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Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
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GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 5. JUNI OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 5. juni 2018 og saksliste.
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Saksbehandler
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Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 11.
APRIL OG 03. MAI 2018
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 11. april og 03. mai
2018.

Vedlegg:
Protokoll UU 11. april 2018
Protokoll UU 03. mai 2018
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MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

11.04.2018 kl. 10:00-12:40
Skype
16/00945

Tilstede:

Hanne Solheim Hansen (leder, prorektor)
Marit Bjørnevik (medlem, prodekan FBA)
Egil Solli (medlem, prodekan FLU)
Hugo Nordseth (medlem, prodekan FSV)
Levi Gårdseth-Nesbakk (medlem, prodekan HHN)
Vilde Grini (Studentparlamentet)
Jan Georg Gulstad (Studentparlamentet)
Truls Skoglund Hammer (Studentparlamentet)

Møtende
varamedlemmer:

Unn Siri Olsen (vara FSH)

Forfall:

Tove Sagnes (medlem, prodekan FSH)
Karl Kristian Kroken (Studentparlamentet)
Tone Iren… (Studentparlamentet)
Alf Magne Jacobsen (hovedsekretær)

Andre:

Siri Gro Steinnes (medsaksbehandler, sak 34/2018)
Kevin Johansen (observatør, sak 34/2018)
Thorbjørn Aakre (saksbehandler, sak 37/2018)
Elin Sommerli (saksbehandler, sak 37/2018)
Trine Åsheim Bernhardsen (observatør, lokalt UU for FBA)
Ingrid Flægstad (observatør, lokalt UU for FLU)
Isabell Kibsgaard (observatør, lokalt UU for FSH)
Ellen Sirnes (observatør, lokalt UU for HHN)
Jan-Atle Toska (saksbehandler / studiedirektør)
Margrethe Mørkved Solli (saksbehandler / ass. studiedirektør)
Anne-Lovise Reiche (saksbehandler / sekretær UU)

Protokollfører:

Anne-Lovise Reiche

1

47/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 11. april 2018 - 16/00945-122 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 11. april og 03. mai 2018 : Protokoll Utdanningsutvalget 11.04

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
32/18

16/00945112

Godkjenning av innkalling til møte 11. april og saksliste

3

33/18

16/00945115

Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 27.
februar 2018

3

34/18

17/0381013

Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og
lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7

4

35/18

16/0117335

Forslag til felles mandat og retningslinjer for de lokale
utdanningsutvalg ved fakultetene

6

36/18 18/01158-1

Studieplaner og emnebeskrivelser på engelsk - avklaring av
ambisjonsnivå

7

37/18 17/03863-3

Rapportering av utdanningskvalitet

8

38/18 18/01277-1

KSS prosessbeskrivelse - Etablering og akkreditering av nytt
studieprogram

9

39/18 18/01296-1

Master- og bacheloroppgaver – innleveringsfrister

9

40/18 18/01297-1

Sensorveiledning - mal og saksflyt

10

41/18 18/01298-1

Oppfølging av plagiatkontroll og mistanke om plagiat

10

42/18 17/01714-4

Utdanningsseminar 2018

11

43/18 18/01193-2

Rekruttering av studenter - ønske om tidligere publisering
av studieinformasjon

12

Delstrategi internasjonalisering - innspillsrunde

12

44/18

16/0215218

Orienteringssaker

9/18

16/0215221

Studiebarometeret 2017 - Resultater og oppfølging

13

10/18

15/0264022

Nyhetsbrev fra UHR - februar 2018

13

2

47/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 11. april 2018 - 16/00945-122 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 11. april og 03. mai 2018 : Protokoll Utdanningsutvalget 11.04

Sted, 11.04.2018

møteleder

32/18 Godkjenning av innkalling til møte 11. april og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
11.04.2018

Saknr
32/18

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 11. april 2018 og saksliste.

Møtebehandling
Det ble stilt spørsmål om de to reakkrediteringssakene (Årsstudium i musikk og Bachelor i musikk,
faglærerutdanning), som opprinnelig skulle ettersendes, hvorfor disse ikke var på sakslista.
Utvalgsleder opplyste at sakene er returnert fakultetet for videre arbeid med selve
reakkrediteringssøknadene med ny oversendelse innen 30. juni (dvs samtidig som årets
reakkrediteringssaker). Det er ikke avdekket alvorlige kvalitetsbrister og det har derfor ingen
konsekvenser for opptak til programmene.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 11. april 2018 og saksliste.

33/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 27. februar
2018
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
11.04.2018

Saknr
33/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 27. februar 2018.
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Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 27. februar 2018.

34/18 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk
grunnskolelærerutdanning master 1-7
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
11.04.2018

Saknr
34/18

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler overfor rektor at Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning
master 1-7 deles opp til to studieprogrammer; henholdsvis Sørsamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 og Lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7.
2. Videre anbefaler Utdanningsutvalget at følgende ivaretas før saken sendes til rektor;
a. For å kunne starte opp Sørsamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 må
nødvendige tilsettinger innenfor fagområdet sørsamisk være på plass. Dette gjelder
tilsetting av Mikael Vinka eventuelt annen person i professor II stilling (dvs 20%
stilling) samt tilsetting av David Kroik eventuelt annen person i 100% stilling som
førsteamanuensis eller førstelektor i sørsamisk. Dersom tilsetting kun skjer i
professor II stilling, kan utdanningen starte opp med kun 30 studiepoeng sørsamisk. I
så fall forplikter Nord universitet seg til å supplere samlet kompetanse i sørsamisk
med 100% førsteamanuensis/førstelektor i god tid før tredje studieår starter opp, slik
at sørsamisk kan tilbys som masterfag.
b. For den enkelte fagperson må det gjøres konkret redegjørelse for relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet, herunder tidfestes. I tillegg må det begrunnes
hvordan denne kunnskapen holdes oppdatert eventuelt innhentes.
c. Nord universitet må søke Kunnskapsdepartementet om endring av opptaksforskrift
innen 15.april 2018, slik at krav til kunnskaper i lulesamisk språk er hjemlet i
forskriften.
d. Det bør vurderes hvorvidt det er tilstrekkelig grunnlag med 30 studiepoeng
henholdsvis sørsamisk eller lulesamisk dersom studenten ikke har dette som
førstespråk eller andrespråk.
e. Sammenhengen mellom emnets læringsutbytte, undervisnings-/ lærings- og
vurderingsform må begrunnes i egen tabell.
f.

Godkjente vurderingsformer må beskrives korrekt i henhold til rektorvedtak om
godkjente vurderingsformer.
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g. Det må beskrives hvordan fagmiljøet legger til rette for at studentene kan ta en aktiv
rolle i læringsprosessen.
h. For de aktuelle praksisveilederne ved skolene med henholdsvis sørsamisk og
lulesamisk, må det beskrives kompetanse og erfaring fra praksisfeltet

3. Det må inngås konkrete avtaler om internasjonal studentutveksling innen 30. juni 2018.

Møtebehandling
Saksbehandlerne presenterte saken. Observatør i saken, Kevin Johansen, påpekte at denne
lærerutdanningen bidrar til at de to språkene lever videre i stedet for å dø ut.
Punkt 1 i innstilling ble drøftet, herunder om det skulle åpnes for nærmere vurdering av forslaget.
Etter diskusjon landet utvalget på at det er riktig, både i forhold til dekkende navn for programmet og
vitnemål, å splitte til to programmer. Samtidig ble det også påpekt at etablering som ett program
blant annet var grunnet i pålegg om å redusere antall studieprogrammer.
Flere av representantene mente at kravet i punkt 3 i innstilling til vedtak var godt nok ivaretatt, og
kunne dermed bortfalle. Studieprogramansvarlig orienterte om at det allerede jobbes videre med å
konkretisere samarbeidsavtalene. Det ble stilt spørsmål om hvordan en kan ivareta situasjoner
dersom studenter blir forsinket i studieløpet, eksempelvis pga fødselspermisjon. Problemstillingen
har ikke vært belyst, men fakultetet mener at en slik situasjon skal kunne håndteres.

Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler overfor rektor at Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning
master 1-7 deles opp til to studieprogrammer; henholdsvis Sørsamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 og Lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7.
2. Videre anbefaler Utdanningsutvalget at følgende ivaretas før saken sendes til rektor;
a. For å kunne starte opp Sørsamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 må
nødvendige tilsettinger innenfor fagområdet sørsamisk være på plass. Dette gjelder
tilsetting av person i professor II stilling (dvs 20% stilling) samt tilsetting av person i
100% stilling som førsteamanuensis eller førstelektor i sørsamisk. Dersom tilsetting
kun skjer i professor II stilling, kan utdanningen starte opp med kun 30 studiepoeng
sørsamisk. I så fall forplikter Nord universitet seg til å supplere samlet kompetanse i
sørsamisk med 100% førsteamanuensis/førstelektor i god tid før tredje studieår
starter opp, slik at sørsamisk kan tilbys som masterfag.
b. For den enkelte fagperson må det gjøres konkret redegjørelse for relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet, herunder tidfestes. I tillegg må det begrunnes
hvordan denne kunnskapen holdes oppdatert eventuelt innhentes.
c. Nord universitet må søke Kunnskapsdepartementet om endring av opptaksforskrift
innen 15.april 2018, slik at krav til kunnskaper i lulesamisk språk er hjemlet i
forskriften.
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d. Det bør vurderes hvorvidt det er tilstrekkelig grunnlag med 30 studiepoeng
henholdsvis sørsamisk eller lulesamisk dersom studenten ikke har dette som
førstespråk eller andrespråk.
e. Sammenhengen mellom emnets læringsutbytte, undervisnings-/ lærings- og
vurderingsform må begrunnes i egen tabell.
f. Godkjente vurderingsformer må beskrives korrekt i henhold til rektorvedtak om
godkjente vurderingsformer.
g. Det må beskrives hvordan fagmiljøet legger til rette for at studentene kan ta en aktiv
rolle i læringsprosessen.
h. For de aktuelle praksisveilederne ved skolene med henholdsvis sørsamisk og
lulesamisk, må det beskrives kompetanse og erfaring fra praksisfeltet

35/18 Forslag til felles mandat og retningslinjer for de lokale
utdanningsutvalg ved fakultetene
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
11.04.2018

Saknr
35/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar forslag til felles mandat og retningslinjer for de lokale
utdanningsutvalg ved fakultetene.

Møtebehandling
Da fakultetene ble etablert ett år etter at fusjonene trådte i kraft ble det ikke utformet felles mandat
for fakultetenes lokale Utdanningsutvalg (UU). På møte i sentralt Utdanningsutvalg 27.02.2018 ble
felles mandat for de lokale UU etterspurt. Lokalt UU ved HHN og FSH har eget mandat vedtatt av
dekan, mens andre fakultet har mandat under utarbeidelse. Forslag til felles mandat ble presentert i
saken, bestående av § 1 virkeområde, § 2 mandat, § 3 saksområder og § 4 saksbehandling. Innholdet
framstår noe motstridende, eksempelvis § 1 sier at utvalget er rådgivende organ for dekan, mens § 3
gir oversikt over saker der utvalget fatter vedtak. Et konkret forslag var å ta bort «innstilling til
dekan» og «vedtak». FSV ønsker å benytte eget arbeidsutvalg i stedet for hele utvalget i noen saker,
eksempelvis akkreditering/reakkreditering. Utvalgets sammensetning vil variere noe mellom
fakultetene, der faggruppeledere og studieledere er medlemmer i stedet for
studieprogramansvarlige.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget ber om justert forslag til felles mandat for lokale Utdanningsutvalg til neste møte
(5. juni).
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36/18 Studieplaner og emnebeskrivelser på engelsk - avklaring av
ambisjonsnivå
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
11.04.2018

Saknr
36/18

Forslag til vedtak:
Prorektor for utdanning fastsetter retningslinjer for studieplaner og emnebeskrivelser på
engelsk ut fra diskusjon og innspill i Utdanningsutvalgets møte.

Møtebehandling
Universitetet i Nordland (UiN) ble tildelt ECTS Label (European Credit Transfer System) for perioden
2012 – 2015. Denne akkrediteringen dokumenterte høy kvalitet på engelskspråklig
studieinformasjon, og var viktig i universitetets satsing på internasjonalisering. Krav til denne
akkreditering var blant annet oversettelse av hele studiekatalogen til engelsk. Av ulike årsaker har EU
avviklet akkrediteringen. Det er behov for å avklare hvilket ambisjonsnivå Nord universitet skal legge
seg på i årene framover når det gjelder studieplaner og emnebeskrivelser på engelsk. Satsing på innog utveksling av studenter tilsier en videreføring av standarden fra ECTS Label, samtidig er dette
krevende. I saken ble utvalget invitert til å drøfte ulike alternativer med ulikt ambisjonsnivå.
Utvalgsleder påpekte at i tillegg til presenterte alternativer, må utvalget også drøfte hvorvidt
engelskspråklige studietilbud skal ha norsk beskrivelse.
Flere av representantene ønsket at det skulle være opp til fakultetene å avgjøre hvilke
studieprogram- og emnebeskrivelser som bør oversettes til engelsk. Samtidig ble det påpekt at dette
innebærer at universitetet ikke framstår enhetlig utad. Til slutt ble diskusjonen oppsummert slik;
hovedregelen er at alle studieprogrambeskrivelser skal finnes på norsk og engelsk, og
emnebeskrivelsene skal også fortrinnsvis finnes også på norsk og engelsk, men fakultetet gjør en
vurdering av behovet for engelsk og/eller norsk emnebeskrivelse. Studentene er opptatt av at også
alle emnebeskrivelser finnes på engelsk, da dette er nødvendig for de studentene som skal på
utveksling.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget ber om å få saken tilbake til neste møte.
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37/18 Rapportering av utdanningskvalitet
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
11.04.2018

Saknr
37/18

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget vedtar framlagte forslag til rapporteringsmaler, med de
endringer som framkom i møtet.
2. Utdanningsutvalget ber fakultetene selv avgjøre hvilke emne- og
studieprogramrapporter som skal skrives og inngå i fakultetets kvalitetsrapport ut
over de vitnemålsgivende utdanningene.
3. Utdanningsutvalget vedtar utkast til årshjul for rapportering

Møtebehandling
Saksbehandlerne orienterte om saken. NOKUT vurderer institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid
etter Studietilsynsforskriftens § 4-1. Styret ønsker at kvalitetsrapporten (rektors rapport) struktureres
i tråd med denne, jamfør styresak 137/2017. Forslag til ulike rapporter fulgte som vedlegg til saken,
og ble gjennomgått og diskutert av utvalget.
Om emnerapporten; Det var en del diskusjon om den fremlagte rapportmalen, der arbeidsomfang
var det gjennomgående tema. Utvalget oppsummerte at fakultetene har ansvar for å sikrer at det
gjennomføres emneevalueringer i alle emner, at studentene informeres om oppsummering av
evalueringen og at studieprogramansvarlige gjøres kjent med resultatene fra emneevalueringene.
Fakultetene kan bruke de malene som oppleves mest hensiktsmessige for å sikre både god dialog
med studentene og dokumentasjon på at evalueringene er gjennomført. De
fakultetene/fagmiljø/emner som ikke allerede har et godt fungerende system, kan benytte seg av
den malen som ble presentert i møtet.
Om programrapporten; I denne inngår å svare på alle akkrediteringskrav for studieprogrammet og
dets fagmiljø. Dette er en meget stor jobb dersom kravene skal besvares på en god måte. Og hvis det
ikke legges arbeid i å svare på kravene vil rapporten ikke være verdt noe. Det ble påpekt at alle
studieprogram skal reakkrediteres hvert 7. år, og det framstår som urimelig i tillegg å svare på alle
akkrediteringskrav for alle studieprogram hvert eneste år. Samtidig er det tenkt at fakultetene har
oversikt over studieprogrammene sine, og er kjent med status på de ulike akkrediteringskrav
eksempelvis om det er mangler i fagmiljøet for et studieprogram. Utvalget oppsummerte diskusjon
om programrapporten med at framlagte forslag er for krevende å rapportere ut fra.
Om fakultetsrapporten: Det ble stilt spørsmål om hvorfor denne øker i omfang (i fjor to spørsmål å
besvare, som er økt til syv spørsmål). Økningen skyldes at rapporten bevisst var forenklet i fjor.
Avslutningsvis ble det påpekt viktigheten av å rapportere og dermed dokumentere aktivitet, og at
styret ønsker noe detaljert informasjon. Omfanget på rapportering bør ikke medføre mindre tid til
selve kvalitetsarbeidet. Nytt forslag til maler må tas som postsak, og prorektor/utvalgets leder bør ha
fullmakt til å ta endelig beslutning etter ny postsak.

Votering
Enstemmig
8
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Vedtak
1. Utdanningsutvalget ber om justert forslag til rapporteringsmaler som egen postsak før neste
møte i utvalget.
2. Utdanningsutvalget ber fakultetene selv avgjøre hvilke emne- og studieprogramrapporter som
skal skrives og inngå i fakultetets kvalitetsrapport ut over de vitnemålsgivende utdanningene.
3. Utdanningsutvalget vedtar utkast til årshjul for rapportering.

38/18 KSS prosessbeskrivelse - Etablering og akkreditering av nytt
studieprogram
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
11.04.2018

Saknr
38/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget støtter forslag til KSS prosessbeskrivelse for etablering og akkreditering
av nytt studieprogram, med de innspill til endringer som framkom i møtet.

Møtebehandling
Saken ble tatt av sakskartet pga tidsmangel.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget behandler saken på neste møte, den 5. juni 2018.

39/18 Master- og bacheloroppgaver – innleveringsfrister
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
11.04.2018

Saknr
39/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget gir tilslutning til at det skal være felles faste frister for innlevering av
master- og bacheloropgaver, samt at det ikke skal gis individuelle frister eller utsettelser.
Utdanningsutvalget gir tilslutning til de foreslåtte frister for bacheloroppgaver og alternativ
nr 1/2 for masteroppgaver.

Møtebehandling
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Saken ble tatt av sakskartet pga tidsmangel. Fakultetene burde fått gi sitt synspunkt før saken legges
fram for sentralt Utdanningsutvalg.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget behandler saken på neste møte, den 5. juni 2018, alternativt som postsak før
dette tidspunkt.

40/18 Sensorveiledning - mal og saksflyt
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
11.04.2018

Saknr
40/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber studiedirektør utarbeide nærmere rutiner knyttet til
sensorveiledninger med bakgrunn i saksfremlegget og ta utgangspunkt i foreslåtte saksflyt
med alternativ A/B i punkt 2. Malen for sensorveiledning tas i bruk for alle eksamener ved
Nord umiddelbart.

Møtebehandling
Saken ble tatt av sakskartet pga tidsmangel. Fakultetene burde fått gi sitt synspunkt før saken legges
fram for sentralt Utdanningsutvalg.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget behandler saken på neste møte, den 5. juni 2018, alternativt som postsak før
dette tidspunkt.

41/18 Oppfølging av plagiatkontroll og mistanke om plagiat
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
11.04.2018

Forslag til vedtak:
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Saknr
41/18
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Utdanningsutvalget ber studiedirektør utarbeide nærmere rutiner og retningslinjer for
oppfølging av plagiatkontroll og mistanke om plagiat med bakgrunn i saksfremlegget og ta
utgangspunkt i foreslåtte saksflyt med alternativ 1 A/B, 2 A/B og 3 A/B

Møtebehandling
Saken ble tatt av sakskartet pga tidsmangel. Fakultetene burde fått gi sitt synspunkt før saken legges
fram for sentralt Utdanningsutvalg.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget behandler saken på neste møte, den 5. juni 2018, alternativt som postsak før
dette tidspunkt.

42/18 Utdanningsseminar 2018
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
11.04.2018

Saknr
42/18

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget vedtar at det årlige utdanningsseminaret avholdes 16 og 17
oktober 2018 i Mosjøen.
2. Utdanningsutvalget utnevner en programkomitè for utdanningsseminaret.

Møtebehandling
Prorektor inviterer årlig til Utdanningsseminar for studieprogramansvarlige. Seminaret har hittil vært
arrangert 2 dager i Mosjøen på høsten. Foreslåtte dato ble diskutert, passer dessverre ikke for alle
prodekanene. Utvalget støtter forslaget om programkomité. FLU bidrar med én representant, mens
FSV og FSH kanskje kan bidra. Fra Studieavdelingen deltar rådgiver Thorbjørn Aakre og seniorrådgiver
Anne-Lovise Reiche i komiteen. Det ble stilt spørsmål om seminaret alltid må være i Mosjøen. Ikke
nødvendig, men i alle fall også dette året. Utvalget drøftet kort tema for seminaret og kom med
følgende forslag i tillegg til det som er oppgitt i saksframlegget; forberedelse til NOKUT-besøk i 2019,
digitalisering av utdanning, meritteringsordninger samt UiBs nasjonale nettverk for «Studenters
suksess i høyere utdanning» (handler om frafall og gjennomføring). Forslag til deltakere i
programkomiteen oversendes sekretær i UU.

Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget vedtar at det årlige utdanningsseminaret avholdes 16. og 17. oktober 2018
i Mosjøen.
2. Utdanningsutvalget utnevner en programkomité for utdanningsseminaret.
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43/18 Rekruttering av studenter - ønske om tidligere publisering av
studieinformasjon
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
11.04.2018

Saknr
43/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget er positiv til framskynding av publiseringsfrist for studieinfo på
universitets websider, der ny frist innføres for studieåret 2019-2020.

Møtebehandling
Utvalgsleder refererte til et møte med Kommunikasjonsenheten 10.04.2018. Enheten ønsker å
gjennomføre en diskusjon og høring sammen med fakultetene før saken legges fram for utvalget.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget behandler saken på neste møte, den 5. juni 2018.

44/18 Delstrategi internasjonalisering - innspillsrunde
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
11.04.2018

Saknr
44/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar delstrategi internasjonalisering til orientering og ber om at de innspill
som er fremkommet i møtet blir inkludert i det videre arbeidet med delstrategien.

