjonene og praksisfeltet, for deling til
og til inspirasjon for andre institusjoner.
Det er viktig for studentenes progresjon at praksis så langt det er mulig blir gjennomført som
planlagt. For institusjonene har det vært umulig å gjennomføre praksis i institusjonenes laboratorier
og ferdighetstrening før praksis når lokalene har vært helt stengt for studentene. Slik aktivitet har
således blitt utsatt og forsøksvis blitt tatt igjen i perioder med lavere grad av smitteverntiltak.
Arbeidsgruppen mener at dersom det ikke er mulig å gjøre unntak for tilgang til lokalene for særskilte
utdanninger, bør det vurderes om aktiviteter på campus kan erstattes av praksis. Eksempelvis kan
man se for seg at bioingeniørstudenter som skulle hatt laboratoriepraksis ved
utdanningsinstitusjonen, i stedet får denne praksisen eksternt ved et laboratorium ved et sykehus
eller lignende. Dette vil også kunne være aktuelt for andre studentgrupper. Det vil imidlertid kunne
være krevende for helse- og omsorgstjenestene ved at de vil få flere studenter i praksis, men vil
kunne være avgjørende for at studentene ikke blir forsinket. Her bør det vurderes om ansatte fra
utdanningsinstitusjonene eller pensjonerte faglig ansatte fra institusjonene eller tjenestene kan
rekrutteres inn for å avlaste praksisfeltet.
Bruk av kohorter i praksis, ved simulering og i laboratorier bør også vurderes som tiltak for lettere
gjennomføring av slike aktiviteter. Det bør også vurderes om innføring av kohorter kan gjøre at man
kan åpne campus for noen studentgrupper som ellers ikke vil kunne få tilgang til campus på grunn av
smittevernsbestemmelsene. Dette kan også være aktuelt for andre studentgrupper som har behov
for tilgang til laboratorier og andre spesielle undervisningslokaler ved utdanningsinstitusjonene.
En del institusjoner har også møtt begrensninger i tilgangen til praksisplasser for studentene under
pandemien. Det har vært begrensninger som følge av blant annet smitteverntiltak og
kapasitetsutfordringer. Dersom det blir aktuelt å ta i bruk utvidet vårsemester til å ta igjen utsatt
praksis, kan det være behov for institusjonene å ha egne ansatte i praksisfeltet, for eksempel i helseog omsorgstjenestene, som skal følge opp studentene for å avlaste allerede pressede tjenester. Også
her kan det være aktuelt å rekruttere pensjonerte ansatte fra institusjonene og praksisfeltet.
Utstedelse av betingede vitnemål
Noen avgangsstudenter vil kunne oppleve å ha noen mindre forsinkelser på slutten av vårsemesteret
2021, for eksempel en utsatt mastergradsoppgave de venter på sensur på, en utsatt eksamen, eller
lignende. Disse studentene vil stå sterkere i arbeidsmarkedet med et vitnemål. Arbeidsgruppen har
derfor vurdert utstedelse av betinget vitnemål som mulig tiltak overfor studenter som institusjonene
finner det sannsynlig å kunne fullføre graden i løpet av kort tid.

Vitnemål er regulert i universitets- og høyskoleloven § 3-11. Utgangspunktet er at vitnemål utstedes
for “fullført” utdanning, jf. § 3-11 første ledd. Loven har ingen unntak som beskriver en åpning for å
utstede vitnemål for utdanning som ikke er fullført. Etter § 3-11 andre ledd har en student som ikke
har avsluttet utdanning, rett til å få karakterutskrift for de eksamener eller prøver som han eller hun
har bestått. § 3-11 første og andre ledd sett i sammenheng taler mot at det er hjemmel for å utstede
betinget “vitnemål” for ikke fullført utdanning – alternativet til vitnemål er karakterutskrift.
Vitnemål fra en fagskoleutdanning er på tilvarende vis regulert i fagskoleloven § 19. Også her er
utgangspunktet at vitnemål utstedes for “fullført” utdanning. Loven har ingen unntak som beskriver
en åpning for å utstede vitnemål for utdanning som ikke er fullført. En student som ikke har avsluttet
20

12/21 KD - rapport fra arbeidsgruppe - tiltak for studieprogresjon og gjennomføring - 21/01249-2 KD - rapport fra arbeidsgruppe - tiltak for studieprogresjon og gjennomføring : Rapport fra arbeidsgruppe - Tiltak for studieprogresjon og gjennomføring

utdanning har rett til å få karakterutskrift for de eksamener eller prøver som han eller hun har
bestått, jf. § 19. Følgelig er det heller ikke under fagskoleloven hjemmel for å utstede betinget
“vitnemål” for ikke fullført utdanning – alternativet til vitnemål er karakterutskrift.
Det kan også være tekniske problemstillinger ved at for eksempel vitnemål er formelle dokumenter i
de studieadministrative systemene, og som også kan lastes opp i den nasjonale vitnemålsportalen.
For sykepleierutdanning, som innholdsmessig er regulert av yrkeskvalifikasjonsdirektivet, vil det også
være andre formelle hindre for å bruke "betingede vitnemål". Direktivet åpner blant annet for at
landene kan søke om særlige unntak fra kravene (for eksempel omfang av praksis), med særskilte
søknadsprosedyrer og konsekvenser blant annet for føring av unntak på vitnemål og begrensede
rettskrav på autorisasjon/godkjenning i andre land. Det er derfor samlet sett flere forhold som tilsier
at bruk av betingete vitnemål ikke kan anbefales som et midlertidig tiltak nå.
En mulig løsning kan være at institusjonene kan gi studenter som er forsinket og for eksempel kun
mangler mindre deler (enkelte eksamener som er utsatt eller deler av praksis og lignende) et
"hjelpedokument" som kan brukes sammen med karakterutskrift for den utdanningen som er nesten
fullført. Et slik hjelpedokument kan for eksempel gi forklaringer på hvordan studenten har blitt
forsinket på grunn av forhold helt utenfor studentens kontroll (korona), beskrive de mindre delene
som mangler og hvordan dette kan gjennomføres slik at vitnemål kan utstedes om relativt kort tid. Et
slik dokument kan ha stor nytte ved jobbsøknader mv. Det bør vurderes om Universitets- og
høgskolerådet og Fagskolerådet eller Kunnskapsdepartementet bør ha en rolle i å utarbeide en felles
tekst for bruk ved alle universiteter, høyskoler og fagskoler.
Departementet bør også vurdere å bidra med en generell anmodning til arbeidsliv og eventuelle
offentlige myndigheter, godkjenningsordninger mv. om å strekke seg så langt som mulig for å legge
forholdene til rette for studenter som uforskyldt har kommet i en slik situasjon.
Betinget opptak
Flere institusjoner har pekt på at opptak til masterutdanninger kan være problematisk for noen
studenter som skal fullføre bachelorutdanningen våren 2021. Hvis studentene blir forsinket, vil de
ikke få vitnemål innen fristen for ettersendelse av dokumentasjon. Noen utdanningsinstitusjoner har
muligheter for å gi betinget opptak. Dette er også en mulighet ved opptak gjennom Samordna
opptak. Ved samordna opptak stilles det blant annet krav om at faget som mangler må være bestått
i løpet av høstsemesteret.
Institusjonene bør vurdere å utvide fristene for ettersendelse av dokumentasjon og vurdere
muligheter for betinget opptak til mastergradsutdanning for studenter som blir forsinket i sine
bachelorutdanninger på grunn av koronapandemien. Dersom man innfører betinget opptak, kan
institusjonene vurdere å innvilge opptak til noen flere studenter enn vanlig for å sikre at alle
studieplassene blir benyttet dersom noen med betinget opptak skulle falle fra.
Institusjonene bør også vurdere hvordan de i størst mulig grad kan likebehandle studenter som på
grunn av pandemien har fått andre forutsetninger for opptak til mastergradsutdanning, da man blant
søkerne vil kunne ha noen som mangler fag og kan få betinget opptak, noen har fått omgjort ordinær
vurdering med karakterer til bestått/ikke bestått og noen har bokstavkarakter, for eksempel fra
utenlandsk lærested.
Arbeidsgruppen anbefaler at Universitets- og høgskolerådet og Fagskolerådet legger til rette for
drøfting og deling av god praksis blant sine medlemsorganisasjoner.
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Tilgang på internett
Det finnes en liten studentgruppe som av helt særskilte årsaker mangler tilgang til internett hjemme.
Dette kan være studenter i en særskilt vanskelig økonomisk situasjon eller studenter som soner i
fengsel. Disse studentene er avhengige av tilgang til internett i universitetene, høyskolene og
fagskolenes lokaler for gjennomføring av utdanningen sin, og er således særlig sårbare når lokalene
ved lærestedene er stengt. Institusjonene bør strekke seg langt for å finne praktiske løsninger for
disse studenter, for eksempel ved periodevis dekning av internett hjemme for studentene, eller
gjennom dialog med soningsanstalt.

Tiltak på myndighetsnivå
Med myndighetsnivået menes i denne sammenheng først og fremst Kunnskapsdepartementet. I den
grad arbeidsgruppen foreslår tiltak som faller inn under andre myndighetsorganers ansvarsområder,
bes Kunnskapsdepartementet følge opp overfor ansvarlig myndighet.
Kunnskapsdepartementet har ansvaret for de formelle rammene for universitetene, høyskolene og
fagskolene gjennom universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven og etatsstyring av de statlige
institusjonene. Videre finansierer Kunnskapsdepartementet institusjonenes virksomhet over
statsbudsjettet, og har ansvaret for utdanningsstøtteordningene gjennom Lånekassen.
Styrket koordinering og samhandling på myndighetsnivå
Det er en del utfordringer som ikke kan løses av Kunnskapsdepartementet og institusjonene alene.
En del av utdanningene som tilbys ved institusjonene, er helt avhengige av at også andre
departementer og sektorer legger til rette for at studentene kan gjennomføre sin utdanning og
oppnå forventet læringsutbytte, for eksempel ved gjennomføring av praksis. Etter arbeidsgruppens
vurdering er det helt nødvendig å styrke koordinering og samhandling på myndighetsnivået, særlig
mellom departementene, for å sikre felles forståelse av utfordringer og konsekvenser, og for å sikre
god tilrettelegging for studentenes gjennomføring. Tiltak som for eksempel hyppig testing av
studenter, er også et tiltak som vil kunne kreve samarbeid på myndighetsnivå.
Økonomiske tiltak overfor institusjonene våren 2021
Tiltakene som arbeidsgruppen har foreslått for institusjonene over, kan i stor grad gjennomføres
innenfor universitetenes og høyskolenes egne økonomiske rammer, supplert med midler fra
tiltakspakken som ble lagt fram i januar, som ga mulighet for institusjonene til å ansette studenter til
å gi faglig oppfølging av andre studenter.
Fagskolene er i en annen økonomisk situasjon enn universitetene og høyskolene, og etter
arbeidsgruppens vurdering, bør Kunnskapsdepartementet vurdere å tilføre fagskolene ekstra
ressurser for å iverksette kompenserende tiltak for å støtte opp om studentenes læringsutbytte,
studieprogresjon og gjennomføring. Kunnskapsdepartementet bør gjøre tilsvarende vurdering for de
private uh-institusjonene.
Innføring av hyppig testing og selvtesting av studenter for smitte, vil kunne ha økonomiske
konsekvenser som bør bli vurdert dekket av nasjonale myndigheter.
Tiltak i utdanningsstøtteordningene gjennom Lånekassen
Arbeidsgruppen viser til at det gjennom pandemien har blitt gjort en rekke endringer i
utdanningsstøtteordningene under Lånekassen. Disse er det redegjort for innledningsvis i rapporten.
Selv om pandemien i seg selv en dag anses som over, vil den kunne ha langtidsvirkninger for
studenter senere i utdanningsløpet. Arbeidsgruppen mener derfor det er viktig at tiltak og endringer i
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disse ordningene forlenges utover pandemiens “sluttdato”. Dette fordi mange studenter for
eksempel vil kunne oppleve forsinkelse pga. pandemien utover en slik dato.
Flere av de endringene det er redegjort for tidligere i rapporten, er etter arbeidsgruppens syn i for
liten grad kommunisert ut til studentene, og det ligger ikke informasjon om disse endringene enkelt
tilgjengelig på Lånekassens nettsider, dvs. på deres egen koronaside. Dette er viktige tiltak og
rettigheter som bør være bedre kjent for studentene.
Arbeidsgruppen mener at Kunnskapsdepartementet bør gå i dialog med studentorganisasjonene om
hvilke tiltak og rettigheter som bør forlenges og hvordan tiltak og rettigheter bør fases ut når
pandemien avtar.
Tiltak for utdanninger med obligatorisk praksis, laboratoriearbeid og ferdighetstrening
Arbeidsgruppen mener det er viktig at det er god dialog mellom Kunnskapsdepartementet, Helse- og
omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet og andre aktører om
tilgang til praksis for studentene, og hvilke konsekvenser endring av tiltaksnivå i covid-19-forskriften
vil ha for studentene.
Arbeidsgruppen mener videre det er viktig at Helse- og omsorgsdepartementet,
Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er tydelige i sine
forventninger til egen sektor om at alle parter må bidra så godt som mulig til at praksis og eventuelle
andre aktiviteter kan gjennomføres for å unngå at studentene blir forsinket.
Universitetene, høyskolene og fagskolene har siden starten av covid-19-utbruddet i Norge, hatt
fleksibilitet til å gjøre nødvendige unntak fra forskrifter om rammeplaner og nasjonale retningslinjer,
så langt det er forsvarlig. Fleksibiliteten følger av hhv. Midlertidig forskrift om gjennomføring av
utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19 og Midlertidig
forskrift om tilpasninger i lovgivningen om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) som
følge av utbrudd av covid-19. Begge forskriftene gjelder til 1. juli 2021. Arbeidsgruppen er kjent med
at departementet nå har til vurdering om disse forskriftene skal forlenges ytterligere.
Arbeidsgruppen anbefaler av forskriftene forlenges minst ut året 2021, for å imøtekomme
institusjonenes behov for fleksibilitet slik at studentene i minst mulig grad blir forsinket.
Tiltak for helsefagstudenter som studerer i utlandet
Mange helsefagstudenter som studerer i utlandet, er avhengige av hospitering/praksis i Norge i løpet
av sommerferien. Dette er krav fra utdanningsinstitusjonene de studerer ved. Flere opplever nå at de
norske helsetjenestene ikke vil ta imot studentene i sommer på grunn av smittefare. I verste fall kan
dette føre til forsinkelse for studentene og økte utgifter hvis de må ta igjen praksisen ved at de må ta
emnet praksisen er tilknyttet på nytt. Arbeidsgruppen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet
ber sykehus og kommuner om å fortsatt tilby praksisplasser til utenlandsstudentene sommeren
2021.
Tilgang på lesesalsplasser på offentlige biblioteker
På grunn av koronasituasjonen befinner en del studenter seg på andre steder enn studiestedet. For
eksempel følger en del norske studenter ved utenlandske læresteder utdanningen på nett fra Norge,
og en del studenter ved norske institusjoner har for eksempel valgt å reise tilbake til hjemstedet for å
følge digital undervisning derfra. Det er viktig at studentene har gode studieforhold. Lesesalsplasser
ved offentlige biblioteker bør derfor være tilgjengelige. I dag opplever en del studenter at lesesalene
ved offentlige bibliotek er nedstengte, samtidig med at noen av universitetene holder sine lesesaler
åpne for egne studenter. Hadde de offentlige bibliotekene kunnet holde åpne for studenter med
studentbevis, ville flere få gode arbeidsforhold.
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Kunnskapsdepartementets styring av universitetene og høyskolene
Kunnskapsdepartementet har i flere år stilt forventninger om at universitetene og høyskolene skal
redusere omfanget av midlertidig ansatte. I denne rapporten foreslår arbeidsgruppen at
institusjonene bør vurdere å øke undervisnings- og veiledningskapasiteten gjennom midlertidige
ansettelser og ansettelser på timebasis. Det er viktig at institusjonene ikke får kritikk av
departementet for økt bruk av midlertidige stillinger for å håndtere koronasituasjonen.
Utvidet oppholdstillatelse for studenter fra utenfor EØS-området
Koronarestriksjonene rammer ikke bare studenter med permanent opphold i Norge, men også
studenter som har kommet til Norge i studieøyemed. Studenter fra utenfor EØS-området
("tredjelandsstudenter") må søke om oppholdstillatelse med grunnlag i utdanning. Dersom
tredjelandsstudentene blir forsinket, er det behov for utvidet oppholdstillatelse. Arbeidsgruppen
anbefaler at Kunnskapsdepartementet har dialog med Justis- og beredskapsdepartementet om
fleksible ordninger for utvidet oppholdstillatelse for studenter som blir forsinket i utdanningen.

Tiltak studieåret 2021-2022
Arbeidsgruppen mener det er nødvendig å vurdere tiltak også for studieåret 2021-2022, ikke bare
våren 2021 slik mandatet peker på. Hvis et stort antall studenter blir forsinket i utdanningene våren
2021, vil dette kunne få konsekvenser for blant annet kapasitet i praksis og på laboratorier og andre
spesialrom samt tilgang på undervisere, særlig i høstsemesteret 2021. Over er det foreslått å vurdere
tidlig oppstart av høstsemesteret for studenter som har blitt forsinket, for å gi rom for å ta igjen
utsatt aktivitet.
Etter arbeidsgruppens vurdering er det viktig at man ser på behovet og aktuelle tiltak også for
studieåret 2021-2022, slik at institusjonene er i stand til å ta igjen utsatt aktivitet og følge opp
studenter som har blitt forsinket som følge av koronapandemien. Det er også viktig å ha med seg at
konsekvensene og effektene av pandemien vil kunne komme eller bli synlige lenger fram i tid.
Dette faller utenfor denne arbeidsgruppens mandat, og selv om arbeidsgruppen fremmer noen
tilrådinger for studieåret 2021-2022 under, mener arbeidsgruppen at myndighetene i samråd med de
sentrale aktørene må se videre på tiltak for kommende studieår, inkludert videreføring eller justering
av eventuelle tiltak som implementeres som oppfølging av arbeidsgruppens rapport.
Videreføring av tiltakspakken for studenter i studieåret 2021-2022
Etter arbeidsgruppens vurdering er tiltakene som kom i tiltakspakken for studenter tidlig i
vårsemesteret 2021, gode tiltak som Kunnskapsdepartementet bør vurdere å forlenge i studieåret
2021-2022. Tiltakspakken var ment å motvirke forsinkelse og å sørge for faglig og sosial ivaretakelse
av studentene.
Tiltakspakken besto blant annet av 150 mill. kroner til universitetene, høyskolene og fagskolene til å
ansette studenter til faglig oppfølging av andre studenter. Midlene hadde et dobbelt formål: De ga
noen studenter jobb og inntekt, mens andre studenter fikk ekstra faglig oppfølging. For
institusjonene, ga det mulighet til å tilby studenter ekstra tilgang til kollokvie- og diskusjonsgrupper
og lignende. Av disse midlene var 10 mill. kroner øremerket til fagskolene. Alle fagskoler ble tilbudt
tiltaket, men noen fagskoler har ikke ønsket å motta tilskuddet.
På samme måte ble det gitt 50 mill. kroner til studentsamskipnadene til å ansette studenter til å
etablere gode sosiale tilbud for andre studenter, samt økte midler til sosiale lavterskeltilbud og til
arbeid for studentenes psykiske helse.
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Institusjonene og samskipnadene har fått føringer på at midlene er ment å benyttes i vårsemesteret
2021, men med en åpning for at de kan benyttes gjennom kalenderåret 2021. Arbeidsgruppen
anbefaler at tiltakene videreføres i studieåret 2021-2022.
Tiltak for studieteknikk, studiemotivasjon og gode studievaner
Koronapandemien har gitt studentene en helt annen studiehverdag enn forventet for både nye og
mer erfarne studenter. Ifølge Studiebarometeret for høyere utdanning opplevde to av tre
respondenter det som vanskeligere å strukturere studiehverdagen under koronapandemien.
Fagskolestudentene melder om det samme. En del studenter mangler gode studievaner og kunnskap
om studieteknikk.
Det finnes mange gode opplæringsopplegg ved institusjonene, men disse er i liten grad tilpasset en
situasjon der mye av utdanningen gjennomføres på digitale plattformer. Etter arbeidsgruppens
vurdering vil det ikke være tid til å iverksette tiltak på dette området våren 2021, men gruppen
mener at Kunnskapsdepartementet bør vurdere om det skal utvikles nasjonale e-læringskurs rettet
mot studievaner og studieteknikk, for bruk fra høstsemesteret 2021. I tillegg bør institusjonene bidra
med god informasjon til studentene om de tilbudene som allerede eksisterer på lokalt nivå.
I studiebarometeret for høyere utdanning svarte over 60 pst. at studiemotivasjonen var blitt lavere.
Det har blitt bevilget ekstra midler til både faglige og sosiale tiltak for studentene, og det er viktig at
universitetene, høyskolene, fagskolene, studentsamskipnadene og studentorganisasjonene har god
dialog om hvordan de ulike aktørene sammen kan støtte opp om studentenes studiemotivasjon og
dermed studentenes faglige resultater, best mulig.
Det finnes gode eksempler på tiltak som er etablert, og som kan deles mellom institusjonene og
samskipnadene. Ett eksempel er portalen Vær god mot deg selv, som Universitetet i Bergen har fått
laget i samarbeid med og på oppfordring fra Studentparlamentet. Portalen inneholder
forskningsbaserte tips fra institusjonens egne fagmiljøer som kan gjøre studiehverdagen litt bedre.
Her finnes det blant annet en egen komponent for studieteknikk, der motivasjon er integrert.
Tiltak for å videreutvikle utdanningsfaglig digital kompetanse hos undervisere
Pandemien har bidratt til en betydelig akselerasjon i bruk av digitale verktøy i undervisningen ved
norske universiteter, høyskoler og fagskoler. De ansatte ved universiteter, høyskoler og fagskoler har
lagt ned et enormt arbeid for å tilby studentene digital utdanning.
Digital utdanning forutsetter utdanningsfaglig digital kompetanse, det vil si kompetanse i god
utdanningsfaglig bruk av digitale verktøy som fremmer studentaktiv læring. Det er viktig at
studentene får et godt læringsutbytte også fra digital utdanning.
Arbeidsgruppen mener derfor at det bør legges til rette for at underviserne får videreutviklet sin
utdanningsfaglige digitale kompetanse gjennom for eksempel internopplæring, erfaringsutveksling
og lignende.
Forskning på studiemotivasjon og frafall
Selv om rapporteringene fra institusjonene per nå ikke tyder på betydelig økning i frafallet blant
studentene som følge av koronapandemien, kan effektene og konsekvensene komme senere. Etter
arbeidsgruppens vurdering er det behov for å følge med på utviklingen og styrke den generelle
kunnskapen om frafall høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Arbeidsgruppen anbefaler
at Kunnskapsdepartementet styrker forskningen på studiemotivasjon og frafall.
Kunnskapsdepartementet bør også raskt sørge for at det startes følgeforskning på den
ekstraordinære situasjonen pandemien har gitt.
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Forventninger til studentene
Arbeidsgruppens mandat er å vurdere og foreslå praktisk gjennomførbare tiltak som skal sikre best
mulig studieprogresjon for studentene. Arbeidsgruppen skal vurdere hvilke tiltak som eventuelt må
gjennomføres fra nasjonale myndigheter eller med involvering av nasjonale myndigheter, for at de
skal kunne gjennomføres ved institusjonene. Arbeidsgruppen fremmer i denne rapporten en rekke
forslag til tiltak. En del av tiltaksforslagene fra arbeidsgruppen, som for eksempel utvidet
vårsemester, vil imidlertid kun ha effekt dersom studentene tar dem i bruk.
Institusjonene har i løpet av pandemien vist stor fleksibilitet og kreativitet for å legge til rette for god
faglig og sosial oppfølging av studentene. De har lagt til rette for aktiviteter rettet mot studentene,
som for eksempel digitale tiltak i mindre grupper. Arbeidsgruppen mener at det må kunne stilles
forventninger til at studentene fortsatt tar imot tilbud som iverksettes fra institusjonenes side.
Samtidig bør institusjonene ta med seg erfaringer om hva som ikke har fungert, og hvorfor, for å
justere hvordan man legger opp fremtidige tilbud. Digitale sosiale tiltak er mer krevende å få til å
fungere enn en del digitalt faglig opplegg. Deltakelse reflekterer således ikke nødvendigvis behov,
men opplevd nytteverdi.
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Vedlegg – Mandat for arbeidsgruppe
Bakgrunn
Koronapandemien har nå vart i over ett år. Norge har gjennom dette året hatt ulike grader av
smitteverntiltak i samfunnet. Noen deler av landet har levd med strenge tiltak i lang tid.
Universiteter, høyskoler og fagskoler har tilpasset seg de løpende endringene for å gi studentene et
best mulig utdanningstilbud, slik at de kan opprettholde sin motivasjon og studieprogresjon.
For studentene har studietilværelsen blitt svært annerledes enn planlagt, med mye digital
undervisning og vurdering, mye selvstudier, redusert tilgang til viktig infrastruktur på campus og
begrensninger i sosial og faglig omgang med forelesere og medstudenter.
Smittesituasjonen er ustabil og med en sterk økning i antallet smittede de siste ukene. En viktig årsak
til økningen er de nye og mer smittsomme virusvariantene. De sterke begrensningene i tilgang til
lærestedene som nå er innført i deler av landet, medfører betydelige utfordringer for de berørte
institusjonene og studentene.
Situasjonen er krevende, og vi må erkjenne at de strenge tiltakene kan medføre at en del studenter
vil få problemer med å opprettholde studieprogresjonen. Kunnskapsdepartementet ønsker å støtte
universitetene, høyskolene og fagskolene i arbeidet med å gi så mange studenter som mulig
muligheten til å gjennomføre semesteret i henhold til normert studieprogresjon, og vil sammen med
representanter for institusjonene og studentene se på mulighetene for kompenserende tiltak.
Mandat
På denne bakgrunn har Kunnskapsdepartementet opprettet en arbeidsgruppe som skal vurdere og
foreslå praktisk gjennomførbare tiltak som skal sikre best mulig studieprogresjon. Arbeidsgruppen
skal legge vekt på grupper som på grunn av gjeldende og mulige framtidige smitteverntiltak er særlig
utsatt for forsinkelser våren 2021. Tiltakene bør utformes slik at de tar hensyn til variasjoner mellom
institusjonene og utdanningene, og inneholde vurderinger av hvilke studentgrupper som bør
prioriteres.
Arbeidsgruppens rapport skal gi lærestedene ideer og støtte i deres planleggingsarbeid for
gjennomføring av undervisning og vurdering våren og sommeren 2021. Arbeidsgruppen skal ikke
vurdere nivå på smitteverntiltak, men gjøre vurderinger som kan støtte institusjonene innenfor de til
enhver tid gjeldende restriksjoner. Arbeidsgruppen skal vurdere hvilke tiltak som eventuelt må
gjennomføres fra nasjonale myndigheter eller med involvering av nasjonale myndigheter, for at de
skal kunne gjennomføres ved institusjonene. Arbeidsgruppens vurderinger skal gjelde studenter på
bachelor- og masternivå ved universitetene og høyskolene, samt alle fagskolestudenter.
Arbeidsgruppen skal levere sin rapport innen utgangen av fredag 9. april.
Sammensetning
Arbeidsgruppen består av
·
·
·
·
·

Tre representanter fra UH-sektoren som utpekes av UHR
Én representant for fagskolesektoren som utpekes av Fagskolerådet
Én representant for uh-studentene som utpekes av NSO
Én representant for fagskolestudentene som utpekes av ONF
Én representant for utenlandsstudentene som utpekes av ANSA
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·

Én observatør fra Samskipnadsrådet

Arbeidsgruppen ledes av ekspedisjonssjef Joakim Bakke i Kunnskapsdepartementet.
Kunnskapsdepartementet stiller sekretariatsressurser til disposisjon for arbeidsgruppen.
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

21/1511-1

25. mars 2021

Orientering om rekkevidden av tilretteleggingsbestemmelsene i
universitets- og høyskoleloven
Innledning
Departementet har over tid registrert at det kommer frem saker som reiser spørsmål om
universiteter og høyskolers ansvar for tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser
eller andre særskilte behov. Departementet har inntrykk av at praksis for behandling av
søknader om permisjon, utsettelse av eksamen og annen tilrettelegging kan være ulik fra
institusjon til institusjon og internt på institusjonene. Den senere tid har det også vært flere
saker om dette i media. I flere av disse sakene kan det reises spørsmål om i hvilken
utstrekning utdanningsinstitusjonene har gjort reelle vurderinger av kravene i loven om
individuell tilrettelegging. Dette er noe departementet ser alvorlig på. Departementet ser
derfor behov for å gi institusjonene en orientering om innholdet i regelverket og
institusjonenes ansvar.
Vi vil også gjøre oppmerksom på at departementet for tiden utreder behovet for å endre eller
presisere lovens bestemmelser når det gjelder tilrettelegging for studenter med
funksjonsnedsettelse eller utfordringer av mer midlertidig karakter, samt ved graviditet og
fødsel.