Møtebehandling
Utvalgsleder gikk gjennom presentasjon. Saken skal behandles av styret i juni. Fakultetene har frist
10. mai for å melde innspill. Strategien skal inneholde både utdanning og forskning. Målet for
utveksling betyr 400 studenter for Nord universitet hvert år. For å øke andelen på innveksling, bør
flere studieprogrammer og emner undervises på engelsk, flere joint degrees (internasjonale
samarbeidsgrader). Utvalgsleder er særlig opptatt av at fakultetene melder tilbake forslag om gode
tiltak.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget tar delstrategi internasjonalisering til orientering og ber om at de innspill
som er fremkommet i møtet blir inkludert i det videre arbeidet med delstrategien.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

9/18

16/02152-21

Studiebarometeret 2017 - Resultater og oppfølging

10/18

15/02640-22

Nyhetsbrev fra UHR - februar 2018

Orienteringssaker:
OS 9/18 Studiebarometeret 2017 – Resultater og oppfølging
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar presentasjon fra styresak 27/18 Studiebarometeret 2017 – resultater
og oppfølging til orientering.
Vedtak:
Utdanningsutvalget tar presentasjon fra styresak 27/18 Studiebarometeret 2017 – resultater
og oppfølging til orientering.

OS 10/18 Nyhetsbrev fra UHR – februar 2018
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar nyhetsbrev fra uhr – februar 2018 til orientering
Vedtak:
Utdanningsutvalget tar nyhetsbrev fra uhr – februar 2018 til orientering
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Dato:
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Tilstede:
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45/18 Rapportering av utdanningskvalitet, justert
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
03.05.2018

Saknr
45/18

Forslag til vedtak:
1. Prorektor for utdanning gis fullmakt til å ferdigstille rapporteringsmalene på
bakgrunn av innspill fra utvalget.

Møtebehandling
Tekst i innkalling sendt til medlemmene av utvalget:
Vedlagt sak 45/18 Rapportering av utdanningskvalitet, justert. Dersom noen har innsigelser
til forslag til vedtak, eller innspill til saken, ber vi om tilbakemelding om dette på e-post til
undertegnede senest innen 08.05.2018 kl. 12.00. Dersom ingen innsigelser til vedtak,
ferdigstilles saken med eventuelle innspill fra utvalget.
Ved utløpet av fristen var det ikke kommet inn noen innsigelser til forslag til vedtak, men
følgende innspill til saken er mottatt innen fristen:
Levi og jeg har gått gjennom saken og Handelshøgskolen har følgende kommentarer til
malene:
Emnerapport
Ingen kommentarer utover det HHN ytrer i møtet. HHN kommer ikke til å legge opp til en
arbeidsflyt der dette skjemaet benyttes. Handelshøgskolen kommer til å vedta et
evalueringssystem som er i tråd med føringene gitt i Nord sitt KSS, men med noe mer
detaljer. Lokalt utdanningsutvalg kommer til å vedta en mal som skal benyttes i
gjennomføringen av alle evalueringene ved HHN. Vi ønsker å få inn evalueringen som er
gjennomført skriftlig med emneansvarliges kommentarer, og ikke kun emneansvarliges
gjengivelse av gjennomført evaluering.
Studieprogramrapport
Punkt 1 – ok
Punkt 2 – dette punktet mener vi skal fjernes fra rapporten. Programansvarlig kan umulig
gjøre en korrekt vurdering av alle disse punktene uten et omfattende datagrunnlag (de ikke
vil ha). Det vil bli mye sysnsing og da fra perspektivet til en som ikke ønsker å henge ut sitt
eget program. Vi er redd det mer legger opp til kamuflering av problemområder enn aktivt
forbedringsarbeid. Disse punktene gjennomgås grundig i reakkrediteringsarbeidet, og man
kan ikke bare ta en hurtig light-vurdering for at det skal framstå som om vi har kontroll.
Punkt 3 – ok
Punkt 4 – ok (bra fokus!)
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Punkt 5 – Vi forutsetter at fakultetene vil få tilgjengeliggjort tallmateriale i forkant av at
rapporten skal skrives, ikke minst for å få sammenlignbare rapporter på tvers av fakultetene.
Punkt a, b og c er i tilfelle ok. Punkt d og e vil ikke nødvendigvis gi et korrekt bilde, da dette
vil være avhengig av svarprosent og antall respondenter.
Fakultetsrapport
Alle spørsmål er ok. Her ser vi nødvendigheten av spørsmål 3, som også er vinklet
annerledes her enn i programrapporten. Det er fokus på prosessen og ikke en komplett
kartlegging av status quo.
Vi forutsetter igjen at tallene som skal benyttes i punkt 4 tilgjenggeliggjøres for fakultetet.
Med vennlig hilsen
Ellen Sirnes
Seniorrådgiver // Handelshøgskolen
Vi har to kommentarer til rapporteringsmalene.
1. For rapportering på fem utvalgte kvalitetsindikatorer, 5abc i studieprogramrapporten
og 4abc i fakultetsrapporten, må administrasjonen legge fram relevant og oppdatert
statistikk for gradsgivende studieprogram. Det er ikke hensiktsmessig at en rekke
studieprogramansvarlige hver for seg skal bruke tid på å finne relevante data for
disse spørsmålene, men vi skal forvente at de kan kommentere utviklingen og
presentere forbedringstiltak.
2. Fakultetsrapportens punk1. Styret/rektor har gitt melding om at det er Nord’s
strategiske plan og tilhørende fakultetsvise handlingsplaner som gjelder for
virksomhetsområdene. Da bør vel fakultetene i hovedsak rapportere på oppfølging
av handlingsplanene for utdanningskvalitet?
Mvh.
Hugo Nordseth, prodekan ved FSV
Geir Magne Tveide, fakultetsdirektør ved FSV
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Prorektor for utdanning gis fullmakt til å ferdigstille rapporteringsmalene på
bakgrunn av innspill fra utvalget.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/01297-1
Hanne Solheim Hansen
Brynjar Jørstad

Saksgang

Møtedato
11.04.2018

SENSORVEILEDNING - MAL OG SAKSFLYT
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber studiedirektør utarbeide nærmere rutiner knyttet til
sensorveiledninger med bakgrunn i saksfremlegget og ta utgangspunkt i foreslåtte saksflyt
med alternativ A eller B i punkt 2. Malen for sensorveiledning tas i bruk for alle eksamener
ved Nord umiddelbart.
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Sammendrag
Det skal utarbeides sensorveiledning for alle eksamener ved Nord universitet. Det er derfor
behov for felles mal for sensorveiledninger og felles rutiner for handtering av dette. Vedlagt
er forslag til mal. Saksfremstillingen gir to alternative forslag for saksflyt som
utdanningsutvalget bes tas stilling til.
Saken ble fremmet til forrige UU-møte, men ble utsatt grunnet lite tid. Det var også fremmet
ønske om at saken skulle på høring til fakultetene. Vedlagt er høringsuttalelsene.
Saksframstilling
Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet har bestemt at det skal utarbeides sensorveiledning for alle
eksamener for å sikre at de involverte sensorene (inkludert klagesensorer ved klage på
karakter) foretar sine vurderinger av eksamensprestasjonene ut fra de samme kriteriene, så
langt det er mulig. Fra tidspunkt for sensur når karakterer er klare, skal sensorveiledning
være tilgjengelig for studentene.
Gode sensorveiledninger kan også bidra til mindre forsinket sensur og at studenter i større
grad kan forstå karakteren de får på en gitt eksamen.
Nord universitet har dette regulert i forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet §
10-3(2)
«Det skal utarbeides sensorveiledning for alle eksamener. Sensorveiledningen skal være
tilgjengelig for sensorene i forbindelse med sensur. Sensorveiledningen gjøres tilgjengelig for
studentene for gjennomsyn etter at resultatet av sensuren er kunngjort»
Det er behov for en mal for innholdet i sensorveiledningen og rutiner for hvordan dette skal
handteres. Studiedirektør nedsatte en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide forslag
om følgende:
 Rutiner og prosesser knyttet til håndtering av sensorveiledning i planlegging og
gjennomføring av eksamen og sensur, herunder samspill fakultet/Eksamensenheten.
 Utforming av veiledende mal for sensorveiledninger.
 Opplegg for publisering og kjentgjøring av sensorveiledninger for studentene.
 Andre viktige forhold.
Arbeidsgruppen besto av to deltakere fra Eksamen og vitnemål (Ina Sivertsen og Brynjar
Jørstad) utpekt av enhetens leder Brynjar Jørstad. Disse sørger for framdrift og har
sekretariatsansvar. Fra fakultetene deltok to representanter fra fagsiden og to fra
administrasjonen:
Terje Josefsen – førsteamanuensis FBA
Grethe Bøgh Næss – førstelektor i sykepleie FSH
Sølvi Skipnes – førstekonsulent FSH
Ragnhild Jonassen Storå – førstekonsulent FSV
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Arbeidsgruppen har laget forslag til mal for sensorveiledning som er vedlagt. I tillegg er det
diskutert rutiner og prosesser og opplegg for publisering av sensorveiledninger for
studenter.

Drøfting
Malen for sensorveiledning er gjort generell slik at den skal kunne passe til alle type
vurderinger. Den gir en oversikt over hva som bør være med og har en forside som skal
kunne skille den fra en eksamensoppgave slik at disse ikke blir forvekslet ved at
sensorveiledning blir levert ut til studentene ved eksamensstart slik enkelte universiteter har
gjort et par ganger.
I arbeidet med rutiner for og prosesser knyttet til håndtering av sensorveiledning har
arbeidsgruppen ikke blitt helt enig om hvem som skal ansvar for de ulike delprosesser på alle
områder. Det var noe uenighet i gruppa om hvem som skal gjøre sensorveiledningen
tilgjengelig for sensorer på eksamener som går utenom Inspera. Gruppa er delt mellom å
synes at denne oppgaven, og purring på sensorveiledninger som ikke foreligger, bør ligge til
eksamenskontoret, og å synes at denne oppgaven bør løses nært de vitenskapelige ansatte
som skal utforme og bruke veiledningen, altså på fakultet. Under er derfor to alternative
forslag for punkt 2 (2A og 2B) som utdanningsutvalget bes tas stilling til.
Ved vurdering av rutiner og prosesser har arbeidsgruppen hatt fokus på effektivitet og at det
skal være så enkelt som mulig for de involverte å vite hvem som har ansvar for hva.
Forslag saksflyt sensorveiledning
1. Lage sensorveiledning
Gjøres av den/de som lager oppgavesettet til den aktuelle eksamen. Bør gjøres
samtidig med at oppgaven lages. Felles mal for sensorveiledning ved Nord universitet
brukes.
2. A: Gjøre sensorveiledning tilgjengelig for sensorer
- Inspera-eksamener: Emneansvarlig har ansvar for at sensorveiledning blir lastet
opp i Inspera. Dette kan bare gjøres av noen som har sensorrolle på aktuell
eksamen, etter at eksamen er aktivert av eksamenskontoret.
- Andre eksamener (Skoleeksamener utenfor Inspera, muntlig-/praktiske
eksamener mm): Emneansvarlig har ansvar for at sensorveil er tilgjengelig for
sensorene.
B: Gjøre sensorveiledning tilgjengelig for sensorer
- Inspera-eksamener: Emneansvarlig har ansvar for at sensorveiledning blir lastet
opp i Inspera. Dette kan bare gjøres av noen som har sensorrolle på aktuell
eksamen, etter at eksamen er aktivert av eksamenskontoret.
- Andre eksamener (Skoleeksamener utenfor Inspera, muntlig-/praktiske
eksamener mm): Eksamenskontoret har ansvar for at sensorveiledning er
tilgjengelig for sensorene.
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3. Gjøre sensorveiledning for skriftlige eksamener tilgjengelig for eksamenskontoret
- Inspera-eksamener: Eksamenskontoret henter sensorveiledningen i Inspera
- Eksamen med penn og papir: Sensorveiledning sendes eksamenskontoret
samtidig med eksamensoppgaven senest 2 uker før eksamen.
4. Gjøre sensorveiledning tilgjengelig for kandidatene
- Emneansvarlig laster opp sensorveil i Canvas. Lastes opp på emnerom som blir
opprettet for hvert semester. Det er mulig å sette inn fra- og tildato dersom en
ønsker at dokumentet skal være tilgjengelig kun i en begrenset periode. Dersom
en vil at dokumentet også skal være tilgjengelig for senere kull kan rommet
kopieres. Kandidaten har tilgang til rommet i Canvas så lenge de er studenter hos
oss.
Kommentarer til høringsuttalelsene fra fakultetene:
Det kom svar fra tre fakulteter på de tre sakene som ble sendt på høring. FSV og FLU har ikke
besvart høringen.
HHN: Støtter alternativ 2A. De har også noen kommentarer til innholdet i malen for
sensorveiledning. Malen er kun veiledende slik at den må tilpasses den enkelte eksamen og
vi anser dermed at HHN sine innspill i hovedsak ivaretas. Under punkt 3 mener de at
sensorveiledning først skal sendes inn samtidig med sensuren, da det kan komme endringer
underveis. Vårt standpunkt er at sensorveiledningen må leveres samtidig med
eksamenssettet slik at det ikke blir flere frister og prosesser å forholde seg til. Samtidig bør
det ikke skje endringer i en sensorveiledning etter sensur er startet. Da bør det i så fall
komme som et vedlegg slik at det er tydelig for studenter, sensorer og klagesensorer hvilke
vurderinger som er gjort.
FSH: Det kan se ut som FSH støtter alternativ 2A. De kommenterer også at det ikke alltid er
emneansvarlig som har sensorrolle og således tilgang til Inspera og at oppgaven med å legge
sensorveiledning i Inspera derfor bør tilfalle flere. Vår kommentar til dette er at det blir opp
til fakultetene og fordele arbeidet på best mulig måte, men at det er fornuftig at ansvaret er
tydelig plassert og det er emneansvarlig som har ansvaret for at det blir gjort av noen.
FBA: Vurderte saken i lokalt UU men hadde ingen spesielle kommentarer
Vedlegg:
Mal for sensorveiledning
Høring HHN
Høring FSH
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Sensorveiledning Side 1 av 2

SENSORVEILEDNING
Fakultet:
Emnekode og emnenavn:
Emneansvarlig:
Dato/tid:
Karakter:

Fyll inn karaktertype A-F, eller bestått/ ikke bestått.

Antall sider:

#

NB! Sensorveiledning settes inn på side 2 og evt påfølgende sider.
Det skal foreligge skriftlige sensorveiledninger for bedømmelsen av alle eksamener ved Nord
universitet, jf. forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 10-3(2)
Sensorveiledningene skal bidra til å sikre institusjonens plikt til faglig forsvarlig og upartisk
prøving, samt til å sikre det faglige nivået ved studiet, jf. UH-loven § 3-9 (1).
Sensorveiledning utarbeides av den/de som lager oppgavesettet til den aktuelle eksamen og
utarbeides samtidig med eksamensoppgaven.
Sensorveiledningene skal være tilgjengelige for studentene når sensur foreligger, jf. UH-loven
§ 5-3 (3).
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Sensorveiledning Side 2 av 2

Sensorveiledning – veiledende mal for innhold










Overordnede kriterier for vurdering: Læringsutbyttebeskrivelser og/eller vurderingskriterier
satt for den enkelte eksamen (f.eks praktisk eksamen/muntlig eksamen, bachelormasteroppgaver og andre større oppgaver)
Generelle karakterbeskrivelser for UH-sektoren (6. august 2004),
http://www.uhr.no/documents/Karaktersystemet_generelle_kvalitative_beskrivelser.pdf
evt. fagspesifikke karakterbeskrivelser der det finnes, jf UHR
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/karaktersystem_og_retningslin
jer , eller beskrivelse av krav til bestått/ikke bestått karakter (avhengig av karakteruttrykk
for den enkelte eksamen)
Relevant pensum for eksamenssettet. Ved konkrete spørsmål oppgis pensumreferanse til
det enkelte spørsmål
Forventninger til besvarelse. Ved eksamener med flere konkrete spørsmål beskrives
forventninger til hva som gir full uttelling på det enkelte spørsmål, evt. hva som forventes for
bestått besvarelse. Spørsmålsstillingen vil avgjøre hvor konkret sensorveiledningen kan
utformes. Hvis det brukes poenggiving som hjelpemiddel i vurderingen, beskrives i grove
trekk hvordan poengene fordeles.
Bruk av faglig skjønn – helhetlig vurdering bør presiseres, opp mot generelle karakteruttrykk
og/eller vurderingskriterier for den aktuelle eksamenen
Andre forhold av betydning for vurdering. (F.eks. hvis oppgaver skal vektes ulikt, hvis noe av
pensum er mindre vektlagt enn andre deler, evt. plagiatkontroll m.m.)
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Tilsvar på 3 saker som skal behandles i sentralt utdanningsutvalg.
Viser til epost fra Brynjar Jørstad datert 3. mai og har følgende tilbakemeldinger til de tre
høringsnotatene:
1. Master- og bacheloroppgaver – innleveringsfrister
2. Sensorveiledning – mal og saksflyt
3. Oppfølging av plagiatkontroll og mistanke om plagiat
Vi beklager at tilbakemeldingen kommer noe sent.

1. Master- og bacheloroppgaver - innleveringsfrister
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ser at det vil være store fordeler med samkjøring av frister
for bachelor- og masteroppgaver både med hensyn på studenter, administrasjon og faglige ansatte.
Organiseringen med to ordinære frister vil være hensiktsmessig for å ivareta studenter som ikke
rekker å levere til normert frist, sørge for at studentene ikke må vente uhensiktsmessig lenge på
vitnemål og sikre mer effektiv ressursbruk.
Det vil være hensiktsmessig å ha felles innleveringsdatoer for masteroppgaver og bacheloroppgaver,
og da er 15. november og 15. mai mest hensiktsmessig. For utdanninger med praksis og spesielle
behov så bør det likevel være mulig å avvike fra disse datoene, men ved ny studieplan vil vi kunne
innrette oss etter felles frister.
Ved flere av studiene ved Fakultet for sykepleie er det stor grad av praksis som gjør det utfordrende å
forholde seg til de fristene som er skissert opp. Ved Farmasiutdanningen er bacheloroppgaven av de
få emnene hvor det er mulig for inn- og utveksling av studenter, og spesielt da i et omfang som
utløser eksempelvis Erasmus+-midler. Denne muligheten henger sammen med tidspunkt for
gjennomføring av både emnet og innlevering.
En merknad til saksframstillinga: «Hovedregelen for alle typer vurderingsformer er at det tilbys en
ordinær og en ny eksamen i et emne hvert studieår. Unntak er studier med progresjonskrav, hvor
eksamen kan avvikles flere ganger i løpet av studieåret.» Dette er ikke i samsvar med Forskrift om
studier og eksamen ved Nord Universitet, §7-3, ledd 3 og 4:
3. Ny eksamen arrangeres normalt i påfølgende semester. Det arrangeres normalt kun én ny
eksamen i perioden mellom to ordinære eksamener.
4. Dersom det i studieplanen er krav om at et spesifikt emne/eksamen er bestått for videre
studieprogresjon, vil ny eksamen arrangeres før, eller i forbindelse med oppstart av,
påfølgende semester.

2. Sensorveiledning - mal og saksflyt

Det beskrives at emneansvarlig har ansvar for at sensorveiledning blir lastet opp i Inspera.
Dette kan bare gjøres av noen som har sensorrolle på aktuell eksamen, etter at eksamen er
aktivert av eksamenskontoret. Da det ikke alltid er emneansvarlig som har sensorrolle på
eksamen bør denne oppgaven tilfalle flere personer/roller.
Videre beskrives det at emneansvarlig har ansvar for at sensorveiledning er tilgjengelig for
sensorene.» Det bør lages gode rutiner på hvordan dette gjøres, bla med informasjon om:
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Hvor emneansvarlige får informasjon om hvem som er sensorer, både interne og
eksterne sensorer
Hvor skal emneansvarlig legge ut sensorveiledning eller gjøre sensorveiledning
tilgjengelig for sensorer

3. Oppfølging av plagiatkontroll og mistanke om plagiat
FSH støtter at det utarbeides fellers rutiner og retningslinjer for oppfølging av plagiatkontroll og
mistanke om plagiat. Fakultetet mener at sensor har første ansvaret for å sjekke plagiat. Dersom det
er mistanke om plagiat og det blir videre saksgang til klagenemda bør administrasjonen ved
fakultetet kobles på tidligst mulig, og også delta i samtale med studentene.
Når det gjelder oppfølging av fusk så mener FSH at det er viktig at det er eksamenskontoret som er
«den førende part» i første del av saksbehandlingen, da det oftest er
eksamensvakt/eksamenskontoret som avdekker fusk. Det er likevel viktig at fakultetets
administrasjon følger opp saken, og er med i dialogen med studenten fra første stund. Fakultetets
administrasjon vil også være de som har kontakt med fagmiljø/sensor og følger opp saken mot evt.
klagenemdsbehandling.
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Tilbakemelding fra HHN - Sensorveiledninger ved Nord universitet
Etter at saken ble utsatt i Utdanningsutvalget ved Nord, valgte HHN å behandle saken i lokalt
utdanningsutvalg. I tillegg har saken vært diskutert på et felles administrasjonsseminar for HHN.
Innspill til foreslått saksflyt:
Punkt 1, lage sensorveiledning, framstår som fornuftig, men fakultetet har innspill til mal som skal
benyttes (se nederst).
HHN mener at under punkt 2, tilgjengeliggjøring av sensorveiledning for sensorer, er alternativ A det
beste, at det ivaretas av emneansvarlig (og ikke av eksamenskontoret, som er alternativ B). Dermed
sikrer man at nyeste versjon benyttes.
Fakultetet mener at punkt 3, tilgjengeliggjøring for eksamenskontoret, må endres til at
sensorveiledning sendes inn samtidig med sensuren og ikke to uker før eksamen. Dermed sikrer man
at endelig versjon sendes inn, og man unngår også fare for at veiledning og oppgave forveksles og at
veiledningen ved en feil tilgjengeliggjøres for studentene. Dersom veiledningen justeres noe under
sensur (noe det til tider er behov for), sikrer man også at det er siste versjon som formidles, også ved
en eventuell klagesensur. Ved innsending av sensorveiledning bør samme system som sensur
benyttes. Det vil si sendes sensuren via Inspera, lastes også sensorveiledningen opp der, og er det
avviklinger utenom inspera, sendes sensorveiledning samtidig med sensuren på gjeldene måte.
Under punkt 4, tilgjengeliggjøring for kandidatene, bør det legges til at løsningsforslaget publiseres
når sensuren foreligger. Handelshøgskolen mener det er fornuftig slik det står beskrevet at
emneansvarlig selv tilgjengeliggjør sensorveiledningen for studenten via Canvas.
Når en arbeidsflyt vedtas, er det også viktig at den er anpasset de ulike systemene i arbeidsflyten.
Det vil si, om man bestemmer at sensorveiledning og sensur sendes inn samtidig i inspera, må det
være mulig å laste opp sensorveiledning i Inspera etter at eksamen er gjennomført. Dersom man
tenker å fortsette med praksis om sensurlister på e-post for sensur som ikke håndteres i Inspera, må
det være mulig å sende inn sensorveiledning samtidig til samme mottaker. Det vil si, det må ikke
opprettes en rekke separate arbeidsflyter. Fakultetet mener også man bør vurdere å innføre sensur i
fagpersonweb for all sensur som ikke håndteres gjennom inspera, da forutsatt at også
sensorveiledning kan håndteres i samme arbeidsflyt.