De juridiske rammene
Tilretteleggingsbestemmelsene i universitets- og høyskoleloven
Ifølge universitets- og høyskoleloven § 4-3 femte ledd har studenter med
funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov rett til egnet individuell tilrettelegging
av lærested, undervisning, læremidler og eksamen. Tilretteleggingen skal sikre likeverdige
opplærings- og utdanningsmuligheter. I forarbeidene til lovbestemmelsen, Prop. 89 L (2018–
2019) Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud,
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trakassering og tilrettelegging), fremgår det at formålet var å styrke retten til å få
studiehverdagen tilrettelagt for studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med andre
særskilte behov. Lovendringen ga studentene en sterkere rett til tilrettelegging ved at det kun
er når det foreligger en uforholdsmessig byrde for institusjonene, og de faglige kravene blir
svekket, at det ikke er krav om tilrettelegging. Endringen innebærer at institusjonene må
strekke seg lenger enn før for å tilrettelegge. Lovbestemmelsen skal bidra til at studenter
med funksjonsnedsettelse eller særskilte behov av midlertidig karakter får den samme
muligheten til å ta høyere utdanning som andre studenter. Dette for å bygge ned
samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. Lovendringen trådte
i kraft 1. august 2019.
Når det gjelder tilrettelegging i forbindelse med graviditet og fødsel, fremgår det av
universitets- og høyskoleloven § 4-5 blant annet at en student som har fått barn, har rett til
utsatt eksamen i perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Dette ble
presisert i loven i 2014. I særmerknaden i forarbeidene ble det blant annet vist til at
lovbestemmelsen
"angir en minimumsrettighet for studentene, men institusjonen skal så langt det er mulig
og rimelig bidra til å legge studiesituasjonen til rette for studenter som har særskilte
behov, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-3 femte ledd. Dette innebærer at
utdanningsinstitusjonene ved søknad om utsettelse ut over det § 4-5 fastsetter, må
vurdere om studenten kan gis utvidet utsettelse fordi det er mulig og rimelig sett hen til
studentens særskilte behov", jf. Prop. 59 L (2013-2014) Endringer i universitets- og
høyskoleloven side 59.
Lokale forskrifter ved den enkelte utdanningsinstitusjon
Universiteter og høyskoler har egne lokale forskrifter som regulerer forhold knyttet til studier
og eksamener for studentene ved institusjonen. Her finner man blant annet bestemmelser
knyttet til studentenes forventede progresjon, eksamensoppmelding, permisjon, mv.
Departementet understreker at ved eventuell motstrid mellom institusjonenes forskrifter og
universitets- og høyskoleloven går lovens bestemmelser foran. Det betyr at selv om
utdanningsinstitusjonene har fulgt sine egne forskrifters bestemmelser, kan likevel loven
pålegge institusjonen andre krav og forpliktelser hvis lovbestemmelsen gir studenten en
bedre rettighet.

Departementets vurdering
Generelt om institusjonenes ansvar for tilrettelegging
Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) lever rundt 15 prosent av verdens befolkning med
en eller annen form for funksjonsnedsettelse. En læringsmiljøundersøkelse utført av
Universell og TNS Gallup i 2012 viste også at 15 prosent av studentene ved universiteter og
høyskoler har en form for varig (fysisk eller psykisk) funksjonsnedsettelse som påvirker
muligheten til å gjennomføre høyere utdanning. Dette ble rapportert blant 8600 studenter ved
syv ulike læresteder.
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Universitetene og høyskolene har ansvar for at alle studenter har et godt og inkluderende
læringsmiljø av høy kvalitet. Det innebærer blant annet at de skal sikre at også studenter
med funksjonsnedsettelse og studenter med andre særskilte behov av mer midlertidig
karakter får kvalitetssikrede tilbud og tjenester tilpasset sine behov. Rett til tilrettelegging
følger også av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
(CRPD).
Tilretteleggingen ved universiteter og høyskoler skal ta utgangspunkt i forutsetningene og
behovene til studentene som trenger tilrettelegging. Det må vurderes konkret hva den
enkelte student har behov for. Tilrettelegging kan skje både gjennom generelle tiltak overfor
hele studentgruppen og gjennom spesifikke tiltak rettet kun mot den aktuelle studenten.
Tilretteleggingen kan skje innenfor eller utenfor det ordinære undervisningsopplegget. Retten
til tilrettelegging omfatter både fysiske og andre forhold ved lærestedet, undervisningsopplegget, læremidlene og eksamen. Tilretteleggingen skal sikre likeverdige opplærings- og
utdanningsmuligheter, både når det gjelder kvalitet og omfang.
Formålet med tilretteleggingsplikten i universitets- og høyskoleloven § 4-3 femte ledd er å
sikre like muligheter til å studere, ikke å sette studenter med funksjonsnedsettelse eller
studenter med andre særskilte behov i en bedre posisjon enn andre studenter. Men for å
oppnå likebehandling kan det vise seg nødvendig å iverksette konkrete tiltak tilpasset
behovene til den enkelte student. Et eksempel på slike "særskilte behov" kan være graviditet
eller fødsel. I tillegg har gravide og de som har født, en ytterligere rettighet til tilrettelegging
som følger av universitets- og høyskoleloven § 4-5. Som nevnt fremgår det av
særmerknadene til denne bestemmelsen at tilrettelegging etter § 4-5 også må sees i
sammenheng med tilretteleggingsbestemmelsen i § 4-3 femte ledd. For eksempel er det i
strid med rettskravet i § 4-5 å nekte en student utsatt eksamen når eksamensdatoen faller
innenfor 3 uker før termin og 6 uker etter fødsel. En rigid holdning til tidsfristene i denne
bestemmelsen kan også være i motstrid til kravet om en individuell vurdering av
tilrettelegging etter § 4-3 femte ledd.
Departementet forutsetter at institusjonene gjennomgår og vurderer om institusjonens eget
regelverk og praksis når det gjelder tilrettelegging er i tråd med kravene som følger av loven.
Departementet vil også ta dette opp i styringsdialogen med institusjonene.

Med hilsen

Knut Børve (e.f.)
ekspedisjonssjef
Hege Nygård
ekspedisjonssjef
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Kopi
Universitets- og høgskolerådet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Norsk studentorganisasjon
Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
Universitets- og høgskolerådet
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Adresseliste
Ansgar Teologiske Høgskole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Atlantis Medisinske Høgskole
Barratt Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Bjørknes høyskole
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen for grøn utvikling
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen for Dansekunst
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Høyskolen for yrkesfag AS
Høyskolen Kristiania
Kunsthøgskolen i Oslo
Lillehammer Institute of Music Production Industries
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
NLA Høgskolen
Nord universitet
Nordland kunst- og filmfagskole
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
NSKI Høyskole
OsloMet – storbyuniversitetet
Samisk høgskole
Skrivekunstakademiet
Steinerhøyskolen
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
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Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
VID vitenskapelige høgskole
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UTDANNINGSKVALITETSPRISEN FOR HØYERE UTDANNING 2021 - TILDELT
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Saksframstilling
Bakgrunn
Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet og skal stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle
kvaliteten på utdanningene sine. Prisen er på 1 million kroner, og deles ut hvert år av Diku
(Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) på vegne av
Kunnskapsdepartementet.
Kriterier for prisen er at tiltaket;
• må være fremragende, nyskapende og av vedvarende karakter, og bidra vesentlig til utvikling
og forbedring av utdanningskvaliteten
• skal gjennomføres i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og andre aktuelle aktører.
• skal være kunnskapsbasert
• skal ha medført positive resultater
• skal ha overføringsverdi til andre
Les mer her: Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning (diku.no)

Utdanningskvalitetsprisen 2021 er tildelt NTNU;

Millionpris til NTNU (diku.no)
Følgende er publisert på Diku sine sider om vinneren for 2021:
NTNU tildeles utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning for andre år på rad, i 2021 med tiltaket
«Tverrfaglig samarbeids- og endringskompetanse for en bærekraftig utvikling». Kanskje bedre kjent
som emnet «Eksperter i team».
Emnet er obligatorisk for alle masterstudentene på NTNU. Tiltaket ble opprettet for 20 år siden og har
vært gjennom en kontinuerlig utvikling siden oppstart. I dag gjennomgår hele 3500 studenter dette
tverrfaglige emnet hvor de utvikler samarbeidsferdigheter ved å reflektere over og lære av konkrete
samarbeidssituasjoner mens de gjennomfører et prosjekt fra samfunns- og arbeidsliv. Studentene
trener på å anvende egen fagkompetanse og lærer seg ferdigheter som trengs for å løse globale
utfordringer.
Tiltaket er fremragende fordi det er vedvarende, grundig og solid, samtidig som det er under
kontinuerlig utvikling og derfor også nyskapende. Ett av målene til tiltaket er å utvikle studentenes
generiske ferdigheter. Dette krever at undervisere, læringsassistenter og undervisningsassistenter har
kunnskap om hvordan en får en studentgruppe til å reflektere sammen om det relasjonelle samspillet
i gruppen. Tiltakets holdning til kompetanseheving og opplæring av lærings- og
undervisningsassistenter vurderes også som nyskapende.
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Studententinvolvering og -engasjement preger hele emnet. Studentene er reelle aktører og
samarbeidspartnere i tverrfaglige prosjekter. Studentdeltakelsen fremmes også gjennom utformingen
av interaksjon med næringslivet. En slik gjennomført og begrunnet studentinvolvering og
studentaktivitet er også å forstå som fremragende. Arbeidslivsrelevansen til prosjektet er svært høy.
Den tverrfaglige samarbeidskompetansen og erfaring med innovasjonsprosjekter knyttet til bærekraft
er eksempler på kompetanse arbeidslivet etterspør.
Det fremragende ligger også i tiltakets systematikk, dokumentasjon, organisering,
tverrfaglighet og overførbarhet. Tiltaket har et solid organisatorisk rammeverk, og bygger på
forskning og relevant fagkunnskap. Det gjennomføres studentundersøkelser som anvendes i forskning
og danner grunnlag for videreutvikling av tiltaket. Det er en styrke at tiltaket har en slik
forskningsbase, og at videreutvikling av tiltaket bygger på systematisk kunnskapsinnhenting med
studentene som sentrale aktører. Tiltaket er gjennomsyret av en kontinuerlig kvalitetsutvikling også
gjør at tiltaket holder seg nyskapende gjennom 20 år.
Tiltaket har jobbet med spredning på en fremragende måte. NTNU har etablert et skandinavisk
nettverk, og de er aktive samarbeidspartnere for andre institusjoner som ønsker å innføre tilsvarende
moderne dannelsesemner. I tillegg har tiltaket resultert i artikler, håndbok, rapporter og
konferansebidrag. Tiltaket har overføringsverdi til andre fagfelt både når det gjelder
arbeidslivsrelevans, tverrfaglighet og studentaktivitet.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Underviserundersøkelsen:
NOKUT ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget om undervisernes arbeidssituasjon. Resultatene fra
undersøkelsen vil være nyttig i arbeidet med å utvikle utdanningskvaliteten.
Våren 2021 gjennomfører NOKUT og NIFU i samarbeid den nasjonale undersøkelsen om arbeidet med
undervisning og studentenes læring og tidsbruk blant vitenskapelig ansatte ved norske universiteter og
høyskoler. Undersøkelsen ble sist gjennomført i 2017.
Tidsbruks- og underviserundersøkelsen retter seg begge mot den samme populasjonen av vitenskapelig
ansatte, og er som i 2017 slått sammen til en undersøkelse.
Formål:
Underviserundersøkelsen kartlegger hvordan underviserne jobber med undervisning og læring, hva slags
prioriteringer og avveininger de gjør og hvilke ressurser (faglige og andre) de har tilgjengelige.
Spørsmålene er i første rekke rettet mot å få fram informasjon som er nyttig for fagmiljøenes og
utdanningsinstitusjonenes arbeid med å utvikle utdanningskvaliteten. I tillegg gir det aktører som NOKUT god
oversikt over hvordan arbeidet med undervisning og studentenes læring foregår i sektoren.
Undersøkelsen søker å fange normalsituasjonen for de vitenskapelig ansatte, men forsøker å isolere effekten
av koronapandemien i enkelte av spørsmålene og i analysene av resultatene.
Nedenfor følger en oversikt over status for Nord universitet, og sektor pr 20 april 21.

Figur 1: Svarstatus Nord universitet
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Figur 2: Svarstatus hele sektoren
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Saksframstilling
Bakgrunn
Stortingsmelding 7 (2020-2021), lagt fram som orienteringssak 46/2020 i Utdanningsutvalget
9. desember i fjor, lister opp blant annet følgende tiltak for å øke antallet internasjonale
utvekslingsstudenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner:
-

Regjeringen forventer at institusjonene fortsatt jobber for å tilby tilstrekkelig antall
engelskspråklige studietilbud til at de kan tiltrekke seg utenlandske studenter (5.5.1).

Samtidig forventer regjeringen at det er en hensiktsmessig balanse mellom andelen engelskspråklige
og norskspråklige emner, og at institusjonene bevisst følger opp ansvaret de har for å vedlikeholde
og videreutvikle norsk som fagspråk. Det er også en forventning at institusjonene skaper
forutsigbarhet ved å avklare i god tid før semesterstart hvilke emner som undervises på engelsk, og
hvilke som undervises på norsk.
Et annet tiltak i meldingen, som kan settes i sammenheng med engelskspråklige tilbud, er følgende:
-

Regjeringen forventer at institusjonene blir flinkere til å utnytte ressursen de
internasjonale studentene representerer med tanke på å skape en internasjonal
dimensjon ved norske universiteter og høyskoler. Blant annet bør institusjonene legge
bedre til rette for samhandling mellom norske og internasjonale studenter (5.3.1).

Ett av delmålene til Utdanningsutvalgets handlingsplan om kvalitet i internasjonalisering, er å
arbeide for at alle gradsprogram har definert konkrete faglig relevante tilbud for innreisende
studenter fra samarbeidspartnere. Se utklipp av handlingsplanen nedenfor.
Som del av den tilhørende tiltaksplanen, legges det i møtet 28. april 2021 fram en orienteringssak til
Utdanningsutvalget om engelskspråklige tilbud.
Saken tar for seg kun utdanningstilbud og ikke praksis. Så vidt vi kan se, er ingen praksisemner i
profesjonsutdanningene annonsert som engelskspråklige tilbud. Praksistilbud for innreisende
studenter kan eventuelt tas som en egen sak.

Saken om engelskspråklige studietilbud kan ses i sammenheng med orienteringssak 8/21 om
mobilitetsvindu i gradsprogrammer og tilhørende utvekslingsavtaler, lagt fram på
utdanningsutvalgets møte 17. mars 2021.

Engelskspråklige utdanningstilbud ved Nord
Ifølge vedleggsrapporten til Dikus tilstandsrapport for høyere utdanning 2020, har andelen
engelskspråklige emner ved Nord universitet økt fra 8 prosent i 2010 til 20,2 prosent i 2019. Dette er
noe under gjennomsnittet for statlige institusjoner i 2019, som er 25,8 prosent.
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I vedleggene til saken legges det fram en oversikt over engelskspråklige studietilbud ved Nord
studieåret 2021-2022, fordelt på fakultet. Det må bemerkes at tallene i vedlegg 1 ikke er direkte
sammenlignbare med Dikus rapport, siden parameterne i tilstandsrapporten er noe annerledes. Vi
kan med andre ord ikke uten videre gå ut fra at andelen engelskspråklige emner i tilstandsrapporten
vil øke for Nords vedkommende for 2021 og 2022.
Nord universitet har en egen internasjonal nettside, som inneholder en oversikt over
gradsprogrammer, årsstudier og semesterpakker på engelsk. Det finnes også en nasjonal nettside:
Study in Norway, som primært omfatter informasjon om hele engelskspråklige studieprogrammer
ved norske institusjoner. Her er Nords engelskspråklige gradsstudier og to av årsstudiene publisert.
Informasjonen i vedleggene om gradsprogrammer, årsstudier og semesterpakker er hovedsakelig
hentet fra Nords internasjonale nettside. Oversikten over engelskspråklige enkeltemner, samt
beregningen av andelen engelskspråklige emner, er basert på informasjon fra det
studieadministrative systemet FS.
Ifølge stortingsmeldingen er den mest vellykkede samhandlingen der innreisende studenter tar de
samme emnene som norske studenter. Også da er imidlertid god samhandling en utfordring (side
73).
For å bidra til å belyse om vi legger til rette for samhandling mellom norske og internasjonale
studenter, er det av interesse i hvilken grad internasjonale studenter har felles undervisning med
norske studenter. For å besvare dette spørsmålet, har vi sett på:
-

For helgrader og årsstudier: Er det i DBH registrert både internasjonale og norske
studenter på studieprogrammet?
For semesterpakker: Er minst ett av emnene som inngår i studieprogrammet, felles med
programmer der også norske studenter tas opp?

Som vi kan se av vedlegg 2, er svaret ja på ett av de to spørsmålene for de fleste av de
engelskspråklige tilbudene, noe som kan tyde på at internasjonale og norske studenter får helt eller
delvis felles undervisning ved Nord.

Lenker
Internasjonaliseringsmeldingen: Meld. St. 7 (2020–2021) (regjeringen.no)
Vedleggsrapport til Dikus tilstandsrapport for høyere utdanning 2020
Informasjon om studietilbud på Nords internasjonale nettside
Study in Norway

Vedlegg
Vedlegg 1: Antall engelskspråklige studietilbud pr. fakultet.
Vedlegg 2: Liste over engelskspråklige studietilbud pr. fakultet.
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Vedlegg 1: Antall studietilbud på engelsk studieåret 2021-2022,
fordelt på fakultet
Fakultet
FBA
FLU
FSH
FSV
HHN
Nord

Antall
helgrader
3
1
0
3
2
9

Antall
årsstudier
0
2
0
2
0
4

Antall
semesterpakker
3
5
0
1
4
14

Antall
enkeltemner
14
30
7
13
20
84

Andel emner på engelsk av
totalt antall emner
53 %
(106 av 200 emner)
13 %
(72 av 556 emner)
4%
(7 av 160 emner)
29 %
(62 av 216 emner)
29 %
(71 av 242 emner)
23 %
(318 av 1374 emner)

Tabell 1: Studietilbud på engelsk, fordelt på fakultet. Doktorgradstilbud og EVU er ikke med i tabellen.

Om tabellen
Helgrader, årsstudier og semesterpakker
Basert på en oversikt på Nords internasjonale nettsider.
Enkeltemner
Det er ikke annonsert noen enkeltemner på Nords internasjonale nettside. Informasjonen i tabellen er
basert på FS. Tallene er noe usikre: 1) Selv om den aktuelle FS-rapporten kun skal liste opp emner med
undervisning og/eller vurdering i 2021-2022, ser det ut som en del gamle emner kommer med. 2) Enkelte
emner er registrert med både norsk og engelsk som undervisningsspråk. Disse emnene er med i tallene. 3)
Ved endringer i studieplanene, der et utgående, overlappende emne fortsatt er aktivt, kan emner være telt
dobbelt.
Etter- og videreutdanning (EVU)
Som EVU er regnet studieprogrammer registrert i FS som videreutdanning og/eller har EVU i tittelen, samt
emner som er registrert med studienivå 800 eller 850, som vil si videreutdanning lavere og høyere grad.
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Vedlegg 2: Studietilbud på engelsk studieåret 2021-2022, fordelt på
fakultet

Helgrad

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA): Oversikt over studieprogrammer og
emner på engelsk
Studienivå

Studieprogramnavn

Bodø og
Steinkjer
Bodø

Ja

Undervisning
sammen med
norske
studenter 1
Ja

Master

Biovitenskap

120

Master

Nordisk master i bærekraftig
produksjon og utnyttelse av
marine bioressurser
Animal Science – Joint
Bachelor Degree 2

120

Ja

Ja

Nei

Ikke aktuelt 3

180
30 4

Bodø og
Kosice,
Slovakia
Bodø
Bodø

Bachelor
Bachelor

Biologi
Molecular Bioscience

Ja
Ja

Ja
Ja

Bachelor

Aquaculture and Marine
Biosciences

30

Bodø

Ja

Ja

Bachelor

Økologi og arktisk
marinbiologi

30

Bodø

Ja

Ja

Bachelor

Dyrepleie

40
(4 emner)

Bodø

Nei

Ja

Bachelor

Havbruksdrift og ledelse

Bodø

Nei

Ja

Bachelor

Husdyrfag – velferd og
produksjon

97,5
(8 emner)
15
(2 emner)

Steinkjer

Nei

Ja

Enkeltemner

Semesterpakker

Bachelor

1

Studiepoeng Studiested

180

På nettsiden for
internasjonale
studenter

For helgradsstudier: Besvart med ja dersom det på studieprogrammet er registrert både norske og
internasjonale studenter, basert på informasjon fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). For
semesterpakker: Besvart med ja dersom minst ett emne er felles med studieprogrammer der også norske
studenter tas opp. For enkeltemner: Alle enkeltemnene som er med i tabellen, inngår i studieprogrammer der
norske studenter tas opp. Alle emner er derfor besvart med ja.
2
Fellesgrad som ikke er utlyst på den internasjonale nettsiden, og er derfor ikke med i vedlegg 1.
3
Fellesgrad, ingen internasjonale studenter registrert ved Nord siste tre år.
4
I studieplanen på nettsidene er det oppgitt emner tilsvarende kun 20 studiepoeng.
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Enkeltemner

Kortere

Semesterpakker

Årsstudier

Helgrader

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag (FLU): Oversikt over studieprogrammer
og emner på engelsk
Studienivå

Studieprogramnavn

Bachelor
Årsstudium
Årsstudium
Årsstudium
Årsstudium,
deltid
Bachelor
Bachelor

Engelsk
Engelsk
Engelsk
Friluftsliv
Idrett 8

180
60
60
60
60

Adventure Knowledge
Experience English Language
and Literature
Extreme Environments
Advanced English Language
and Literature
Nordic and International
Perspectives on Teaching and
Learning
Fuglekjennskap, Norge
nettbasert 10
Musikkproduksjon

Bachelor
Bachelor
Bachelor

Kortere
studium
Kortere
studium
Master

Bachelor

Grunnskolelærerutdanning 17
Grunnskolelærerutdanning 510
Idrettsvitenskap

Bachelor

Trening

Bachelor

Musikkpedagog og formidler i
kulturskolen

Master

5

Studiepoeng

Bodø
Bodø
Levanger
Levanger
Levanger

På nettsiden
for
internasjonale
studenter
Ja
Nei
Nei
Ja
Ja

Undervisning
sammen med
norske
studenter 5
Ja
Ikke aktuelt 6
Ikke aktuelt 7
Ja
Ja

30
30

Bodø
Bodø

Ja
Ja

Nei
Ja

20 9
30

Bodø
Bodø

Ja
Ja

Nei
Ja

30

Levanger

Ja

Ja

30

Nettbasert

Nei

Ja

30

Levanger

Nei

Ikke aktuelt 11

Bodø, Levanger, Mo i
Rana, Nesna
Bodø, Levanger, Mo i
Rana, Nesna
Levanger

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Bodø

Nei

Ja

Levanger

Nei

Ja

120
(7 emner)
165
(10 emner)
120
(8 emner)
30
(3 emner)
10
(1 emne)

Studiested

For helgradsstudier, årsstudier og kortere studier: Besvart med ja dersom det på studieprogrammet er
registrert både norske og internasjonale studenter, basert på informasjon fra Database for statistikk om høgre
utdanning (DBH). For årsstudier og semesterpakker: Besvart med ja dersom minst ett emne er felles med
studieprogrammer der også norske studenter tas opp. For enkeltemner: Alle enkeltemnene som er med i
tabellen, inngår i studieprogrammer der norske studenter tas opp. Alle emner er derfor besvart med ja.
6
Ikke med i vedlegg 1; ikke på internasjonal nettside. Ingen internasjonale studenter registrert siste tre år.
7
Ikke med i vedlegg 1; ikke på internasjonal nettside. Ingen internasjonale studenter registrert siste tre år.
8
Undervisningsspråk er på Nords nettside oppgitt som både engelsk og norsk.
9
Som ekstra emne for å få 30 studiepoeng, er det foreslått Norwegian for Foreigners.
10
Ikke med i vedlegg 1, da studiet ikke er utlyst på den internasjonale nettsiden.
11
Ikke med i vedlegg 1, da ikke på internasjonal nettside. Ingen internasjonale studenter registrert siste tre år.
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Enkeltemner

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH): Oversikt over studieprogrammer og
emner på engelsk
Studienivå

Studieprogramnavn

Bachelor

Farmasi

Bachelor

Sykepleie

Bachelor

Vernepleie

Halvårsstudium
og kortere
studier

Exchange student at
Faculty of Nursing and
Health Sciences

12

Studiepoeng Studiested

37,5
(3 emner)
8
(2 emner)
10
(1 emne)
2
(1 emne)

På nettsiden for
internasjonale
studenter

Namsos

Nei

Undervisning
sammen med
norske
studenter 12
Ja

Namsos,
Levanger
Namsos,
Bodø
Levanger,
Namsos,
Mo i Rana,
Bodø,
Vesterålen

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Alle emnene som er med i tabellen, inngår i studieprogrammer der norske studenter tas opp. Alle emner er
derfor besvart med ja.
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Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV): Oversikt over studieprogrammer og emner på
engelsk

Helgrader

Studienivå

Bachelor

180

Bachelor

Master

Bachelor

Semesterpakker

Årsstudier

Årsstudium
Årsstudium

Master

Enkeltemner

Studiepoeng

Nordområde- og
nordiske studier
Film- og TVproduksjon
Spill og
opplevelsesteknologi
Nordområdestudier
Norwegian Language
and Society

Bachelor

Master
Bachelor
Bachelor

13

Studieprogramnavn

Studiested

På nettsiden
for internasjonale
studenter
Ja

Undervisning
sammen med
norske studenter

Ja

Ja

13

180

Bodø og
nettbasert
Levanger

180

Levanger

Ja

Ja

60
60

Nettbasert
Bodø

Ja
Ja

Ja
Nei

Introduction to
Norwegian History,
Society and
Language

30

Bodø

Ja

Ja

Lektorutdanning i
samfunnsfag
Samfunnsvitenskap

45
(3 emner 14)
20
(2 emner)
10
(1 emne)
80
(5 emner)
30
(3 emner)

Bodø

Nei

Ja

Bodø

Nei

Ja

Bodø

Nei

Ja

Steinkjer/
Levanger
Bodø

Nei

Ja

Nei

Ja

Enkeltemner
masterstudier
3 D art, animasjon og
VFX 15
Historie

Ja

For helgradsstudier og årsstudier: Besvart med ja dersom det på studieprogrammet er registrert både norske
og internasjonale studenter, basert på informasjon fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). For
semesterpakker: Besvart med ja dersom minst ett emne er felles med studieprogrammer der også norske
studenter tas opp. For enkeltemner: Alle enkeltemnene som er med i tabellen, inngår i studieprogrammer der
norske studenter tas opp. Alle emner er derfor besvart med ja.
14
Ett av de tre engelskspråklige enkeltemnene i lektorutdanningen i samfunnsfag leveres av FLU.
15
Ikke opptak til studiet høsten 2021, neste opptak er planlagt til høsten 2022.
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Helgrad

Handelshøgskolen (HHN): Oversikt over studieprogrammer og emner på engelsk
Studienivå

Studieprogramnavn

Master, helgrad

Siviløkonom/ MSc in
Business
MSc i global ledelse
Business and
Innovation
Business and
Governance in the
Arctic
Public Sector
Economy 17
Business
Internasjonal
markedsføring 18
Internasjonal
markedsføring 19
Økonomi og ledelse

Semesterpakker

Master, helgrad
Master
Master

Master
Bachelor
Bachelor
Bachelor

Enkeltemner

Bachelor
Bachelor

Økonomi,
digitalisering og
forretningsutvikling
Beredskap og
kriseledelse
Strategi og ledelse

Master,
erfaringsbasert
Master,
erfaringsbasert
Toårig
Trafikklærer
høgskolekandidat

16

Studiepoeng Studiested

På nettsiden for
internasjonale
studenter

120

Bodø

Ja

Undervisning
sammen
med norske
studenter 16
Ja

120
30

Bodø
Bodø

Ja
Ja

Ja
Ja

30

Bodø

Ja

Ja

30

Bodø

Nei

Ja

30
30

Bodø
Bodø

Ja
Ja

Ja
Ja

27,5
(3 emner)
50
(6 emner)
30
(3 emner)

Bodø

Nei

Ja

Bodø og Steinkjer

Nei

Ja

Mo i Rana

Nei

Ja

22,5
(3 emner)
7,5
(1 emne)
45
(4 emner)

Bodø

Nei

Ja

Bodø og Stjørdal

Nei

Ja

Stjørdal

Nei

Ja

For helgradsstudier: Besvart med ja dersom det på studieprogrammet er registrert både norske og
internasjonale studenter, basert på informasjon fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). For
semesterpakker: Besvart med ja dersom minst ett emne er felles med studieprogrammer der også norske
studenter tas opp. For enkeltemner: Alle enkeltemnene som er med i tabellen, inngår i studieprogrammer der
norske studenter tas opp. Alle emner er derfor besvart med ja.
17
Ikke opptak høsten 2021, og derfor ikke tatt med i vedlegg 1.
18
For semesterpakken International Marketing er det oppgitt emner tilsvarende kun 20 studiepoeng, hvorav
det ene er Norwegian for Foreigners. Samtidig finnes det emner på engelsk som inngår i bachelorstudiet
Internasjonal markedsføring, som ikke er med i studieplanen til den engelske semesterpakken.
19
Det finnes en semesterpakke i International Marketing, som ikke har med noen av enkeltemnene opplistet i
tabellen.
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Sammendrag
Studiebarometeret for 2020 viser at studentene på Nord universitet på et overordnet nivå er like
fornøyd med studiene sine som de var i 2019. Dette på tross av endringer i undervisningsmåte og
omfang, samt den reduserte muligheten for sosiale aktiviteter. Sammenlignet med sektoren for øvrig
har Nord universitet gjennomført undervisning og eksamen på en god måte. Likevel,
smittevernkravene gjør det krevende å gi god undervisning, og 62 % av studentene ved nord mente
at utbyttet av undervisningen ble dårligere etter 12 mars. Nasjonalt svarte 71% at utbyttet ble
dårligere. En del av studentene opplever redusert sosial kontakt, i tradisjonell forstand, som et stort
tap, og at motivasjonen og engasjementet er noe lavere. Samtidig er det viktig å påpeke at de stiller
seg positive til de fagansattes formidling av lærestoffet. Studiebarometeret er viktig i videre arbeid
med evaluering og utvikling av studieprogrammene og gjennomføring av undervisning. Resultatene
blir brukt videre i det systematiske kvalitetsarbeidet.

Saksframstilling
Bakgrunn
Innledning:
Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres på høsten hvert år. Studenter på
2. året på bachelorstudier og på 2. året på masterstudier blir spurt en rekke spørsmål om studiet de
går på og om læringsmiljøet.
Svarprosent for Nord universitet i 2020 var på 41 %, mot 53 % i 2019. Den nasjonale svarprosenten er
44 % i 2020, mot 49 % i 2019. Den fakultetsvise fordelingen framgår av figur 1.

Figur 1: Svarprosentutvikling på fakultets- og institusjonsnivå

Svarprosenten varierer mellom fakultet og studieprogram, og det viser seg at der man aktivt går inn i
klassene er det en høyere svarprosent. Spesielt FBA utmerker seg med høy svarprosent over flere år.
For å kunne bruke studiebarometeret til å gjennomføre kvalitetsforbedringer i studieprogrammene,
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er det viktig å opprettholde og gjerne øke svarprosenten for noen av studieprogrammene i årene
som kommer.
2020 var et svært spesielt år. Store deler av studieåret var sterkt påvirket av den pågående
koronapandemien. Dette påvirket både de ansatte og studentene. For studentenes del ble
studiehverdagen helt annerledes enn tidligere. Undervisning og andre aktiviteter ble digitalisert og
flere aktiviteter ble også avlyst. I Studiebarometeret 2020 ble en betydelig del av spørreskjemaet satt
av til spørsmål som handler konkret om koronasituasjonen.
På mange av spørsmålene svarer studentene ut fra en Likert-skala som går fra 1 (lite fornøyd) til 5
(veldig fornøyd). Flere delspørsmål slås sammen til indekser av hovedområder.
Studentene gir også en totalvurdering av studieprogrammet sitt ved å svare på spørsmålet «jeg er alt
i alt fornøyd med det studiet jeg går på». Svarresultater på studieprogrammer med få svar
offentliggjøres ikke. (NOKUTs terskelverdier for å publisere data på portalen er at studieprogrammet
har flere enn 9 svarende og mer enn 19,5 % svar, eller at studieprogrammet har mellom 6 og 9
svarende og mer enn 49,5 % svar.) Studieprogrammer slås sammen til en samlet institusjonsscore.
Studiebarometeret er en del av universitetets kvalitetsindikatorer på studieprogram. Det er igangsatt
et arbeid med å utvikle flere indikatorer, både fra studiebarometeret og andre informasjonskilder.
Studiebarometeret 2020 viser at studentenes totalvurdering («jeg er alt i alt fornøyd med det studiet
jeg går på») opprettholder det gode resultatet fra 2019 (4,1), som er det beste resultatet Nord
universitet har oppnådd noen gang. Samtidig er sektorsnittet for første gang nede på 4,0.

Figur 2: Alt i alt fornøyd – sammenlignet

Fordeler vi samme spørsmål ned på fakultetsnivå, kan vi se at spesielt Fakultet for lærerutdanning og
kunst- og kulturfag (FLU), Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA), og Handelshøgskolen (HHN)
har hatt en til dels svært positiv utvikling. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH), og Fakultet
for samfunnsvitenskap (FSV) har negativ endring fra 2019, men er på samme nivå som i 2018.

17/21 Studiebarometer 2020-resultater - 19/02657-12 Studiebarometer 2020-resultater : Studiebarometer 2020-resultater

Figur 3: Alt i alt fornøyd fordelt på fakultet.

Studiebarometeret består i all hovedsak av tematisk grupperte spørsmål. I de fleste tilfeller brukes
disse spørsmålene til å konstruere en indeks. Hensikten med dette er å få et bedre mål på
studentenes oppfattelse av kvaliteten i studieprogrammene når det gjelder for eksempel
undervisning, tilbakemelding og veiledning, tilknytning til arbeidslivet, praksis og så videre. Hvis vi
sammenligner indekser fra 2019 mot 2020 så er studentene ved Nord universitet i all hovedsak like
fornøyd. Det er likevel en nedgang i studentenes eget engasjement; organisering; faglig og sosialt
læringsmiljø; tilbakemelding og veiledning; og bruk av digitale verktøy. Det er imidlertid verdt å
merke seg at sammenlignet med det nasjonale snittet i 2020 ligger Nord universitet over eller på
samme nivå. Nord kommer relativt sett sterkere ut på flere områder. Unntakene er organisering og
bruk av digitale verktøy, noe vi skal komme tilbake til under gjennomgangen av de ulike indeksene.

Figur 4: resultater for tematiske hovedområder
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Undervisning:
Studenter ved Nord universitet er jevnt over godt fornøyd med undervisningen, for eksempel mener
66 % at «de faglige ansatte formidler lærestoffet på en forståelig måte». Sammenlignet med 2019 er
Nord på samme score innen to delområder og har framgang på to andre. Nord ligger i 2020 over det
nasjonale nivået på alle områdene.

Figur 5:Resultater fra svar på spørsmål knyttet til undervisning

Tilbakemelding og veiledning:
Tilbakemelding og veiledning er spørsmålene ved siden av medvirkning der studentene er minst
fornøyd, da særlig med hensyn til «antall tilbakemeldinger du får fra faglige ansatte på arbeidet ditt».
Dette er en gjenganger fra alle år studiebarometeret har vært gjennomført. Samtidig ligger Nord over
(tre av fire) eller på nasjonalt snitt (ett av fire) på spørsmål i denne kategorien. Sammenlignet med
2019 er det tilbakegang på alle fire spørsmålene, noe som må ses i sammenheng med at
digitaliseringen på grunn av covid-19 har det gjort vanskeligere å ha den tette studentkontakten. Selv
om studentene kan be om digitale møter eller tilbakemeldinger også under covid-19, så er det tydelig
at det har vært en høyere terskel for dette eller at de faglig ansatte ikke har fått gjort dette i like stor
grad som tidligere.
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Figur 6: Resultater fra svar på spørsmål knyttet til tilbakemelding og veiledning

Læringsmiljø:
Som en konsekvens av koronasituasjonen ble det besluttet å ikke inkludere spørsmålene om fysisk
læringsmiljø og infrastruktur i 2020. Ikke overraskende er det en nedgang i fornøydhet med
læringsmiljøet fra 2019, da særlig i det sosiale miljøet blant studentene (ned 0,4 fra 2019). Nord
universitet ligger over (to av tre) eller på sektorsnitt på samtlige underspørsmål.

Figur 7: Resultater fra svar på spørsmål knyttet til faglig og sosialt miljø.

Organisering:
Delområdet organisering omhandler opplevelsen av den formelle organiseringen av
studieprogrammet, både faglig og administrativt. Det er særlig informasjonen om
studieprogrammene hvor studentene gir negativ tilbakemelding. Utviklingen er negativ både
sammenlignet med 2019 og med det nasjonale snittet. Det er igangsatt en bredt sammensatt
arbeidsgruppe som skal se på tilgjengelighet og kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet.
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Figur 8: Resultater fra svar på spørsmål knyttet til organisering

Vurderingsformer:
Studentene ved Nord svarer jevnt over positivt på spørsmålene om vurderingsformer. Utviklingen er
temmelig stabil sammenlignet med 2019 og på linje med resten av sektoren.

Figur 9: Resultater fra svar på spørsmål knyttet til vurderingsformer

Studieprogrammets evne til å inspirere:
Her spørres det om studieprogrammets evne til å være stimulerende, faglig utfordrende og om det
bidrar til studieinnsats. Det eneste spørsmålet med negativ utvikling er knyttet til studieinnsats.
Dette kan tolkes som ett generelt uttrykk for koronasituasjonen, og at de endringene dette har
medført i studiehverdagen, har påvirket studentenes motivasjon negativt.

17/21 Studiebarometer 2020-resultater - 19/02657-12 Studiebarometer 2020-resultater : Studiebarometer 2020-resultater

Figur 10: Resultater fra svar på spørsmål knyttet til inspirasjon

Eget engasjement:
Sammenlignet med 2019 er utviklingen negativ på to av fire delområder. Dette må også kunne tolkes
dit at koronasituasjonen har bidratt negativt mht. egen studieinnsats. Nord ligger imidlertid over
nasjonalt snitt på tre av fire delområder.

Figur 11: Resultater fra svar på spørsmål knyttet til eget engasjement

Forventninger:
Hensikten med disse spørsmålene er å få frem hvordan studentene opplever forventningene som
stilles til dem fra de faglig ansatte. Snittverdiene har vært nærmest uendret over flere år. Jevnt over
er det klart at studentene opplever at faglige ansatte har tydelige krav til dem. Nord ligger over
sektorsnittet på alle fire delområdene.
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Figur 12: Resultater fra svar på spørsmål knyttet til forventninger

Tilknytning til arbeidslivet:
Tilknytning til arbeidslivet er den indeksen med lavest verdi i Studiebarometeret, både for Nord
universitet og sektoren for øvrig. En årsak til dette kan være at det inkluderer flere spørsmål om
tiltak som sannsynligvis er knyttet opp mot karrieresenter ved institusjonene. Dette er noe Nord ikke
har, og universitetet havner da dårlig ut på indeksen, men likevel høyere enn snittet for sektoren for
øvrig. Fakultet for Biovitenskap og akvakultur kommer i 2020 best ut med 3,5 i snittverdi for indeksen
totalt. Sammenlignet med 2019 er resultatet for Nord uendret på fire av fem delområder. Dette er et
bra resultat med tanke på covid-19 situasjonen. Det er samtidig behov for å jobbe videre med dette
området for å knytte studenter til arbeidslivet på et tidligere tidspunkt. Et tiltak vi er i gang med er å
koble arbeidslivet til ulike mentorprogrammer ved Nord. Et annet tiltak er å koble arbeidsliv tettere
på studieprogram, bl.a. gjennom studieprogramråd.

Figur 13: Resultater fra svar på spørsmål om tilknytning til arbeidslivet

Korona:
2020-undersøkelsen inneholder også spørsmål om korona. Det består av over 70 spørsmål, som blir
for omfattende å gå detaljert inn på her. Nord universitet vil gjennomføre en egen Covid-19
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undersøkelse, som vil bli sett i sammenheng med spørsmålene fra studiebarometeret. Vi vil her
fokusere på enkelte hovedspørsmål fra de korona-relaterte spørsmålene. Majoriteten av studentene
(62 %) opplevde at det faglige utbyttet har blitt dårligere etter 12 mars, dette er noe bedre enn
nasjonalt snitt (71%). Svært få mener det har blitt bedre (7%).

Figur 14: Faglig utbytte etter 12. mars (i koronatider)

Studentene er jevnt over positive/nøytrale til den tilbudte (nettbaserte) undervisningen, jf. figur 15.
Nord er på linje med eller høyere enn sektorsnittet på alle delområder (merk at indeksen er omvendt
på det midterste spørsmålet: «mangelfull digital kompetanse …»).

Figur 15: Korona-undervisning

Koronasituasjonen har medført en annen og mer krevende studiesituasjon for både studenter og
faglig ansatte. Det er likevel tydelig at koronasituasjonen har slått veldig ulikt ut for studentene. Det
er for eksempel store motsetninger (ytterpunkter) i svarene på ensomhetsspørsmålet, med snittverdi
2,9. Her ligger Nord hele 0,4 under det nasjonale snittet, hvilket er oppløftende for Nord, isolert sett.
Samtidig er det en del som har kjent på ensomhet og at det er vanskeligere å strukturere
studiehverdagen (men også på det siste området kommer Nord studentene bedre ut enn det
nasjonale snittet: -0,3). Et tredje område hvor Nord studentene har kommet tydelig bedre ut av
covid-19 situasjonen hittil enn det nasjonale snittet er på motivasjonssiden. Med en score på 3,3 så
er det en svak overvekt i retningen av å kjenne på lavere motivasjon blant Nords studenter, men
likevel 0,3 lavere enn det nasjonale snittet. Et klart flertall av studentene er tydelige på at de ikke fikk
økonomiske problemer i 2020 grunnet permittering eller mindre jobbing ved siden av studiene. Det
er samtidig tydelig at mange studenter, på linje med det nasjonale snittet, har vært bekymret for at
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de selv eller venner/familie skulle bli smittet. Dette er det viktig å følge opp med henblikk på
tilrettelegging av undervisnings- og læringssituasjoner.

Figur 16: Psykososiale forhold etter 12. mars (i koronatider)

Innenfor eksamen/vurdering var nord studentene jevnt over enige i at det passet godt å bruke
hjemmeeksamen, selv om de tenderer til å mene at hjemmeeksamen hadde mer utfordrende
oppgaver enn en vanlig skoleeksamen (Nord har også høyere score enn det nasjonale snittet). Nord
har ellers et stort avvik (-0,5) til nasjonalt snitt på spørsmålet om det var rimelig å gi bestått/ikke
bestått framfor bokstavkarakter når eksamensformen måtte endres. Det er krevende å tolke svarene
på dette spørsmålet ettersom mange antagelig ikke opplevde at karakterskalaen ble endret. For øvrig
er det relativt sett store svarandeler fordelt i begge ender av skalaen. Det er videre noe uklart om en
relativt sett lav score (de som var uenige), reflekterer misnøye med bruk av bestått/ikke bestått
generelt sett, eller kun i særskilte emner.

Figur 17: Resultater fra svar på spørsmål knyttet til eksamen/vurdering våren 2020 (i koronatider).
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Overordnet tilfredshet:
I 2019 oppnådde Nord for første gang 4,1 på spørsmålet «Jeg er alt i alt tilfreds med
studieprogrammet jeg går på». I 2020 oppnådde Nord samme gode resultat, samtidig som
sektorsnittet for første gang gikk ned til 4,0. Dette indikerer at koronatilværelsen har påvirket
tilværelsen for en viss andel av studentene. Dette spørsmålet er også grunnlaget for terskelverdien
på 3,25 som NOKUT opererer med i forhold til program som krever ekstra oppfølging. Her har det
vært en svært positiv utvikling for Nord, fra å ha ti program under kritisk kvalitetsverdi i 2017 til ett i
2020 (Bachelor i sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert).

Figur 18: Overordnet tilfredshet

Hvis vi fordeler andelen program etter «alt i alt tilfreds»-verdien, kan vi se at for 2020 har 77 % av
studieprogrammene ved Nord en verdi mellom 4,0 og 5,0 (altså på eller bedre enn sektorsnittet).

Figur 19: Alt i alt fornøyd - andel program i ulike resultatkategorier

Oppsummering og veien videre:
•

Samlet sett har Nord universitet et svært godt resultat på studiebarometeret 2020. Ikke
minst er det gledelig at Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag har hatt en økning
i grad av fornøydhet fra 3,7 i 2018 til 4,3 i 2020. Det er også svært gledelig at
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•

Grunnskolelærerutdanning master 1-7 samlingsbasert (Levanger) har fått beste oppnåelige
verdi (5) på «alt i alt fornøyd».
I en rangering mellom institusjonene «etter alt i alt fornøyd», kommer Nord universitet frem
som Norges «nest beste universitet».

Institusjon

Jeg er, alt i alt, tilfreds med
studieprogrammet jeg går på

Norges mi l jø- og bi ovi tens ka pel i ge uni vers i tet

4,3

Nord uni vers i tet

4,1

Ui T Norges a rkti s ke uni vers i tet

4,1

Uni vers i tetet i Bergen

4,1

NTNU - Norges tekni s k-na turvi tens ka pel i ge uni vers i tet

4,1

Uni vers i tetet i Sørøs t-Norge

4,0

Uni vers i tetet i Agder

4,0

Uni vers i tetet i Os l o

4,0

Os l oMet - s torbyuni vers i tetet

4,0

Uni vers i tetet i Sta va nger

3,7

Figur 20: Alt i alt fornøyd - rangering av universitet

•

•
•

I forhold til svarprosent, som er noe lavere enn i 2019, er det rimelig å anse 2020 som et
unntaksår. Det vil likevel bli sett mer på hvordan fakultetene kan arbeide med å oppnå en
god svarprosent fram mot neste undersøkelse (høst 2021).
Programmet som ligger under tiltaksgrensen, definert av NOKUT, følges særskilt opp av
fakultetet, og rapporteres i den årlige kvalitetsrapporten.
Noe av det studentene er mindre fornøyd med er muligheten til å gi innspill på innhold og
opplegg i studieprogrammet, samt kvaliteten og tilgjengeligheten av informasjon om
studieprogrammet. Det er igangsatt en arbeidsgruppe for å spesielt adressere dette.