Innspill til mal:
Mal for sensorveiledning framstår som svært omfattende, da spesielt på punkter som ikke
omhandler selve svarene på spørsmål gitt under eksamen. Malen er titulert som veiledende, og
dersom det betyr at ikke alle punkter må fylles ut, forenkler det saken. Vi ber om at det legges vekt
på at malen utformes slik at det er enkelt for sensor å benytte den. Universitetet har en stor
utfordring foran seg med å implementere en god rutine for utarbeidelse og tilgjengeliggjøring av
sensorveiledninger. Det må i første omgang innarbeides en kultur for å lage sensorveiledninger, og få
til en fungerende arbeidsflyt. Vi har forståelse for at en utfyllende sensorveileding vil komme
studentene og universitetet til gode, men samtidig må det ikke legges opp til unødig merarbeid som
kan bidra til at arbeidet ikke prioriteres. Det praktiske aspektet må inkluderes, og slik vi ser det ligger
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første utfordring i å innarbeide rutinene for i det hele tatt å utarbeide en sensorveiledning og
distribuere denne korrekt.
Innspill til de konkrete punktene i malen:
Overordnede kriterier for vurdering
Det vil ikke være naturlig å ta med hele læringsutbyttet for kun en deleksamen. Det bør utdypes litt
hva man tenker dette punktet skal ivareta.
Generelle karakterbeskrivelsen for UH-sektoren
Her forutsetter fakultetet at feltet er ferdigutfylt med forslag til beskrivelser/lenker (slik det framstår
nå) og at sensor kun supplerer/justerer innholdet dersom nødvendig.
Relevant pensum for eksamenssettet
Fakultetet foreslår dette punktet fjernet, da det framstår noe uklart hva som er hensikten.
Pensumlitteraturen er gitt i emnebeskrivelsen. Skal det gis konkret pensumreferanse med sidetall for
hvert spørsmål, vil dette ikke fungere i praksis, da svarene ofte trekkes ut på tvers. Ikke minst vil man
(spesielt på masternivå) forvente en del egen refleksjon og ikke bare gjengivelse av pensum
beskrevet på en konkret side.
Forventinger til besvarelse
Punkter framstår som OK.
Bruk av faglig skjønn - helhetlig vurdering
Punktet foreslås sammenslått med punkt 2, karakterbeskrivelser. Det er underforstått at faglig skjønn
benyttes, og skal det beskrives hører det naturlig til under beskrivelsen av karakterene.
Andre forhold av betydning for vurdering
Punktet framstår som OK.
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OPPFØLGING AV PLAGIATKONTROLL OG MISTANKE OM PLAGIAT
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber studiedirektør utarbeide nærmere rutiner og retningslinjer for
oppfølging av plagiatkontroll og mistanke om plagiat med bakgrunn i saksfremlegget og ta
utgangspunkt i foreslåtte saksflyt med alternativ 1 A eller B, 2 A eller B og 3 A eller B
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Sammendrag
Det gjennomføres plagiatkontroll av alle digitale eksamener ved Nord universitet. Det er
derfor behov for felles rutiner og retningslinjer for oppfølging av plagiatkontroll og mistanke
om plagiat. I saksfremstillingen bes utdanningsutvalget ta stilling til noen prinsipielle forhold
som utgangspunkt for utarbeidelse av slike rutiner og retningslinjer.
Saken ble fremmet til forrige UU-møte, men ble utsatt grunnet lite tid. Det var også fremmet
ønske om at saken skulle på høring til fakultetene. Vedlagt er høringsuttalelsene.
Saksframstilling
Bakgrunn
Det gjennomføres plagiatkontroll av alle digitale eksamener ved Nord universitet, men dette
følges opp på ulike måter. En del sensorer er usikker på hvilket ansvar de har og det er også
ikke avklart hvem som tar saken videre til klagenemda ved mistanke om plagiat. For å kunne
lage rutiner og retningslinjer for dette er det behov for at det tas noen prinsipielle
avgjørelser for hvordan dette skal følges opp herunder hvem som skal gjøre hva.
Drøfting
I denne saken deles plagiatkontroll i to deler. Først selve plagiatkontrollen og oppfølging av
denne. Deretter videre oppfølging ved mistanke om plagiat.
Plagiatkontroll
Kontroll utføres automatisk av alle digitale innleveringer i Inspera. Det kommer da opp en
rapport som er tilgjengelig for sensorene. Nord universitet har ikke retningslinjer eller
veiledninger for hvordan sensorer skal bruke rapporten og hvilke vurderinger de bør gjøre
uavhengig av rapporten. Dette bør utarbeides og utdanningsutvalget bes ta stilling til om det
skal være noen administrativ oppfølging når det foreligger en viss prosent treff i rapporten
eller om det skal overlates til sensorene. Under to alternative forslag.
1A

Det utarbeides god veiledning for vurdering av plagiat som gjøres tilgjengelig for
sensorene. Og sensorene får ansvar for oppfølging av plagiatkontroll uten at det i
første omgang er noen andre involvert.

1B

Det utarbeides god veiledning for vurdering av plagiat som gjøres tilgjengelig for
sensorene. I tillegg følger en administrativ opp at sensor har vurdert plagiat ved treff
på mer enn 15% i rapporten fra den automatiske plagiatkontrollen.

Alternativ B vil kreve en del administrative ressurser men vil kunne bidra til å sikre at
rapporter fra den automatiske plagiatkontrollen faktisk blir vurdert. Alternativ A vil overlate
ansvaret til sensorene, men med en god veiledning vil man uansett kunne sikre at
plagiatkontrollen blir gjennomført på en god og forsvarlig måte. I en tid med stort fokus på
effektivitet så bør vi antakelig prøve å få alternativ A til å fungere først.
Oppfølging ved mistanke om plagiat
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Dersom sensor mener det er grunn til å mistenke plagiat skal det vurderes om fuskesak skal
opprettes og oversendes klagenemnda. Nord universitet har ikke skriftlige rutiner for hvem
som skal følge dette opp. Dette bør utarbeides og utdanningsutvalget bes tas stilling til hvem
som skal ha ansvar for å følge dette opp og hvem som bør være involvert. Under er to
alternative forslag.
2A

Ved mistanke om plagiat tar sensor kontakt med faglig ansvarlig for aktuelt
studieprogram for å diskutere saken. De involverer administrativ saksbehandler og
sammen vurderer de tre om det skal startes en fuskesak. Dersom flertallet mener det
bør startes fuskesak så gjøres videre undersøkelser av saken, herunder samtale med
aktuell kandidat. Etter at saken er undersøkt avgjør de samme tre om saken skal
sendes til klagenemnda. Saken forberedes av administrativ saksbehandler.

2B

Ved mistanke om plagiat tar sensor kontakt med ansvarlig for aktuelt studieprogram
for å diskutere saken. De involverer administrativ saksbehandler dersom de to mener
det skal startes en fuskesak. Dersom de mener det bør startes fuskesak så tar de
kontakt med administrativ saksbehandler og det gjøres videre undersøkelser av
saken, herunder samtale med aktuell kandidat. Etter at saken er undersøkt avgjør
sensor og faglig ansvarlig for aktuelt studieprogram om saken skal sendes til
klagenemnda. Saken forberedes av administrativ saksbehandler.

Forskjellen på de to alternativene er hvordan administrativ saksbehandler er involvert i
avgjørelsen om for det første å starte fuskesak og deretter og avgjøre om saken skal sendes
til klagenemnda. Den administrative saksbehandleren vil uansett ha viktige bidrag i
vurdering av om saken skal til klagenemnda som følge av erfaring fra tidligere saker. Men det
prinsipielle spørsmålet er hvorvidt den skal være med å ta de formelle beslutningene.
Ansvar for saksbehandling av fuske- og plagiatsaker
Nord universitet har ikke rutiner for om ansvaret for saksbehandlingen skal ligge til fakultet
eller sentral studieavdeling. Utdanningsutvalget bes tas stilling til om hvor ansvaret skal
ligge.
Uansett hvilken løsning som velges så bør det kun være noen få saksbehandlere totalt ved
Nord som behandler slike saker. Det er krevende å behandle kun få saker i året, og å
samtidig skulle sikre at de prosessuelle reglene i jussen blir ivaretatt. Det kan oppstå en
uvilkårlig forskjellsbehandling av studentene, noe som i disse sakene er spesielt uheldig i og
med at disse vedtakene er såpass inngripende dersom saksbehandlingen spres på for mange
saksbehandlere.
3A

Saksbehandling av fuske- og plagiatsaker gjøres av noen få faste saksbehandlere ved
seksjon for eksamen og vitnemål i sentral studieavdeling. Det forutsetter godt
samarbeid med sensor og faglig ansvarlig for aktuelt studieprogram, samt
administrativ studieveileder for aktuelt studieprogram ved fakultetet.

3B

Saksbehandling av fuske- og plagiatsaker gjøres av en fast saksbehandler ved hvert
fakultet, samt en reservesaksbehandler ved hvert fakultet. Det forutsetter godt
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samarbeid med sensor og faglig ansvarlig for aktuelt studieprogram, samt
administrativ studieveileder for aktuelt studieprogram ved fakultetet.
Uansett hvilket alternativ som velges så vil det i tillegg opprettes et fora der
saksbehandlerne møtes jevnlig for faglig oppdatering og diskusjon av saker, samt
tilbakemelding fra klagenemnda ved sekretær for klagenemnda.
Når utdanningsutvalget har tatt stilling til disse 3 spørsmålene vil vi kunne lage rutiner og
retningslinjer som tar med mer detaljerte beskrivelser enn de mer overordnede prinsipielle
forhold som er drøftet i denne saken.
Kommentarer til høringsuttalelsene fra fakultetene:
Det kom svar fra tre fakulteter på de tre sakene som ble sendt på høring. FSV og FLU har ikke
besvart høringen.
HHN: Støtter alternativ 1A (under noe tvil), 2A og 3A (under noe tvil).
FSH: Er ikke helt tydelig på hvilke alternativer de mener er best. Men de skriver at sensor har
ansvar for å sjekke plagiat slik at det kan tolkes som alternativ 1A. Spørsmål 2 ser det ikke ut
til at de har tatt stilling til og spørsmål 3 ser det ut til at de mener sakene bør ligge til
fakultetene, dvs. alternativ 3B.
FBA: Støtter alternativ 1A, 2B og 3A
De tre fakultet som har besvart høringen er altså enig i at alternativ A er best på spørsmål 1.
På spørsmål 2 er det uenighet. Her blir det altså et prinsipielt spørsmål om hvorvidt den
administrative saksbehandler skal være med å ta de formelle beslutningene om det skal
fremmes fuskesak for klagenemnda eller ikke. På spørsmål 3 er HHN og FBA enig i at det er
fornuftig å sentralisere saksbehandlingen og administrativ kompetanse på plagiatsaker slik at
seksjon for eksamen og vitnemål får ansvar for disse. Det ser ut til FSH mener det bør ligge til
fakultetene.

Vedlegg:
- Høring HHN
- Høring FBA
- Høring FSH

49/18 Oppfølging av plagiatkontroll og mistanke om plagiat - 18/01298-1 Oppfølging av plagiatkontroll og mistanke om plagiat : Tilsvar tre saker til sentralt UU - fra FSH

Tilsvar på 3 saker som skal behandles i sentralt utdanningsutvalg.
Viser til epost fra Brynjar Jørstad datert 3. mai og har følgende tilbakemeldinger til de tre
høringsnotatene:
1. Master- og bacheloroppgaver – innleveringsfrister
2. Sensorveiledning – mal og saksflyt
3. Oppfølging av plagiatkontroll og mistanke om plagiat
Vi beklager at tilbakemeldingen kommer noe sent.

1. Master- og bacheloroppgaver - innleveringsfrister
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ser at det vil være store fordeler med samkjøring av frister
for bachelor- og masteroppgaver både med hensyn på studenter, administrasjon og faglige ansatte.
Organiseringen med to ordinære frister vil være hensiktsmessig for å ivareta studenter som ikke
rekker å levere til normert frist, sørge for at studentene ikke må vente uhensiktsmessig lenge på
vitnemål og sikre mer effektiv ressursbruk.
Det vil være hensiktsmessig å ha felles innleveringsdatoer for masteroppgaver og bacheloroppgaver,
og da er 15. november og 15. mai mest hensiktsmessig. For utdanninger med praksis og spesielle
behov så bør det likevel være mulig å avvike fra disse datoene, men ved ny studieplan vil vi kunne
innrette oss etter felles frister.
Ved flere av studiene ved Fakultet for sykepleie er det stor grad av praksis som gjør det utfordrende å
forholde seg til de fristene som er skissert opp. Ved Farmasiutdanningen er bacheloroppgaven av de
få emnene hvor det er mulig for inn- og utveksling av studenter, og spesielt da i et omfang som
utløser eksempelvis Erasmus+-midler. Denne muligheten henger sammen med tidspunkt for
gjennomføring av både emnet og innlevering.
En merknad til saksframstillinga: «Hovedregelen for alle typer vurderingsformer er at det tilbys en
ordinær og en ny eksamen i et emne hvert studieår. Unntak er studier med progresjonskrav, hvor
eksamen kan avvikles flere ganger i løpet av studieåret.» Dette er ikke i samsvar med Forskrift om
studier og eksamen ved Nord Universitet, §7-3, ledd 3 og 4:
3. Ny eksamen arrangeres normalt i påfølgende semester. Det arrangeres normalt kun én ny
eksamen i perioden mellom to ordinære eksamener.
4. Dersom det i studieplanen er krav om at et spesifikt emne/eksamen er bestått for videre
studieprogresjon, vil ny eksamen arrangeres før, eller i forbindelse med oppstart av,
påfølgende semester.

2. Sensorveiledning - mal og saksflyt

Det beskrives at emneansvarlig har ansvar for at sensorveiledning blir lastet opp i Inspera.
Dette kan bare gjøres av noen som har sensorrolle på aktuell eksamen, etter at eksamen er
aktivert av eksamenskontoret. Da det ikke alltid er emneansvarlig som har sensorrolle på
eksamen bør denne oppgaven tilfalle flere personer/roller.
Videre beskrives det at emneansvarlig har ansvar for at sensorveiledning er tilgjengelig for
sensorene.» Det bør lages gode rutiner på hvordan dette gjøres, bla med informasjon om:
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Hvor emneansvarlige får informasjon om hvem som er sensorer, både interne og
eksterne sensorer
Hvor skal emneansvarlig legge ut sensorveiledning eller gjøre sensorveiledning
tilgjengelig for sensorer

3. Oppfølging av plagiatkontroll og mistanke om plagiat
FSH støtter at det utarbeides fellers rutiner og retningslinjer for oppfølging av plagiatkontroll og
mistanke om plagiat. Fakultetet mener at sensor har første ansvaret for å sjekke plagiat. Dersom det
er mistanke om plagiat og det blir videre saksgang til klagenemda bør administrasjonen ved
fakultetet kobles på tidligst mulig, og også delta i samtale med studentene.
Når det gjelder oppfølging av fusk så mener FSH at det er viktig at det er eksamenskontoret som er
«den førende part» i første del av saksbehandlingen, da det oftest er
eksamensvakt/eksamenskontoret som avdekker fusk. Det er likevel viktig at fakultetets
administrasjon følger opp saken, og er med i dialogen med studenten fra første stund. Fakultetets
administrasjon vil også være de som har kontakt med fagmiljø/sensor og følger opp saken mot evt.
klagenemdsbehandling.
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Bakgrunn
Det gjennomføres plagiatkontroll av alle digitale eksamener ved Nord universitet. Det er derfor
behov for felles rutiner og retningslinjer for oppfølging av plagiatkontroll og mistanke om plagiat.
Utdanningsutvalgets ved Nord universitet skal ta stilling til noen prinsipielle forhold som
utgangspunkt for utarbeidelse av slike rutiner og retningslinjer. Studentservice og utdanningsutvalget
har i den forbindelse sendt saken vedrørende oppfølging av plagiatkontroll og mistanke om plagiat
(18/01298-1) på høring til fakultetene, med frist for tilbakemelding 14. mai.
Prodekan for undervisning har fattet sin anbefaling på vegne av FBA. Her er FBAs høringsuttalelse.
Drøfting
Plagiatkontroll: FBA støtter alternativ 1A:
Det utarbeides god veiledning for vurdering av plagiat som gjøres tilgjengelig for sensorene. Og
sensorene får ansvar for oppfølging av plagiatkontroll uten at det i første omgang er noen andre
involvert.
Begrunnelsen for denne anbefalingen er at det er sensors ansvar å gjøre sensureringen, der plagiat er
en del av den faglige vurderingen. Forutsetningen for dette alternativet, er at sensor må bekrefte at
kandidatenes besvarelser er vurdert for plagiat. FBA foreslår at dette kan gjøres ved at det innføres
en sjekkboks i på sensurskjemaet der sensor bekrefter å ha foretatt plagiatvurdering.
Oppfølging ved mistanke om plagiat: FBA støtter alternativ 2B.
Ved mistanke om plagiat tar sensor kontakt med ansvarlig for aktuelt studieprogram for å diskutere
saken. De involverer administrativ saksbehandler dersom de to mener det skal startes en fuskesak.
Dersom de mener det bør startes fuskesak så tar de kontakt med administrativ saksbehandler og det
gjøres videre undersøkelser av saken, herunder samtale med aktuell kandidat. Etter at saken er
undersøkt avgjør sensor og faglig ansvarlig for aktuelt studieprogram om saken skal sendes til
klagenemnda. Saken forberedes av administrativ saksbehandler.
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Hovedbegrunnelsen for fakultetets anbefaling er at plagiatvurdering inngår som del av sensors
faglige bedømmelse. Vi anser det som uheldig dersom administrasjonen skal ta del i en faglig
beslutning, og mener at sensor og emne-/studieprogramansvarlig kan gjøre en slik vurdering selv, og
at det inngår i ansvarsområdet til sensor. I en tid der de administrative oppgavene skal effektiviseres,
ser vi ikke at administrasjonens trenger å involveres på et så tidlig tidspunkt Vi ser det likevel som
naturlig at administrativ saksbehandler kan gi råd, bidra i det undersøkende arbeidet og den videre
saksbehandlingen.
Ansvar for saksbehandling av fuske- og plagiatsaker: FBA støtter alternativ 3A.
Saksbehandling av fuske- og plagiatsaker gjøres av noen få faste saksbehandlere ved seksjon for
eksamen og vitnemål i sentral studieavdeling. Det forutsetter godt samarbeid med sensor og faglig
ansvarlig for aktuelt studieprogram, samt administrativ studieveileder for aktuelt studieprogram ved
fakultetet.
Hovedbegrunnelsen for vår anbefaling er at kompetansen bør konsentreres til noen få personer ved
universitetet. Fem fakulteter med hver sin hovedsaksbehandler og reservesaksbehandler tilsvarer 10
personer. Det blir utfordrende å sikre at de prosessuelle reglene ivaretas, og studentene kan
uvilkårlig bli forskjellsbehandlet. Med relativt få saker vil det være krevende og lite hensiktsmessig å
bygge kompetanse og effektiv saksflyt ved fakultetene.
Et annet aspekt er at studieveilederne ved fakultetene er nær studentene. Det kan gjøre
saksbehandlingen inhabil.
Vår sterke anbefaling er derfor at denne oppgaven utføres av den sentrale studieavdelingen.

Trine Åsheim Bernhardsen
Rådgiver
+47 75 51 74 04
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Innspill til høring plagiatkontroll
Plagiatkontroll
Alternativ 1A kan åpne for at saker som burde gått videre til klagenemda, ikke gjør det. Nesten uansett hvor
god retningslinjer/veiledning som utarbeides for sensorene, vil disse vurdere saker ulikt. Dermed vil
studentene lettere kunne bli behandlet ulikt – dvs. et uønsket resultat for universitetet som helhet.
Sensorer med «små» fag (få studiepoeng) vil eksempelvis kanskje ha et vanskeligere utgangspunkt for å
vurdere plagiatsaker sammenlignet med sensorer som har større og flere fag, og som dermed leser/ tolker
plagiatkontrollen lettere siden de gjør det hyppigere.
Saksframlegget tilføyer at man bør gå for alternativ A grunnet økt fokus på effektivitet. Her er det heller
grunn til å stille spørsmål om hvilken løsning som gir best kvalitet og legger grunnlag for likebehandling av
studentene.
Selv om plagiatsaker i utgangspunktet skal/ må vurderes faglig, sensor vil i mange tilfeller oppdage plagiat
også på andre måter enn gjennom systemkontrollen/de automatiske rapportene. Samtidig vil fagsiden nok
også oppfatte arbeidet med oppfølgingen rundt en plagiatkontroll som en administrativ merbelastning. Hvis
vi antar at sensorer på generell basis føler at de allerede utfører mange «administrative» oppgaver, vil en
administrativ støtte som beskrevet i alternativ 1B kunne være positiv. Det fremgår ikke av notatet hvordan
oppfølgingen fra administrasjonen er tenkt gjennomført. Som nevnt mener vi at hensynet til kvalitet og
likebehandling må veie tungt, samtidig må ressursbruken kunne forsvares.
I praksis mener vi at et godt samarbeid mellom fag og administrasjon er nødvendig, men er usikre på om
det er rett å legge opp til en form for «dobbeltoppfølging» som vi oppfatter at alternativ 1B fort kan bli.
Dersom det er mulig å finne en god arbeidsdeling med administrativt personell som får mengdetrening i å
vurdere sakene kan det kanskje være mer effektivt enn en sensor som f.eks. får én slik sak i året ?
Vårt forslag = 1A - under noe tvil
Oppfølging ved mistanke om plagiat
Alternativ 2B kan åpne for det samme som 1A; at saker som burde gått videre, ikke vil gjøre det. Sensor
må alltid gjøre en vurdering og basere beslutningen på faglige vurderinger, men en saksbehandler som har
erfaring med lignende saker, vil kunne være en viktig bidragsyter inn i avgjørelsen.
Det er også rimelig å anta at sensor vil kunne ha en relasjon til studenten i en plagiatsak. Det vil derfor
være gunstig å kunne gi støtte til fagansvarlige i avgjørelsen, både fordi dette kan gjøre det enklere for
sensorer å stå i prosessen, samt å unngå forskjellsbehandling basert på kjennskap og relasjoner.
(En administrativ saksbehandler vil i utgangspunktet ha et helt nøytralt forhold til studenten det gjelder. Det
er derfor rimelig å anta at også studenten vil ha en fordel av å kunne forholde seg til en «nøytral»
administrativ person, og ikke en de eksempelvis kjenner fra klasserommet eller diskusjoner rundt studiet de
går på.)
Vårt forslag = 2A
Ansvar for saksbehandling av fuske- og plagiatsaker
I utgangspunktet er vi skeptiske til at fakultetene pålegges mer oppgaver grunnet det tidligere nevnte
effektiviseringsfokuset. Og vi er usikre på om fakultetene vil makte å bygge opp og beholde nødvendig
kompetanse til å være effektive saksbehandlere i slike saker. For en del av sakene, som f.eks. fusk under
skoleeksamen, ser vi ikke at det er behov for verken å involvere fagstab eller fakultetsadministrasjon – så
lenge eksamen (som hovedregel) administreres på i sentral studieavdeling.
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For Handelshøgskolen, som har studier på flere studiesteder, vil man uansett være avhengig av en lokal
representant fra eksamenskontoret som kan håndtere noe av det praktiske. Dermed bør det uansett være
slik kompetanse i sentral studieavdeling. Færre saksbehandlere som sitter sentralt vil kunne gi høyere
kvalitet på saksbehandlingen ved at man da får mer erfaring og kompetanse med slike saker
(mengdetrening).
Samtidig ser fakultetet at en slik arbeidsdeling ikke nødvendigvis blir mer effektiv. Det vil i noen av sakene
være nødvendig med noe «lokalkunnskap» eller kjennskap til fagområde, samt at det skal gjennomføres
møter mellom fag/student og administrasjon. Dette kan det være enklere å gjennomføre lokalt. Å sitte
sentralt kan bety større avstand som videre kan bety større arbeidsmengde i å klargjøre sakens fakta. På
den annen side vil jo en slik avstand bidra til likebehandling og at man unngår utvikling av lokal praksis med
for «snill» (eller «streng») praksis. På den annen side - en saksbehandler som sitter ved fakultet vil
sannsynligvis vil kunne føles nærmere og lettere å samhandle med for en sensor sammenlignet med en
«sentral» saksbehandler.
Det aller viktigste, uavhengig av om fakultet eller sentral studieavdeling / eksamenskontoret skal behandle
sakene – er at oppgaven blir lagt til noen svært få saksbehandlere
Vårt forslag = 3A – under noe tvil
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MASTER- OG BACHELOROPPGAVER – INNLEVERINGSFRISTER
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget gir tilslutning til at det skal være felles faste frister for innlevering av
master- og bacheloroppgaver, samt at det ikke skal gis individuelle frister eller utsettelser.
Utdanningsutvalget gir tilslutning til de foreslåtte frister for bacheloroppgaver og alternativ
nr 1eller nr 2 for masteroppgaver.

50/18 Master- og bacheloroppgaver – innleveringsfrister - 18/01296-1 Master- og bacheloroppgaver – innleveringsfrister : Master- og bacheloroppgaver – innleveringsfrister

Sammendrag
Innleveringsfrister på master- og bacheloroppgaver er ikke samkjørte i Nord. De tidligere
avdelingene/fakultetene har hatt ulik praksis. Det er behov for en samkjøring for å gjøre
prosessen mer effektiv.
Det foreslås en samordning av frister og at det ikke gis individuelle utsettelser på disse
fristene slik en del har operert med.
Saken ble fremmet til forrige UU-møte, men ble utsatt grunnet lite tid. Det var også fremmet
ønske om at saken skulle på høring til fakultetene. Vedlagt er høringsuttalelsene.

Saksframstilling
Bakgrunn
Master- og bacheloroppgaver er større, avsluttende oppgaver som studentene som
hovedregel leverer ved slutten av studieløpet. Vurderingsformen kan variere, men er oftest
innlevering av et skriftlig produkt med eller uten muntlig justering. Innlevering av master- og
bacheloroppgaver defineres som en eksamen og bestemmelsene i forskrift om studier og
eksamen gjelder. Forskriften sier ikke noe om frister for innlevering av oppgave.
Hovedregelen for alle type vurderingsformer er at det tilbys en ordinær og en ny eksamen i
et emne hvert studieår. Unntak er studier med progresjonskrav, hvor eksamen kan avvikles
flere ganger i løpet av studieåret.
Innleveringsfrister på master- og bacheloroppgaver er ikke samkjørte i Nord. De tidligere
avdelingene/fakultetene har hatt ulik praksis. Mens noen har åpnet for flere innleveringsfrister i løpet av studieåret, har andre operert med en ordinær innleveringsfrist i mai. Der
det kun har vært tilbudt en ordinær innleveringsfrist, er det satt opp ny innleveringsfrist i
høstsemesteret for studenter som har krav på at ny (kontinuasjons) eksamen blir avviklet, jf
forskriftens §7-3.
Drøfting
Erfaringen viser at flere studenter ikke får avsluttet arbeidet med master- og
bacheloroppgaven innen fastsatt frist i vår-/høstsemesteret og tar kontakt om individuelle
innleveringstidspunkt. Det kan være flere årsaker til at en student ikke får ferdigstilt
oppgaven innen fristen, eksempelvis uforutsette problemer med innhenting av data, stor
arbeidsbelastning totalt, personlige forhold.
Bacheloroppgaver er eksamen på lavere grad med sensurfrist på 3 uker for oppgaver under
20 studiepoeng, og 4 uker for de på 20 studiepoeng eller mer. Masteroppgaver er eksamen
på høyere grads nivå, normalt med arbeidsbelastning på 30 studiepoeng. Sensurfristen på
masteroppgaver er 6 uker. Flere mastergradsstudier er lagt opp som deltidstudier og en stor
del av studentene kombinerer studier med jobb.
Gjennomføring av master- og bacheloroppgaver krever både faglig og administrativ
oppfølging. Fag har ansvar for å veilede og sensurere, registrere sensur i Inspera, evt gi
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begrunnelse og foreta ny sensur ved klage. Flere innleveringsfrister vil ha konsekvenser for
arbeidsfordeling i studieåret for fagansatt med ansvar for oppfølging av studentene.
Administrasjon klargjør for eksamen i FS /Inspera, informerer studentene, registrerer og gir
tilganger til sensorene, sender ut og mottar sensurliste, registrerer og godkjenner sensur
(der det ikke gjøres digitalt), administrerer begrunnelse og klage og skriver ut vitnemål.
Faglig oppfølging, administrering og kvalitetssikring av eksamen krever ressurser. Flere ulike
faste eller individuelle innleveringsfrister er mer krevende å følge opp og lite forutsigbart for
de involverte. Med konsentrasjon av eksamensavviklingene/innleveringsfristene kan de
faglige og administrative ressursene brukes på en mer effektiv måte.
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet §7-2 «1. Ordinær eksamen avholdes
normalt i det semesteret undervisningen i emnet avsluttes.»
§7-3 «3. Ny eksamen arrangeres normalt i påfølgende semester. Det arrangeres normalt kun
en ny eksamen i perioden mellom to ordinære eksamener.»
Nord universitet har som målsetting at studentene skal gjennomføre studiene på normert
tid. Hovedregelen er at det avvikles en ordinær eksamen i det semesteret undervisningen i
emnet avsluttes og eventuelt ny eksamen påfølgende semester. Erfaringen viser at flere
studenter har utfordringer med å få ferdig bachelor-/masteroppgaven innen ordinær frist og
fakultetene har åpnet for flere innleveringsfrister.
Ved å operere med flere innleveringsfrister slipper studentene å vente lenge etter at de
normalt skulle vært ferdig med studiet, før de kan levere oppgaven og få vitnemål.
Forsinkelse i et eventuelt videre studieløp begrenses og studenten kan starte jobbsøking
tidligere. Det er større sjanse for at studenten leverer oppgaven og fullfører studiet når det
ikke er for lenge til neste innleveringsfrist. Behovet for flere innleveringsfrister er større for
masteroppgaver grunnet større omfang og at studenter ofte kombinerer jobb og studier.
Med flere innleveringsfrister i semesteret kan det være lettere for studentene å utsette
innleveringen fordi det er kort tid mellom fristene og en utsettelse vil ikke ha store
konsekvenser.
Studenter har i forbindelse med skriving av bachelor- eller masteroppgave krav på et gitt
antall veiledningstimer med fag/veileder. Flere innleveringsfrister vil ha konsekvenser for
fagansattes arbeidsplaner og behovet for ressurser til veiledning, muntlig og sensurering kan
bli en utfordring når arbeidsbelastningen sammenfaller med ansvar for undervisning,
forskning og andre viktig oppgaver.
Flere bachelor- og mastergradsstudier har 15. mai og 15. november som frist for innlevering.
Med innleveringsfrist 15. mai vil bacheloroppgaver med sensurfrist på 3-4 uker normalt være
ferdig sensurert til midten av juni og vitnemål kan utstedes før ferien. Flere studier har
praktisert 15. november som frist i høstsemesteret. Sensuren vil foreligge i midten av
desember og vitnemål kan ferdigstilles i desember eventuelt i januar. Avvikling av muntlig og
sensurarbeid vil komme etter at undervisningen er avsluttet og sammen med
hovedeksamensperiodene i mai/juni og november/desember. Studenter som utsetter
innlevering fra 15. mai til 15. november blir et halvt år forsinket i forhold til normal
progresjon.
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Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid og mer omfattende enn
bacheloroppgaver. Med 6-ukers sensurfrist skal sensuren ved levering 15. mai bli kunngjort
senest i slutten av juni. Vitnemål kan utstedt før ferien eventuelt i august. Med
innleveringsfrist 15. november skal sensuren normalt være avsluttet senest i slutten av
desember og vitnemål bli utskrevet i løpet av januar. Med innleveringsfrist 15. mai og 15.
november vil eventuelt muntlig og sensurering komme etter at undervisningen er avsluttet
for semesteret og sammen med hovedeksamensperiodene. Studenter som utsetter
innlevering fra 15. mai til 15. november blir et halvt år forsinket i forhold til normal
progresjon.
Innleveringsfrister tidligere i semesteret vil sammenfalle med ordinære undervisningsperioder. For studenter som skal søke jobb vil det ha betydning om de får vitnemål tidlig i
semesteret kontra å måtte vente noen måneder.
Tilbakemeldinger fra studenter og fakultet tyder på at det bør gis åpning for flere
innleveringsfrister for bachelor- og masteroppgaver. Felles innleveringsfrister i Nord vil være
forutsigbart for studenter, fag og administrasjon og bidra til at vi unngår individuelle
utsettelser. Det kan igjen bidra til en mer effektiv faglig oppfølging og administrering av
bachelor- og masteroppgavene. Erfaringer viser at en ordinær innleveringsfrist både i vår- og
høstsemesteret har fungert bra. Flere innleveringsfrister for masteroppgaver bør vurderes.
Da kan det være en frist som er i slutten av semestrene og en tidlig i påfølgende semester
for de som ikke rekker fristen i slutten av semesteret.
Kommentarer til høringsuttalelsene fra fakultetene:
Det kom svar fra tre fakulteter på de tre sakene som ble sendt på høring. FSV og FLU har ikke
besvart høringen.
HHN: Enig i at individuelle frister for enkeltstudenter bør opphøre, men at det bør opereres
med en innleveringsperiode slik at alle innleveringer på alle emner skjer samtidig. Ønsker
også kun to ordinære innleveringer jf. foreslått alternativ 1
FSH: Enig i at individuelle frister for enkeltstudenter bør opphøre og at det er fordel med
samkjøring av frister. De ønsker likevel å kunne avvike fra faste frister for studier med praksis
og inn- og utveksling.
FBA: Støtter forslaget om faste frister og ønsker alternativ 2 for master.
Vi er enig i at det bør være en innleveringsperiode og har justert forslag i samsvar med dette.
Det vil imøtekomme både FSH og HHN sine innspill. På bacheloroppgaver har vi justert slik at
det kan settes frist innenfor en 10-dagers periode og at vitnemål likevel kan rekke å bli
skrevet ut til 1.juli. På masteroppgaver har vi justert slik at det er en 15-dagers periode. Her
er ikke like viktig å ha vitnemålet klart til 1.juli.
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Studieavdelingen foreslår følgende innleveringsfrister (ordinær eksamen):
Bacheloroppgaver
15.- 25. november (ordinær oppmeldingsfrist 15. september)
15. - 25. mai (ordinær oppmeldingsfrist 1. februar)
Masteroppgaver
Alternativ 1:
15. - 30. november (ordinær oppmeldingsfrist 15. september)
15. - 30. mai (oppmeldingsfrist 1. februar)
Alternativ 2:
1. september (oppmeldingsfrist 1.august)
15. - 30. november (ordinær oppmeldingsfrist 15. september)
1.februar (oppmeldingsfrist 1.januar)
15. - 30. mai (ordinær oppmeldingsfrist 1. februar)
Som følge av at det blir flere ordinære innleveringsfrister i løpet av studieåret, vil det ikke
arrangeres ny (kontinuasjons) eksamen for bachelor- og masteroppgaver. Det vil heller ikke
gis individuelle frister eller utsettelser.
Vedlegg:
- Høring HHN
- Høring FBA
- Høring FSH
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Tilsvar på 3 saker som skal behandles i sentralt utdanningsutvalg.
Viser til epost fra Brynjar Jørstad datert 3. mai og har følgende tilbakemeldinger til de tre
høringsnotatene:
1. Master- og bacheloroppgaver – innleveringsfrister
2. Sensorveiledning – mal og saksflyt
3. Oppfølging av plagiatkontroll og mistanke om plagiat
Vi beklager at tilbakemeldingen kommer noe sent.

1. Master- og bacheloroppgaver - innleveringsfrister
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ser at det vil være store fordeler med samkjøring av frister
for bachelor- og masteroppgaver både med hensyn på studenter, administrasjon og faglige ansatte.
Organiseringen med to ordinære frister vil være hensiktsmessig for å ivareta studenter som ikke
rekker å levere til normert frist, sørge for at studentene ikke må vente uhensiktsmessig lenge på
vitnemål og sikre mer effektiv ressursbruk.
Det vil være hensiktsmessig å ha felles innleveringsdatoer for masteroppgaver og bacheloroppgaver,
og da er 15. november og 15. mai mest hensiktsmessig. For utdanninger med praksis og spesielle
behov så bør det likevel være mulig å avvike fra disse datoene, men ved ny studieplan vil vi kunne
innrette oss etter felles frister.
Ved flere av studiene ved Fakultet for sykepleie er det stor grad av praksis som gjør det utfordrende å
forholde seg til de fristene som er skissert opp. Ved Farmasiutdanningen er bacheloroppgaven av de
få emnene hvor det er mulig for inn- og utveksling av studenter, og spesielt da i et omfang som
utløser eksempelvis Erasmus+-midler. Denne muligheten henger sammen med tidspunkt for
gjennomføring av både emnet og innlevering.
En merknad til saksframstillinga: «Hovedregelen for alle typer vurderingsformer er at det tilbys en
ordinær og en ny eksamen i et emne hvert studieår. Unntak er studier med progresjonskrav, hvor
eksamen kan avvikles flere ganger i løpet av studieåret.» Dette er ikke i samsvar med Forskrift om
studier og eksamen ved Nord Universitet, §7-3, ledd 3 og 4:
3. Ny eksamen arrangeres normalt i påfølgende semester. Det arrangeres normalt kun én ny
eksamen i perioden mellom to ordinære eksamener.
4. Dersom det i studieplanen er krav om at et spesifikt emne/eksamen er bestått for videre
studieprogresjon, vil ny eksamen arrangeres før, eller i forbindelse med oppstart av,
påfølgende semester.

2. Sensorveiledning - mal og saksflyt

Det beskrives at emneansvarlig har ansvar for at sensorveiledning blir lastet opp i Inspera.
Dette kan bare gjøres av noen som har sensorrolle på aktuell eksamen, etter at eksamen er
aktivert av eksamenskontoret. Da det ikke alltid er emneansvarlig som har sensorrolle på
eksamen bør denne oppgaven tilfalle flere personer/roller.
Videre beskrives det at emneansvarlig har ansvar for at sensorveiledning er tilgjengelig for
sensorene.» Det bør lages gode rutiner på hvordan dette gjøres, bla med informasjon om:
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Hvor emneansvarlige får informasjon om hvem som er sensorer, både interne og
eksterne sensorer
Hvor skal emneansvarlig legge ut sensorveiledning eller gjøre sensorveiledning
tilgjengelig for sensorer

3. Oppfølging av plagiatkontroll og mistanke om plagiat
FSH støtter at det utarbeides fellers rutiner og retningslinjer for oppfølging av plagiatkontroll og
mistanke om plagiat. Fakultetet mener at sensor har første ansvaret for å sjekke plagiat. Dersom det
er mistanke om plagiat og det blir videre saksgang til klagenemda bør administrasjonen ved
fakultetet kobles på tidligst mulig, og også delta i samtale med studentene.
Når det gjelder oppfølging av fusk så mener FSH at det er viktig at det er eksamenskontoret som er
«den førende part» i første del av saksbehandlingen, da det oftest er
eksamensvakt/eksamenskontoret som avdekker fusk. Det er likevel viktig at fakultetets
administrasjon følger opp saken, og er med i dialogen med studenten fra første stund. Fakultetets
administrasjon vil også være de som har kontakt med fagmiljø/sensor og følger opp saken mot evt.
klagenemdsbehandling.

50/18 Master- og bacheloroppgaver – innleveringsfrister - 18/01296-1 Master- og bacheloroppgaver – innleveringsfrister : Høringsuttalelse fra FBA vedrørende frister for innlevering av bachelor- og masteroppgaver

Nord universitet
FBA - Fakultet for biovitenskap og
akvakultur

INTERNT NOTAT – UTEN OPPFØLGING
Gjelder: Høringsuttalelse fra FBA vedrørende frister for innlevering av bachelor- og
masteroppgaver
Til
Brynjar Jørstad

Kopi til
Hanne Solheim Hansen, Alf Magne
Jacobsen, Åse Irene Norum Skatland

Fra: Trine Åsheim Bernhardsen
Dato: 15.05.2018

Ref:

18/01739-1/TAB

Bakgrunn
Studentservice og utdanningsutvalget ved Nord universitet har sendt saken vedrørende frister for
innlevering av bachelor- og masteroppgaver (8/01296-1) på høring til fakultetene, med frist for
tilbakemelding 14. mai.
FBA har som grunnlag for denne høringen tatt de emneansvarlige for bachelor- og masteroppgaver,
samt studieprogramansvarlige (SPA) med på råd. Det var ulike synspunkter i saken, men prodekan
har på grunnlag av tilbakemeldingene fattet sin anbefaling på vegne av FBA.
Her er FBA sin høringsuttalelse i saken.
Drøfting
Individuelle frister og utsettelser skaper forskjellsbehandling for studentene og merarbeid for
fakultetet. Prodekan ved FBA er derfor positiv til bestemmelsen om felles faste frister for innlevering
av bachelor- og masteroppgaver.
Det biologiske fagområdet som våre studenter opererer i er spesielt fordi de biologiske prosessene
kan være uforutsigbare. Vår erfaring er at biologiske utfordringer ofte forsinker studentenes
forskningsprosjekter. Eksempler er at fisken dør, flotten rømmer eller at dårlig vær stopper
prøvetaking. Behovet for utsettelser er vi derfor kjent med. Det er likevel ønskelig å ha fristene
formalisert, og løsningen for masteroppgaver beskrevet i alternativ 2, mener vi vil gi en god balanse
mellom struktur og fleksibilitet.
Konklusjon
 Prodekan ved FBA er derfor positiv til bestemmelsen om felles faste frister for innlevering av
bachelor- og masteroppgaver.
 FBA støtter derfor alternativ 2, der masterstudenter har fire mulige innleveringsfrister i løpet
av året.