Resultatene fra studiebarometeret må settes inn i en større sammenheng i kvalitetsarbeidet og de
inngår i det systematiske kvalitetsarbeidet, sammen gode diskusjoner og vurderinger, som gjøres i
samråd med studentene.
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or eksamensperioden 2020, sammenlignet mot tidligere år. - 20/02604-2 Et sett generelle indikatorer for eksamensperioden 2020, sammenlignet mot tidligere år. : Et sett generelle indikatorer for eksamensperioden 2020, sammenlignet mot tidligere år.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/02604-2
Levi Gårseth-Nesbakk
Jørn Magne Hansen

Saksgang: Møte UU 28.04.2021

Møtedato
28.04.2021

ET SETT GENERELLE INDIKATORER FOR EKSAMENSPERIODEN 2020,
SAMMENLIGNET MOT TIDLIGERE ÅR.
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering
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Saksframstilling
Bakgrunn

Et sett av generelle indikatorer for eksamensperioden 2020,
sammenlignet mot tidligere år.
Indikatorene er generert på bakgrunn av en henvendelse fra utvalgets medlemmer. Det er tatt
følgende forutsetninger;
•
•

Alle indikatorer forholder seg kun til institusjonsnivå
Alle indikatorer ser på året 2020 under ett (ikke pr semester)

Det ses på følgende indikatorer;
•
•
•

Forsinket sensur
Karakterutvikling og stryk
Andel bestått

• Forsinket sensur
Det sees kun på eksamensemner, bachelor og masteroppgaver er unntatt. Det har vært en nedgang i
forsinket sensur de siste årene, allikevel er det studenter som opplever forsinkelse i sin sensur.
Årsaker til at sensuren blir forsinket kan være sammensatt og oppstå i flere ledd. Noen av
disse forholdene er det vanskelige å gardere seg mot på kort sikt. Andre forhold skyldes i
større grad mangel på rutiner, brudd på rutiner eller kapasitetsproblemer.
Sensurtid

2016

2017

2018

2019

2020

Sensur innen 21 dager

76,8 %

74,7 %

74,5 %

80,6 %

81,4 %

Sensur 1 dag forsinket

6,5 %

7,5 %

6,2 %

5,6 %

5,1 %

Sensur 2-3 dager forsinket

5,1 %

4,3 %

6,7 %

5,5 %

4,6 %

Sensur 4-7 dager forsinket

5,8 %

7,1 %

6,5 %

3,8 %

4,4 %

Sensur etter 7 dager

5,7 %

6,4 %

6,1 %

4,4 %

4,4 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Tabell 1: Sensuroversikt
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Figur 1: Sensur innen frist - utvikling

Det finnes ingen samlet statistikk om forsinket sensur, men det foreligger saker fra
andre universitet som tilsier at Nord universitet ligger omtrent på linje med sektoren.

Figur 2: Sensur utenfor frist - utvikling

• Karakterer og stryk
Utviklingen mht andel stryk er svært positiv. Strykprosenten har aldri vært under 6 % nasjonalt. Nord
ligger litt over snitt for universitetene.
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Figur 3: Andel stryk

Det er vanskelig å si noe helt sikkert om årsakssammenheng, khrono har i flere artikler stilt spørsmål
rundt dette. Det finnes også statistikk fra SSB som viser korrelasjon mellom antall timer brukt på
jobb og gjennomføringsevne, som kan være en av flere mulige bidrag inn i det positive resultatet.

Karakterutviklingen fra 2019 til 2020 har også vært gjenstand for oppmerksomhet fra Khrono i flere
artikler.
Det har helt klart vært en positiv utvikling for sektoren samlet og for Nord universitet. Andelen
kandidater med karakteren A har økt fra 13,31 til 14,46. Økningen har vært størst for de
vitenskapelige høgskolene.

Figur 4: Karakterutvikling – universitet

Nord universitet har også hatt en positiv utvikling fra 2019 til 2020.
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Figur 5: Karakterutvikling - Nord universitet

Sammenlignet med en samlet universitetssektor ligger Nord universitet noe lavere mht til
andel A – B, men har en høyere andel i karakteren C.

Figur 6: Karakterer sammenlignet.

• Andel bestått
Andelen bestått har økt over år, men andelen har økt mer fra 2019 til 2020, enn tidligere år. For Nord
universitets del med 3,1 % fra 2019 til 2020. Tidligere år har endringen vært på eller under 1 %.
Økningen er relativ ens sektoren og institusjonene sett under ett.
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Figur 7: Andel bestått - utvikling
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/01384-1
Levi Gårseth-Nesbakk
Brynjar Jørstad

Saksgang

Møtedato
28.04.2021

ORIENTERING OM ANTALL FUSKESAKER 2020 TIL UU
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar orientering til etterretning.
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Bakgrunn
Saken er utarbeidet på bakgrunn av henvendelse fra utvalgets medlemmer.
Saker oversendt til klagenemnda
I løpet av 2020 har Seksjon for eksamen og vitnemål oversendt 43 saker vedrørende
mistanke om fusk til klagenemnda. 20 saker var relatert til eksamener avlagt i vårsemesteret,
og 23 saker relatert til eksamener avlagt i høstsemesteret. Tallene for 2019 viser behandlede
saker i klagenemnda dette året, uavhengig av når eksamen var avlagt.
Fordelt på fakultet ser oversikten slik ut:
2019
FLU
FSV
HHN
FBA
FSH
Totalt

17

2020
9
5
11
5
13
43

Når seksjon for eksamen og vitnemål får melding om mistanke om fusk på eksamen blir
studenten det gjelder kalt inn til et møte med saksbehandler for seksjonen og
representanter fra fakultetet. I 2020 ble det gjennomført 86 slike møter, relativt jevnt fordelt
på vår- og høstsemesteret. Halvparten av disse møtene endte med at mistanken opphørte
og saken ble avsluttet, mens den andre halvparten endte med at saken ble oversendt
klagenemnda for vurdering.
Klagenemnda kommer med en årsrapport i løpet av våren som vil gi enda bedre oversikt
over saker behandlet i klagenemnda.
Spesielt for 2020
På grunn av covid-19 ble de aller fleste tradisjonelle skoleeksamener i 2020 endret til
hjemmeeksamen. Det er nærliggende å tenke at dette er en medvirkende faktor til større
omfang av plagiat og ureglementert samarbeid, og til mindre omfang av fusk i form av
ulovlige hjelpemidler på skoleeksamen. Alle de 43 behandlede fuskesakene dette året
handlet enten om ureglementert samarbeid eller plagiat. Vi har ikke hatt kjente tilfeller av
fusk på skoleeksamen i 2020. I 2019 omhandlet 5 saker ulovlige hjelpemidler på
skoleeksamen.
Videre har oppmerksomheten både nasjonalt (blant annet flere saker i khrono) og lokalt om
fuskesaker antagelig bidratt til større fokus på dette blant sensorer.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/03658-43
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 28.04.2021

STATUS STUDIEPROGRAMRÅD
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Møtedato
28.04.2021
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Saksframstilling
Bakgrunn
NOKUTs styre konkluderte 25.10.2019 at det systematiske kvalitetssystemet ved Nord universitet var
tilfredsstillende. I rapport fra sakkyndig komité gis det likevel flere råd til forbedring. Det gis mellom
annet råd om å ta i bruk flere kilder i evaluering og vurdering av programmene. I rapporten heter
det:
«Dersom eksterne vurderingspaneler kun skal brukes i forbindelse med re-akkreditering, bør
universitetet sikre andre former for evalueringer av faglig substans ut over de
forskriftsmessige minimumskravene, som kan bidra til faglig kvalitetsutvikling».
Videre heter det at universitetet må:
«Skape bedre balanse mellom kildene i kvalitetsarbeidet på alle gradsnivåer, slik at
kildegrunnlaget for analyser av utdanningskvaliteten enda mer systematisk også bygger på
tilbakemeldinger fra arbeidslivet om studienes relevans og fra eksterne fagpersoner og for
benchmarking om studietilbudenes faglige nivå, også internasjonalt.»
For å imøtekomme råd fra sakkyndig komité, er det besluttet at Nord universitet skal ha
studieprogramråd som del av kvalitetssystemet. Rektor godkjente felles mandat (rektorvedtak
27.08.2020), som følger vedlagt saken.
Utdanningsutvalgets handlingsplan har egne mål for kvalitet i samspillet med samfunnet, hvor
etablering av studieprogramråd og felles mandat inngår som tiltak.
Som del av den tilhørende tiltaksplanen for 2021-2022, legges det fram i møtet 28. april 2021 en
orienteringssak til Utdanningsutvalget om status for studieprogramråd, jamfør utklipp av
handlingsplanen nedenfor.

Status studieprogramråd
Nedenfor er en samlet oversikt pr 20.04.2021
Fakultet
FBA
FLU
FSV
FSH

Antall
gradsprogram
8
19
16
7

Antall
studieprogramråd
0
0
0
5

HHN
Nord

12
62

0
5

Gradsprogram med studieprogramråd

Master (2): Klinisk sykepleie, Spesialsykepleie
Bachelor (3): Farmasi, Sykepleie, Vernepleie
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Det er vedlagt oversikt pr fakultet, hvor det var ønskelig å innhentet følgende informasjon;
•
•
•
•
•
•
•

Hvilke program har/eventuelt ikke har studieprogramråd
Når ble det/de etablert
Mandat likt med / eventuelt ikke likt med felles mandat
Hvem er medlemmer av rådene (viktig å få fram hvorvidt studenter og eksterne er med)
Hvor ofte møter
Hvilke typer saker har vært tatt opp i rådene
Erfaringer så langt positivt/negativt

Denne informasjonen er innhentet fra Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH), som er eneste
fakultet som hittil har fått på plass studieprogramråd.
Øvrige fakultet er i prosess med etablering av studieprogramråd, og det ser ut til at dette er forventet
å være på plass i løpet av høsten 2021.
Ut fra årshjulet for Sentralt Utdanningsutvalg, vil utvalget få en ny orienteringssak om status til møtet
6. desember 2021.

Vedlegg:
Vedlegg 1 - Oversikt gradsprogrammer og studieprogramråd pr fakultet
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Rektorvedtak
Arkivreferanse:

19/03658-33

Saksbehandler

Elin Anne Sommerli

Vedtaksdato:

2708.2020

Sak: Mandat for studieprogramråd

Vedtak:
På vegne av rektor vedtas vedlagte mandat for studieprogramråd.

Levi Gårseth-Nesbakk
Prorektor utdanning
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
I rapport fra sakkyndig komité om periodisk tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord
universitet, gis det flere råd til forbedring. Det gis mellom annet råd om å ta i bruk flere kilder i evaluering og
vurdering av programmene. I rapporten heter det:
«Dersom eksterne vurderingspaneler kun skal brukes i forbindelse med re-akkreditering, bør universitetet
sikre andre former for evalueringer av faglig substans ut over de forskriftsmessige minimumskravene, som
kan bidra til faglig kvalitetsutvikling». Videre heter det at universitetet må:
«Skape bedre balanse mellom kildene i kvalitetsarbeidet på alle gradsnivåer, slik at kildegrunnlaget for
analyser av utdanningskvaliteten enda mer systematisk også bygger på tilbakemeldinger fra arbeidslivet om
studienes relevans og fra eksterne fagpersoner og for benchmarking om studietilbudenes faglige nivå, også
internasjonalt.»
Forslag til mandat for Studieprogramråd ble fremlagt for utdanningsutvalget (UU) ved Nord, 23.04.20 og
siste gang 10.06.20. Etter diskusjon i utvalget ble det foretatt noen justeringer i det opprinnelige
tekstforslaget. Mandatet har i tillegg også vært drøftet i prorektors faste møter med prodekanene.

Drøfting:
Ved Nord universitet er det ulike tradisjoner for å benytte eksterne representanter fra fagmiljø, bransjer,
offentlig sektor osv., i arbeidet med evaluering og forbedring av studieprogrammene. For utdanninger med
forskriftsstyrt praksis, er det et utstrakt samarbeid med praksisinstitusjonene om innhold og organisering av
studieprogrammene. Tilsvarende samarbeidsmøter finnes også ved utdanninger uten forskriftsstyrt praksis,
men dette samarbeidet er ikke like «fast». Det er imidlertid ikke innført felles rammer på institusjonsnivået
for slikt samarbeid, noe den sakkyndige komiteen etterlyste.
Det ble etablert en ordning for akkreditering og reakkreditering av studieprogrammer like etter fusjonen.
Ordningen sikrer en full gjennomgang av studieprogrammene minimum hvert syvende år. Ordningen har
hatt et forbedringspotensial ved at den ikke alltid har sikret tilstrekkelig involvering av fagpersoner fra andre
utdanningsinstitusjoner (eksterne fagfeller).
Nord universitet benytter eksterne sensorer i tråd med forskrift om studier og eksamen. Utover
sensurarbeidet, har universitetet i liten grad systematisk benyttet denne kilden til kvalitetsutvikling av
studieprogrammene. Det har vært utdanninger der sensorer har blitt benyttet som tilsynssensor, men dette
gjelder kun i enkelttilfeller. I disse tilfellene, har tilsynssensor hatt en bredere rolle i kvalitetsarbeidet.
Et studieprogramråd kan gi råd til studieprogramansvarlig, eventuell studieleder og faggruppeleder i saker
som vedrører studieprogrammets samfunnsrelevans, etterspørsel, kvalitet, faglig og pedagogisk profil,
innhold, struktur og gjennomføring. Studieprogramrådet kan også bidra til helhet og sammenheng, og gi
strategisk støtte til studieprogramleder.
Lokalt utdanningsutvalg ved FSH gjorde allerede i 2018 et vedtak om å opprette studieprogramråd i
tilknytning til utdanningene. I begrunnelsen heter det at studieprogramrådene skal bidra til faglig og
pedagogisk utvikling av studieprogrammene, og til at utviklingen av studiene er av faglig god kvalitet. I tillegg
skal studieprogramrådene bidra til at utdanningene gir studentene kompetanse som samfunnet og
arbeidsmarkedet etterspør.
Lokalt utdanningsutvalg ved HHN vedtok i 2019 at det skal gjennomføres eksternt panel hver gang et
studieprogram re-akkrediteres, og dersom det er behov for en ekstern vurdering av programmet. Panelet
skal bestå av representanter fra yrkesliv og akademia, og da helst med minst en representant fra en
utenlandsk akademisk institusjon. Hver gang det opprettes et eksternt panel, lages et mandat som
behandles i lokalt UU.
Det finnes også tradisjon for å bruke eksterne panel ved andre fakultet.
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Eksempler fra andre universitet:
Andre institusjoner, som eksempelvis NTNU har innført et krav om at alle studieprogram skal ha en
studieprogramleder og et studieprogramråd. Ansvaret for at dette er på plass ligger hos dekanen.
I kvalitetssystemet ved UiB er det programstyrer ved instituttene som utarbeider en kort årlig egenvurdering
av programmet(/ene) til instituttledelsen. Programstyret tar utgangspunkt i egenvurderingene fra de
emneansvarlige, samt vurdering fra ekstern fagfelle. Alle studieprogram skal ha oppnevnt en eller flere
eksterne fagfeller, som oppnevnes etter anbefaling fra fagmiljøene .
Ved UiO skal fakultetet eller instituttet som er ansvarlig for et program (programeier),oppnevne programråd
og programleder. Programeier, programråd og programleder har ansvar for at hvert program blir
kvalitetssikret og videreutviklet i tråd med kvalitetssystemets krav. Videre at forbedringsbehov blir vurdert
og at eventuelle tiltak blir satt i gang og fulgt opp og at studentene får tilgang til evalueringsresultatene.
Økonomiske konsekvenser:
Etablering av studieprogramråd vil medføre ekstra ressursbruk (tid og økonomi) for fakultetene.
Innstilling:
På vegne av rektor vedtas vedlagte mandat for studieprogramråd.

Vedlegg: STUDIEPROGRAMRÅD
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Om studieprogramrådet og dets mandat
Alle bachelor- og masterutdanninger skal ha et studieprogramråd, samt årsstudier og videreutdanninger som
inngår i disse. Dekanen avgjør hvilke studieprogram som skal inngå i samme studieprogramråd. Der det er
flere studienivå (fra årsstudier til masterutdanning), bør disse dekkes av samme studieprogramråd.

Mandat
Studieprogramrådet er et rådgivende organ overfor lokalt utdanningsutvalg i saker som vedrører
studieprogrammet, herunder dets kvalitet, faglige og pedagogiske profil, innhold, struktur og gjennomføring.

Rådets rolle og oppgaver
•
•

•
•
•
•
•

Ivareta langsiktig utvikling av studieprogrammet for å imøtekomme samfunnsoppdraget, kravet om
relevans, og kravet om forskningsbasert utdanning
Bidra til å sikre kvalitet og relevans i studieprogrammet/-ene gjennom:
o utvikling av læringsutbyttebeskrivelser, og anbefale nødvendige tiltak
o å følge med på frafall og gjennomstrømming og anbefale nødvendige tiltak
o å gi råd om studieprogrammets design; sammensetning av emner, progresjon,
spesialiseringer/studieretninger og valgmuligheter, inkludert studentutveksling
o å vurdere om emner som inngår i programmet samlet sett har hensiktsmessige
læringsaktiviteter og vurderingsformer
Gi innspill til den årlige studieprogramrapporten
Studieprogramrådet skal normalt også fungere som eksternt vurderingspanel i forbindelse med reakkreditering.
Komme med forslag til forbedring av læringsmiljøet på studieprogrammet
Uttale seg i høringssaker som angår studieprogrammet
Gi råd om studentrekruttering og markedsføring, samt opptakskrav og dimensjonering.

Sammensetning og funksjonstid
Studieprogramrådet oppnevnes av dekanen. Studieprogramrådet skal minimum ha følgende
sammensetning:
• Studieprogramansvarlig(e) (leder). Dersom det er flere studieprogramansvarlige (SPAer) med i
studieprogramrådet utpekes leder av prodekan utdanning eller dekan blant studieprogramrådets
SPAer
• Vitenskapelig tilsatte som representerer den faglige bredden i
studieprogrammet/studieprogrammene
• Studentrepresentanter (tillitsvalgte)
• Representant(er) fra arbeidslivet
• Ekstern(e) representant(er) fra akademia (nasjonale eller internasjonale)
• Eventuell(e) studieleder(e)/studiekoordinator(er)
• Studieveileder, som også kan fungere som sekretær
Hvis rådet dekker flere studieprogram med ulike studieprogramansvarlige, bør ledelse av
studieprogramrådet gå på omgang mellom de studieprogramansvarlige. Hvis et studieprogram tilbys på flere
studiesteder, bør alle studiestedene være representert.
Studieprogramrådet møtes normalt 1–2 ganger per semester, og møtene bør knyttes til milepæler i
studieåret, eksempelvis arbeidet med studieplaner og kvalitetsrapport. Alle medlemmene trenger ikke stille
på alle møter. Representant(er) fra arbeidslivet og eksternt fagmiljø (akademia) må minimum delta på ett
møte i året. Funksjonsperioden er normalt 4 år. Studentrepresentantene har normalt ett års funksjonstid og
oppnevnes av studentene.
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Vedlegg 2 - Status studieprogramråd – pr. 21. april 2021
Fak

Masterprogram

FBA

Biovitenskap
Nordisk master i bærekraftig
produksjon og utnyttelse av
marine bioressurser

Fak

Bachelorprogram

FBA

Animal Science
Biologi
Dyrepleie
Havbruksdrift og ledelse
Husdyrfag - velferd og
produksjon
Naturforvaltning

J/N

Nærmere om studieprogramråd

Møter
gjennomført

Lenke til studieprogramside
Biovitenskap - ta din utdanning ved Nord universitet
Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine
bioressurser

J/N

Nærmere om studieprogramråd

Møter
gjennomført

Lenke til studieprogramside
Animal Science - ta din utdanning ved Nord universitet
Biologi - Ta din utdanning ved Nord universitet
Dyrepleie - ta din utdanning ved Nord universitet
Havbruksdrift og ledelse - ta din utdanning ved Nord universitet
Husdyrfag - ta din utdanning ved Nord universitet
Naturforvaltning - ta din utdanning ved Nord universitet

Tilbakemelding fra prodekan utdanning 20.04.2021 (epost);
• Alle FBA sine program har faste lærermøter. Vi har derimot ikke fått på plass eksterne medlemmer og studentmedlemmer. FBA har som mål at dette skal komme på
plass i alle studieprogram i løpet av 2021.
• Mange av disse har fungert i mange år, og før sammenslåing til Nord universitet.
• Mandat er foreløpig ikke likt med felles mandat for studieprogramråd, men målsettingen er å få dette på plass i 2021. Lærermøtene er alt fra 1 til flere ganger per
semester.
• Type saker som tas opp er: Studiebarometer, studentevalueringer, reakkreditering, endring i studiedesign med mere
• Lærermøtene er viktig for å få god sammenheng og engasjement i våre studieprogram
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Fak

Masterprogram

FLU

Grunnskolelærer- utdanning
master 1-7
Grunnskolelærer- utdanning
master 5-10
Kroppsøving og
idrettsvitenskap
Lektorutdanning i kroppsøving
og idrettsfag
Logopedi
Lulesamisk grunnskole
lærerutdanning master 1-7
Musikk- og ensembleledelse
Sørsamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7
Tilpassa opplæring
Praktisk kunnskap(ikke opptak H21)

Fak

Bachelorprogram

FLU

Barnehagelærerutdanning
Barnehagelærerutdanning arbeidsplassbasert med
samisk profil
Engelsk
Faglærerutdanning i musikk
Idrettsvitenskap
Musikkpedagog og formidler i
kulturskolen
Teaterproduksjon og
skuespillerfag
Trening
Lulesamisk språk (ikke opptak H21)
Yrkesfaglærer

J/N

Nærmere om studieprogramråd

Møter
gjennomført

Lenke til studieprogramside
Grunnskolelærer 1.-7. trinn - ta din utdanning ved Nord universitet
Grunnskolelærer 5.-10. trinn - ta din utdanning ved Nord universitet
Kroppsøving og idrettsvitenskap - ta din utdanning ved Nord
universitet
Lektor i kroppsøving og idrettsfag - ta din utdanning ved Nord
universitet
Logopedi - ta din utdanning ved Nord universitet
Lulesamisk grunnskolelærerutdanning (nord.no)
Musikk - ta din utdanning ved Nord universitet
Sørsamisk grunnskolelærerutdanning - ta din utdanning ved Nord
universitet
Tilpasset opplæring - ta din utdanning ved Nord universitet
Master i praktisk kunnskap (nord.no)

J/N

Nærmere om studieprogramråd

Møter
gjennomført

Lenke til studieprogramside
Barnehagelærer - ta din utdanning ved Nord universitet
Barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert med samisk profil- ta
din utdanning ved Nord universitet

Engelsk - ta din utdanning ved Nord universitet
Faglærerutdanning i musikk - ta din utdanning ved Nord universitet
Idrettsvitenskap - ta din utdanning ved Nord universitet
Musikkpedagog og formidler i kulturskolen (nord.no)
Teaterproduksjon og skuespillerfag (nord.no)
Trening - ta din utdanning ved Nord universitet
Bachelor i lulesamisk språk (nord.no)
Yrkesfaglærer - ta din utdanning ved Nord universitet

Tilbakemelding fra prodekan utdanning 20.04.2021 (epost); På bakgrunn av korona, har FLU utsatt prosessen rundt oppstart av studieprogramråd, da det ble vurdert at
dette vil kunne bli en ekstra belastning spesielt på SPA. FLU ønsker å utsette prosessen til høsten 2021.
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Fak

Masterprogram

FSV

Human Resource
Management (HRM)
Kunnskapsledelse
Samfunnsvitenskap
Lektorutdanning i
samfunnsfag

Fak

Bachelorprogram

FSV

Barnevern
Film og TV produksjon
Geografi
Historie
Human Resource
Management (HRM)
Internasjonale relasjoner
Journalistikk
Ledelse, politikk og bærekraft
Nordområde- og nordlige
studier
Sosialt arbeid
Sosiologi og samfunnsanalyse
Spill og opplevelsesteknologi

J/N

Nærmere om studieprogramråd

Møter
gjennomført

Lenke til studieprogramside
Human Resource Management (HRM) - ta din utdanning ved Nord
universitet
Kunnskapsledelse (MKL) - ta din utdanning ved Nord universitet
Samfunnsvitenskap - ta din utdanning ved Nord universitet
Lektorutdanning i samfunnsfag - ta din utdanning ved Nord universitet

J/N

Nærmere om studieprogramråd

Møter
gjennomført

Lenke til studieprogramside
Barnevern - ta din utdanning ved Nord universitet
Film og TV-produksjon - ta din utdanning ved Nord universitet
Geografi - ta din utdanning ved Nord universitet
Historie - ta din utdanning ved Nord universitet
Human Resource Management (HRM) - ta din utdanning ved Nord
universitet
Internasjonale relasjoner - ta din utdanning ved Nord universitet
Journalistikk - ta din utdanning ved Nord universitet
Ledelse, politikk og bærekraft - ta din utdanning ved Nord universitet
Nordområde- og nordlige studier - ta din utdanning ved Nord
universitet
Sosialt arbeid - ta din utdanning ved Nord universitet
Sosiologi og samfunnsanalyse - ta din utdanning ved Nord universitet
Spill og opplevelsesteknologi - ta din utdanning ved Nord universitet

Tilbakemelding fra fakultetsadministrasjon 20.04.2021 (epost);
• Orienteringssak i UU FSV 23.03.2021 (O-sak 23/21): Opprettelse av Studieprogramråd for studieprogrammene ved FSV skal meldes til prodekan for utdanning
løpende når de enkelte studieprogrammene har fått dette på plass.
• En samlet sak om dette vil bli framlagt UU-FSV i det første møte til høsten for gjennomgang av status og av-sjekk på at alle studieprogram har fått dette etablert og at
dekanvedtak er fattet.
• Alle studieprogram skal ha studieprogramråd på plass senest til oppstart av nytt studieår 2021/2022.
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Fak

Masterprogram

FSH

Helsevitenskap

J/N

Nærmere om studieprogramråd
Er under oppnevning

Klinisk sykepleie

JA

Spesialsykepleie

JA

Oppnevnt: 22.04.2020 (P360: 18/03785-10) for vår 2020-vår 2022
Medlemmer: SPA, faggruppeleder, 2 vitensk. ansatte, 3 eksterne
(alumni, Nordlandssykehuset, Bodø kommune), 2 studenter, 1 sekr
Mandat: Justert standard FSH
Saker (type/eksempel):
Oppnevnt 23.06.2020 (P360: 18/03785-14) periode ikke oppgitt
Medlemmer: SPA, faggruppeleder, 3 vitensk. ansatte, 2 eksterne
(Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset, NTNU), 2 studenter, 1
sekr.
Mandat: Justert standard FSH
Saker (type/eksempel):

Fak

Bachelorprogram

J/N

Nærmere om studieprogramråd

FSH

Farmasi

JA

Oppnevnt 19.06.2019 (P360: 18/03785-4) for høst 2018- vår 2021
Medlemmer: SPA, faggruppeleder, 3 vitensk. Ansatte (2 fast og 1
stipendiat), 2 eksterne (farmasiutd. NTNU, 1 apotek), 2 studenter
Mandat:
Saker (type/eksempel):
Er under oppnevning

Sykepleie

JA

Vernepleie

JA

Oppnevnt 26.11.2018 (P360: 18/03785-1) for høst 2018- vår 2021
Medlemmer: SPA, faggruppeleder, 5 vitensk. ansatte, 2 eksterne
(sykehuset Namsos og Verdal kommune), 3 studenter
Mandat: Standard FSH
Saker (type/eksempel):
Oppnevnt 19.06.2019/ 04.06.2020 (P360: 18/03785-2+13)
periode ikke oppgitt
Medlemmer: SPA, faggruppeleder, 2 vitensk. ansatte, 2 eksterne
(Namsos kommune og Steinkjer kommune), 3 studenter (alle kull)
Mandat: Standard FSH
Saker (type/eksempel):

Paramedisin

Møter
gjennomført

Lenke til studieprogramside
Master i helsevitenskap - Ta din utdanning ved Nord universitet
Klinisk sykepleie - ta din utdanning ved Nord universitet

Spesialsykepleie - mastergrad ved Nord universitet

Møter
gjennomført

Lenke til studieprogramside
Farmasi - ta din utdanning ved Nord universitet

Paramedisin - ta din utdanning ved Nord universitet
Sykepleie - ta din utdanning ved Nord universitet
Sykepleie deltid - ta din utdanning ved Nord universitet

Vernepleie - ta din utdanning ved Nord universitet

Informasjon er hentet fra arkivsystemet (P360) samt pr telefon den 20.04.2021 (sistnevnte gjelder informasjon om de to studieprogramrådene som er under etablering).
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Fak

Masterprogram

HHN

Beredskap og kriseledelse
MBA i strategi og ledelse
MBA i teknologiledelse
Master of Science i global
ledelse
Regnskap og revisjon
(MRR)
Siviløkonom / Master of
Science in Business

Fak

Bachelorprogram

HHN

Eiendomsmegling og
markedsanalyser
Internasjonal
markedsføring
Regnskap (utgår fra H21)
Trafikkpedagogikk og
trafikksikkerhet
(ikke opptak H21)

Økonomi og ledelse
Økonomi, digitalisering og
forretningsutvikling

J/N

Nærmere om studieprogramråd

Møter
gjennomført

Lenke til studieprogramside
Beredskap og kriseledelse - ta din utdanning ved Nord universitet
MBA i strategi og ledelse - ta din utdanning ved Nord universitet
MBA i teknologiledelse - ta din utdanning ved Nord universitet
Global ledelse - ta din utdanning ved Nord universitet
Regnskap og revisjon - ta din utdanning ved Nord universitet
Siviløkonom - Master of Science in Business, 2 år (nord.no)

J/N

Nærmere om studieprogramråd

Møter
gjennomført

Lenke til studieprogramside
Eiendomsmegling - ta din utdanning ved Nord universitet
Internasjonal markedsføring - ta din utdanning ved Nord universitet

Trafikkpedagogikk - ta din utdanning ved Nord universitet

Økonomi og ledelse - ta din utdanning ved Nord universitet
Økonomi, digitalisering og forretningsutvikling (nord.no)

Tilbakemelding fra fakultetsadministrasjon 21.04.2021 (epost);
• Handelshøgskolen planlegger å gjennomføre Studieprogramråd for alle program ved fakultetet i løpet av 2021. Dekan ved HHN opprettet i 2021 studieteam:
Vitenskapelige masterprogram, Erfaringsbaserte masterprogram, Bachelorprogram, Trafikk og EVU (ikke startet enda).
• Medlemmene i teamene er de studieprogramansvarlig og to studieveiledere per team. I årshjulet for disse teamene inngår det for mars-møtet at organiseringen av
programråd skal diskuteres. Lederne for teamene har fått tilsendt mandat for programråd som er vedtatt sentralt, og disse skal da benyttes i arbeidet med
programråd. Teamene har diskutert om de ønsker å gjennomføre ett programråd per team (der samme type program da er samlet), eller om man deler opp med
færre studieprogram per råd, eller ett råd per program. De fleste teamene har konkludert med at det skal opprettes et råd per program.
• I årshjulet for HHN UU ligger det til november-møtet å behandle programråd gjennomført i 2021. Det er da forventet at det er gjennomført for alle program.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/01860-16
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 28.04.2021

Møtedato
28.04.2021

MENTORORDNING FOR STUDENTER VED NORD UNIVERSITET - STATUS APRIL
2021; WEBSIDE OG UTLYSING
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitet er gjennom Tildelingsbrevet 2019 (sendt 19.12.2018) pålagt oppstart av
mentorordning for studenter:
«Universitetene og de statlige høyskolene skal starte opp nye mentorordninger i 2019.
Omfang og innretning er avhengig av institusjonsstørrelse og eksisterende mentorordninger.
Institusjonene må selv vurdere hvordan mentorordningene organiseres best mulig og ved
hvilke studier det er mest hensiktsmessig i første omgang. Diku skal fremme arbeidet
gjennom dialog og erfaringsdeling med institusjonene.»
Det har vært arbeidet med ordningen siden medio 2019, men med et opphold store deler av 2020 på
grunn av håndtering av Covid-19 pandemien. Arbeidet ble gjenopptatt januar 2021 med sikte på
oppstart av piloter høsten 2021 ved hvert fakultet.
Sentralt Utdanningsutvalg har vært orientert om arbeidet på en rekke møter;
•
•
•
•
•
•

12.09.2019: orienteringssak 24/2019
18.10.2019: orienteringssak 36/2019
18.11.2019: orienteringssak 42/2019
04.12.2019: vedtakssak 58/2019 (utvalget gav rektor anbefalinger om rammer for ordningen)
10.03.2020: orienteringssak 9/2020
09.02.2021: orienteringssak 3/2021

I siste orientering fikk utvalget en samlet oversikt over innmeldte piloter. Det er siden gjort noen
endringer ut fra søkertall til studieprogram, slik at utvalgte piloter er pr i dag følgende;

Fak. Pilot mentorordning
FBA
FLU
FSV

FSH

Studiested Heltid/deltid,
campus/samling

Bachelor i naturforvalting
Bachelor i barnehagelærerutdanning

Steinkjer
Bodø
Levanger
Bachelor i Human Resource Management (HRM) Bodø
Levanger
Bachelor i internasjonale relasjoner
Bodø
Bachelor i sykepleie (nett- og samlingsbasert)

HHN Bachelor i økonomi og ledelse

Regional
Bodø
Steinkjer

Heltid, campus
Heltid, campus
Heltid, campus
Deltid (4 år), nettog samlingsbasert
Heltid, campus

Siden siste orientering til Utdanningsutvalget er følgende gjort;
• Hver pilot har fått egen kontaktperson i fakultetsadministrasjonen; studieveileder på
studieprogrammet som er utvalgt pilot
• Det er opprettet egen webside for mentordningen, se lenke nedenfor
• Det er gjort avklaringer i forhold til antall timer til mentor ut fra gitte økonomiske rammer
• Det er gjort avklaringer i forhold til kontrakt for mentor og utbetaling av godtgjørelse
• Utlysing etter mentor er avklart og publisert, se vedlegg

ord universitet - status april 2021; webside og utlysing - 19/01860-16 Mentorordning for studenter ved Nord universitet - status april 2021; webside og utlysing : Mentorordning for studenter ved Nord universitet - status april 2021; webside og utlysing

Det er også jobbet videre med opplæring og oppfølging av mentorene, men her gjenstår mere
arbeid.

Webside: Mentor - for en bærekraftig studenttilværelse (nord.no)

Vedlegg:
Utlysing mentor – publisert 09.04.2021
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UTLYSING MENTOR
Publisert 9. april 2021 på webside: Mentor - for en bærekraftig studenttilværelse (nord.no)
Og lagt ut på Canvas for det enkelte studieprogrammet som er pilot

Vil du være studentmentor?
Fakultetene søker vårsemestret 2021 etter studenter som har lyst til å være mentor for de nye
studentene som begynner til høsten. Vi søker deg som har lyst til å bidra med din kunnskap som
erfaren student hos oss.
Hvis du ønsker å bruke din erfaring som student, bidra til førsteårsstudenters faglige og sosiale
tilværelse og samtidig utvikle egne ferdigheter, kan dette oppdraget passe deg.
Vårt mål er at du som mentor får en meningsfull mentorperiode, hvor du får brukt dine faglige og
sosiale erfaringer og kunnskap. Dette vil være en spennende oppgave for deg som ønsker å hjelpe
andre, utvide ditt nettverk, jobbe i team og oppnå en personlig utvikling som blant annet gjør deg
attraktiv for arbeidslivet.
Som mentor vil du få en relevant grunnopplæring som skal gjøre deg klar til å være mentor for de nye
studentene. Som et resultat av fullført opplæring vil du få følgende arbeidsoppgaver:
•
•
•

•

Ha ansvaret for en gruppe på inntil 10 nye studenter
Ha én til én-samtaler/møter med de nye studentene i ditt team
Gjennomføre og delta på forskjellige tematiske og faglige konferanser/kurs/seminarer
Svare og veilede studenter på faglige, sosiale og praktiske spørsmål (etter evne)
Være med å evaluere og utarbeide en rapport av Mentor i etterkant av din mentorperiode.
Dette gjøres for å utvikle en fullskalamodell basert på erfaringene man har fra
pilotprosjektet.

Arbeidsoppgavene beregnes til ca. 96 timer lønnet arbeid totalt for mentorperioden (medio
september 2021 – medio april 2022). Som studentmentor vil man i pilotprosjektet motta lønn med
en timesats på kr 162,10,- for sitt arbeid.
Nedenfor ser man hvordan timene er tenkt fordelt på de forskjellige arbeidsoppgavene (NB: det kan
bli endringer i fordelingen):
Totalt timeantall arbeidsoppgaver – studentmentor
Beskrivelse

Timer

Opplæring – grunnopplæring, seminarer og evaluering av ordningen

28

Månedlige mentormøter (1,5 time pr. måned)

12

Teamarbeid (2 timer hver 14 dag)

32

Én til én-møter (3 timer i måneden totalt)

24

Total

96
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Søknadsfrist 25. april 2021. Husk å merke søknaden med ditt studieprogram, studiested og studieår.
Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med kontaktpersonen for ditt studieprogram:
Fakultetet Studieprogram

Studiested

Kontaktperson

FBA

Bachelor i naturforvalting

Steinkjer

Anita Sundet

FLU

Bachelor i barnehagelærerutdanning

Bodø
Levanger

Idunn Marie Thode
Are Johansen

FSV

Bachelor i Human Resource
Management (HRM)

Bodø
Levanger

Stian Hiis Bergh
Kirsten Fossan

Bachelor i internasjonale relasjoner

Bodø

Dana Bougrine

FSH

Bachelor i sykepleie

Regional

Sverre Andreas Bjørbæk

HHN

Bachelor i økonomi og ledelse

Bodø
Steinkjer

Ellinor Ida Jenssen Kirkfjell
Mona Kristin Øien
Mcgawley
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/01379-1
Klikk her for å skrive inn tekst.
Toril Irene Kringen

Saksgang

VEILEDER - PERSONVERN I STUDENTOPPGAVER
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Møtedato
28.04.2021
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Sammendrag
Det er utarbeidet et forslag til veileder for studenter som skal behandle personopplysninger i
studentoppgaver. Veilederen vil gjelde for alle typer studentarbeider der studentene
behandler personopplysninger, herunder bl.a. praksisrapporter, arbeidskrav og større
prosjekter som bachelor- og masteroppgaver.
Formålet med veilederen er å gi informasjon og tips om de regler og muligheter studentene
har når de behandler personopplysninger i sine studentarbeider. Nord universitet er
ansvarlig for sikkerheten til personopplysninger som studenter innhenter i forbindelse med
en studentoppgaver, og studenter må derfor følge Nords rutiner og retningslinjer.
Veilederen er sendt på en kort høringsrunde i Nord, slik at fakultetene, IT-avdeling og
Avdeling for forskning og utvikling får anledning til å gi innspill. Når veilederen er ferdigstilt
og godkjent, skal den publiseres på en nettside på nord.no og formidles til ansatte og
studenter gjennom aktuelle kanaler.

Saksframstilling
Bakgrunn
Personvernombudet ved Nord opplever at både studenter, veiledere og emneansvarlige
etterspør en nettside der studenter lett kan finne informasjon om hvordan de skal behandle
personopplysninger i studentoppgaver. Erfaringen viser at det er et sprik i hvilken opplæring
som gjøres i metodekursene for studenter som skal skrive større oppgaver. I tillegg har vi
studenter som behandler personopplysninger når de f.eks. skriver praksisrapporter,
refleksjonsnotater eller arbeidskrav, og det er uoversiktlig hvilken opplæring og kunnskap de
har om krav til personvern. I personvernombudets årsrapport er studentprosjekter vurdert å
være et område med forholdsvis stor personvernrisiko.
Det er rektor som er behandlingsansvarlig ved Nord, og som har det overordnede ansvaret
for at personopplysninger behandles i henhold til gjeldende regelverk. Dekan er delegert det
utøvende ansvaret for behandling av personopplysninger ved sitt fakultet. Dekan er
herunder ansvarlig for at studenter og veiledere gis nødvendig opplæringen i personvern i
studentarbeider. Dette gjelder alle typer arbeider, f.eks. praksisrapporter, arbeidskrav,
bachelor- og masteroppgaver.
Vurdering
For å redusere risikoen for personvernbrudd i forbindelse med studentarbeider, må det
sikres at studenter får opplæring og informasjon. I en veileder kan man samle nødvendig
informasjon og tips om de regler og muligheter studentene har når de behandler
personopplysninger i sine studentarbeider. En veileder kan være et hjelpemiddel for både
studentene, veiledere og andre som har behov for lett tilgjengelig informasjon om temaet.
På bakgrunn av dette er det nå laget et forslag til veileder for studenter som behandler
personopplysninger i sine studentarbeider. Den er laget med utgangspunkt i allerede
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vedtatte rutiner og retningslinjer. Målet er å publisere veilederen på en nettside på nord.no,
og at kommunikasjonsavdelingen skal bistå i å lage den leser- og brukervennlig.
Veilederen er sendt på en kort høringsrunde til fakultetene, IT-avdelingen og Avdeling for
forskning og utvikling. I høringsrunden bes det bl.a. om innspill på innholdet i veilederen, og
om den er leservennlig. Det bes også om tilbakemelding på om Nord heller bør ha en kortere
veileder som kun gjelder FoU-, kandidat- bachelor og masteroppgaver, og om det da
eventuelt bør lages en egen veileder for andre typer studentarbeider.
I høringsrunden bes det også om innspill på hvordan denne veilederen kan brukes som
grunnlag for opplæringen av studenter. Det er planlagt å lage et digitalt kurs (nanokurs/Nettskjema e.l.) for studenter som skal behandle personopplysninger i FoU-, kandidat-,
bachelor- og masteroppgaver. Det ønskes tilbakemelding på hvilke ønsker fakultetene har
for et slik kurs. Kan det f.eks. brukes som en obligatorisk del i metodekursene for å sikre at
studenter har fått informasjonen og opplæringen de trenger?
Svarfrist på høringsrunden er satt til 30. april 2021. Målet er å få veilederen godkjent og
publisert i løpet av våren 2021.

Vedlegg:
Veileder – Personvern i studentoppgaver

22/21 Veileder - Personvern i studentoppgaver - 21/01379-1 Veileder - Personvern i studentoppgaver : Høringsutkast - Veileder - Personvern i studentoppgaver

Veileder – Personvern i studentoppgaver
Denne veiledningen gjelder for alle typer studentarbeider der studentene behandler
personopplysninger, herunder bl.a. praksisrapporter, arbeidskrav og større prosjekter som bachelorog masteroppgaver.

Formål med veilederen ...................................................................................................................1
Hva er en personopplysning? ..........................................................................................................1
Definisjoner og begreper.................................................................................................................2
Er det nødvendig å behandle personopplysninger for å oppnå læringsutbyttet? .............................4
Viktig å huske når du skal behandle personopplysninger: ................................................................5
Hvilke rettigheter har informantene? ..............................................................................................5
Studenters taushetsplikt .................................................................................................................6
Kan studentoppgaver som inneholder personopplysninger publiseres? ..........................................6
Kan studenter innhente personopplysninger på egen arbeidsplass? ................................................6
Studentens ansvar ved behandling av personopplysninger i praksisrapporter og andre mindre
studentoppgaver.............................................................................................................................7
Studentens ansvar ved behandling av personopplysninger i FoU-, kandidat-, bachelor- eller
masteroppgaver..............................................................................................................................7
Når og hvordan skal et studentarbeid/prosjekt meldes til NSD? ......................................................9
Hvordan innhente og lagre data sikkert? ....................................................................................... 10
Her kan du finne mer informasjon ................................................................................................. 13

Formål med veilederen
Denne veilederen skal gi informasjon og tips om de regler og muligheter studentene har når de
behandler personopplysninger i sine studentarbeider. Nord universitet er ansvarlig for sikkerheten til
personopplysninger som studenter innhenter i forbindelse med en studentoppgaver, og studenter
må derfor følge Nords rutiner og retningslinjer.

Hva er en personopplysning?
Personopplysninger er enhver opplysning som kan knyttes til en person. En personopplysning kan
for eksempel være fødselsnummer, navn, adresse, e-postadresse eller IP-adresse. Et bilde regnes
som en personopplysning dersom personer kan gjenkjennes, og stemme på lydopptak regnes alltid
som en personopplysning selv om ingen navn blir nevnt i innspillingen.
Det er også mulig at en samlet kombinasjon av opplysninger kan knyttes til en person. For eksempel
om det registreres nøyaktig alder, bosted og studieretning, og det kun er én person på 37 fra Verdal
som studerer naturforvaltning.
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Hvorvidt bakgrunnsopplysninger kan gjøre en person identifiserbar avhenger av variablene/de
registrerte dataene, men også av kontekst, tema og kriteriene for utvalget.
Ettersom pseudonyme personopplysninger kan knyttes til en bestemt person ved bruk av
tilleggsopplysninger/koblingsnøkkel, er disse å regne som personopplysninger.
Anonyme opplysninger er ikke personopplysninger, men husk å sjekke om opplysningene faktisk er
helt anonyme.

Definisjoner og begreper
Anonyme opplysninger
Anonyme opplysninger er informasjon som ikke på noe vis kan identifisere enkeltpersoner i et
datamateriale, hverken direkte gjennom navn eller personnummer, indirekte gjennom
bakgrunnsvariabler, eller gjennom navneliste/koblingsnøkkel eller krypteringsformel og kode.

Behandling
enhver operasjon som gjøres med personopplysninger, f.eks. innsamling, registrering, organisering,
strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved
overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring,
begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Behandlingsansvarlig
Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som
skal brukes. Nord universitet er behandlingsansvarlig institusjon for personopplysninger som
behandles i forskning og studentoppgaver ved universitetet. Det daglige behandleransvaret er
delegert til fakultetene v/dekan.

Behandlingsgrunnlag
Rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger. Dette kan for eksempel være samtykke.

Brudd på personopplysningssikkerheten
Et brudd på sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, spredning av
eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet.

Dataminimering
Dataminimering betyr at du ikke skal samle inn flere opplysninger om utvalget ditt enn det som er
nødvendig for å realisere forskningsformålet ditt. Hvis noen av personopplysningene du ønsker å
samle inn ikke er nødvendige for å oppnå formålet, skal du ikke samle dem inn. Dataminimering er
ett av personvernprinsippene i personvernforordningen.

GDPR
Forkortelse for The General Data Protection Regulation, EUs forordning (regelverk) for personvern.
Også kalt personvernforordningen.

Indirekte personidentifiserbare opplysninger
En person vil være indirekte identifiserbar dersom det er mulig å identifisere vedkommende gjennom
bakgrunnsopplysninger som for eksempel bostedskommune eller institusjonstilknytning kombinert
med opplysninger om alder, kjønn, yrke, diagnose, etc.
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Informant
Enkeltperson som du innhenter personopplysninger fra, og som opplysningene kan knyttes til. Ofte
også kalt forskningsdeltaker, respondent eller den registrerte.

Informasjonssikkerhet
Sikring av opplysninger ved å bruke prinsippene om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Integritet
Prinsipp om at personopplysninger skal være sikret mot utilsiktet eller uautorisert endring eller
sletting.

Koblingsnøkkel
En koblingsnøkkel er en navneliste eller fil som muliggjør identifisering av enkeltpersoner i et
datasett. Det å opprette en koblingsnøkkel innebærer å erstatte navn, personnummer, eepostadresse eller andre personentydige kjennetegn i et datasett med en kode, et nummer, et fiktivt
navn eller lignende, som viser til en atskilt liste der hver kode viser til navn. Koblingsnøkkelen må
oppbevares separat fra selve datamaterialet for å sikre at utenforstående ikke får tilgang til
koblingen mellom navn og kode.
Av hensyn til informasjonssikkerhet bør koblingsnøkkel brukes i de fleste prosjekter, spesielt i
prosjekter der det behandles sensitive personopplysninger.

Konfidensialitet
Prinsipp om at personopplysninger må være sikret mot at uvedkommende får tilgang til dem.

Kryptering
Metode for å gjøre data (for eksempel tekst) uleselig for andre ved hjelp av en matematisk funksjon
(krypteringsteknikk/-algoritme) og en forhåndsbestemt nøkkel.

Personopplysning
Opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan være navn, adresse,
telefonnummer, e-postadresse, stemme, bilnummer, bilder eller fødselsdato.

Personvernombud
En person som er utpekt av en behandlingsansvarlig. Personen har som oppgave å bidra til at den
behandlingsansvarlige følger personvernregelverket.

Prosjekt
Begrepet prosjekt brukes om forskningsprosjekter. I denne veilederen blir FoU-, kandidat- bachelorog masteroppgaver omtalt som «prosjekt».

Prosjektleder
Dersom veileder er ansatt ved Nord, er det denne som er prosjektleder for FoU-, kandidat-, bachelor
og master-oppgaver. Dersom veileder er eksternt ansatt, er det emneansvarlig som er prosjektleder.

Pseudonymisering
Behandling av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan knyttes til
en bestemt registrert uten bruk av tilleggsopplysninger, forutsatt at nevnte tilleggsopplysninger
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lagres atskilt og omfattes av tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene
ikke kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Samtykke
En frivillig, spesifikk, informert, utvetydig og aktiv erklæring fra den registrerte om at han eller hun
godtar behandling av opplysninger om seg selv.

Skytjenester
Samlebetegnelse på datatjenester som ytes over internett og som er satt opp for å kunne virke
sammen med andre datatjenester.

Sensitive personopplysninger/særlige kategorier av personopplysninger
Dette er opplysninger som krever ekstra beskyttelse. I loven er «særlige kategorier av
personopplysninger» definert som personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse,
politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling
av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en
fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller
seksuelle orientering.

Transkribere lydopptak
Å lage en avskrift av et lydopptak.

Tredjeperson
En enkeltperson som ikke er med som informant/forskningsdeltaker/respondent, men som
opplysninger kan knyttes til. Dersom en informant f.eks. forteller om sin mor, og opplysningene du
behandler kan knyttes til moren, så vil mor være tredjeperson som du behandler personopplysninger
om.

Er det nødvendig å behandle personopplysninger for å oppnå læringsutbyttet?
Du må alltid vurdere om det er nødvendig å behandle personopplysninger. Personopplysninger skal
ikke behandles utover det som er nødvendig for å oppnå formålet. Dersom du kan oppnå formålet
med ditt studentprosjekt ved å behandle kun anonyme opplysninger, så skal du helst gjøre det.
❖ Kan du innhente opplysningene anonymt? Det kan du f.eks. gjøre ved å skrive referater fra
intervju uten at det fremkommer direkte eller indirekte identifiserende opplysninger i
referatet.
❖ Kan du bruke anonyme datasett som allerede er innhentet av andre? På Finn data | NSD
finnes en stor mengde med datasett innen ulike tema.
Her finner du gode tips:
- Hvordan gjennomføre et prosjekt uten å behandle personopplysninger? | NSD
- Hvordan anonymisere personopplysninger? | Datatilsynet
Dersom det ikke er mulig med kun anonym behandling, bør data pseudonymiseres (avidentifiseres),
og koblingsnøkkel lagres på annet sikkert sted enn hvor dataene ligger.
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Viktig å huske når du skal behandle personopplysninger:
Ved behandling av personopplysninger skal følgende prinsipper i personvernforordningen (GDPR)
alltid følges:
-

-

-

-

-

Du skal ha tillatelse
o Du må ha et rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger, enten i form av et
samtykke eller at annet grunnlag.
o Personopplysninger kan ikke gjenbrukes til formål som er uforenelig med det
opprinnelige formålet. Hvis du ønsker å gjenbruke opplysningene til annet formål,
må du ha et selvstendig/nytt rettslig grunnlag.
Du skal ha en god grunn
o Personopplysninger skal kun behandles for spesifikke, uttrykkelige, angitte og
legitime formål. Det betyr at formålet med behandling av personopplysninger skal
identifiseres og beskrives presist. Alle formål skal være forklart på en måte som gjør
at alle berørte har samme forståelse av hva personopplysningene skal brukes til. At
formålet skal være legitimt innebærer at det i tillegg til å ha et rettslig grunnlag også
skal være i samsvar med øvrige etiske og rettslige samfunnsnormer.
Du skal ikke behandle flere personopplysninger enn nødvendig, og du skal ikke
behandle de lenger enn nødvendig
o Prinsippet om dataminimering innebærer å begrense mengden innsamlede
personopplysninger til det som er nødvendig for å oppnå formålet med
innsamlingen. Dersom personopplysninger ikke er nødvendige for å oppnå formålet,
skal man heller ikke samle dem inn.
o Personopplysninger skal slettes eller anonymiseres når de ikke lenger er nødvendige
for formålet de ble innhentet for.
Du skal sørge for god sikkerhet
o Personopplysninger skal behandles på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet
for personopplysningene. Herunder skal du sørge for at de er vernet mot at
uvedkommende får tilgang til dem.
Du skal vise respekt for informantene og deres rettigheter
o Behandlingen skal gjøres i respekt for informantenes interesser og rimelige
forventninger. Behandlingen skal være forståelig for informantene og ikke foregå på
skjulte eller manipulerende måter.
o Bruken av personopplysninger skal være oversiktlig og forutsigbar for informantene.
Gjennomsiktighet bidrar til å skape tillit og det setter enkeltpersonen i stand til å
bruke sine rettigheter og ivareta sine interesser.
o Personopplysninger som behandles skal være korrekte, og skal om nødvendig
oppdateres. Dette betyr at du må sørge for å straks slette eller rette
personopplysninger som er uriktige.
o Du skal sikre at informantene har mulighet til å bruke sine rettigheter.