Trine Åsheim Bernhardsen
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Tilbakemelding fra HHN – Innleveringsfrister master- og bacheloroppgaver
Handelshøgskolen støtter forslaget om at praksis med individuelle frister på master- og
bacheloroppgaver opphører, og at det ikke settes opp kontinuasjonseksamener. Fakultetet ønsker
kun èn innleveringsfrist per semester, også for masteroppgavene, og noe endring i foreslåtte datoer.
Masteroppgaver
Innleveringsfrist 15. mai er i utgangspunktet ok, men foreslått frist 15. november er for tidlig. HHN
har MBA-studenter (som er i full jobb) som starter med masteroppgaven i høstsemesteret og skal
skrive den på ett semester. Vi ber derfor om at fristen settes til 30. november i stedet, eller at det
settes ulike datoer per fakultet for eksempel i perioden 15. til 30. november.
Mulighet for å levere 1. september og 1. februar vil ikke være aktuelt for HHN. Dette genererer
behov for veiledning i perioder med ferieavvikling, sensur utenom ordinære sensurperioder og et økt
trykk på administrasjonen med håndtering av individuelle studieplaner, spesielt om studentene fritt
skal kunne velge å utsette innleveringen. I dag praktiserer HHN tre ukers utsatt frist ved begrunnet
og dokumentert søknad. Vi er inneværende år i gang med å avvikle denne praksisen.
Vi ber om en avklaring om fakultetet må tilby avviklinger alle fire datoene, dersom dette vedtas, eller
kan velge å fortsatt bare benytte to per år.
Masteroppgavene ved HHN har dessuten alle obligatoriske arbeid tilknyttet. Da må også ekstra
avviklinger av disse (igjen i ferieperioder) vurderes.
Bacheloroppgaver
Innleveringsfrist 15. november og 15. mai er for så vidt ok, men også her ønsker vi om mulig noe
senere datoer. En uke fra eller til har betydning for studentene.

Fakultetet foreslår at ikke nødvendigvis alle fakultet/emnekoder må ha akkurat de samme datoene.
Et aspekt er det nevnte behovet til MBA-studentene i høstsemesteret, et annet punkt er at det vil bli
stort press på både eksamenskontoret og da spesielt de som håndterer Inspera-brukerstøtte disse
to/fire dagene i året. HHN foreslår derfor at det for «hovedinnleveringene» som er i slutten av hvert
semester, opereres med en periode. I praksis, at man sier at innleveringsdato settes i perioden 15.30. mai og 15.-30. november. Dermed kan HHN velge å ha fast innlevering 30. november, mens andre
fakultet for eksempel benytter 15. november.
Vi ber også om valgfrihet til å kun benytte to av (eventuelt) fire ordinære avviklinger.
Vi har forståelse for en administrativ samkjøring av rutiner, men ber samtidig om at studentene,
veilederne og sensorene tas hensyn til.
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KSS PROSESSBESKRIVELSER - VEDTAK AV STUDIEPORTEFØLJE, NULLOPPTAK
TIL STUDIE, NEDLEGGELSE AV STUDIE SAMT ENDRING AV VEDTATT
STUDIEPORTEFØLJE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget slutter seg til følgende framlagte KSS prosessbeskrivelser med
merknader som framkommet i møtet;
 Vedtak av studieportefølje
 Nullopptak til studie
 Nedleggelse av studie
 Endring av vedtatt studieportefølje
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Sammendrag
Det skal utarbeides prosessbeskrivelser for alle viktige områder innenfor Utdanning. I denne saken
legges fram prosessbeskrivelser som gjelder studieportefølje. Utdanningsutvalget behandler ikke
saker som gjelder studieportefølje. Prosessbeskrivelsene legges likevel fram for utvalget, siden dette
gjelder kvalitetsarbeid som inngår i utvalgets mandat. Arbeid med kvalitetssikringssystemet inngår
dessuten i utvalgets handlingsplan for 2018.

Saksframstilling
Bakgrunn
På universitetets hjemmeside kan vi lese følgende:
«Kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten
Alle universiteter og høgskoler i Norge skal ha et system for kvalitetssikring som bidrar til
kontinuerlige forbedringer i utdanningstilbudene. Systemet skal gi institusjonen et godt
grunnlag for egenvurdering og kvalitetsforbedring.»
Studieavdelingen ivaretar KSS prosessbeskrivelser for følgende områder;
Studieportefølje
Etablering og akkreditering av nytt studieprogram
Reakkreditering av eksisterende studieprogram
Studieplanarbeid (herunder årlig studieplanarbeid)
Opptak
Timeplan
Eksamen
Vitnemål
Ph.d. utdanningen
Internasjonalisering

Forslag presenteres UU 5.juni
Forslag presenteres UU 5. juni
(Utsatt fra UU 11. april)
Behandlet av UU 27. februar, publisert på web
Behandlet av UU 27. februar, publisert på web
Utarbeidet, publisert på web
Utarbeidet, publisert på web
Under utarbeidelse
Under utarbeidelse
Utarbeidet, publisert på web
Utarbeidet, publisert på web

Denne saken gjelder prosessbeskrivelse knyttet til studieportefølje, delt opp i følgende deler;
 Vedtak av studieportefølje
 Nullopptak til studie
 Nedleggelse av studie
 Endring av vedtatt studieportefølje
Når det gjelder nullopptak og nedleggelse av studie, så følger disse den ordinære prosessen med
vedtak av endelig studieportefølje, og inneholder da beskrivelse som vil gjelde dersom vurdering av
studieporteføljen innebærer henholdsvis nullopptak eller nedleggelse av studie.
Studieportefølje er en overordnet strategisk sak, som går på universitetets samfunnsoppdrag,
posisjonering i utdanningsmarkedet samt bruk av egne faglige ressurser. Dette er en av de viktigste
områdene for dekanat, rektorat og universitetsstyret. Sentralt utdanningsutvalg behandler ikke saker
som berører studieportefølje. Prosessbeskrivelsene legges likevel fram for utvalget, siden dette
gjelder kvalitetsarbeid som inngår i utvalgets mandat, og arbeid med kvalitetssikringssystemet inngår
i handlingsplan for 2018. Utvalget inviteres til å gi synspunkter på dette kvalitetsarbeidet.

Vedlegg:
KSS prosessbeskrivelse – Vedtak av endelig studieportefølje
KSS prosessbeskrivelse – Nullopptak til studie i studieportefølje
KSS prosessbeskrivelse – Nedleggelse av studie i studieportefølje
KSS prosessbeskrivelse – Endring av vedtatt studieportefølje (ettersendes evt. legges fram i møtet)
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PROSESSBESKRIVELSE
Vedtak av endelig
studieportefølje
Tittel
Formål
Prosesstart
Prosesslutt
Kvalitetskrav

Tidsfrister
Prosessansvarlig
Prosesseier
Dato revidert
(årlig revidering)
Trinn
1.

2.

Vedtak av endelig studieportefølje
Sikre en bærekraftig, forskningsbasert og fremtidsrettet studieportefølje. Gi
en oversikt over hvilke studieprogrammer som skal tilbys ved Nord universitet.
Januar
Oktober
Studietilsynsforskriften
Studiekvalitetsforskriften
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
Viktigste frist er styremøte i oktober med vedtak av endelig studieportefølje
Prorektor for utdanning
Rektor
1. Juni 2018

Ansvarlig rolle og aktivitet
Prorektor for utdanning
Utarbeide notat om
studieporteføljearbeidet
som oversendes
fakultetene.
(Januar)
Dekan
Iverksette egne prosesser
for vurdering av
fakultetets samlede
studieportefølje
(Januar-Februar)

Utfyllende kommentarer
Notatet bør inneholde:
 Strategiske føringer fra
styret
 Informasjon med
betydning for arbeidet
 Tidsplan
 Behov for samordning
av studier?
 Videreføre eksisterende
studier?
 Sette studier på «vent»,
dvs nullopptak?
 Nedleggelse av studier?
 Etablering av nye
studier?
 Internasjonale studier?
 Utvikling av
semesterpakker
(innreisende studenter)

Tilhørende dokumenter/rutiner
 Mal for SEFØ(K)-analyse
 Oversikt over eksisterende
portefølje for redigering

Styrende dokumenter;
Strategi 2020: 1) Konsentrere
studieporteføljen om;
 Gradsgivende studier
 Studier innenfor
profilområdene og
sammenhengende studieløp
fra bachelor – master – ph.d.
 Attraktive studier
 Studier som møter
samfunnets behov
 Utnytte studiestedsstrukturen til rekruttering
Strategi 2020 - 2) Tilrettelegge
for økt internasjonal mobilitet i
gradsgivende studier
Andre KSS prosessbeskrivelser:
 Nullopptak til studier
 Nedleggelse av studier
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3.

4.

5.

6.

7.

Prorektor for utdanning
Gjennomføre dialogmøte
med fakultetene før
styresak om foreløpig
studieportefølje
(Mars-April)
Dekan
Utarbeide og oversende
forslag til foreløpig
studieportefølje til
studieavdelingen
(Mai)
Styret
Vedtak om foreløpig
studieportefølje
(Juni)
Dekan
Ferdigstille og oversende
endelig forslag til
studieportefølje til
studieavdelingen
(Frist 1. oktober)
Styret
Vedtak om fullstendig og
endelig studieportefølje
(Oktober)

Agenda:
 Gjennomgang og
avklaringer av
fakultetets forslag

Studieavdelingen
sammenstiller og
utarbeider styresak om
foreløpig studieportefølje. I
dette arbeidet inngår et
samarbeid med økonomiavdelingen.
Vedtaket inneholder
styringssignaler for
fakultetenes videre arbeid.

Mal for oversendelse av forslag
til foreløpig studieportefølje

Studieavdelingen
sammenstiller og
utarbeider styresak om
endelig studieportefølje. I
dette arbeidet inngår et
samarbeid med økonomiavdelingen.
Vedtaket utløser:
 Utlysing på SO og LOK
 Studieplan for nytt kull
 Publisering av
studieplan
 Rekruttering
 Opptak
 Eventuelt nullopptak til
studie
 Eventuelt nedleggelse
av studie

Mal for oversendelse av forslag
til endelig studieportefølje

Merk: Det utarbeides egen
styresak om etablering av
nye studier.

Egen KSS prosessbeskrivelse for
håndtering av eventuelle
endringer etter vedtak om
studieportefølje:
 Nye studier inn i porteføljen
 Trekk før utlysing
 Trekk etter utlysning
 Trekk etter søknadsfrist, men
før opptak
 Avlysning av opptak
Egen KSS rutinebeskrivelse om
navneendring av program
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PROSESSBESKRIVELSE
Nullopptak til studie i
studieportefølje
Tittel
Formål
Prosesstart
Prosesslutt
Kvalitetskrav

Tidsfrister
Prosessansvarlig
Prosesseier
Dato revidert
(årlig revidering)
Trinn
1.

2.

Nullopptak til studie i studieportefølje
Sikre en bærekraftig, forskningsbasert og fremtidsrettet portefølje. Dette kan
innebære nullopptak til studie i studieporteføljen til Nord universitet.
Januar
Desember
Studietilsynsforskriften
Studiekvalitetsforskriften
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
1.Oktober – dekanens frist for Innmelding til endelig studieportefølje
Prorektor for utdanning
Rektor
1. Juni 2018

Ansvarlig rolle og aktivitet
Prorektor for utdanning
Utarbeide notat om
studieporteføljearbeidet
som oversendes
fakultetene.
(Januar)
Dekan
Iverksette egne prosesser
for vurdering av
fakultetets samlede
studieportefølje
(Januar-Februar)

Utfyllende kommentarer
Notatet bør inneholde:
 Strategiske føringer fra
styret
 Informasjon med
betydning for arbeidet.
 Tidsplan
 Behov for samordning
av studier?
 Videreføre eksisterende
studier?
 Sette studier på «vent»,
dvs nullopptak?
 Nedleggelse av studier?
 Etablering av nye
studier?
 Internasjonale studier?
 Utvikling av
semesterpakker
(innreisende studenter)

Tilhørende dokumenter/rutiner
 Mal for SEFØ(K)-analyse
 Oversikt over eksisterende
portefølje for redigering

Styrende dokumenter;
Strategi 2020: 1) Konsentrere
studieporteføljen om;
 Gradsgivende studier
 Studier innenfor
profilområdene og
sammenhengende studieløp
fra bachelor – master – ph.d.
 Attraktive studier
 Studier som møter
samfunnets behov
 Utnytte studiestedsstrukturen til rekruttering
Strategi 2020 - 2) Tilrettelegge
for økt internasjonal mobilitet i
gradsgivende studier
Andre KSS prosessbeskrivelser:
 Vedtak av endelig studieport.
 Nedleggelse av studie
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3.

Fakultet
Når vurdering av
fakultetets samlede
studieportefølje (eventuelt
annen situasjon)
innebærer forslag om
nullopptak til et studie,
utredes dette nærmere.
(Februar- Mai senest
September)

4.

Dekan
Dialog med aktuell
studieprogramansvarlig
(SPA) for studiet hvor det
vurderes nullopptak.
(Februar- Mai senest
September)
Lokalt Utdanningsutvalg
Behandler forslag til
nullopptak til studie.
(Februar- Mai senest
September)
Dekan
Utarbeide og oversende
forslag til foreløpig
studieportefølje til
studieavdelingen, som
innebærer forslag om
nullopptak til studie
dersom avklart på dette
tidspunkt
(Mai)
Styret
Vedtak om foreløpig
studieportefølje
(Juni)
Dekan
Ferdigstille og oversende
endelig forslag til
studieportefølje til
studieavdelingen, som
innebærer forslag om
nullopptak til studie
(Frist 1. oktober)

5.

6.

7.

8.

Grunnlag for vurdering kan
være:
 SEFØ(K)-analyse
 Opptak og kandidatproduksjon
 Profilområde
 Gjennomgående
studieløp
 Studiebarometer
 Nasjonale eller spesielle
NOKUT-evalueringer
 Reakkreditering
 Endringer innenfor
fagmiljøet
Det er viktig at SPA er kjent
med vurderingen, innhold
og begrunnelse. SPA må få
uttrykke sine synspunkter i
saken.

Forslaget skal begrunnes.
Dersom SPA ønsker, skal
uttalelse fra vedkommende
følge saken til Lokalt UU.
Studieavdelingen
sammenstiller og
utarbeider styresak om
foreløpig studieportefølje. I
dette arbeidet inngår et
samarbeid med økonomiavdelingen.

Mal for oversendelse av forslag
til foreløpig studieportefølje

Vedtaket inneholder
styringssignaler for
fakultetenes videre arbeid.
Studieavdelingen
sammenstiller og
utarbeider styresak om
endelig studieportefølje. I
dette arbeidet inngår et
samarbeid med økonomiavdelingen.

Mal for oversendelse av forslag
til endelig studieportefølje
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9.

Styret
Vedtak om fullstendig og
endelig studieportefølje
(Oktober)

Vedtaket utløser:
 Utlysing på SO og LOK
 Studieplan for nytt kull
 Publisering av
studieplan
 Rekruttering
 Opptak
 Eventuelt nullopptak til
studie
 Eventuelt nedleggelse
av studie

Egen KSS prosessbeskrivelse for
håndtering av eventuelle
endringer etter vedtak om
studieportefølje:
 Trekk før utlysing
 Nye studier inn i porteføljen
 Trekk etter utlysning
 Trekk etter søknadsfrist, men
før opptak
 Avlysning av opptak
Egen KSS rutinebeskrivelse o
navneendring av program

10.

Dekan
Omfordele faglige
ressurser tilknyttet
studiet, som har
nullopptak neste studieår.
(Innen utgangen av
desember)

11.

Studieavdelingen
Følger opp registrering i FS
og rapportering på
studieprogrammet som
har nullopptak neste
studieår.
(Innen utgangen av
desember)

Innebærer:
 Dialog med og deretter
justere arbeidsplaner til
aktuelle fagpersoner
tilknyttet studiet som
har nullopptak samt
andre fagpersoner som
berøres
 Justering av arbeidsplaner gjelder flere år
dersom studiet er
flerårig
Innebærer:
 Påse at
studieprogrammet ikke
annonseres.
 Sette stopp i
undervisningsperiode
på emner som inngår
kun i dette studiet.
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PROSESSBESKRIVELSE
Nedleggelse av studie i
studieportefølje
Tittel
Formål
Prosesstart
Prosesslutt
Kvalitetskrav

Tidsfrister
Prosessansvarlig
Prosesseier
Dato revidert
(årlig revidering)
Trinn
1.

2.

Nedleggelse av studier i studieportefølje
Sikre en bærekraftig, forskningsbasert og fremtidsrettet portefølje. Dette kan
innebære nedleggelse av studie i studieporteføljen til Nord universitet.
Januar
Når siste aktive student på studiet er uteksaminert/har avsluttet studiene.
Studietilsynsforskriften
Studiekvalitetsforskriften
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
Prorektor for utdanning
Rektor
1. Juni 2018

Ansvarlig rolle og aktivitet
Prorektor for utdanning
Utarbeide notat om
studieporteføljearbeidet
som oversendes
fakultetene.
(Januar)
Dekan
Iverksette egne prosesser
for vurdering av
fakultetets samlede
studieportefølje
(Januar-Februar)

Utfyllende kommentarer
Notatet bør inneholde:
 Strategiske føringer fra
styret
 Informasjon med
betydning for arbeidet.
 Tidsplan
 Behov for samordning
av studier?
 Videreføre eksisterende
studier?
 Sette studier på «vent»,
dvs nullopptak?
 Nedleggelse av studier?
 Etablering av nye
studier?
 Internasjonale studier?
 Utvikling av
semesterpakker
(innreisende studenter)

Tilhørende dokumenter/rutiner
 Mal for SEFØ(K)-analyse
 Oversikt over eksisterende
portefølje for redigering

Styrende dokumenter;
Strategi 2020: 1) Konsentrere
studieporteføljen om;
 Gradsgivende studier
 Studier innenfor
profilområdene og
sammenhengende studieløp
fra bachelor – master – ph.d.
 Attraktive studier
 Studier som møter
samfunnets behov
 Utnytte studiestedsstrukturen til rekruttering
Strategi 2020 - 2) Tilrettelegge
for økt internasjonal mobilitet i
gradsgivende studier
Andre KSS prosessbeskrivelser:
 Vedtak av endelig studieport.
 Nullopptak til studie
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3.

Fakultet
Når vurdering av
fakultetets samlede
studieportefølje (eventuelt
annen situasjon)
innebærer forslag om
nedleggelse av et studie,
utredes dette nærmere.
(Februar- Mai senest
September)

4.

Dekan
Dialog med aktuell
studieprogramansvarlig
(SPA) for studiet som
vurderes nedlagt.
(Februar- Mai senest
September)
Lokalt Utdanningsutvalg
Behandler forslag til
nedleggelse av studie.
(Februar- Mai senest
September)
Dekan
Utarbeide og oversende
forslag til foreløpig
studieportefølje til
studieavdelingen, som
innebærer forslag om
nedleggelse av studie
dersom avklart på dette
tidspunkt
(Mai)
Styret
Vedtak om foreløpig
studieportefølje
(Juni)
Dekan
Ferdigstille og oversende
endelig forslag til
studieportefølje til
studieavdelingen, som
innebærer forslag om
nedleggelse av studie
(Frist 1. oktober)

5.

6.

7.

8.

Grunnlag for vurdering kan
være:
 SEFØ(K)-analyse
 Opptak og kandidatproduksjon
 Profilområde
 Gjennomgående
studieløp
 Studiebarometer
 Nasjonale eller spesielle
NOKUT-evalueringer
 Reakkreditering
 Endringer innenfor
fagmiljøet
Det er viktig at SPA er kjent
med vurderingen, innhold
og begrunnelse. SPA må få
uttrykke sine synspunkter i
saken.

Forslaget skal begrunnes.
Dersom SPA ønsker, skal
uttalelse fra vedkommende
følge saken til Lokalt UU.
Studieavdelingen
sammenstiller og
utarbeider styresak om
foreløpig studieportefølje. I
dette arbeidet inngår et
samarbeid med økonomiavdelingen.

Mal for oversendelse av forslag
til foreløpig studieportefølje

Vedtaket inneholder
styringssignaler for
fakultetenes videre arbeid.
Studieavdelingen
sammenstiller og
utarbeider styresak om
endelig studieportefølje. I
dette arbeidet inngår et
samarbeid med økonomiavdelingen.

Mal for oversendelse av forslag
til endelig studieportefølje

NB: for studier på 30 stp
eller mindre har dekan
myndighet til å vedta
nedleggelse. Pkt 7 utgår da.
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9.

Styret
Vedtak om fullstendig og
endelig studieportefølje
(Oktober)

Vedtaket utløser:
 Utlysing på SO og LOK
 Studieplan for nytt kull
 Publisering av
studieplan
 Rekruttering
 Opptak
 Eventuelt nullopptak til
studie
 Eventuelt nedleggelse
av studie

Egen KSS prosessbeskrivelse for
håndtering av eventuelle
endringer etter vedtak om
studieportefølje:
 Trekk før utlysing
 Nye studier inn i porteføljen
 Trekk etter utlysning
 Trekk etter søknadsfrist, men
før opptak
 Avlysning av opptak
Egen KSS rutinebeskrivelse om
navneendring av program

10.

11.

Dekan
Omfordele faglige
ressurser tilknyttet
studiet, som er vedtatt
nedlagt.
Deretter følge opp de siste
aktive studentene på
studiet.
(Innen utgangen av
desember, men senere i
forhold til studentene)

Innebærer:
 Dialog med og deretter
justere arbeidsplaner til
aktuelle fagpersoner
tilknyttet studiet som er
vedtatt nedlagt, samt
andre fagpersoner som
berøres
 Utarbeide oversikt over
aktive studenter
 Kontakte studentene og
informere om
frist/rettigheter til å
fullføre innen 2 år

Studieavdelingen
Følge opp registrering i FS
og rapportering på
studieprogrammet, som er
vedtatt nedlagt.
(Innen utgangen av
desember, men senere i
forhold til studentene)

Innebærer:
 Registrere at opptak av
siste kull er gjort
 Følge med og stenge
studieprogrammet når
siste aktive student har
fullført/avsluttet
studiet.

FS rapport over aktive studenter
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/01277-1
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 11.04.2018

Møtedato
11.04.2018

KSS PROSESSBESKRIVELSE - ETABLERING OG AKKREDITERING AV NYTT
STUDIEPROGRAM
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget støtter forslag til KSS prosessbeskrivelse for etablering og akkreditering
av nytt studieprogram, med de innspill til endringer som framkom i møtet.

2/18 KSS prosessbeskrivelse - Etablering og akkreditering av nytt studieprogram - 18/01277-1 KSS prosessbeskrivelse - Etablering og akkreditering av nytt studieprogram : KSS prosessbeskrivelse - Etablering og akkreditering av nytt studieprogram

Sammendrag
Det skal utarbeides prosessbeskrivelser for alle viktige områder innenfor Utdanning. I denne saken
legges fram prosessbeskrivelse for etablering og akkreditering av nytt studieprogram. Skriv om eget
reglement for etablering? Oppsummere saken kort.

Saksframstilling
Bakgrunn
På universitetets hjemmeside kan vi lese følgende:
«Kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten
Alle universiteter og høgskoler i Norge skal ha et system for kvalitetssikring som bidrar til
kontinuerlige forbedringer i utdanningstilbudene. Systemet skal gi institusjonen et godt
grunnlag for egenvurdering og kvalitetsforbedring.»
Studieavdelingen ivaretar KSS prosessbeskrivelser for følgende områder;
Studieportefølje
Etablering og akkreditering av nytt studieprogram
Reakkreditering av eksisterende studieprogram
Studieplanarbeid (herunder årlig studieplanarbeid)
Opptak
Eksamen
Vitnemål
Ph.d. utdanningen
Internasjonalisering

Forslag presenteres dekaner og
prodekaner april.
Forslag presenteres UU 11. april
Forslag presentert UU 27. februar,
oppdatert og publisert på web
Forslag presentert UU 27. februar,
oppdatert og publisert på web
Utarbeidet, publisert på web
Under utarbeidelse
Under utarbeidelse
Utarbeidet, publisert på web
Utarbeidet, publisert på web

Denne saken gjelder prosessbeskrivelse for etablering og akkreditering av nytt studieprogram.

Skriv mer!
Drøfting

Vurdering

Vedlegg:
KSS prosessbeskrivelse – Etablering og akkreditering av nytt studieprogram.

skrivelse - Etablering og akkreditering av nytt studieprogram - 18/01277-1 KSS prosessbeskrivelse - Etablering og akkreditering av nytt studieprogram : KSS prosessbeskrivelse utkast pr 01.03.2018 - Etablering og akkreditering av nytt studieprogram
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PROSESSBESKRIVELSE –
Etablering og akkreditering av
nye studieprogram over 30
studiepoeng
Tittel
Formål
Prosesstart
Prosesslutt
Kvalitetskrav

Tidsfrister
Prosessansvarlig
Prosesseier
Dato revidert
(årlig revidering)

Etablering og akkreditering av nye studieprogram over 30 studiepoeng
Etablere og kvalitetssikre nye studieprogram
Behov for etablering av nytt studieprogram over 30 studiepoeng
Nytt studieprogram i vedtatt portefølje og ferdig akkreditert
Studiekvalitetsforskriften
Studietilsynsforskriften
Reglement for etablering av studier og studieplaner ved Nord universitet
Forskrift om opptak til høyere utdanning
Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid
ved universiteter og høgskoler
Forskrift om krav til mastergrad
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
Mai: Innmelding til foreløpig studieportefølje
1. sept: Søknad om etablering og akkreditering
Prorektor for utdanning
Rektor
1.3.2018

Trinn Ansvarlig rolle og aktivitet
1.

2.

3.

4.

Dekan
Innmelding av nytt
studieprogram i
forbindelse med foreløpig
studieportefølje.
(mai)
Styret
Vedtak om foreløpig
studieportefølje
(juni)
Lokalt utdanningsutvalg
Kvalitetssikre etableringsog akkrediteringssøknad
Dekan
Innsending av søknad om
etablering og akkreditering
(Frist 1. september)

Utfyllende
kommentarer

Tilhørende dokumenter/rutiner



Dekanvedtak
Se prosessbeskrivelse: Vedtak
av endelig studieportefølje

Styrevedtak

Gir råd til dekan om
godkjenning av søknad
om akkreditering.

Vedtak i lokalt utdanningsutvalg

Dekanvedtak
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5.

6.

7.

8.

Studieavdelingen
Mottar søknad,
forbereder styresak om
etablering og forbereder
sak til utdanningsutvalget
om akkreditering.
Utdanningsutvalget
Kvalitetssikring av
akkrediteringssøknad

Rektor
Gjør vedtak om
akkreditering av nye
studier
Studieavdelingen
Formidling av
rektorvedtak til fakultet,
kommunikasjon og
opptak.

Anbefaler overfor rektor
om studie-programmet kan
akkrediteres eller ikke.
Forbereder rektorvedtak
etter UU-vedtak.

Vedtak i UU

Rektorvedtak

Rektorvedtaket innebærer
at studieprogrammet
inngår i studieporteføljen.

Registrering i FS av nytt
studieprogram
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

18/01158-2
Hanne Solheim Hansen
Jan-Atle Toska
Møtedato

RETNINGSLINJER FOR STUDIEPLANER OG EMNEBESKRIVELSER PÅ ENGELSK
OG NORSK VED NORD UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tilrår at prorektor for utdanning fastsetter følgende retningslinjer for
studieplaner på engelsk og norsk ved Nord universitet:
1. Alle studieplaner skal finnes både på norsk og engelsk.
2. Emnebeskrivelser skal fortrinnsvis finnes både på norsk og engelsk.
3. Det enkelte fakultet vurderer i hvilke tilfeller det skal gjøres unntak fra tospråklige
emnebeskrivelser, slik at disse enten bare er på norsk, eller bare på engelsk.
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Sammendrag
Saken gjelder retningslinjer for språk (engelsk og/eller norsk) i studieplaner og
emnebeskrivelser ved Nord universitet.
Saksframstilling
Bakgrunn
Universitetet i Nordland (UiN) ble tildelt ECTS Label (European Credit Transfer System) for
perioden 2012 – 2015. Denne akkrediteringen dokumenterte høy kvalitet på engelskspråklig
studieinformasjon, og var viktig i universitetets satsing på internasjonalisering.
Krav til denne akkrediteringen var kort fortalt:
 Hele kurskatalogen (studiekatalogen) skal være oversatt til engelsk og tilgjengelig på
engelskspråklig webside hos institusjonen. Program- og emnebeskrivelse må være i
tråd med retningslinjer.
 Den engelskspråklige websiden må inneholde informasjon om en rekke forhold som
er viktig for internasjonale studenter.
 Institusjonene må dokumentere at utveksling av studenter (innreisende og
utreisende) er riktig sertifisert, det vil si, i tråd med prosedyrer. Dette gjøres gjennom
konkrete eksempler på utveksling; 3 innreisende studenter (fra ulike land, til ulike
studieprogram) og 3 utreisende studenter (fra ulike studieprogram og til ulike land)
Gjennom hele 2011 og store deler av 2012 arbeidet UiN fram grunnlag for søknad om denne
akkrediteringen. Blant annet ble hele studiekatalogen oversatt til engelsk og språket ble
kvalitetssikret (om lag 4000 sider). Ny engelskspråklig webside ble designet og strukturert for
imøtekomme kravene som labelen innebar.
EU bestemte av ulike grunner at ordningen med ECTS Label ikke skulle videreføres etter
2016. I 2015 vedtok det daværende Studiekvalitetsutvalget at UiN burde videreføre samme
høye kvalitet på studieplanarbeidet som ECTS Label krevde, det vil blant annet si
studieplaner og emnebeskrivelser på engelsk i alle studieprogram, også etter at denne
akkrediteringen gikk ut 31. desember 2015. Dette er en ambisjon som er blitt videreført ved
Nord universitet.
Det ble fremmet en sak avklaring av ambisjonsnivå fremover når det gjelder studieplaner og
emnebeskrivelser på både norsk og engelsk på Utdanningsutvalgets møte 11. april i år (sak
36/16). Ut fra diskusjonen i møtet ble følgende vedtatt:
Utdanningsutvalget ber om å få saken tilbake til neste møte.
Drøfting
På møtet 11. april ga flere av representantene uttrykk for et ønske om at det skulle være opp
til fakultetene å avgjøre hvilke studieprogram- og emnebeskrivelser som bør oversettes til
engelsk. Samtidig ble det av mange påpekt at dette vil innebære at universitetet ikke
framstår enhetlig utad. Avslutningsvis ble diskusjonen oppsummert slik:
 Hovedregelen bør være at alle studieprogrambeskrivelser skal finnes på norsk og
engelsk, og emnebeskrivelsene skal også fortrinnsvis finnes også på norsk og engelsk.
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Fakultetet gjør selv en vurdering av behovet for engelsk og/eller norsk
emnebeskrivelse.

Studentene var opptatt av at også emnebeskrivelser finnes på engelsk, da dette er
nødvendig for de studentene som skal på utveksling.
Vurdering
Ut fra satsing på internasjonalisering, der det nå utarbeides en egen delstrategi, er det
ønskelig at alle studieplaner er på engelsk, i tillegg til på norsk. Det er videre hensiktsmessig
å fastholde at emnebeskrivelser fortrinnsvis skal være både på engelsk og norsk, men at det
må være opp til det enkelte fakultet å foreta en vurdering av behovet for tospråklige
emnebeskrivelser i det enkelte tilfellet. Dette innebærer en vurdering av om norskspråklige
emner også skal ha en engelsk emnebeskrivelser, og om engelskspråklige emner også skal ha
en norsk emnebeskrivelse.
Ut fra diskusjonen i Utdanningsutvalgets møte 11. april foreslås følgende retningslinjer for
studieplaner og emnebeskrivelser på norsk og engelsk ved Nord universitet:
4. Alle studieplaner skal finnes både på norsk og engelsk.
5. Emnebeskrivelser skal fortrinnsvis finnes både på norsk og engelsk.
6. Det enkelte fakultet vurderer i hvilke tilfeller det skal gjøres unntak fra tospråklige
emnebeskrivelser, slik at disse enten bare er på norsk, eller bare på engelsk.

de lokale utdanningsutvalg ved fakultetene - 16/01173-37 Justert forslag til felles mandat og retningslinjer for de lokale utdanningsutvalg ved fakultetene : Justert forslag til felles mandat og retningslinjer for de lokale utdanningsutvalg ved fakultetene

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/01173-37
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
05.06.2018

JUSTERT FORSLAG TIL FELLES MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR DE LOKALE
UTDANNINGSUTVALG VED FAKULTETENE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar justert forslag til felles mandat og retningslinjer for de lokale
utdanningsutvalg ved fakultetene.

Saksframstilling
Bakgrunn
Forslag til felles mandat og retningslinjer for de lokale utdanningsutvalg ved fakultetene, ble
behandlet i Utdanningsutvalgets møte 12. april 2018. Etter innspill fra møtebehandlingen
legges det frem et justert forslag til felles mandat og retningslinjer for de lokale
utdanningsutvalg ved fakultetene.
Møtebehandling i Utdanningsutvalget 12. april 2018:
Da fakultetene ble etablert ett år etter at fusjonene trådte i kraft ble det ikke utformet felles
mandat for fakultetenes lokale Utdanningsutvalg (UU). På møte i sentralt Utdanningsutvalg
27.02.2018 ble felles mandat for de lokale UU etterspurt. Lokalt UU ved HHN og FSH har
eget mandat vedtatt av dekan, mens andre fakultet har mandat under utarbeidelse. Forslag
til felles mandat ble presentert i saken, bestående av § 1 virkeområde, § 2 mandat, § 3
saksområder og § 4 saksbehandling. Innholdet framstår noe motstridende, eksempelvis § 1
sier at utvalget er rådgivende organ for dekan, mens § 3 gir oversikt over saker der utvalget
fatter vedtak. Et konkret forslag var å ta bort «innstilling til dekan» og «vedtak». FSV ønsker
å benytte eget arbeidsutvalg i stedet for hele utvalget i noen saker, eksempelvis
akkreditering/reakkreditering. Utvalgets sammensetning vil variere noe mellom fakultetene,
der faggruppeledere og studieledere er medlemmer i stedet for studieprogramansvarlige.
Vedlegg:
Justert forslag til felles mandat og retningslinjer for de lokale utdanningsutvalg ved
fakultetene.
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Forslag til felles mandat og retningslinjer for lokale utdanningsutvalg
§1 Virkeområde
Det lokale utdanningsutvalg ved fakultetene er et rådgivende utvalg i saker som gjelder studierelaterte
forhold og kvalitet.

§2 Mandat
De lokale utdanningsutvalg skal ivareta følgende områder:
a) være pådriver for studiekvalitetsarbeidet ved fakultetet
b) være fakultetets operative verktøy i kvalitetssikring og kontroll av undervisningsvirksomheten
c) arbeide for å sikre og utvikle god opptakskvalitet, rammekvalitet, programkvalitet og
resultatkvalitet.
§3. Saksområder
Følgende saksområder skal behandles av de lokale utdanningsutvalg:
a) Strategisk behandling av satsningsområder for kvalitet.
b) Pedagogiske utviklingstiltak.
c) Oppnevning av eksternt panel/referansegrupper og behandling av rapporter fra disse.
d) Avviksbehandling og oppfølging.
e) Behandling av foreløpig og endelig studieportefølje.
f) Behandling av nye studieprogram.
g) Behandling av omfattende endringer i eksisterende program.
h) Behandling av mindre emnerelaterte endringer.
i) Behandling av rapporter om studiekvalitet og evalueringer.
j) Initiere utvikling av studieadministrative rutiner.
k) Bidra til å synliggjøre kvalitetsarbeidet ved fakultetet.
m) Behandle studie- og utdanningssaker innen internasjonalisering og internasjonal utveksling, samt
strategisk arbeid med internasjonalisering og utveksling.

§4 Sammensetning
De lokale utdanningsutvalg ledes av prodekan for utdanning ved fakultetet. De lokale
utdanningsutvalgene skal minst ha denne sammensetning:
 Prodekan utdanning (leder)
 Programansvarlige
 To studentrepresentanter
Ut over dette kan fakultetene om nødvendig utnevne ytterligere representanter til utvalget, som
studieledere, stedlige koordinatorer etc., i henhold til den interne organisering ved det enkelte fakultet.
Studentrepresentantene utnevnes av studentforeningene for ett år av gangen. Utvalget velger selv
nestleder blant utvalgets ansatte-medlemmer.
Det velges en vararepresentant for studentrepresentantene. Det skal tilstrebes at sammensetningen er
i samsvar med UHL §4-4 og likestillingslovgivningen.
§5 Saksbehandling
De lokale utdanningsutvalg avholder møter normalt etter en oppsatt plan. Leder innkaller til møter og
forbereder saksliste sammen med sekretær som sender denne til medlemmene i rimelig tid før møtet
(normalt en uke før). De lokale utdanningsutvalg kan invitere andre til å delta i møtet, da med talerett,
men uten stemmerett. Det føres referat fra møtene med opplysninger om hvem som var til stede og
avgjørelser som ble tatt. Innkalling, saksliste og møteprotokoll arkiveres i arkivsystemet public 360.

De lokale utdanningsutvalg er vedtaksdyktig når minimum halvparten av medlemmene er tilstede.
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Leder av det lokale utdanningsutvalget skal holde dekan ved fakultetet orientert.
Fakultetsdirektøren/administrasjonssjefen eller den denne bemyndiger er sekretær for utvalget, og skal
sikre at vedtak ikke faller utenfor gjeldende lov- og avtaleverk, samt eksisterende reglement og vedtak
ved Fakultetet og ved Nord universitet.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

17/04490-15
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
05.06.2018

HARMONISERING AV PRAKSISTILSKUDD VED NORD UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tilrår prorektor å vedta retningslinjer for praksistilskudd etter forslag fra
arbeidsgruppen og diskusjon i utvalget.
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Sammendrag
Nord universitet har etter fusjonen hatt ulike ordninger for tilskudd til studenter i praksis.
Vårsemesteret 2017 nedsatte studiedirektør en arbeidsgruppe med medlemmer fra FSV, FSH
og FLU som skulle samordne disse og jobbe fram et forslag til felles retningslinjer, i tillegg til
dette skulle satsene for tilskudd vurderes.
Saksutredning og forslag til nye retningslinjer fra arbeidsgruppen (vedlegg 1), ble sendt på
høring til fakultetene 08.12.2017 med svarfrist 10.02.2018. Etter påpekning fra
økonomiavdeling om at fakultetene burde beregne de økonomiske effektene av forslaget,
ble det sendt ut supplerende høring med svarfrist 23.03.2018.
Tilbakemeldingene i høringene var såpass omfattende at det ble besluttet å sende dette
tilbake til gruppen for avklaringer og foreta eventuelle justeringer i forslag til vedtak etter
innspill. Ny behandling i arbeidsgruppen følger av saksframstilling under.

Saksframstilling
Bakgrunn
Retningslinjer for tilskudd til studenter i praksis ble sendt tilbake fra studieavdelingen til
arbeidsgruppen, uten behandling i Utdanningsutvalget, etter høringsuttalelser fra
fakultetene og økonomienheten.
Arbeidsgruppen har vært samlet og gått gjennom høringsuttalelsene, og vil her kommentere
disse, og legger ved revidert utkast til retningslinjer.
Redegjørelse fra arbeidsgruppen etter høringsinnspill
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) hadde følgende bemerkninger:
Angående bemerkning rundt utenlandspraksis: Det er tatt inn et nytt moment i
retningslinjene. Arbeidsgruppen har ikke gått inn og sett på tilskudd til ulike
utvekslings/utenlandsopphold i praksis. Dette må fakultetene selv administrere og evt. lage
egne ordninger som vedtas av dekan. Alternativt at studieavdelingen nedsetter egen
arbeidsgruppe. Utenlandspraksis grenser tett opp mot internasjonalisering og det er
antakelig mange ulike avtaler og ordninger i de ulike fakultetene.
FLU etterspør videre i sin uttalelse hvordan man skal fange opp studenter som har
lønn/stipend el.l. fra arbeidsgiver i praksis, og med det ikke er berettiget tilskudd.
Arbeidsgruppen har ikke noe annet svar på dette enn at fakultetene i sin kommunikasjon
med studentene i forbindelse med praksis så må studentene oppgi dette på samme måte
som de oppgir f.eks. omsorg for barn el.l. Vi vurderer risikoen for «uredelighet» som svært
liten.
Angående problematisering om bosted, studiested og praksissted i tre ulike byer, så vil
boligtilskuddet ivareta dette, og reise til/fra praksisstedet godgjøres etter billigste reisemåte.
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En utredning av økonomiske konsekvenser tilsier en kostnadsøkning på anslagsvis 300.000
kroner.
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) hadde følgende bemerkninger:
Det ble bemerket at «studenter som selv skaffer praksisplass» måtte presiseres. Dette er
søkt omskrevet og hensyntatt i revidert forslag.
Angående tidspunkt for utbetaling, så har dette vært nøye diskutert i gruppen gjennom hele
prosessen. Gruppen mener fortsatt at formuleringen bør stå slik den er foreslått, men tar
inn at praksis utover 12 uker (12 uker eller mer) kan gi utbetaling av reisetilskudd midt i
praksisperioden.
Angående bompenger så er det lagt inn i km godtgjørelsen, for å forenkle administrasjon av
tilskuddet. For de strekninger der kollektivtransport ikke kan benyttes refunderes
bompenger. Dette er lagt til som underpunkt. Dette vil antakelig kreve noe mer komplisert
administrativ behandling, og har vært gjenstand for diskusjon i gruppen, uten konsensus.
Praksisuke bør presiseres til å være normalt 5 arbeidsdager. På den andre siden beregnes
tilskudd i forhold til antall dager i praksis, og arbeidsuke er med det ikke så relevant.
Minstebeløp for utbetaling er endret til å være per praksisperiode.
Angående reisetilskudd fra folkeregistrert adresse til praksissted også når studenten flytter
hjem i praksisperioden så mener gruppen at retningslinjer tar høyde for dette. Det gis da
ikke botilskudd etter pkt. 2 og reisetilskudd etter pkt. 1 slår da inn.
Det er ønskelig å redusere krav til reisevei ned til 50 km for å få boligtilskudd. Distansen på
100 km (10 mil) er diskutert i flere sammenhenger i gruppen, og det er enighet om å beholde
denne. Det er vanskelig å vite hva som er rett distanse, men det er åpenbart forskjell på en
togstrekning og en bil/ferge strekning, og det er således behov for å ha en distanse som
«sperrer» for utbetalinger uten grunnlag. Samtidig må man behandle søknader, evt. uten
søknad der behovet er åpenbart, innfri særskilt tilrettelegging der det måtte være behov for
dette.
Reise til/fra praksissted er presisert til å være per praksisperiode.
Angående presisering av begreper så ligger dette allerede i dokumentet. Gruppen er usikker
på om det var ment at det var behov for ytterligere presisering og evt. hva som var uklart.
En utredning av økonomiske konsekvenser tilsier en kostnadsøkning på anslagsvis 900.000
kroner.
Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) hadde følgende bemerkninger:
FSV har ingen bemerkninger til selve retningslinjene, men ber om at kodeverk i FS for
registrering av praksis samordnes. Dette arbeidet er i gang, og alle fakultetene må
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sjekke/søke opp om praksissteder finnes i FS før det registreres nye. Arbeidsgruppen ber om
at Studieavdelingens FS team bistår i kvalitetssikring av kodestruktur og registrering.
En utredning av økonomiske konsekvenser tilsier en kostnadsøkning på anslagsvis 60.000
kroner.