Hvilke rettigheter har informantene?
De personene du behandler personopplysninger om (informantene) har en del rettigheter for å
kunne ivareta sine personverninteresser. De mest sentrale er gjengitt under her. I
personvernerklæring - forskningsdeltakere (nord.no) finnes mer informasjon om informantenes
rettigheter.
Rett til informasjon
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Det er viktig å gi alle informantene informasjon om formålet med prosjektet og hvordan du vil
behandle personopplysningene du innhenter. Herunder må du informere om når opplysningene skal
slettes. Det skal også gis informasjon om informantenes rettigheter. Dersom du bruker NSD sin mal
for informasjonsskriv, så vil kravet til informasjon være oppfylt.
Rett til å trekke samtykke
En informant kan til enhver tid trekke tilbake sitt samtykke. Du må da slette eller anonymisere
opplysningene om denne personen.
Rett til innsyn
Informantene har rett til å se/få innsyn i alle personopplysninger som er registrert om dem.
Rett til retting
Informantene har rett til å få uriktige personopplysninger om seg rettet. De har også rett til å få
ufullstendige personopplysninger om seg supplert.

Studenters taushetsplikt
Dersom du i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har du taushetsplikt etter
de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Dette innebærer at du ikke kan
ha med taushetsbelagte opplysninger i en praksisrapport o.l.
Du har taushetsplikt om opplysninger du har innhentet som forsker, jamfør forvaltningsloven § 13 e.

Kan studentoppgaver som inneholder personopplysninger publiseres?
Dersom du ønsker å publisere en oppgave som inneholder personopplysninger, må du vurdere dette
sammen med din veileder. Personvernombudet kan bistå i vurderingen dersom det er ønskelig.
- Informantene må samtykke til at du publiserer opplysninger om dem. Informasjonsskrivet
må inneholde tydelig informasjon om hvordan personopplysningene vil bli publisert.
- Informantene bør få anledning til å lese igjennom teksten før oppgaven publiseres.
- Selv om du har samtykke fra informantene om at personopplysninger kan publiseres, må det
gjøres en etisk vurdering av om opplysningene skal publiseres.
- Det skal være en vitenskapelig grunn til å publisere personopplysninger.

Kan studenter innhente personopplysninger på egen arbeidsplass?
Å innhente personopplysninger på egen arbeidsplass kan gi noen etiske utfordringer. Det er viktig at
du er bevisst disse utfordringene, og gjør en vurdering av dem sammen med veilederen din. Her er
noen temaer du må tenke igjennom før du begynner å samle inn personopplysninger på din
arbeidsplass:
- Hvilke utfordringer kan det gi å ha dobbeltrollen ansatt/forsker?
- Vil samtykke føles frivillig for informantene dersom dere har en relasjon der du er i
maktposisjon? Dette kan f.eks. være aktuelt der informantene er dine pasienter eller
elever/elevers foresatte.
- Har du taushetsplikt i kraft av din stilling på arbeidsplassen?
- Du har taushetsplikt som forsker, og kan i din rolle som ansatt ikke bruke/dele
personopplysninger informantene har delt med deg som forsker. Hvordan skille mellom
opplysninger du får som ansatt versus opplysninger du mottar som forsker?
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Studentens ansvar ved behandling av personopplysninger i praksisrapporter og andre
mindre studentoppgaver
Det klare utgangspunktet er at praksisrapporter og andre mindre studentoppgaver kun skal
inneholde anonyme opplysninger.
I enkelte tilfeller kan du likevel ha behov for å behandle personopplysninger. Dette kan f.eks. være
aktuelt når du skal beskrive situasjoner du opplever i praksisstudiene dine, og bakgrunnsopplysninger
gjør det umulig å anonymisere alle personer. Dersom du ser at du er nødt til å behandle
personopplysninger for å kunne oppnå læringsutbyttet, så må du informere emneansvarlig om dette.

❖ Vurdér om det er nødvendig å behandle personopplysninger. Kan du i stedet innhente
opplysningene anonymt, så skal du gjøre det. Les mer om dette under punktet «Er det
nødvendig å behandle personopplysninger for å oppnå læringsutbyttet?»
❖ Følg de grunnleggende prinsippene for behandling av personopplysninger. Det er bl.a. viktig
å huske at du må ha et lovlig grunnlag (f.eks. samtykke) for å behandle personopplysninger.
❖ Gjør en vurdering av eventuelle forskningsetiske problemstillinger. Dette kan f.eks. være
aktuelt dersom du skal innhenting opplysninger på egen arbeidsplass, eller skal samle inn
opplysninger om noen som ikke har samtykket til dette.
❖ Klassifisér opplysningene i henhold til Nord universitets retningslinjer for klassifisering av
data, og sørg for at opplysningene sikres i henhold til beskyttelsesbehovet.
❖ Sørg for at du kun bruker sikre tekniske løsninger for innsamling, lagring og deling av
personopplysninger. Se lagringsuide [sett inn lenke]
❖ Sørg for at all informasjon som kan knyttes til enkeltpersoner blir slettet når du er ferdig med
behandlingen/oppgaven.
❖ Dersom du skal levere inn en praksisrapport eller annet studentarbeid som inneholder
personopplysninger, så skal du be emneansvarlig vurdere behov for klausulering.
❖ Be om hjelp dersom du er usikker på hvilke regler som gjelder.

Studentens ansvar ved behandling av personopplysninger i FoU-, kandidat-, bacheloreller masteroppgaver
Prosjektleder (veileder eller emneansvarlig) har det overordnede ansvaret for at retningslinjer og
rutiner blir overholdt i prosjektet. Studenten har likevel et selvstendig ansvar for å følge gjeldende
retningslinjer og rutiner som gjelder for behandling av personopplysninger i forskning ved Nord:
❖ Vurdér om det er nødvendig å behandle personopplysninger i prosjektet. Kan du i stedet
innhente opplysningene anonymt eller bruke anonyme datasett som er tilgjengelig hos f.eks.
NSD eller SSB?
❖ Følg gjeldende retningslinjer og rutiner.
❖ Gjør en vurdering av eventuelle forskningsetiske problemstillinger sammen med veileder.
Dette kan f.eks. være aktuelt dersom du skal innhenting opplysninger på egen arbeidsplass.
❖ Søk bistand hos veileder eller emneansvarlig dersom du er usikker på hva du skal gjøre.
❖ Ikke start innsamlingen eller annen behandling av personopplysninger før du har fått
tillatelse fra NSD.

22/21 Veileder - Personvern i studentoppgaver - 21/01379-1 Veileder - Personvern i studentoppgaver : Høringsutkast - Veileder - Personvern i studentoppgaver

Oppstart
Planleggings- eller oppstartfasen er den tiden som strekker seg fra utarbeidelse av
oppgave/prosjektbeskrivelse til datainnsamlingen begynner.
I denne fasen har studenten ansvaret for følgende:
• bestemme og ha oversikt over hvilke typer personopplysninger som skal behandles i
oppgaven. Herunder skal du utarbeide en intervjuguide dersom du skal gjennomføre
intervju, eller et spørreskjema dersom du skal gjennomføre en spørreundersøkelse.
• sørge for å dokumentere at du har behandlingsgrunnlag. I de aller fleste tilfeller må du
innhente samtykke fra dine informanter. Her kan du lese mer om samtykke og andre
behandlingsgrunnlag | NSD
• utforme informasjon til informanter om deres personvernrettigheter. Du skal bruke NSD sin
mal for informasjon til deltakerne | NSD. Informasjonsskrivet fungerer også som
samtykkeskjema, se tips nedenfor om bruk av digitalt spørreskjema for innhenting av
samtykke. Legg gjerne inn en lenke til personvernerklæring - forskningsdeltakere (nord.no) i
informasjonsskrivet
• melde inn prosjektet til Norsk senter for forskningsdata (NSD) senest 30 dager før
datainnsamlingen skal starte. Du skal melde prosjektet her: Personverntjenester | NSD Det
du skriver i meldeskjemaet legger grunnlaget for hva du har lov til å gjøre med
personopplysningene du henter inn fra informantene.
• dele meldeskjemaet i NSD med prosjektleder
• dele meldeskjemaet i NSD med din private e-post. Dette sikrer at du mottar nødvendige eposter fra NSD om avslutning av prosjektet når du er ferdig med studiene dine.
• sørge for at du i prosjektet kun bruker sikre tekniske løsninger for innsamling, lagring,
overføring og analyse av forskningsdata (personopplysninger) som tilbys ved Nord.

Gjennomføring
Gjennomføringsfasen er den delen av prosjektet som omfatter datainnsamling og analyser av
innsamlede data (personopplysninger).
I denne fasen har studenten ansvaret for å:
• besvare henvendelser fra informanter i prosjektet om hvordan de kan ivareta
sine personvernrettigheter
• sørge for forsvarlig sletting eller anonymisering av personopplysninger dersom informanter
trekker tilbake sitt samtykke til å delta i prosjektet
• kontrollere at personopplysninger som behandles i prosjektet ikke anvendes til andre formål
eller på andre måter enn det informantene har samtykket til
• be informanter om nytt samtykke dersom innsamlede opplysninger skal behandles til andre
formål eller på andre måter, for eksempel lagres lengre eller brukes i et nytt prosjekt, enn
hva de opprinnelig har gitt samtykke til
• levere endringsmelding til NSD dersom du underveis i prosjektet må gjøre endringer. F.eks.
dersom du må gjøre intervju over Teams i stedet for fysisk intervju, eller dersom du må
innhente flere/andre opplysninger enn du opprinnelig har meldt inn
• kontrollere at vilkår i avtaler med eventuelle eksterne informasjonsleverandører, for
eksempel registereiere, eller samarbeidspartnere ved andre institusjoner faktisk overholdes
• meld avvik på personopplysningssikkerheten dersom det skjer avvik ved behandling av
opplysninger om informanter i prosjektet.
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Avslutning
Avslutningsfasen omfatter den delen av prosjektet hvor dataanalysen er avsluttet og innsamlede
data (personopplysninger) skal slettes, anonymiseres eller overføres til andre for videre oppbevaring.
I denne fasen har prosjektleder ansvaret for følgende oppgaver:
• avgjøre hvilke personopplysninger om informanter som skal slettes og hvilke som skal
oppbevares etter prosjektslutt (arkiveres) Vurderingen må gjøres i henhold til Nords
retningslinje for forvaltning av forskningsdata
• sørge for at alle personopplysninger om informanter som ikke skal oppbevares etter
prosjektslutt blir forsvarlig slettet
• sørge for at personopplysninger som skal oppbevares etter prosjektslutt blir anonymisert, for
eksempel ved at koblingsnøkkel for avidentifiserte opplysninger destrueres
• sørge for at personopplysninger som skal tas vare på etter prosjektslutt blir forsvarlig
oppbevart
• sørge for at masteroppgaver som inneholder taushetsbelagte opplysninger blir klausulert.
Det er også mulig å velge at elektronisk tilgjengeliggjøring av oppgaven utsettes eller avslås.
• sende sluttmelding til NSD.

I denne fasen har studenten ansvaret for å bistå prosjektleder med å overføre, anonymisere og/eller
slette opplysninger i henhold til fristen som er satt i meldeskjemaet til NSD, og prosjektleders
instrukser.

Når og hvordan skal et studentarbeid/prosjekt meldes til NSD?
Hvilke studentarbeider skal meldes til NSD?
Alle FoU-, kandidat-, bachelor- og masteroppgaver som innebærer behandling av personopplysninger
skal meldes til NSD. Det er prosjektansvarlig/veileder som er ansvarlig for at studentprosjektet
meldes, men det er som oftest studenten som gjennomfører selve meldingen.
Prosjektet må meldes hvis du på et tidspunkt behandler personopplysninger, selv om du skal
anonymisere alle personer i selve oppgaven.
Du vil bli bedt om å oppgi en sluttdato for prosjektet. Dersom du skal oppbevare datagrunnlag med
personopplysninger frem til sensur er gjennomført, må du sette datoen til etter sensurfrist.

Hvordan skal prosjektet meldes?
Du skal melde prosjektet her: Personverntjenester | NSD
Her kan du se et eksempel på meldeskjema
Her finner du en Veiledning til NSDs meldingsarkiv | NSD
NSD kan gi veiledning på hvordan skjemaet skal utfylles. Du kan også be om bistand fra din veileder
eller personvernombudet ved Nord personvernombud@nord.no

22/21 Veileder - Personvern i studentoppgaver - 21/01379-1 Veileder - Personvern i studentoppgaver : Høringsutkast - Veileder - Personvern i studentoppgaver

Hva hvis NSD ikke godkjenner meldingen?
Dersom NSD ikke kan godkjenne behandlingen som beskrives i meldingen, vil man ofte få beskjed om
å laste opp en godkjenning som viser at personopplysningene kan behandles som beskrevet. En
eventuell godkjenning må gis av dekan ved fakultetet.
Før du ber om å få en godkjenning fra fakultetet, må du sammen med veilederen din vurdere å endre
planen for behandling av personopplysninger i prosjektet, slik at det ligger innenfor det som er
beskrevet i Nords retningslinjer. Dersom det er spesielle årsaker til at du er nødt til å behandle
personopplysninger på en måte som ikke er i henhold til Nords retningslinjer, må du kontakte
fakultetet for å få en godkjenning. Fakultetet vil da vurdere om det kan godkjennes at
personopplysninger behandles som beskrevet i prosjektet. Herunder må det gjøres en
risikovurdering. Nords personvernombud kan bistå i vurderingen av hva som kan godkjennes.

Hvordan innhente og lagre data sikkert?
Hvordan vurdere hvilket lagringsområde og utstyr som kan brukes?
Nord har en retningslinje for klassifisering av informasjon. Denne gjelder også for studenter som
behandler data i forbindelse med sine studentarbeider. Informasjon skal klassifiseres enten som
grønn/åpen, gul/beskyttet eller rød/fortrolig. Studenter skal ikke behandle data som er så sensitive
at de er klassifisert som sorte/strengt fortrolige data.
•

Før du gjennomfører innhenting av data skal du klassifisere alle opplysninger ut fra
beskyttelsesbehov. Bruk Nord universitets retningslinjer for klassifisering av data. Du kan be
om bistand fra din veileder eller personvernombudet dersom du er usikker på hvilken
klassifisering dine data skal ha.

•

Når du har avklart klassifiseringen for dine data må du sjekke hvilke lagringsområder og
utstyr du kan bruke til å behandle disse dataene. Oversikt over dette finner du
i lagringsguiden [lenke settes inn]. Den forklarer blant annet hvilket krav det er til
lagringsområder og utstyr som skal benyttes for gule og røde data. For deg som student kan
det bety at du ikke har lov til å jobbe med annet enn grønne/åpne data på egen private
PC/Mac. Nedenfor finner du en oversikt med beskrivelse av de lagringsområder og utstyr
som er mest aktuelle for studenter.

Kan studenter bruke private enheter?
I utgangspunktet kan ikke gule eller røde data behandles på private enheter. Dersom du likevel må
behandle slike data på privat enhet, kan disse kun lagres på PC/Mac med kryptert disk, kryptert
minnepinne eller kryptert ekstern harddisk. Du må påse at krypteringen til enhver tid fyller kravene
gitt ved Nord. Dette betyr bl.a. at du aldri kan ta lydopptak med mobiltelefon.
Å bruke privat PC/Mac til å logge seg inn på Nords skylagring mot OneDrive er ikke å anse som bruk
av privat enhet dersom dataene ikke lastes ned til privat PC/Mac. Dette forutsetter at data i din
OneDrive ikke blir synkronisert til din PC/Mac. Sjekk derfor innstillingene i dine One Drive før du
lagrer gule eller røde data i OneDrive.
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Hvordan innhente opplysninger i digitalt spørreskjema – Nettskjema?
Dersom man skal innhente opplysninger gjennom spørreskjema, skal Nettskjema brukes.
https://www.nord.no/no/Student/ithjelp/sporreverktoy-nettskjema
Du må logge inn med din FEIDE-bruker for å få tilgang til å bruke Nettskjema. Dataene skal helst kun
oppbevares i Nettskjema, og du må være oppmerksom på at du ikke laster ned data til din egen
maskin eller andre usikre lagringsområder. Dersom det er behov for å overføre dataene til annet
lagringsområde, skal du benytte OneDrive, se «Sikker lagring» nedenfor.
Du kan lage anonyme spørreskjema. Det er da viktig at det kun brukes spørsmål med
radioknapper/avkryssingsbokser eller nedtrekkliste, og at det ikke stilles spørsmål som indirekte kan
identifisere enkeltpersoner.
Dersom du skal innhente opplysninger som vil kunne identifisere informantene, må skjemaet
inneholde informasjon og et spørsmål med obligatorisk avkryssingsboks for samtykke. Se her for mal
for informasjonsskriv inkl. samtykke: Informasjon til deltakerne | NSD.
Nettskjema kan brukes til innhenting av samtykke fra informanter. Dette vil du ha behov for hvis du
f.eks skal intervjue noen. Dette gjøres ved at du oppretter et skjema der du legger inn teksten fra
NSD sin mal for Informasjon til deltakerne | NSD. Du må i tillegg skrive inn informasjon som gjelder
spesifikt for ditt prosjekt. Ved opprettelse av skjemaet må du velge at informanter skal logge inn med
ID-porten, slik at du har kontroll på hvem som har fylt ut skjemaet og at ingen svarer mer enn én
gang. Du skal ikke laste ned/hente ut samtykkeskjemaene fra Nettskjema, da det sikreste er at disse
ligger lagret i Nettskjema. Skjema i Nettskjema slettes normalt 6 mnd. Etter siste innsendte skjema.
Dersom du har behov for at skjema lagres i lengre tid, må du derfor legge inn et fiktivt skjema før det
har gått 6 måneder.
Skjema i Nettskjema skal slettes når prosjektet avsluttes.

Hvordan gjennomføre et digitalt intervju?
Du kan bruke Zoom eller Teams for å gjennomføre intervju. Du må da forsikre deg om at møtelenken
kun gis til den som skal intervjues og at ingen utenforstående deltar på møtet.
Det er ikke tillatt å ta videoopptak av samtalen. Dersom du har behov for å gjøre lydopptak, skal
Nettskjema Diktafon brukes. Dette kan du gjøre ved å legge mobil m/Nettskjema diktafon-app ved
PC-høyttaler når intervjuet pågår.

Hvordan gjøre lydopptak av intervju?
En persons stemme er å anse som en personopplysning i seg selv, så alle lydopptak av personer skal
behandles i henhold til personvernregelverket.
Lydopptak skal gjøres med Nettskjema-diktafon-appen - Universitetet i Oslo (uio.no) Denne appen
lastes ned på mobiltelefon. Lydopptaket lagres ikke på mobilen, men sendes direkte til Nettskjema.
Du må logge inn i Nettskjema med din Nord FEIDE-konto for å lytte til opptaket. Tips og informasjon
finner du på UiO sine nettsider om Nettskjema.
Dersom du på grunn av nettilgang ikke har mulighet til å bruke Nettskjema Diktafon, kan lydopptaker
uten nettilgang brukes. Lydopptaker kan lånes på enkelte avdelinger hos Universitetsbiblioteket.
Enkelte fakulteter/forskningsprosjekter kan også ha lydopptakere tilgjengelig. Lydopptaker,
kassetter, minnepenner o.l. som inneholder lydopptak skal oppbevares på en sikker måte, og skal om
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mulig krypteres. Når data er transkribert eller overført til sikker lagring, skal opptakene slettes. Det er
viktig å sjekke at alle opptak er slettet før man leverer tilbake en lånt lydopptaker.

Kan studenter gjøre videoopptak av informantene?
Det tillates ikke at studenter gjør videoopptak av informanter i Teams eller Zoom.
Dersom spesielle forhold tilsier at det er nødvendig å gjøre videoopptak, skal studenten sammen
med prosjektleder avklare hvordan dette kan gjennomføres på en sikker måte, og søke om
godkjenning hos dekan ved fakultetet. Personvernombudet ved Nord kan bistå i vurderingen.

Hvor kan data lagres?
OneDrive
På Nords hjemmeside under «Student» finner du fanen Office 365 (kan lastes ned gratis av våre
studenter). Den leder til en side med Microsofts skyløsning OneDrive. Her kan du lagre informasjon
som er klassifisert som grønne, gule eller røde data.
Før du lagrer data i OneDrive er det viktig at du sjekker følgende:
- Sørg for at filer/mapper ikke er delt med andre
- Sørg for at OneDrive ikke blir synkronisert til din private PC/Mac automatisk
- Sørg for ekstra beskyttelse(kryptering) dersom du skal lagre røde data
Hvordan hindre synkronisering i OneDrive?
Har du allerede installert Office 365 (applikasjonene) kan det hende alle data i din OneDrive blir
synkronisert til din maskin automatisk. Hva gjør du da? Det finnes noen innstillinger som enkelt
sørger for at visse mapper i OneDrive bare er tilgjengelig i skyløsningen. Følg disse stegene for å
hindre at visse type data lagres på privat pc:
1. Finn det blå OneDrive-symbolet i verktøymenyen nederst til høyre på din pc.
2. Trykk på Help & Settings. Og videre på Settings.
3. Et lite vindu med OneDrive kontoinformasjon skal komme opp (Account). Den viser hvilken
lokasjon (kontoer) som synkroniseres. Trykk på «choose folders»/«velg folder». Markér bort
hvilken folder som ikke skal synkroniseres.

Hvordan sikre røde data i OneDrive?
Dersom du skal behandle røde data, skal lagring i OneDrive sikres ytterligere med kryptering. Dette
vil være spesielt aktuelt dersom du skal behandle sensitive personopplysninger eller andre
taushetsbelagte opplysninger. Du kan kontakte IT-hjelp for bistand.

Hvor skal koblingsnøkkel lagres?
Koblingsnøkkel skal krypteres, og skal alltid lagres adskilt fra resten av dataene. Dersom du lagrer
pseudonymiserte/avidentifiserte data i OneDrive, må koblingsnøkkelen lagres på annet sikkert sted,
f.eks. hos NSD eller på en kryptert minnepinne som oppbevares innelåst.
Fysisk materiale
Minnepinner og andre portable medier som inneholder gule eller røde data skal være kryptert.
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Utskrifter, lydopptaker, minnepinner o.l. skal oppbevares innelåst, slik at andre ikke får tilgang til
dem.