Oppsummering
Flere av innspillene er tatt inn i revidert forslag til retningslinjer. Det er likevel deler som
ikke er tatt inn, da det har vært grundige diskusjoner i arbeidsgruppen, og gruppen ønsker å
opprettholde opprinnelig forslag.
Det har vært et svært krevende arbeid for gruppen, og det er utfordrende å utarbeide
retningslinjer som tar inn i seg alle «ifs’ and buts’». Det er også slik at de ulike utdanningene
dels har svært ulike praksisordninger med alt fra hvor studentene er i praksis, lengde på
praksis og eksisterende godtgjørelser. For forhold som faller utenfor retningslinjene, eller
hvor retningslinjene rammer urimelig, åpnes det for søknad fra studentene og særskilt
behandling, alternativt at fakultetene må gjøre tilpasninger.
Angående innspill fra økonomienheten så anslås en kostnadsøkning på 1.500.000 kroner for
hele institusjonen, gitt dagens studentantall. Det er FSH som får den største økningen, da i
hovedsak fordi svært mange studenter må ha praksis i kommunene og sykehusene utenfor
studiestedene. Dette gjelder særlig for Nordland.
Videre er det for hele universitetet svært lenge siden satsene har vært regulert, noe som i
seg selv gir en økning.
Arbeidsgruppen oversender med dette siste versjon av retningslinjene, og overlater videre
saksbehandling til studieavdelingen.
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Revidert etter høring hos fakultetene (nytt merket gult):
RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK TILSKUDD TIL STUDENTER SOM GJENNOMFØRER
PRAKSISSTUDIER VED NORD UNIVERSITET.
Retningslinjer for tilskudd til reise- og boutgifter i praksisstudier gjelder for studenter som
har rammeplan-/studieplanbestemte praksisstudier, der praksisplassen inngår i
universitetets praksisavtaler.
Retningslinjene gjelder ikke for:
 Studenter som deltar i internasjonale utvekslingsprogrammer.
 Studenter i utenlandspraksis.
 Studenter på studier med ekstern finansiering.
 Studenter i utdanninger som tillater at studenten selv skaffer praksisplass, med
mindre dette er etter avtale med universitetet.


Studenter som har lønnet praksis eller stipend fra arbeidsgiver.

1. Reisetilskudd
Nord universitet gir tilskudd til alle reiser i praksis for den avstand som overstiger avstanden
studenten har mellom semesteradresse (der du bor i semesteret) og studiested (campus der
utdanningen har tilhørighet). Det er ikke nødvendig med søknad for å få reisetilskudd.
Tilskudd gis når praksisplassen ligger i området der den enkelte utdanning har avtale om
praksisopplæring/praksisstudier. Tilskuddet beregnes etter følgende satser;


ved reiser til og fra praksis er tilskuddet kr 1,25 per km uavhengig av reisemåte
o der kollektivtransport ikke kan benyttes refunderes også bompenger etter billigste sats.



utgifter til ferje/båt refunderes (billigste reisemåte),
 tilskuddet er begrenset til maksimalt kr. 1 250,- pr. praksisuke.

2. Botilskudd








Når studenten får reisevei over 100 km (èn vei i meravstand), eller offentlig transport
ikke passer med turnusen i praksisstudiene, kan det søkes om botilskudd. Når det
innvilges botilskudd innvilges ikke reisetilskudd etter punkt 1. Når det innvilges
botilskudd kan studenten få reisetilskudd for èn reise til/fra praksisstedet (etter punkt 1)
per praksisperiode.
Grunnlaget for vurdering av botilskudd er registrert semesteradresse (der studenten bor
i semesteret) og hjemstedsadresse (folkeregistrert adresse), og må oppgis i søknaden.
For studenter som har hjemstedsadresse på praksisstedet, gis det ikke tilskudd.
Husleiekontrakt (på praksisstedet) skal vedlegges søknad.
Søknad om botilskudd sendes til fakultetet. (Eget søknadsskjema utarbeides, og Lenke til
søknad kommer.)
Det gis tilskudd på inntil kr. 1 250 pr. uke, begrenset oppad til kr. 5 000,- måned.

3. Annet
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For forhold som ikke fanges opp av retningslinjene, kan det gis individuell behandling.
Studenten må selv be om dette ved henvendelse til fakultetet.
Studenten er selv ansvarlig for at korrekt semesteradresse og bankkontonummer er
registrert i Studentweb. Ved manglende registrering blir ikke tilskudd utbetalt.
Utbetaling av tilskudd
Når praksis er bekreftet gjennomført, overføres reisetilskuddet til den enkeltes bankkonto i
slutten av hvert semester. For praksisperioder som vare mer enn 12 uker utbetales
reisetilskuddet i to deler, midt i perioden og ved avsluttet praksis.
Boligtilskuddet betales ut månedlig.
Beregnet tilskuddsbeløp under kr. 200 per semester praksisperiode, vil ikke bli utbetalt.
Tilskuddet gis/utbetales kun det studieåret praksis gjennomføres, og utbetales ikke
etterskuddsvis påfølgende studieår.
Begrep;
Semesteradresse = studentens bosted i praksisperioden
Studiested = campus der utdanningen har sin tilhørighet.
Hjemstedsadresse = Folkeregistrert adresse
Praksisperioden: dersom praksisperioden strekker seg over jul eller påske regnes
praksisperioden fra første dag i praksisstudier til siste dag i praksisstudiene. Dette gjelder
kun ved beregning av botilskudd.

Anne Ringen Pedersen
Fakultetsdirektør
+47 75 51 72 17

Vedlegg:
Saksutredning/høring – Harmonisering av praksistilskudd
Ber om supplering av mottatte høringssvar
Oversendelse til arbeidsgruppen for ny behandling etter høring
Tilbakemelding på høring FSH
Tilbakemelding på høring FLU
Tilbakemelding på høring Økonomiavdelingen
Tilbakemeding på høring FSV
Tilbakemelding økonomisk konsekvens FSH
Tilbakemelding økonomisk konsekvens FSV
Tilbakemelding økonomisk konsekvens FLU
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Nord universitet
Studieavdeling

INTERNT NOTAT – MED OPPFØLGING
Gjelder: Høring - harmonisering av praksistilskudd ved Nord universitet
Til
Hanne Thommesen, Erlend
Bullvåg, Ketil Eiane, Sarah J.
Paulson, Trine Karlsen

Kopi til
Geir Magne Tveide, Steinar SteneSørensen, Jarle Jørgensen, Olav
Frigaard, Sølvi Kjeldsø Fastvold

Fra: Jan Atle Toska
Dato: 08.12.2017
Ref:

17/04490-1/

Vedlagt er saksutredning og forslag til nye retningslinjer for praksistilskudd for studenter.
Jeg ber om at fakultetene og studentparlamentet til gir tilbakemelding på høringen ved å
svare ut denne utsendingen i Public360 innen 10. februar 2018.
Høringen oversendes ikke den enkelte studentforening, dette må ivaretas av
studentparlamentet selv.
Kontaktperson er Anne-Lovise Reiche, Studieavdelingen, anne-lovise.reiche@nord.no.
Høringsuttalelser vil bli behandlet i Studieavdelingen, med påfølgende sak til sentralt
Utdanningsutvalg, og deretter vedtak av rektor.
Styret er kjent med saken, og kan be om å få den forelagt. Dersom det i den videre
behandlingen viser seg at endringene blir svært omfattende i forhold til økonomi, kan rektor
fremme saken for styret.
Det tas sikte på at nye felles retningslinjer trer i kraft fra studieåret 2018-2019, og at
informasjon til studentene kan gis i løpet av vårsemesteret.

Med hilsen

Jan Atle Toska
Studiedirektør
Vedlegg:
Saksutredning: Harmonisering av praksistilskudd for studenter
Forslag til retningslinjer for praksistilskudd for studenter
KD brev 07.07.2017: Redegjørelse for egenbetalingsregelverket for studieturer ved statlige
institusjoner
Nord universitet henvendelse 05.10.2017: Problemstillinger rundt egenbetaling
KD brev 02.11.2017: Egenbetaling for studenter ved høyere utdanning
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Saksutredning - Harmonisering av praksistilskudd for studenter
Bakgrunn
Nord universitet har etter fusjonen hatt ulike ordninger for tilskudd til studenter i praksis.
Retningslinjer, tilskuddsordninger og regelverk rundt dette skal nå samordnes og harmoniseres slik at
det blir likebehandling og forutsigbarhet for studenter som er pålagt praksis i studiene.
Det har vært, og er både ulike ordninger, retningslinjer og ulike satser for praksistilskudd. Fra høsten
2015 og fram mot våren 2017 har ulike skisser og problemstillinger vært diskutert i mer eller mindre
"løst sammensatte arbeidsgrupper". Ut av det arbeidet som ble gjort i disse forelå det medio mars
d.å. et utkast til retningslinjer med basis i hovedsakelig lærerutdanningene.
Studiedirektøren nedsatte tidlig i vårsemesteret 2017 en arbeidsgruppe som skulle samordne de
foreliggende forslag, og jobbe fram et endelig forslag. Gruppen har hatt medlemmer fra FSV, FSH og
FLU, som er de fakultetene med fleste utdanninger med obligatorisk praksis i utdanningene.
Nivået på dagens tilskuddsordninger har vært fast over flere år, så i tillegg til prinsippene rundt
tilskuddsordningen er det også behov for å se på satsene.

Juridiske betraktninger
Ordning med å gi tilskudd til studenter i praksis spesielt er ikke hjemlet i lovverk eller forskrift, og det
er ulike ordninger mellom institusjonene. Men UH-lovens §7-1 fastslår at man ikke kan kreve
egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger, også kalt gratisprinsippet.
§ 7-1.Egenbetaling
(1) Statlige universiteter og høyskoler kan ikke kreve egenbetaling fra studenter for ordinære
utdanninger som fører frem til en grad eller yrkesutdanning. Departementet kan i særskilte tilfeller,
etter søknad, godkjenne unntak fra denne bestemmelse.
(2) Private universiteter og høyskoler skal la statlige driftstilskudd og egenbetaling fra studentene
komme studentene til gode. Institusjoner som mottar statstilskudd, kan ikke gi økonomisk utbytte eller
på annen måte overføre overskudd til eier eller dens nærstående.
(3) Departementet kan fastsette forskrift om universiteter og høyskolers adgang til å ta egenbetaling
fra studenter og om adgangen til å kreve inn andre utgifter knyttet til studiene.

Saken er aktualisert i høst, etter at KD i juli 2017 sendt brev til alle institusjonene med presisering om
gratisprinsippet i utdanningene, da med særlig fokus på studieturer ol.
Nord gjorde 5. oktober 2018 en oppfølgende henvendelse til KD om studenter i praksis spesielt, og
fikk i svar fra KD 2. november 2017. I brev av 2.november påpekes at gratisprinsippet gjelder også i
praksis, men at livsopphold dekkes av studenten selv. Livsopphold defineres av Statens
innkrevingssentral som mat, drikke, klær, strøm etc.
Det er også undersøkt om praksistilskudd kan utløse skatteplikt eller andre avgifter tilknyttet slike
utbetalinger. Økonomiavdelingen har forespurt Oslo kemnerkontor og Infotjenester og fått avklaring
på at slike tilskudd ikke omfattes av skatteplikt el.l. Det er også avklart at tilskudd ikke krever at
studentene leverer dokumentasjon, dette til forskjell fra om man har en refusjonsordning.
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Drøfting
For Nord universitet er det som sagt viktig å få samordnet ordningene som man har tatt med inn i
fusjonen, men også samordning mellom fakultetene og studiene er viktig. Eksempelvis må 1
kilometer være like mye verd uansett hvilket studiested eller hvilken utdanning man tilhører. I vår
institusjon har vi store profesjonsutdanninger med mye praksis, og i mange tilfeller er svært mange
praksisplasser i lang geografisk avstand fra studiestedet. Dette spesielt for de helse- og sosialfaglige
utdanningene, som har store praksisregioner fra Vesterålen i Nord til Stjørdal i sør, og med flere små
kommuner i distriktene som samarbeidspartnere. I mange tilfeller kreves det derfor at studenten må
flytte i praksisperioden.
Vi har sett på hvordan andre institusjoner håndterer tilskuddsordninger, og finner at det gjøres svært
ulikt. Hos noen institusjoner finner vi ikke at det gis praksistilskudd, typisk i de største byene hvor
praksis kan ivaretas i nærområdet, mens det hos andre gis tilskudd til bolig, men ikke transport.
For egen institusjon er det enighet om at gratisprinsippet legges til grunn, og at studentene ikke skal
ha vesentlige utgifter knyttet til obligatoriske aktiviteter i studiet. Dette vil også innbefatte
merutgifter til reise til praksisstedet i forhold til reise til campus. Dette vil for noen studier og for
deler av universitetet gi høyere utgifter til praksistilskudd enn tidligere.
Det har vist seg vanskelig å finne gode bakgrunnstall for å gjøre gode simuleringer, som viser virkning
av endring. Det er svært ulike modeller som er benyttet, og det har vært ulike måter å føre
tilskuddene på i regnskapene, noe som gjør at det har vært utfordrende å finne gode historiske tall
som kan bidra til å gi et godt bilde av konsekvens av foreslått endring. Beregningene er derfor gjort
etter «beste skjønn», men fakultetene/utdanningene må selv gjøre beregninger for aktuelle
utdanninger dersom man vil ha nøyaktige tall på hvilken virkning ny modell vil få i kostnadsbildet.
Alle utdanninger med krav til praksis i studieplan/rammeplan foreslås å ha krav på tilskudd i hht til
retningslinjene. Dette gjelder også deltid- og samlingsbaserte studier da likebehandlingen står sterkt,
og at selve praksisdelen av studiene gjennomføres tilsvarende som for heltidsstudier. Dekan kan gi
også andre studier med praksis rett til praksistilskudd etter de samme retningslinjer.
Fakultetene/utdanningene skal benytte de retningslinjer og satser man blir endelig enige om. Disse
kan endres ved rektorvedtak. Rutiner og retningslinjer for beregning og administrasjon skal være lik
for hele universitetet, og gjøres på en slik måte at det er transparent og etterprøvbart. Det foreslås
at all praksis registreres i Felles Studentsystem (FS) for å bidra til å sikre enhetlig og helhetlig
behandling, likedan at felles regnemodell benyttes for beregning.
Det ligger til studenten selv å gi korrekt informasjon om semesteradresse, kontaktinformasjon og
bankkontonummer. Dette skal registreres i studentweb, og studenten må overholde de frister som
settes av utdanningen/fakultetet for å være berettiget tilskudd.

Forslag til felles satser og retningslinjer
Forslag til retningslinjer ligger i sin helhet vedlagt saken. I hovedtrekk så foreslås det at studentene
godtgjøres fra første «merkilometer» reisevei de har i forhold til daglig reisevei til studiestedet, dette
målt fra registrert semesteradresse. FS i kombinasjon med regnemodellen vil ivareta beregninger av
avstander. Satsen settes til 1,25 kr/km, men med en maksimal utbetaling på kr. 1250,- /uke.
Er det behov for ferge gis tilskudd til billigste alternativ i tillegg.
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Videre foreslås det at der reisevei til praksis overstiger 10 mil kan studenten søke om boligtilskudd
som erstatning for reisetilskudd. Boligtilskudd utløses etter søknad og dokumentert husleiekontrakt.
Tilskudd kan gis inntil 5000,- kr pr. måned.

Tidligere satser- historikk
Type
Km. Sats
Bolig sats/uke

HiNe

HiNT

UiN

2,00
EK+% andel av utgift

0,80
750,-

1,72
800,-

En skjematisk beregning av kjente tall for 2016 gir følgende tall:
Utbetalt
Helse
Lærer
FSV
tot

Nord-Trøndelag 2016
Ant. utbet. snitt/utbet. Utbetalt

1 101 754
366 982
1 468 736

Nordland 2016
Hele Nord universitet 2016
Ant. Utbet. snitt/utbet. Utbetalt
Ant. Utbet. snitt/utbet.

1 000 000

670

2 192

160 000
1 160 000

400

2 900

2 628 736

1 070

Dette viser at i gjennomsnitt utbetales 2457,- kroner pr. transaksjon. Det kan være flere
transaksjoner pr. student, men det har ikke vært mulig å finne hvor mange studenter som har fått
utbetaling. Svært mange transaksjoner ligger langt under 2000,- kroner, da de kun får km. tilskuddet.
Det som trekker opp gjennomsnittet er studenter med tilskudd til bolig. Beregningen gir likevel en
antydning om gjennomsnittlig utbetaling.

Simulering av framtidig utbetaling
For tilskudd til transport antas det at totale utgifter vil øke noe. Dog er satsen på 1,25 kr. lavere enn
gjennomsnittet av de 3 ulike tidligere satsene. Økningen vil være at flere vil være berettiget tilskudd,
da prinsippet for beregning endres.
Når det gjelder boligtilskudd vil det helt klart bli en merutgift for fakultetene der studentene må
flytte i praksisperioden. Med gratisprinsippet som bakteppe kommer vi likevel ikke utenom dette, og
merkostnaden for studentene må hensynstas i forhold til dagens prisbilde.
Eksempler på kjøreutgifter:
Student som bor på Mørkved – Campus Bodø, og får sin praksis i Bodø sentrum vil ha krav på
reisetilskudd som følger:
Avstand semsteradresse Mørkved – Studiested Bodø

1 km

Avstand studiested Bodø – Sentrum Bodø

10 km

Meravstand

9 km

Tilskudd 1,25 /km

11, 25 kr

Praksis 5 dager/uke tur/retur

112,50 kr/uke

2 457
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Student som bor på Steinkjer, men deltar på studie i Levanger, og får sin praksis i Verdal vil ha krav på
reisetilskudd som følger:
Avstand semesteradresse Steinkjer – studiested Levanger

41 km

Avstand semesteradresse Steinkjer – praksissted Verdal

30 km

Meravstand

0 km

Tilskudd 1,25 /km

0 kr

Hvert fakultet/utdanning må selv beregne hvilke utslag forslaget vil gi for egne utdanninger og
budsjett. I beregningsmodellen legges det til grunn antall dager praksis.
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HØRINGSFORSLAG:
RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK TILSKUDD TIL STUDENTER SOM GJENNOMFØRER
PRAKSISSTUDIER VED NORD UNIVERSITET.
Retningslinjer for tilskudd til reise- og boutgifter i praksisstudier gjelder for studenter som har
rammeplan-/studieplanbestemte praksisstudier, der praksisplassen inngår i universitetets
praksisavtaler.
Retningslinjene gjelder ikke for:
 Studenter som deltar i internasjonale utvekslingsprogrammer.
 Studenter på studier med ekstern finansiering.
 Studenter som selv skaffer praksisplass, med mindre dette er etter avtale med universitetet.
 Studenter som har lønnet praksis eller stipend fra arbeidsgiver.
1. Reisetilskudd
NORD gir tilskudd til alle reiser i praksis for den avstand som overstiger avstanden studenten har
mellom semesteradresse (der du bor i semesteret) og studiested (campus der utdanningen har
tilhørighet). Det er ikke nødvendig med søknad for å få reisetilskudd.
Tilskudd gis når praksisplassen ligger i området der den enkelte utdanning har avtale om
praksisopplæring/praksisstudier. Tilskuddet beregnes etter følgende satser;




ved reiser til og fra praksis er tilskuddet kr 1,25 per km uavhengig av reisemåte,
utgifter til ferje/båt refunderes (billigste reisemåte),
tilskuddet er begrenset til maksimalt kr. 1 250,- pr. praksisuke.

2. Botilskudd
Når studenten får reisevei over 100 km (èn vei), eller offentlig transport ikke passer med turnusen i
praksisstudiene, kan det søkes om botilskudd. Når det innvilges botilskudd innvilges ikke
reisetilskudd etter punkt 1.
Grunnlaget for vurdering av botilskudd er registrert semesteradresse (der studenten bor i
semesteret) og hjemstedsadresse (folkeregistrert adresse), og må oppgis i søknaden. For studenter
som har hjemstedsadresse på praksisstedet, gis det ikke tilskudd. Husleiekontrakt (på praksisstedet)
skal vedlegges søknad.
Søknad om botilskudd sendes til fakultetet. (Eget søknadsskjema utarbeides, og Lenke til søknad
kommer.)
Det gis tilskudd på inntil kr. 1 250 pr. uke, begrenset oppad til kr. 5 000,- måned.
Når det innvilges botilskudd kan studenten få reisetilskudd for èn reise til/fra praksisstedet (etter
punkt 1).
3. Annet
For forhold som ikke fanges opp av retningslinjene, kan det gis individuell behandling. Studenten må
selv be om dette ved henvendelse til fakultetet.
Studenten er selv ansvarlig for at korrekt semesteradresse og bankkontonummer er registrert i
Studentweb. Ved manglende registrering blir ikke tilskudd utbetalt.
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Utbetaling av tilskudd
Når praksis er bekreftet gjennomført, overføres reisetilskuddet til den enkeltes bankkonto i slutten
av hvert semester.
Boligtilskuddet betales ut månedlig.
Beregnet tilskuddsbeløp under kr. 200 per semester, vil ikke bli utbetalt.