Her kan du finne mer informasjon
På disse sidene kan du finne mer informasjon:
Forskerstøtte (nord.no)
Forskningsetikk (nord.no)
Personvernerklæring - forskningsdeltakere (nord.no)
Personverntjenester | NSD
Personvern | Datatilsynet

Har du spørsmål?
Dersom du har spørsmål som gjelder utfylling av meldeskjema til NSD, kan NSD hjelpe deg. Din
veileder kan ofte også hjelpe deg.
Dersom du har spørsmål som gjelder behandling av personopplysninger, kan du kontakte
personvernombudet ved Nord Toril Irene Kringen.
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DIKU UTLYSNING (SØKNADSFRIST 29.04.2021) - TILSKUDD TIL OPPSKALERING
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Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

permitterte : DIKU utlysning (søknadsfrist 29.04.2021) - Tilskudd til oppskalering av eksisterende fleksible utdanningstilbud særlig tilpasset nyutdannede, unge uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, ledige og permitterte

Saksframstilling
Bakgrunn
Det vises nyhetsbrev fra Diku samt utlysing på Diku sine sider;

Tilskudd til fleksible utdanningstilbud (diku.no)
Kompetanse Norge og Diku lyser ut 139 millioner kroner for å oppskalere eksisterende fleksible
utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer. Tilbudet skal særlig tilpasses nyutdannede, unge uten
mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og ledige og permitterte.
Søknadsfrister
• 1. frist: 29. april 2021 kl 17.00
• 2. frist : 27. mai 2021 kl 17.00
• Det kan blir flere behandlingsrunder hvis det er midler til det.
• Dersom ikke alle midler blir tildelt, kan det komme en senere utlysning. Søkere som får
avslag er velkommen til å søke igjen.
Bakgrunnen for tiltaket er at ledigheten, særlig blant unge og nyutdannede, fortsatt er høy. For
mange i denne gruppen kan det være et godt alternativ å ta videre utdanning. Målet er å øke
jobbsjansene for den enkelte og gi sterkere tilknytning til arbeidslivet.
Hva kan det kan søkes om tilskudd til?
Det kan søkes om tilskudd til oppskalering av allerede eksisterende fleksible utdanningstilbud på alle
utdanningsnivåer:
• For høyere yrkesfaglig utdanning og utdanning ved universiteter og høyskoler skal tilbudene
være studiepoengsgivende.
• For videregående opplæring kan tilbud som forbereder deltakerne på teorieksamen for
praksiskandidatordningen inkluderes.
Med unntak av praksiskandidatopplæring, kan det ikke søkes om tilskudd til ikke-formelle
opplæringstilbud.
Det kan ikke søkes om tilskudd til utvikling av tilbud.
Krav til kompetanseutviklingstilbudet
• Tilbudene skal være relevante for arbeidslivet og bidra til å gjøre deltakerne i målgruppen
mer attraktive for arbeidsmarkedet og/eller gi mer varig tilknytning til arbeidslivet. Søker må
redegjøre for hvordan tilbudet bidrar til dette.
• Tilbudene skal være korte og fleksible. Tilbudene må kunne kombineres med søking etter
arbeid/gjennomføres dersom deltakerne kommer i arbeid. Grunnet koronasituasjonen, må
tilbudet kunne distribueres digitalt hvis smittevernhensyn krever det.
• Tilbudene skal være gratis for deltakerne, inkludert studie og eksamensavgift.
• Deltakere i opplæring for praksiskandidater gjennom denne ordningen skal få tilbud om
gratis teoretisk prøve og gratis fag-/svenneprøve. Opplæringstilbydere administrerer
refusjon av oppmeldingsavgiften til deltakerne.
• Utdanningstilbudet skal tilfredsstille krav til utdanningskvalitet i henhold til gjeldende
læreplaner og læringsutbyttebeskrivelser.
• Utdanningstilbyder skal sørge for til at informasjon om tilbudet rettes mot målgruppen, og
det skal tydelig gå frem i informasjonen om utdanningen at målgruppen er nyutdannede,
unge uten mye jobberfaring, og ledige og permitterte. Søker skal ha en plan for hvordan flest
mulig deltakere kan gjennomføre slik at frafall reduseres.
• Tilskuddet skal ikke gå til innkjøp av varig utstyr og skal ikke gå til andre aktiviteter enn
oppskalering av allerede eksisterende fleksible utdanningstilbud. Det gis normalt ikke støtte

permitterte : DIKU utlysning (søknadsfrist 29.04.2021) - Tilskudd til oppskalering av eksisterende fleksible utdanningstilbud særlig tilpasset nyutdannede, unge uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, ledige og permitterte

•

til kjøp av lisenser. Det kan imidlertid gjøres unntak for lisenser på system for webinar eller
lignende som er nødvendig for at undervisningen kan distribueres digitalt. Behov for dette
må begrunnes i søknaden.
Det er en forutsetning at tilbudet er helt eller i hovedsak finansiert av staten. Når private
tilbydere driver blandet virksomhet er det en forutsetning at det ikke forekommer krysssubsidiering, slik at offentlige midler brukes til økonomisk aktivitet.

Kriterier for tildeling av midler
Ved vurdering av søknader vektlegges følgende kriterier:
• Tilbud som kan komme raskt i gang
• Tilbud som har høy grad av fleksibilitet
• Søknader som viser til kompetansebehov det er stor etterspørsel etter i arbeidslivet
• Søknader som gir en god beskrivelse av hvordan tilbudet kan bidra til å gjøre deltakerne i
målgruppen mer attraktive for arbeidsmarkedet og/eller gi mer varig tilknytning til
arbeidslivet.
• Tilbud som dekker et kompetansebehov for et stort antall deltakere
• Søknader som har et realistisk opplegg for markedsføring og rekruttering rettet mot
målgruppen
Innkomne søknader prioriteres etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i henhold til målet
for tilskuddet og kriterier som spesifisert over. Prosjektene som i størst grad oppfyller gjeldende
kriterier prioriteres. Det etterstrebes en fordeling av midlene som sikrer geografisk spredning og
tilbud innen ulike temaer og utdanningsnivåer.

Hele utlysingen er her; Tilskudd til fleksible utdanningstilbud - Kompetanse Norge
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SFU ENGAGE - ÅRSPLAN 2021
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar årsplan 2021 for SFU Engage til orientering.

Vedlegg:
SFU Engage – årsplan 2021
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Årsplan 2021 – satsingsområde Engage Educators
Maiken Stensaker, Elli Verhulst, Eirik Medbø, Elisa Thomas
Versjon: 1. mar. 2021

1. Innledning
Hensikten med dette dokumentet er å gi noen føringer for satsingsområdene sitt arbeid,
herunder utvikling av årsplaner. Vi ønsker en bred deltakelse av aktører i satsingsområdene,
inkludert folk i hele senteret, eksterne partnere, forum, advisory board, og lignende.
Kjerneteamet er selv ansvarlig for å invitere deltakere og kjøre nødvendige prosesser.
Aktivitetene og prosjektene i satsingsområdene tar utgangspunkt i følgende:
1. Senterets visjon (“We work to increase the number of students in Norway and around
the world with entrepreneurial skills and mindset to become change agents for the better”)
2. Planverk i forbindelse med midtveisevalueringen (detaljplaner fra
midtveisevalueringen)
3. Senterets utdanningsrammeverk (challenge, act, interact, embrace, reflect) (kap. 2
midtveisevalueringen og årsrapporten 2019 s. 10)
4. Bærekraft (detaljplaner fra midtveisevalueringen, del 4)
5. Andre relevante muligheter som oppdages eller skapes

2. Kjerneteam, ansvar og oppgaver
Interne:



Kjerneteamet: Maiken Stensaker, Elli Verhulst, Eirik Medbø, Elisa Thomas
Prosjekt-deltakere: avhengig av prosjekt, se under hver prosjektbeskrivelser.

Eksterne:


Advisory board: sammensetning og formål til denne styregruppe skal utvikles i løpet av
2021

Kjerneteamet er ansvarlig for aktivitetene i satsingsområdet:



prosjektutviklingsprosesser,
prioritering av prosjekter,
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dokumentasjon av resultater og
spredning av disse.

Hvert satsingsområde vil få dedikerte ressurser gjennom ledergruppens årsbudsjett. Dette
inkluderer cash, timer og en ramme for studentassistenter. Stipendiatene i senteret er i
utgangspunktet organisert under satsingsområdet “research”. Dersom man har behov for å
bruke av stipendiatenes arbeidsplikt inn i prosjekter, flagges dette i de spesifikke
prosjektene, og meddeles koordinator, slik at vi har sentral oversikt. Man skal også
informere veiledere i slike tilfeller.
Kjerneteamet peker ut Elli Verhulst til å representere satsingsområde Educator i
ledergruppen. Teamet rapporterer til ledergruppen.
Senteret har blitt involvert i forberedelsene av årsplanen gjennom et informasjonsmøte i Emeet på 9. februar 2021 og en workshop på 17. februar 2021. Informasjon som ble delt
hadde fokus på arbeidet som har blitt gjort enn så lenge og pågående prosjekt i
satsingsområde. Workshopen hadde fokus på å samle innspill på a) prioriteringer i
satsingsområde, b) organisering av satsingsområde og c) hvordan flere i senteret ønsker å
bidra konkret i satsingsområde. På denne måte er årsplanen 2021 forankret i senteret.
Neste versjoner av årsplaner skal forankres bredt i senteret, og blir normalt godkjent av
ledergruppen senhøsten før påfølgende planperiode.

3. Målsetninger for planperioden 2022-2026
Målsetningene under er basert på planene for 2022-2026 i midtveisevalueringen til Engage. Mer
detaljerte planer finnes i Appendix.

1. Resources and tools for educators
 Books with pedagogical approaches, methods, tools
 Digital Resource Hub (online hub for educators)
 Tools and modules for faculty development
 Development of physical learning spaces
 Develop digital entrepreneurship education
2. Courses for and collaboration with educators
 Courses in non-entrepreneurship disciplines
 Courses for entrepreneurship educators
 Enhance understanding of entrepreneurship among university leaders and
policy makers
3. Norwegian and International networks for practice sharing
 Global VCP Forum
 Norwegian Forum for Entr. Educators
 ITS21: Interdisciplinary teamwork skills
4. Documentation and Dissemination
 Further develop the Engage Educational Framework
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Collaborate with partners through co-hosting of conferences, seminars,
workshops
5. Integration of sustainability
 Integration of sustainability aspects in projects and activities within focus
area

4. Aktiviteter i 2021
Prosjekt
Engage Helse

Engage VCP

Engage Open
Engage RessursHub

Engage Rammeverk

Nettverking og
samarbeid med
undervisere

Andre aktiviteter
Ledelse av
satsingsområde

Vår 2021
Høst 2021
Etablert større prosjekt for
bredde, inkl. Samle,
utvikle og teste metoder
og verktøy for
entreprenørskap i helse.
Etableringssøknad for
Etablert større prosjekt for
Nord VCP
Venture Creation
Programmes
Utvikling første kursmodul Gjennomføring kursmodul
som Engage kurs på Nord på Nord
Videreutvikle formål og
Samle, utvikle, teste og
format Ressurshub
dele metoder og verktøy
på RessursHub. Ansette
stud.ass til videreutvikling
og gjennomføring
Testing og videreutvikling Integrasjon av rammeverk
av rammeverket
i Engage aktiviteter og
prosjekt – inkludert
Bl.a. Internt forum rundt
Resource Hub og Open
temaer “Hva er
entreprenørielle
læringsmetoder?”, “Hva er
et Entrepreneurial
minset’?”
Kartlegge behov og
mulighetsrom for Norsk
Forum for
Entreprenørskap – sette
dato og mål for
arrangement til høsten

Videreutviklet samarbeid
med underviser-nettverk
(Entreprenørskapsforum,
VCP Forum)
Gjennomføre sesjon i
RENT om felles satsing på
EE i Europa – med sikte på
å se interessen for
Europeisk Nettverk

Kjernegruppe møtes hver
2. uke

Kjernegruppe møtes hver
2. uke
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Oppfølging av prosjekter

Kommunikasjon

Dokumentasjon
Bærekraft i
satsingsområde

Organisering av
satsingsområde
Educators

Utrede om satsingen skal
(Evt:) 2x møte med
ha et eksternt advisory
advisory board
board, f.eks fra Norsk
Forum for EE: formål og
sammensetning
Skaffe oversikt over pågående prosjekter, forstå hva
som trengs for videre arbeid. Samle og spre resultater
fra ferdigstilte prosjekter. Sørge for erfarings-overføring
fra avsluttede til nye prosjekter.
Internt: E-meet, workshop 4x (forslag: utvidet E-meet samarbeid mellom Research, Student og Educators)
Eksternt: Nettside, Bidrag til konferanser
(Læringsfestivalen, RENT, 3E), Engage Talk (5 stk)
Rapportering av prosjekt og aktiviteter til Engage
documentation and dissemination
Oppstart av samarbeid
Samarbeid med Engage
med Engage bærekraft –
Bærekraft ifbm konkrete
bidra til utvikling plan
prosjekter
veien videre
Definere hvordan satsings- Videre utvikling av
området skal være
samarbeids-strukturer
organisert, og fordele
hoved-ansvar i
kjernegruppa. Finne en
fordeling av ansvar for
Open og Resource Hub

5. Prosjekt-utvikling i Engage Educators
Engage Educators skal bidra til å utvikle og sette i gang nye prosjekter. Prosjekter kan være
korte og spesifikke, eller større og med lengre tidshorisont. For større prosjekter, er det
viktig at prosjektet som helhet enten har bred forankring i senteret med en eller flere
langsiktig ansvarlige, eller utvikles som en paraply av konkrete, kortere prosjekter.
Kriterier for nye prosjekter:
Fremtidige prosjekter i Engage Educators skal bidra til å løfte de store mål-områdene i
Engage Educators. Disse er:




Dybde: Utvikle eller spre kunnskap under tema-området Venture Creation
Programmes (VCP), nasjonalt eller internasjonalt. Skape samarbeidsflater med andre
miljøer som jobber med Entreprenørskaps-undervisning - praksis eller forskning.
Bredde: Utvikle eller spre kunnskap om entreprenørskap i andre disipliner.
Prosjekter kan utvikles for både brede og smale målgrupper, men om man fokuserer
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på en smal målgruppe, bør prosjektet også bidra til generell forståelse som kan
brukes bredere eller utvikle Engage Educational Framework.
Prosjekter må utvikles med et mål om å bidra til Engage Educators sine fyrtårn-prosjekter
for spredning, samarbeid eller systematisering. Prosjekter må derfor bidra til en eller flere
av følgende initiativer:





Engage Open – Kurs-moduler for undervisere
Engage Resource Hub – Konkrete læringsverktøy eller –metoder for bruk i
undervisning
Engage Networks & Collaborations – Knytte tettere bånd til andre undervisere
og/eller fagmiljø (f.eks VCP Forum og Norsk forum for Entreprenørskaps-utdanning)
Engage Educational Framework – Utvikling eller dypere forståelse av Engage sine
prinsipper om hvordan entreprenørskap bør undervises
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6. Fyrtårn-prosjekter i Engage Educators
Fyrtårn-prosjekter i Engage Educators skal gå langs hele senter-perioden og vil ha fokus på spredning, systematikk og samarbeid for Educatorsområdet. Prosjektene skal sørge for en felles hukommelse og langsiktige målsetninger på tvers av kortere prosjekter. Aktiviteter i fyrtårnprosjektene vil være knyttet til strukturering av innhold, innhenting av bidrag fra kortere prosjekter og kommunikasjon internt og eksternt.

Engage Open
Hva: Samle moduler for undervisere om Entreprenøriell utdanning – Flaggskip-prosjekt. Engage Open skal være et “arkiv” for gjenbruk og
videreutvikling av aktiviteter, som skal fylles opp med innhold fra mindre, kortvarige prosjekter (kurs og aktiviteter for undervisere).
Hvem: Engage Educators kjernegruppe (Ansvarlig 1)
Hvordan: Prosjekter som utvikler kurs og undervisning, må følges opp tett. Presentasjoner, læringsverktøy og kursmoduler for undervisere
samles i eget område for Engage Open i Teams. Ressurser må systematiseres til en “meny” av kursmoduler og verktøy for undervisere, og
denne “menyen” må spres internt i Engage og brukes til fremtidige kurs.
Ressursbehov (timer/penger):
Stake-holders:
Drift og milepæler: Høst 2021: Etablert struktur for modul-samlingen, ført inn de første kurs-modulene.
Målsetninger: Skaffe en oversikt over kurs for undervisere som Engage-personell har gjennomført.
Dokumentasjon/rapportering: Vi må utvikle en enkel dokumentasjon / questionnaire for Engage-personell som har gjennomført kurs eller
undervisning for undervisere. Denne kan hente inn kunnskap om hvem modulen ble gjennomført for, hvordan den fungerte, og egne
refleksjoner om hvordan modulen kunne blitt bedre. Ved å få denne kunnskapen blir det lettere å bruke materiellet videre.
Intern kommunikasjon/ekstern spredning: Spres eksternt gjennom tilpassing av nye kurs ved bruk av allerede utviklet og gjennomførte
kursmoduler. Internt må det spres ved jevnlig påminnelse i senteret – gjennom E-meet, Teams og samlinger.
Annet:

Engage Resource Hub
Hva: Beskrive lærings-innhold for undervisere ved å beskrive undervisningsmetoder i klasserommet, fra vår egen og partnere sin
undervisnings-aktivitet. Beskrivelser kan deles skriftlig, gjennom videoer, templates, podcaster ++
Hvem: Engage Educators kjernegruppe (Ansvarlig 2)
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Hvordan: Samarbeid med undervisere, lage skriftlige beskrivelser av læringsopplegg. Dele øvelser gjennom a) Engage Nettside (videoer,
beskrivelser, dokument som kan lastes ned) b) Kurs i for undervisere (gjennom skriftlige kompendier), c) Bok med øvelser i
Entreprenørskaps-utdanning
Ressursbehov (timer/penger): Stud.ass: Grafisk profil og beskrivelse av øvelser (100 timer høst 2021)
Stake-holders:
Drift og milepæler: Høst 2021: Lage grafisk design-profil for “ressurs-mal” - hvordan hver ressurs skal utformes i dokument-format (etter
modell fra eksempelvis EiT-håndboka)
Målsetninger:
Dokumentasjon/rapportering:
Intern kommunikasjon/ekstern spredning:
Annet:

Engage Educational Framework
Hva: Engage sitt budskap om hva entreprenøriell utdanning skal være. Dagens rammeverk består av fem hoved-elementer man bør huske
på i utdanningen: Challenge, Act, Interact, Reflect og Embrace [uncertainty]. Dette prosjektet omhandler videre utvikling av rammeverket –
konkretisering, nye/endrede praksiser, dypere forklaring av elementene, å koble elementene til praktiske eksempler ++
Hvem: Engage Educators kjernegruppe (Ansvarlig 3)
Hvordan: Interne workshops i Engage om elementene i rammeverket, kommunikasjon og diskusjon av del-elementer med eksterne
partnere, kritikk og iterering av rammeverket. Utvikling av materiell som utdyper og gir eksempler på hvordan rammeverket kan brukes i
utdanning (i forbindelse med Engage Open og Engage Resource Hub)
Ressursbehov (timer/penger):
Stake-holders:
Drift og milepæler: Varighet hele senter-perioden, 2021 - 2026
Målsetninger:
Dokumentasjon/rapportering:
Intern kommunikasjon/ekstern spredning:
Annet:

Engage Networks & Collaborations
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Hva: Engage sitt samspill og samarbeid med viktige eksterne partnere, nasjonalt og internasjonalt.
Hvem: Engage Educators kjernegruppe (Ansvarlig 4)
Hvordan: Spre kunnskap fra Engage og fasilitere for kunnskapsutveksling mellom deltakerne i nettverket. Dette gjøres gjennom
Ressursbehov (timer/penger):
Stake-holders:
Drift og milepæler:
Målsetninger: Engage tar rolle som
Dokumentasjon/rapportering:
Intern kommunikasjon/ekstern spredning:
Annet:
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7. Engage-Prosjekter tilknyttet Educators
Hver fyrtårn-prosjekt blir støttet og videreutviklet gjennom flere (del)prosjekt og aktiviteter. Figuren nedenfor viser hvilke (del)prosjekt
som passer under hver fyrtårn. Hver (del)prosjekt blir beskrevet nedenfor.
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Engage Helse
Hva: Prosjekt for å gi undervisere innen helse verktøy for å undervise i “innovasjon og entreprenørskap” - utvikling og spredning av
verktøy/metoder, kurs
Hvem: Eirik Medbø, Cecilie Haukland, Julie Heggdal ++
Hvordan: Større prosjekt utarbeides i første halvdel av 2021. Vil inkludere aktivitetene i eksisterende prosjekt “Endringsagenter i
Helsesektoren”
Ressursbehov (timer/penger): TBA
Stake-holders: MH-fakultetet (NTNU), SH-fakultetet (Nord), LOVU-banken
Drift og milepæler: Vår 2021: Utvikle prosjektskisse med mål, i samarbeid mellom Engage-interne og fakultetene ved NTNU og Nord.
April 2021: Levere undervisningsverktøy (forelesninger, presentasjoner, templates) til ressursbanken LOVU-banken for helse-undervisere
Målsetninger: Levere innhold til undervisere innen hele Helse- og Sosial-feltet, spesielt fokus på Profesjonsstudier (eksempelvis Sykepleie,
Fysio- og Ergoterapi, Medisin)
Dokumentasjon/rapportering: TBA
Intern kommunikasjon/ekstern spredning: Starter spredning Våren 2021 gjennom DIKU-prosjektet LOVU-banken (for læringsinnhold
utviklet tidligere)
Annet:

VCP på Nord
Hva: Videreføre arbeidet med å etablere en VCP på HHN – inkludert: utvikling av fagplan, innhold, undervisningsverktøy,
kunnskapsoverføring fra ES NTNU (metoder/verktøy, fag-oppsett, bygging av kultur og økosystem)
Hvem: Maiken Stensaker, Cecilie Haukland, Elisa Thomas, Sølvi Solvoll
Hvordan: Utvikle et nytt masterprogram i entreprenørskap ved HHN utformet som en VCP. Bygge på Nords styrker innenfor
entreprenørskap, hav, helse og bærekraft.
Ressursbehov (timer/penger): TBA
Stake-holders: HHN
Drift og milepæler: Oppstart høst 2022. Etableringssøknad leveres Mai 2021 og akkrediteringssøknad i August 2021.
Målsetninger: Etablere en VCP på Nord. Videreutvikle Engages styrke på VCP ved å bygge opp en kunnskapsbank om hvordan man kan
undervise i VCP-programmer i samarbeid med ES-NTNU.
Dokumentasjon/rapportering:
Intern kommunikasjon/ekstern spredning: Prosjektet vil brukes som en sentral brikke i spredningen av kunnskap om VCPer fra Engage.
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Annet:

Norsk Forum for Entreprenørskap i høyere utdanning
Hva: Utvikle bærekraftig samarbeid for et nettverk i Norge for undervisere og forskere på entreprenørskap i utdanningen.
Hvem:
Hvordan: Styringsgruppe bestående av Tomas Brekke (USN), Inger Beate Pettersen (HVL), Silje Katinka Jansen (BI), Marianne Arntzen
(Nord)
Ressursbehov (timer/penger):
Stake-holders: HVL, NHH, UiB, UiT, BI, UiA, Høyskolen Kristiania, HiØ, UiS, OsloMet, HiVolda, USN
Drift og milepæler: 2021: Re-starte nettverket. Utvikle en plattform for hvordan vi skal organisere videre samlinger, workshops, felles
målsetninger
Målsetninger:
Dokumentasjon/rapportering:
Intern kommunikasjon/ekstern spredning:
Annet:

Venture Creation Program (VCP) Forum
Hva: Globalt forum for aktører som driver eller er interessert i Venture Creation Programmes (VCP)
Hvem: Dag Håkon Haneberg
Hvordan: Fysiske og digitale arrangementer rundt forskjellige aspekter av undervisning og forskning på VCP-programmer.
Ressursbehov (timer/penger): 100 timer med stud.ass (Vår 2021)
Stake-holders:
Drift og milepæler: Vår 2021: Digitale VCP-seminarer
Målsetninger: Bygge et internasjonalt fellesskap og ta en global rolle i utvikling, forskning og kunnskap om VCP-programmer
Dokumentasjon/rapportering:
Intern kommunikasjon/ekstern spredning:
Annet:
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Engage Talk
Hva: Vodcast på Facebook med panel-samtaler om ulike aspekter av entreprenørskap. Paneler består av forskere, gründere, støttespillere
og næringsliv. Målgruppen for samtalene er undervisere, annet personell ved universiteter og høyskoler, forskere og studenter.
Hvem: Julie Heggdal, Jørgen Flint, Maiken Stensaker, Eirik Medbø
Hvordan: Et program i måneden (5 programmer Vår 2021)
Ressursbehov (timer/penger): Estimert 30.000 kroner (Vår 2021)
Stake-holders:
Drift og milepæler: ADHD og Entreprenørskap. Mars: Bærekraft/Sirkulær økonomi og Entreprenørskap. April: Crowdfunding. Mai:
Intraprenørskap. Juni: Toppidrett og Entreprenørskap
Målsetninger: Nå ut til et bredere publikum for diskusjoner, spredning av forskning, oppmerksomhet på sosiale medier, skaffe Engage en
«Ekspert-rolle» innenfor entreprenørskaps-tema.
Dokumentasjon/rapportering:
Intern kommunikasjon/ekstern spredning: Prosjektet søker å utvikle samarbeid med andre fagmiljøer fra eksempelvis Norsk Forum for
Entreprenørskap i høyere utdanning, gjennom å invitere fagpersoner fra andre institusjoner til panelet
Annet:

Underviserkurs på Nord
Hva: Generelt kurs for undervisere ved Nord Universitet – åpent for alle. Estimert 20 timer kursing
Hvem: Karin Wigger, Eirik Medbø, Maiken Stensaker, Elli Verhulst, Håvard Engen (EiT)
Hvordan: Utvikling av kurs-innhold i fellesskap på tvers av Engage. Hva er entreprenørskap? Hvordan kan man undervise gjennom
entreprenørskap? Hvordan kan man i praksis bruke Engage sitt utdannings-rammeverk?
Ressursbehov (timer/penger):
Stake-holders: Nord Universitet, Undervisningsutvalget
Drift og milepæler: Vår 2021: Utvikle ramme og konkretisere innhold for kurs. Høsten 2021: Gjennomføre første kurs for undervisere
Målsetninger: Utvikle generelle kurs-moduler om Entreprenørskap for bredde. Mål om å bruke kurs-modulene til videre implementering i
organisasjonene gjennom Utdanningsfaglig Basiskompetanse (UB) på NTNU og PedUP på Nord.
Dokumentasjon/rapportering: Kurs-moduler dokumenteres og struktureres i Engage Open, og gir eksempler på bruk av Engage
Utdannings-rammeverk. Det er ønskelig med et questionnaire til undervisere (muligens pre/post?) om hva de tenker og føler at de kan om
entreprenørskap før og etter kurset.
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Intern kommunikasjon/ekstern spredning: Bidrar med innhold og forståelse til Engage Open på bredde-området – Moduler som kan
kjøres for undervisere
Annet:

Endringsagenter i helsesektoren
Hva: Inspirasjonsdag for sykepleie-studenter om entreprenørskap: Intro om entreprenørskap, motivasjons-foredrag fra forskere og
gründere, idé-workshop for sykepleie-studenter: Engage Health Challenge
Hvem: Cecilie Haukland, Sølvi Solvoll, Julie Heggdal
Hvordan: Digital dag med undervisning for sykepleie-studenter
Ressursbehov (timer/penger):
Stake-holders: Sykepleie-studiet (Nord)
Drift og milepæler: Gjennomføring Januar 2021
Målsetninger: Vekke interessen for entreprenørskap blant sykepleie-studenter, skaffe læring til andre Engage-prosjekter innen helse
Dokumentasjon/rapportering: Survey ble gjennomført i Januar 2021
Intern kommunikasjon/ekstern spredning:
Annet:

Kurs om Entreprenørskap for Karriere-veiledere
Hva: Utvikle og gjennomføre kurs om entreprenørskap for karriereveiledere ved NTNU og Nord, samt kurs for studenter om
entreprenørskap i samarbeid med karriereveiledning.
Hvem: Ragnhild Fauchald (NTNU), Jørgen Flint (NTNU), Eirik Medbø (NTNU), Maiken Stensaker (Nord), Julie Heggdal (Nord)
Hvordan: Kurs (muligens digitalt) i ca 2 timer for karriereveiledere, og inspirasjons-kurs på ca 1 time for studenter.
Ressursbehov (timer/penger): Pliktarbeid Ragnhild Fauchald
Stake-holders: Karriere NTNU og Nord sitt Karrieresenter
Drift og milepæler: V2021: Gjennomføre kurs for karriereveiledere
Målsetninger: Treffe nye grupper med studenter utenfor «økosystemet». Utvikle et kurs for studenter med bredere innhold, og kurs for
karriereveiledere som administrativt ansatte ved universiteter. Ønske om at kurset kan bidra til å bygge moduler for Engage Open.
Dokumentasjon/rapportering: Kan være aktuelt med kort questionnaire for studenter under kurset. Har blitt gjort intervjuer med
studieveiledere som kartlegging til prosjektet.
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Intern kommunikasjon/ekstern spredning:
Annet:

Book project: reframing the case method for EE
Hva: Bok som utvikler og utdyper case-metoden for Entreprenørskaps-utdanning – basert på eksempler om case-basert undervisning fra
Nordiske universiteter. Boken skal inneholde læringsressurser, notat for undervisere ++.
Hvem: Karin Wigger, Lise Aaboen, Dag Håkon Haneberg, Siri Jakobsen, Thomas Lauvås vil være redaktører.
Hvordan: Har en bok-kontrakt med Edward Elgar Publishing, boken skal publiseres som Open Access.
Ressursbehov (timer/penger): 245 600 NOK (hvorav 160.800 fra Engage, resten fra NTNU/Nord sine Open Access Funds). Estimert 1600
timer brukt av redaktørene.
Stake-holders: NTNU, Nord, Nordiske partnere
Drift og milepæler: Prosjektet forventer å gå til 31. August 2022.
Målsetninger: Boken vil bidra til Engage Resource Hub og indirekte til Engage Open, innenfor dybde-aspektet av
entreprenørskapsutdanning.
Dokumentasjon/rapportering:
Intern kommunikasjon/ekstern spredning: Spredning som bok og Open Access, tett tilknytning til Engage Open sine kurs-aktiviteter
Annet:

DigiHub - Digital ressurshub for studenter og undervisere
Hva: Utvikling av nettkurs med fokus på prosjektbasert undervisning og gruppeteori
Hvem: Ela Sjølie, Mette Mari Wold Johnsen, Eline Rødsjø, Elli Verhulst, Sigrid Westad Brandshaug, Håvard Engen
Hvordan: Utvikling, uttesting av nettkurs tilpasset tre ulike målgrupper. Kurset er i første omgang utviklet og testet i emnet Eksperter i
Team på NTNU. Videreutvikling til andre emner og kontekst blir vurdert for neste utviklingsrunde.
Ressursbehov (timer/penger): innleie av ekstern konsulent for koordinering og teknisk utvikling 50.000nok
Stake-holders: undervisningspersonalet (inkl. stud.ass) i prosjektbaserte emner hvor studenter jobber i team, studenter, Engage partnere
Drift og milepæler: prosjekt er avsluttet
Målsetninger: bidra til Engage Open ved å a) tilby et pedagogisk rammeverk som kan støtte utvikling av flere Engage nettkurs, b) utvikling
av flere videoer som kan brukes i Engage kurs og på Resource Hub, c) kunnskap og innsikt i hvordan å tilpasse (nett)kurs til ulike
målgrupper
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Dokumentasjon/rapportering: internt evaluering er gjennomført
Intern kommunikasjon/ekstern spredning: Læringsfestivalen 2021, presentasjon på internt Engage forum
Annet:

Verktøykasse for innovasjon i EiT
Hva: Utvikling av verktøykasse for å støtte studenter til å videreutvikle resultater i prosjektbasert undervisning, etter at emnet er avsluttet.
Verktøykasse har ulike elementer, bl.a. introkurs design tenkning, introkurs forretningsmodel, intro i innovasjons- og entreprenørskapsøkosystemet, introkurs pitching, exit-samtale med Spark*
Hvem: Elli Verhulst (EiT), Ida Fuchs og Magnus Korpås (IEL – begge landsbyledere)
Hvordan: Pilotprosjekt hvor 1. versjon av verktøykasse utvikles og testes i to Eksperter i Team landsbyer. Videre arbeid innebærer
videreutvikling av verktøykasse og uttesting for og i andre emner hvor studentene samarbeider på prosjektarbeid.
Ressursbehov (timer/penger):
Stake-holders: studenter, undervisere i prosjektbasert undervisning med innovasjonskomponent, Engage Resource Hub, Engage Student
Drift og milepæler: vårsemester blir 1. versjon av verktøykasse utviklet og testet.
Målsetninger: bidra til Engage Resource Hub ved å tilby verktøykasse til undervisere i prosjekt-basert undervisning. Verktøykasse kan også
brukes for studentaktiviteter i Engage Student.
Dokumentasjon/rapportering: Innhold til verktøykasse samles i Engage Educator, internt evalueringsmøte gjennomført
Intern kommunikasjon/ekstern spredning: presentasjon på internt Engage forum, artikkel på Engage nettside
Annet:

Kurs: Sustainability in practice
Hva: Transkribere intervjuer med studenter i kurset «Sustainability in practice» - mål om å utvikle et mer helhetlig prosjekt på å kombinere
utdanning rundt bærekraft og entreprenørskap.
Hvem: Karin Wigger, Ingebjørg Vestrum
Hvordan: Bruke kurset «Sustainability in practice» ved Nord som en «sand box» for utvikling av nye læringsmetoder.
Ressursbehov (timer/penger): 15.000 (transkribering)
Stake-holders:
Drift og milepæler: Transkribering ferdig februar 2021. Større prosjekt skal utvikles på basis av dette.
Målsetninger:
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Dokumentasjon/rapportering:
Intern kommunikasjon/ekstern spredning:
Annet:

Utvikling av korte undervisningscase
Hva: Studentene utvikler selv korte læringscase, basert på egne erfaringer. Dette prosjektet gjennomføres blant studenter ved ES gjennom
Teknologibasert Forretningsutvikling (vår – fokus på utfordring i forretningsutvikling) og Klassisk Entreprenørskap (høst – fokus på å knytte
casen mot sentrale teorier).
Hvem: Roger Sørheim, Torgeir Aadland, Lise Aaboen, Even Larsen, Morten Selfors, Marianne Steinmo
Hvordan: Bruk av case-skriving som en læringsaktivitet for studentene i to fag – brukes som innleverings-oppgaver i fagene.
Ressursbehov (timer/penger): Totalt 160.000, hvorav 110.000 fra Engage: Stud.ass-timer + diverse
Stake-holders: Øk-fakultetet NTNU med-finansierer
Drift og milepæler: Bakgrunnen ble utforsket høsten 2019, case ble utviklet ila 2020. Våren 2021 skal casene videreutvikles med sikte på å
kunne bruke de til undervisning av andre student-grupper.
Målsetninger:
Dokumentasjon/rapportering:
Intern kommunikasjon/ekstern spredning: Læringscasene vil samles inn og kunne brukes til andre lærings-aktiviteter i ettertid (internt og
eksternt).
Annet:
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8. Appendix
Engage Educators – Plan fra Midtveis-evaluering
Key responsible: Heads of Engaging Educators in collaboration with WP leaders
Key members/resources:
- Equivalent to three full-time positions, other centre members through project participation
- Engage webpage, costs to deliver courses and contribute to network arenas and dissemination, material for communication, professional and student-led
video/audio recording, development of digital tools, physical spaces for learning initiatives
Main objective: Enabling educators in increasing their students’ entrepreneurial skills and mindset through collaboration, development and knowledge sharing
on learning initiatives applicable in a broad range of higher education contexts and disciplines.
Key goals: The overall goals of Engaging Educators involve interaction with several types of stakeholders in higher education. Engage seeks to educate, motivate
and engage teaching faculty to adopt, implement and evaluate the use of new educational approaches, methods, tools and learning spaces, in addition to
disseminate the results broadly. Furthermore, Engage seeks to inform and enable policy makers and university management to successfully introduce
entrepreneurship into a broad range of contexts and disciplines. Outcomes:
- Courses, resources and tools for educators and scholars
- Courses for and in collaboration with educators within entrepreneurship and other disciplines
- Norwegian and international networks for knowledge and practice sharing
- Documentation and dissemination for international educators
1. Develop courses, resources and tools for educators and scholars. This group of projects consists of continued development of the content that could give
Engage an impact on educators - both within entrepreneurship and other disciplines. The activity aims to codify and make Engage’s results within research and
education accessible and communicable to educators. Key goals:
- Assembling and collecting educational approaches, tools and methods from educators and researchers within and outside of Engage
- Describing and communicating methods in a way that is informative, comprehensive and easy to use for educators
- Development of existing or new tools and methods in collaboration between educators and researchers, to address existing or new needs in education
- Use ‘tool development’ as a way to collaborate with and learn from educators and researchers within other disciplines
Dissemination: This group of projects will disseminate their results through online hubs, books and presentations. The next group of projects (number 2) will be
closely linked with these projects – the content developed here will form the basis of the courses in the next group of projects, that will disseminate the content
developed.
1.1. Co-author and promote books with
Developing books is a great way to assemble the knowledge within the centre and communicate to both
pedagogical approaches, methods and tools for
experienced and less experienced educators. It is also a good means to collaborate with educators and
faculty in all disciplines
researchers within other disciplines. Two books being planned (the latter already being developed) are:
(2021 – 2022, 2024 – 2026)
1. Teaching entrepreneurship in other disciplines – with exercises
2. Case teaching

Årsplan 2021 – satsingsområde Educators

17

24/21 SFU Engage - årsplan 2021 - 16/04477-5 SFU Engage - årsplan 2021 : Arsplan Engage Educators 2021 (002)

1.2. Continue to develop a digital resource hub
where tools and approaches are made available for
use, in addition to research and ‘insight notes’
(Ongoing – 2026)

1.3. Development of tools and modules for faculty
development and education, including modules for
educational qualification for university faculty
(Uniped) and entrepreneurship courses for PhD
students.
(Ongoing – 2022)
1.4. Development of physical learning spaces,
bridging educational institutions with authentic
situations
(2021 – 2024)

The Resource Hub is a tool to turn tacit knowledge, practice and experience into explicit tools and
methods. An online resource hub can give a more dynamic and iterative approach to new teaching tools
and methods, through learning and adapting to experiences from educators using them. The resources
could be accessed from either Engage’s website or hubs relevant to other disciplines, such as the
Norwegian national hub LOVU-banken (assembling new tools and methods for education within
healthcare disciplines). Resources could be in the form of descriptions, presentations, templates, videos
for educators or to use directly in education, digital or physical simulation tools. There will also be general
research-based inputs (videos, articles) on different challenges in educating, and suggestions on how to
group different smaller tools together, for instance in a course.
This activity bridges the gap between the tools developed through books and the resource hub, and
activity 2: Courses for and collaboration with Educators. The activity aims to understand what tools and
methods are relevant to different disciplines and how to promote the tools and methods in different
disciplines. The activity will be performed in close collaboration with educators within relevant
disciplines.

An important part of Engage’s educational framework is to bring authenticity into the entrepreneurship
education, giving the students experience with their profession. This project aims at implementing and
developing physical learning spaces used for entrepreneurship education. The learning spaces are
intended to give the students possibility to test out concepts, conduct interaction with stakeholders, and
experience uncertainty.
The spaces could be makerspaces, incubators, workshops, and this project will focus on utilising these
spaces in curricular activities, and furthermore document and disseminate the best practices.
1.5. Development of digital entrepreneurship
- Collecting experience from educators on ‘best practice’ methods in digital education, both from
education: Exercises, aids and tools to increase
educators within Engage and related networks.
interaction for digital education.
- Defining what tools and methods in the Resource Hub that fit with a future with digital education - both
(Ongoing – 2026)
for synchronous (‘live’) and asynchronous (‘on-demand’) activities.
- Developing digital support material and processes to enhance interaction between students and the
educator for digital education, in the shape of audio-visual content, digital simulations and games.
2. Courses for and collaboration with educators within entrepreneurship and other disciplines: An important way to develop education is to be in close
contact with educators themselves, and demonstrate how they could use new educational methods. This activity aims to facilitate and enhance educators’
adoption of tools and methods to stimulate students’ entrepreneurial mindset. Key goals:
- Courses with educators both within entrepreneurship and other disciplines, on how to develop their students’ entrepreneurial mindset
- Practice-oriented collaboration on new ways of teaching, physically and digitally
- Entrepreneurship education on the agenda: working with university leadership and policy makers to enhance understanding of what entrepreneurship
education really is, and aiding in implementation of new
- Interplay with Activity 1; using experience from practice to revise existing and develop new tools and methods
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Dissemination: This activity focuses on dissemination through direct contact with educators. However, the experiences and feedback from these courses and
collaborations will also be collected to disseminate knowledge about giving educator courses as a practice.
2.1. Courses / seminars for educators in other
disciplines
(2021 – 2026)

Giving courses for educators within other disciplines, starting with health professions and engineering
disciplines. These disciplines are currently working to implement ‘innovation and entrepreneurship’ as a
topic throughout their study programmes, and are eager to learn educational approaches from Engage.
Other examples are continuing courses on ‘Practical Project Work’ through the Experts in Teamwork
system, and courses that are general and open for interested educators from all disciplines. We will
explore doing these courses both physically and digitally, to increase the outreach and scalability of the
courses.
2.2. Courses / seminars on education for educators Giving practice-oriented courses and seminars on education for Entrepreneurship educators, starting
within entrepreneurship
with educators in Norway and the Nordics. As a starting point, these courses will be paired with courses
(Ongoing – 2026)
from Babson College, through our long-term collaboration.
2.3. Efforts to enhance understanding of
- Active collaboration with the two NTNU projects ‘Technology studies of the Future’ and ‘Social science
Entrepreneurship within university leaders and
and humanities studies of the future’. These projects will reform the educational goals and approaches in
policy makers
study programmes within their areas at NTNU, which will also have an impact on similar studies on other
(Ongoing – 2026)
universities and university colleges.
- Contribute in university strategic development of education, research and industry interaction at NTNU
and Nord university
- Collaborative efforts with entrepreneurship educators at other universities to underline the importance
of entrepreneurship as a discipline, and as an educational approach.
- Collaboration and meetings with university leaders to increase understanding of entrepreneurship
education and/or assist in building local university competence within entrepreneurship education
3. Establish and facilitate Norwegian and international networks for knowledge and practice sharing:
To facilitate collaboration and interaction with specific important research and practice groups, Engage has established and will continue to develop network
arenas where educational practices is the main topic. Key goals:
- Develop collaboration with both small and large research and practice groups within Entrepreneurship Education and related sub-topics.
- Foster arenas for knowledge-sharing to learn from other institutions
- Discuss common interests and topics of interest, both for research and practice
3.1. Global forum for Venture Creation
The global VCP (Venture Creation Programme) Forum was established by Engage, and will be further
Programmes
developed throughout the period. A VCP is a study programme where students are encouraged to start or
(Ongoing – 2026)
join a venture during their studies. Through the forum, knowledge about VCP education is developed and
shared, and the forum acts to both build a network and disseminate knowledge about such programmes.
3.2. Norwegian Forum for Entrepreneurship
The Norwegian Forum for Entrepreneurship Education was established by Engage in 2019, and aims to
Education
attract all educators within Entrepreneurship in Norway, big and small groups. The forum focuses on
(Ongoing – 2026)
education, both through practice and research, with a three-fold purpose for Engage: networking,
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dissemination of knowledge and possible future efforts to influence national policies on entrepreneurship
as a part of higher education.
3.3. ITS21: Scandinavian network for
interdisciplinary teamwork skills
(2020 – 2026)

ITS21 - the Scandinavian network for Interdisciplinary Teamwork Skills for the 21st century, puts the
emphasis on interdisciplinarity in teamwork as an educational approach. The network is organised jointly
by Engate and Experts in Teamwork. In the period to come, Engage will work to further strengthen the
connection between interdisciplinary teamwork and entrepreneurial skills and mindset throughout the
conference.

4. Documentation and dissemination:
While the Engage Educators as a focus area is dissemination in and of itself, the way of working could inspire other practitioners or researchers within
Entrepreneurship, to impact educators within their reach. This activity is our way to try to stimulate such activities, through sharing our experiences from
impacting educators. Key goals:
- Develop the way Engage communicate our goals and educational approaches, through continued iterations of the Engage Educational Framework
- Inspire third parties to learn from the Engage Educators focus area; for instance, to enable them to create impact on educators within their geographic or
disciplinary area.
- Ultimately increase the ‘multiplier factor’ on our outcome, to get a global and multidisciplinary reach.
4.1. Develop Engage’s Educational Framework
The Engage Educational Framework is developed as a tool to explain ‘what Engage is’ to stakeholders through practice-based and scientific approaches
especially educators. The Framework is therefore an important part of the content of the dissemination.
(2020 – 2026)
The Framework will be coupled with exercises and influenced by knowledge adopted through Educator
activities - a communicative tool needs to be adapted to fit the audience. This will be done both through
discussing the Framework from a research and practitioner lens.
4.2. Exchange and co-create knowledge with
To contribute with a broad, lasting effect both nationally and globally, Engage would need help from
national and international partners through copractitioners and researchers with similar goals, but different locations and angles. Engage therefore aims
hosting conferences, seminars and workshops
to spread knowledge about the activities and outcomes, to inspire others to do similar interventions with
(2022 – 2026)
researchers. Examples of such conferences are 3E, RENT, ITS21 and VCP Forum, as well as conferences
within other disciplines (such as health or engineering education), smaller collaborative seminars,
workshops and visitors to the centre.
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Plans for 2021
In 2021 Excited plans to finish the projects P1-P5 which have dominated the centre activities for the
period 2016-2021. The results from these five projects will be synthesized and packaged in a way
that can enhance dissemination. During 2020 we were able to employ two full-time researchers in
the centre, Tore Langeland who will mainly work with collection and analysis of data from student
information systems and learning management systems, and Gabrielle Hansen (started Jan
1st 2021), a pedagogy researcher with expertise in action research and coaching teachers in
educational innovation and improvement. This increase in personnel capacity will be essential both
for completing the “old” projects in style, and for evolving the centre to the structure it will have
2022-26, with 3 clusters as proposed in the midterm report.
This transition to 3 clusters will be well prepared already during 2021, so that we are ready to go full
speed with the new structure by January 2022. During the last half of 2021, we will organize several
Theory of Change workshops for these three clusters, involving students, university employees, and
external stakeholders. These workshops will define the Theory of Change for the clusters in much
more detail than we had in the midterm report, defining the outcomes to be pursued and
disseminated in Excited’s second funding period, specifying the rationale and indicators for these
outcomes, and ensure broad anchoring and enthusiasm for the goals of the centre.
In the following, we provide more detail about the plans of each current project for 2021.
P1. Informed Decisions

In 2021 P1 will work to consolidate the achieved results, making them available to a wider community,
to both researchers and practitioners. This requires packaging the learning resources developed so far
in a way that makes them easy to adopt for teachers. In addition, the results of the studies will be
prepared to be presented in scientific venues.
Teacher training will remain the main priority of P1. The project will continue the effort towards
promoting and improving in-service teacher training, through the cooperation with existing teacher
training courses, but also as direct interventions towards teachers. In addition, P1 will continue the
support to the training of pre-service teachers at NTNU (LUR program).
Depending on the evolving of the COVID-19 situation, P1 is aiming at conducting outreach activities
towards pupils, both directly in schools and in more informal contexts, for example as summer
schools. Studying ways of addressing the gender gap in IT will continue to be an area of interest,
especially through the cooperation with the Nord/Steinkjer NordPlus project “Girls just wanna have
fundamental IT-skills”.
Finally, P1 will investigate the transition to the second phase of Excited. This will require to identify
areas that can be integrated in the next phase and models to make them sustainable. In addition, we
will also consider possibilities to acquire other funding to continue some of the activities of P1 that will
no longer be relevant for Excited after 2021.
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P2. Projects of Becoming

In 2021 we will finish the systematic literature review about study behavior in CS education that was
initiated in 2020, the paper is currently undergoing revision for a major journal in computing
education.
The PhD project in P2, focusing on the first-year experience of CS students, will be finished in 2021,
with thesis delivery and defense. The project will generate a deeper understanding about the students’
trajectory through their study programmes, and the impact that the first-year experience has on their
study behavior and learning, and thus form an important basis for future improvements of the first
year not only in our own study programs but also elsewhere.
We will work further on the usage of feedback and formative assessment approaches that may scale
to large classes, including student peer assessment and self-assessment. The results from these
activities will be disseminated both as practical guidelines to other teachers who might like to try
something similar, and by means of academic papers. Especially for introductory programming, we are
also considering building huge question banks of auto-corrected code completion items (e.g., Parsons’
problems, fill-in-blanks, inline choice) that can be used both formatively – for student self-tests and as
a basis for discussions between the student and learning assistant – and summatively.
P3. Learning through Construction

The focus in 2021 will be on the outcomes “Increased knowledge, awareness and use of student
products and “Improved understanding of how LtC affects students’ interest and excitement for IT”.
We will continue to test the Showreel prototype in different courses, and will develop a pedagogical
model on how to use the prototype in a learning process. Several research articles based on this work
will be finalized during 2021.
The P3 PhD project on identity development in will be finalized in 2021, with a final seminar in
February, followed by a final journal article, the thesis and the defense.
We make special efforts to work with study program leaders and teachers of LtC courses to achieve
the currently delayed outcome G3 (cf. Figure 3). If time allows we will collect data on research-based
education in LtC courses through focus group interviews, and replicate the baseline study
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in LtC courses. We also plan to make a short course for students about project management in teambased learning, and a workshop for students on how to deal with «frustration» in team work. For
teachers, we plan to create a course on educational research and for study program coordinators
and course coordinators a workshop on constructive alignment in LtC-courses.
There will be a number of dissemination activities in 2021, finalizing a number of articles, including a
literature review on use of gamification tools in higher education, an industry experiment
of gamification, a study on the effect of virtual vs non-virtual backgrounds in digital environments, a
study on gamblification and a study on student-active learning through systematic literature
reviews. In addition, our newly employed researcher (Gabrielle Hansen), in a collaboration project
with the Learning Support Center at the NTNU, will be involved in giving pedagogical advice and
coaching to teachers on how to use rooms specifically made for student-active learning – rooms that
may be very interesting for LtC courses.
P4. Sharing and Diversity

The focus of P4 for 2021 will be to continue ongoing activities, and finish those that are specific to
the first period of the centre.
We continue extending and disseminating our knowledge on cross-campus teaching specifically and
online teaching more generally. If a more normal teaching situation returns during 2021, we will turn
our focus from pure online teaching to blended (partly on-campus, partly online) and hybrid (some
students on campus, some online) teaching, which are typical features of cross-campus teaching.
We will put our newly developed process model for cross-campus learning design to actual use – to
assess its qualities and to refine. The process model will be disseminated to teachers in the form
of practical guidance on how to use it, and to the academic community in terms of empirical
evaluations of its application.
We will continue working on tools for supporting students’ reflection and continuous selfassessment. This can be partly related to the effort in P5 on student e-portfolios. Another aspect of
tools for self-assessment is formative usage of auto-corrected questions, which will enable students
to practice and get immediate feedback anytime, anywhere.
Last but not least, we will focus on building more communities of practice within various sub-areas of
computing education, in addition to the current national CoP in game development education – and
facilitate active sharing of experiences and resources in these communities, to get concrete results
for outcome 4I (cf. Figure 4). Another instrument for quality improvement and sharing of
experience between teachers is peer guidance of teaching. In 2021, Excited will offer this to
teachers at IDI in collaboration with SEED. The guidance is meant as a formative tool for
development of teaching practice, focussing on empirical knowledge, peer collaboration and external
support. Reflection around own teaching practices is a central component, and the goal is to
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contribute to continuous development of the teaching practices in the department, fostering a
culture for education quality.
P5. Career Readiness

For P5, the focus will be on completing ongoing activities, plus packaging results more for
dissemination in a more targeted way. The survey among alumni, where we developed an improved
questionnaire in 2020, will be completed with data collection and analysis. The results will give
interesting insights into competence needs vs. the educational offering. At the same time, the
questionnaire instrument itself, and experience with conducting such a survey, may be possible to
disseminate more broadly, helping study programs in other departments which have less experience
in conducting such surveys.
Another study to be done in 2021 is an investigation of job advertisements for IT candidates in
Norway, looking at demand for various competences, including key sustainability competences.
Teaching assistants will be actively involved, doing much of the work. Data set expected to be
generated by Summer 2021.
This year we are organizers of NIKT (the Norwegian IT Conference) and plan to have an extra day
adjacent to the conference, with a full day workshop sponsored by Excited, in the area of computing
education, with topics that include computing education for sustainability. The shift towards
increased focus on sustainability will contribute to making Excited ready for phase 2, where
sustainability has been added to the centre’s vision and will be one of the topics investigated in
Cluster 1.
All in all, the Excited team is highly motivated to put in a strong effort in 2021, both in finalizing
and disseminating results of the current five projects, and to prepare our transition to our
structure for 2022-26 with three clusters and a stronger focus on sustainability in IT education.