Begrep;
Studieadresse= bostedsadresse i studietiden (ikke evt. midlertidig adresse i praksisstudier)
Semesteradresse = studentens bosted i praksisperioden
Studiested = campus der utdanningen har sin tilhørighet.
Praksisperioden: dersom praksisperioden strekker seg over jul eller påske regnes praksisperioden fra
første dag i praksisstudier til siste dag i praksisstudiene.
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Fra: Jan-Atle Toska
Sendt: 5. mars 2018 14:21
Til: Sarah J. Paulson <sarah.paulson@nord.no>; Trine Karlsen <trine.karlsen@nord.no>; Hanne
Thommesen <hanne.thommesen@nord.no>
Kopi: Hanne Solheim Hansen <hanne.s.hansen@nord.no>; Anne-Lovise Reiche <annelovise.reiche@nord.no>; Alf Magne Jacobsen <alf.m.jacobsen@nord.no>
Emne: Høring harmonisering av praksistilskudd - HØRINGSFRIST 10.FEBRUAR - innsendt uttalelse
bes oppdatert med økonomiske beregninger - INNEN 23. MARS
Viktighet: Høy

Høringssvar FSV
01.02.2018.docx

Høringssvar FSH
06.02.2018.docx

Høringssvar FLU
10.02.2018.docx

Høringssvar fra
Øk.avd. 12.02.2018.docx

Jeg viser til epost nedenfor om høring i forbindelse med harmonisering av praksistilskudd.
Økonomiavdelingen har påpekt at før beslutning om nye felles retningslinjer for praksistilskudd tas,
bør fakultetene beregne de økonomiske effektene. Jeg ber dere derfor supplere opprinnelig
innsendt høringsuttalelse med beregning av økonomiske effekter for eget fakultet.
Supplert høringsuttalelse må oversendes innen 23. mars. Saken legges fram for sentralt
Utdanningsutvalg på møte 11. april.
Justert høringssvar sendes i P360, på sak 17/04490, direkte til ny saksbehandler Alf Magne Jacobsen.
Mvh
Jan Atle Toska

Fra: Jan-Atle Toska
Sendt: 8. desember 2017 10:56
Til: Sarah J. Paulson <sarah.paulson@nord.no>; Trine Karlsen <trine.karlsen@nord.no>; Ketil Eiane
<ketil.eiane@nord.no>; Hanne Thommesen <hanne.thommesen@nord.no>; Erlend Bullvåg
<erlend.bullvag@nord.no>
Kopi: Olav Frigaard <olav.frigaard@nord.no>; Anne Ringen Pedersen <anne.r.pedersen@nord.no>;
Jarle Jørgensen <jarle.jorgensen@nord.no>; Geir Magne Tveide <geir.m.tveide@nord.no>; Steinar
Stene-Sørensen <steinar.stene-sorensen@nord.no>; Sølvi Kjeldsø Fastvold
<solvi.k.fastvold@nord.no>; Anne-Lovise Reiche <anne-lovise.reiche@nord.no>
Emne: Høring harmonisering av praksistilskudd - HØRINGSFRIST 10.FEBRUAR
Jeg viser til vedlagt høringsskriv og ber om tilbakemelding innen 10. februar 2018. Disse sendes til
anne-lovise.reiche@nord.no.
Mvh
Jan Atle Toska
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From:
Sent:
To:

Cc:
Subject:
Attachments:

Jan-Atle Toska
18. april 2018 14:16
Lill Mari Lassemo; Turid Fostad Ertsaas; Merete Gundersen; May Bente
Olsen; Mary Johanne Hovdal; Mariann Monsen; Bjørn Heistad; Anne
Ringen Pedersen
Alf Magne Jacobsen
Harmonisering av praksistilskudd ved Nord universitet
17-04490-1 Høring - harmonisering av praksistilskudd ved Nord universitet
418978_1_1.pdf; 17-04490-6 Tilbakemelding på høring (fra FSH) Harmonisering av praksistilskudd for studen 414891_4_1.pdf; 17-04490-7
Tilbakemelding på høring (fra FLU) - Harmonisering av praksistilskudd for
studen 419256_1_1.pdf; 17-04490-8 Tilbakemelding på høring (fra Øk.avd
419259_1_1.pdf; 17-04490-9 Tilbakemelding på høring (fra FSV) Harmonisering av praksistilskudd for studen 419300_1_1.pdf; 17-0449010 Ber om supplering av mottatte høringssvar - harmonisering av
praksistilskudd ved 424071_1_1.pdf; 17-04490-11 Tilbakemelding ad
429689_3_1.pdf; 17-04490-12 FSV Økonomisk konsekvens ved endring i
retningslinjer for praksistilskudd 430394_4_0.docx; FLU kostnadsvurdering
ny refusjonsordning.docx

Vedlagt tilbakemeldinger i høringsuttalelser angående harmonisering av praksistilskudd. I
høringsnotatet var det i utgangspunktet sagt at høringsuttalelser ville bli behandlet i
studieavdelingen, med påfølgende sak til Utdanningsutvalget. Mottatte høringsuttalelser er
imidlertid nokså omfattende, spesielt fra FLU og FSH. Det er derfor nødvendig at det gjøres noen
prinsipielle avklaringer, presiseringer og eventuelt redigering og presisering i høringsforslagets:
RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK TILSKUDD TIL STUDENTER SOM GJENNOMFØRER
PRAKSISSTUDIER VED NORD UNIVERSITET.
Med bakgrunn i dette ber vi om at nedsatte arbeidsgruppe som har utarbeidet forslaget, møtes og
gjør de nødvendige avklaringer og presiseringer.
Nye retningslinjer for praksistilskudd må behandles i Utdanningsutvalgets møte 5. juni 2018 for at vi
skal klare å få laget nødvendig rektorvedtak, slik at retningslinjene kan bli gjeldene fra studieåret
2018/2019.
Arbeidsgruppen må derfor være ferdig med avklaringer og eventuelt redigert forslag til retningslinjer,
senest innen fredag 25. mai 2018, da det skal lages sak til Utdanningsutvalget som må sendes ut til
medlemmene av utvalget 29. mai 2018.
Mvh
Jan Atle Toska
Studiedirektør
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Nord universitet
FSH - Fakultet for sykepleie og
helsevitenskap

INTERNT NOTAT – UTEN OPPFØLGING
Gjelder: Tilbakemelding på høring - Harmonisering av praksistilskudd for studenter
Til
Anne-Lovise Reiche

Kopi til
Trine Karlsen

Fra: Isabell Kibsgaard
Dato: 06.02.2018

Ref:

17/04490-6/IKI

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har diskutert høringsutkastet i lokalt
utdanningsutvalg ved FSH og i administrasjonen ved fakultetet. Vi har også fått innspill fra
studentforeningen. Innspillene fra alle parter er bearbeidet og presenteres her.
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap stiller seg positiv til at praksistilskuddordningen for
studenter blir tatt tak i og at det vil bli en felles praksis for Nord universitet. Det er viktig at
studentene blir likt behandlet ved Nord universitet, uavhengig av studiested og at det
fremkommer tydelig hva studentene har krav på. Hensikten med retningslinjen bør være å
unngå rom for tolkninger som kan føre til ulik behandling av studentene.
Ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er denne høringen særlig aktuell da flere av
studiene ved fakultetet har en del praksis. Noen studenter har lange reiseveier i
praksisperiodene og for andre vil det være påkrevd med flytting for en mindre periode for å
kunne gjennomføre praksis.
Vi vil påpeke at det kan være aktuelt å gjennomføre en evaluering av
praksistilskuddordningen etter noen år (f.eks 3 år) for å se hvordan praksistilskuddordningen
har fungert og da også i forhold til konsum pris indeks.
Vi vil videre presentere våre innspill under følgende punkter:




Reisetilskudd
Botilskudd
Begreper

Reisetilskudd:


Ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har ikke alle studentene anledning til å ordne
med egen praksisplass. Vi mener derfor at det kan være misvisende at det står: «studenter
som selv skaffer praksisplass». Dette kan tolkes til at studentene kan ordne seg egen
praksisplass, men vil da ikke få reisetilskudd eller botilskudd. Dette må tydeliggjøres.
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Det bør også sees på muligheter for at reisetilskudd kan utbetales pr måned slik som
botilskudd eller halvveis i en praksisperiode. Reiseutgiftene for studentene kan bli vesentlige
for enkelte studenter.



Bompenger er ikke tatt med i dokumentet. Det er ønskelig at bompenger refunderes i sin
helhet. For enkelte studenter vil bompengeutgifter medføre vesentlige utgifter.



Det er beskrevet at reisetilskuddet utbetales pr. praksisuke. Det bør presiseres at en uke er 5
praksisdager.



Videre mener vi at de studentene som ikke har innvilget botilskudd også må få dekket en
reise til/fra praksisstedet, per praksisperiode (etter punkt 1. i høringen).



I notatet står det at minstebeløpet for utbetaling gjelder per semester. Vi mener dette bør
være pr praksisperiode.



Studenter som flytter til folkeregistrert adresse får ikke botilskudd, men de bør få dekket
daglige reisekostnader i form av merkostnader på lik linje med de studentene som får
innvilget reisekostnader.

Botilskudd:


Studenter som er i praksis ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap skal følge turnus og da
gjerne tredelt turnus. Det vil si at studenten kan være ferdig på vakt en kveld ca kl 23.00 og
skal på jobb igjen neste morgen ca kl 07.30. Hvis disse studentene skal kjøre 10 mil pr. vei vil
det medføre ei kort natt, og lang reisevei, spesielt på vinterføre og med mørketid. Vi ønsker
derfor å halvere reisevei til 50 km for at studentene kan søke om botilskudd.



Som vedlegg til søknad om botilskudd bør det være husleiekontrakt/leieavtale på
praksisstedet evt. faktura fra utleiende institusjon.



Det bør presiseres at studenten får botilskudd kun for den aktuelle praksisperioden.



Når det gjelder reisetilskudd, bør det presiseres at det er pr. praksisperiode med botilskudd,
at studenten får reisetilskudd for èn reise til/fra praksisstedet.

Begreper:
Begrepene studieadresse, hjemstedsadresse, semesteradresse og folkeregistrert adresse bør
beskrives på en oversiktlig måte. Slik begrepene er brukt i teksten kan det skape forvirring og
kan føre til feiltolkinger. Det er derfor ønskelig med et eget avsnitt med en kort
konkretisering av begrepene.

Isabell Kibsgaard
Seniorrådgiver
+47 75 51 75 10
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10.02.2018

Høringssvar på forslag til retningslinjer av praksistilskudd for studenter fra Fakultet
for lærerutdanning og kunst og kulturfag.
Fakultetet ser positivt på at det lages felles retningslinjer for refusjoner til studentene som
gjennomfører praksisstudier. Det er mange forhold som kan tas i betraktning for at slike tilskudd
skal føles riktig og rettferdig. Det er vanskelig å treffe blink, men vi mener at de foreslåtte
retningslinjene dekker mange av de ulike fasettene som kan trekkes inn i diskusjonen. Vi mener
også at forslaget gir en stor forenkling i administrasjonenes arbeid, og fører til mer effektiv
drift.
Imidlertid vil slike saker føre til at det stilles en del spørsmål. Fakultet ser behov for å få
avklaring på noen av punktene i høringsforslaget:
I forhold til punkt om virkeområde, hvem de gjelder for;
Flere av studentene har lønnet praksis og kan i en del tilfeller ha fått stipendordninger fra
hjemkommunene sine;


Hvordan skal praksisadministrasjonen på en effektiv måte kartlegge hvilke studenter dette
gjelder for hvert studieår?
Og dersom tilskudd regnes automatisk i excel basert på informasjon som hentes fra FS,
hvordan skal vi registrere studenter med lønn/stipend i FS?

Reisetilskudd vs botilskudd;
Dersom en student ved studieprogram har semesteradresse i Bergen og studiested i Bodø, men
må gjennomføre praksis i Trondheim, vil ikke dette regnes som «meravstand» i henhold til de
nye retningslinjene.
Har de da ikke krav på tilskudd, selv om studenten har reisevei på over 100km, eller vil punkt
2 – botilskudd overstyre kravet om meravstand?

Utenlandspraksis;
I tilfeller der studenter som gjennomfører noe av sin praksis ved norske skoler i utlandet
(eksempelvis Costa Blanca og Gran Canaria), og universitetet har gjort avtaler med skolene,
og studentene ikke er en del av internasjonal utveksling som sådan;
Vil de ha krav på botilskudd?
Dersom de har krav på det, vil de da automatisk ha krav på reisetilskudd til og fra praksis?
Bør det være en presisering i retningslinjene for studenter som avvikler «ordinær» praksis i
utlandet, men som ikke deltar i et utvekslingsprogram?
Dersom det viser seg at punktene over alle faller inn i kategorien «annet», hvem ved fakultetet
har myndighet til å ta beslutninger?
For forhold som ikke fanges opp av retningslinjene, kan det gis individuell behandling.
Studenten må selv be om dette ved henvendelse til fakultetet.
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Annet;
Det er ønskelig med en tilleggs-setning i regelverket som sier «Tilskudd gis bare i det
studieåret praksisperioden gjennomføres». På den måten slipper administrasjonen merarbeid
ved å etterberegne tilskudd for tidligere studieår i tilfeller hvor studenten ikke har registrert
f.eks kontonummer eller semesteradresse.

Sarah J. Paulson
Dekan

Bjørn Heistad
Kontorsjef
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Fra: Per Arne Skjelvik
Sendt: 12. februar 2018 13:31
Til: Anne Ringen Pedersen <anne.r.pedersen@nord.no>; Turid Fostad Ertsaas
<turid.f.ertsaas@nord.no>; Jan-Atle Toska <jan-atle.toska@nord.no>; Anne-Lovise Reiche <annelovise.reiche@nord.no>
Emne: SV: Høring harmonisering av praksistilskudd - HØRINGSFRIST 10.FEBRUAR
Hei
Litt rart at økonomi ikke er med på høringen – siden dette også er økonomi… Vel – nå er vi med 
Jeg registrerer at gruppen ikke har greid/prøvd å beregne de samlede økonomiske effektene av
forslaget. Og gruppen ber fakultetene (FLU og FSH) beregne effektene selv. Dermed er det ikke
økonomisk beslutningsinformasjon i høringen.
Da har vi bare to valg:
1. Be om en ny høring hvor fakultetene har beregnet effektene.
2. Ta beslutning uten å vite de økonomiske effektene.
Det er merkelig å gå for alt. 2 hvis vi overhodet ikke vet noe om de økonomiske effektene. Da må vi i
hvert fall gjøre det helt klart hvem det er som tar en eventuell økning i kostnader. Og det må være
fakultetene selv. Dvs at dette ikke påvirker inntektsfordelingsmodellen.
Jeg synes selvsagt at vi skal gå for alt. 1.
Med vennlig hilsen
Per Arne Skjelvik
Økonomisjef
M: +47 959 48 098
www.nord.no

Fra: Anne Ringen Pedersen
Sendt: 12. februar 2018 12:51
Til: Turid Fostad Ertsaas <turid.f.ertsaas@nord.no>; Per Arne Skjelvik <per.a.skjelvik@nord.no>
Emne: VS: Høring harmonisering av praksistilskudd - HØRINGSFRIST 10.FEBRUAR
Viktighet: Høy

Fra: Anne-Lovise Reiche
Sendt: fredag 15. desember 2017 12.44
Til: leder@spnord.no; nestleder@spnord.no
Kopi: Jan-Atle Toska <jan-atle.toska@nord.no>
Emne: VS: Høring harmonisering av praksistilskudd - HØRINGSFRIST 10.FEBRUAR
Viktighet: Høy

55/18 Harmonisering av praksistilskudd ved Nord universitet - 17/04490-15 Harmonisering av praksistilskudd ved Nord universitet : 17-04490-8 Tilbakemelding på høring (fra Øk.avd 419259_1_1

Videresender denne til Studentparlamentet. Beklager at dere ikke var med i opprinnelig utsending.
Høringsfrist 10. februar 2018.

Med vennlig hilsen,
Anne-Lovise Reiche
Seniorrådgiver // Studieavdelingen
T: +47 75 51 74 66
E: anne-lovise.reiche@nord.no
www.nord.no

Fra: Jan-Atle Toska
Sendt: 8. desember 2017 10:56
Til: Sarah J. Paulson <sarah.paulson@nord.no>; Trine Karlsen <trine.karlsen@nord.no>; Ketil Eiane
<ketil.eiane@nord.no>; Hanne Thommesen <hanne.thommesen@nord.no>; Erlend Bullvåg
<erlend.bullvag@nord.no>
Kopi: Olav Frigaard <olav.frigaard@nord.no>; Anne Ringen Pedersen <anne.r.pedersen@nord.no>;
Jarle Jørgensen <jarle.jorgensen@nord.no>; Geir Magne Tveide <geir.m.tveide@nord.no>; Steinar
Stene-Sørensen <steinar.stene-sorensen@nord.no>; Sølvi Kjeldsø Fastvold
<solvi.k.fastvold@nord.no>; Anne-Lovise Reiche <anne-lovise.reiche@nord.no>
Emne: Høring harmonisering av praksistilskudd - HØRINGSFRIST 10.FEBRUAR
Jeg viser til vedlagt høringsskriv og ber om tilbakemelding innen 10. februar 2018. Disse sendes til
anne-lovise.reiche@nord.no.
Mvh
Jan Atle Toska
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Fra: Mariann Monsen
Sendt: 1. februar 2018 16:31
Til: Jan-Atle Toska <jan-atle.toska@nord.no>; Anne-Lovise Reiche <anne-lovise.reiche@nord.no>
Kopi: Hanne Thommesen <hanne.thommesen@nord.no>; Marit Tveraabak
<marit.tveraabak@nord.no>; Geir Magne Tveide <geir.m.tveide@nord.no>; Hugo Nordseth
<hugo.nordseth@nord.no>
Emne: VS: Høring harmonisering av praksistilskudd - HØRINGSFRIST 10.FEBRUAR
Hei.
Det vises til mail av 8.12.17 ang høring om harmonisering av praksistilskudd ved Nord universitet.
Dekan ved FSV har bedt meg formidle FSV sin tilbakemelding fra høringsrunden.
UU ved FSV behandlet saken i møte 13.12.17. I tillegg har det vært eget møte med faglig og
administrativ ansvarlig for praksiskoordineringen innenfor sosionom- og barnevernsutdanningene
ved FSV.
FSV ber studiedirektøren etablere koder i FS knyttet til praksisregistrering av reisestrekninger
(strekning campus – praksisplass) slik at det blir et felles kodeverk for alle studier ved Nord
universitet som har obligatorisk praksis som del av studieplan.

Med vennlig hilsen

Mariann Monsen
Kontorsjef // Fakultet for samfunnsvitenskap
T: +47 75 51 75 94
www.nord.no

Fra: Hanne Thommesen
Sendt: fredag 8. desember 2017 11.10
Til: Hugo Nordseth <hugo.nordseth@nord.no>; Mariann Monsen <mariann.monsen@nord.no>
Emne: VS: Høring harmonisering av praksistilskudd - HØRINGSFRIST 10.FEBRUAR
Hei igjen
Kan dere ta dette på neste UU.

55/18 Harmonisering av praksistilskudd ved Nord universitet - 17/04490-15 Harmonisering av praksistilskudd ved Nord universitet : 17-04490-9 Tilbakemelding på høring (fra FSV) - Harmonisering av praksistilskudd for studen 419300_1_1

Med vennlig hilsen/best regards
Professor Hanne Thommesen
Dekan/Dean
Fakultet for samfunnsvitenskap/ Faculty of Social Sciences
tlf/Phone: (47) 75 51 70 11/(47) 48 27 10 59
e-post/e-mail: hanne.thommesen@nord.no
http://www.nord.no

Fra: Jan-Atle Toska
Sendt: fredag 8. desember 2017 10.56
Til: Sarah J. Paulson <sarah.paulson@nord.no>; Trine Karlsen <trine.karlsen@nord.no>; Ketil Eiane
<ketil.eiane@nord.no>; Hanne Thommesen <hanne.thommesen@nord.no>; Erlend Bullvåg
<erlend.bullvag@nord.no>
Kopi: Olav Frigaard <olav.frigaard@nord.no>; Anne Ringen Pedersen <anne.r.pedersen@nord.no>;
Jarle Jørgensen <jarle.jorgensen@nord.no>; Geir Magne Tveide <geir.m.tveide@nord.no>; Steinar
Stene-Sørensen <steinar.stene-sorensen@nord.no>; Sølvi Kjeldsø Fastvold
<solvi.k.fastvold@nord.no>; Anne-Lovise Reiche <anne-lovise.reiche@nord.no>
Emne: Høring harmonisering av praksistilskudd - HØRINGSFRIST 10.FEBRUAR
Jeg viser til vedlagt høringsskriv og ber om tilbakemelding innen 10. februar 2018. Disse sendes til
anne-lovise.reiche@nord.no.
Mvh
Jan Atle Toska
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Nord universitet
FSH - Fakultet for sykepleie og
helsevitenskap

INTERNT NOTAT – UTEN OPPFØLGING
Gjelder: Tilbakemelding ad. økonomisk konsekvens ved endring i retningslinjer for
praksistilskudd
Til
Alf Magne Jacobsen

Kopi til

Fra: Anne Ringen Pedersen
Dato: 04.04.2018

Ref:

17/04490-11/

Fakultetet er bedt om å vurdere de økonomiske konsekvensene av endring i tildeling av
praksistilskudd, slik det er foreslått.
Det er i prosjektet gjort flere analyser av den økonomiske konsekvensen, men arbeidet har
vært svært krevende, og ingen av fakultetene kan med sikkerhet si hvordan dette vil slå ut.
De tidligere institusjonene hadde svært ulike modeller for praksistilskudd, og også svært
ulike måter for regnskapsføring. Det er f.eks. ikke enkelt å skille mellom FLU og FSH for
tidligere UiN. Deler av tilskuddene «forsvinner» inn i utbetaling av kjøregodtgjørelse, og kan
ikke finnes uten å gå gjennom hvert bilag. Ad. boligtilskudd så er det delvis skilt mellom
tilskudd og stipendordninger, noe som også kompliserer å få til gode oversikter for før – og
nå situasjon.
Videre er det i prosjektet, og for fakultetet, lagt til grunn presiseringen fra KD om at
gratisprinsippet skal gjelde for alle studier og studenter. Det er ut fra dette søkt å få til en
ordning som belaster studentene minst mulig.
Alle tall i det videre er å betrakte som usikre, men det er lagt til grunn det man faktisk har av
kjente tall, samt beste skjønn.
For 2016 var utgiftene til kjøring og bolig totalt ca. 2.100.000 kroner. Beløpet er ca. jevnt
fordelt mellom tidligere HiNT og UiN. For HiNT kan vi ikke finne hvor mye som var til bolig,
og hvor mye som var til transport, men for UiN var ca. 600.000 til bolig, - altså ca. 60 % av
kostnaden. Et beste skjønn tilsier at denne andelen er noe lavere i Trøndelag, men med
tanke på forenklet budsjettering legges samme andel til grunn.
Vi vet heller ikke hvor mange som fikk boligtilskudd i Trøndelag, men har tallet for Nordland.

55/18 Harmonisering av praksistilskudd ved Nord universitet - 17/04490-15 Harmonisering av praksistilskudd ved Nord universitet : 17-04490-11 Tilbakemelding ad 429689_3_1

Ved beregning av boligtilskudd legges til grunn at det i 2016 ble utbetalt 1.600.000 i tilskudd
gjennom 440 transaksjoner. Dette gir et snitt tilskudd på kroner 3.640,- per transaksjon. Vi
legger til grunn at tilskuddene ble utbetalt per måned. En økning til kroner 5.000, - vil da gi
en merkostnad på kroner 1.360,- per transaksjon, tilsvarende kroner 598.400,- .
Ad. kjøretilskudd så vil ikke konsekvensen være vesentlig da foreslått beløp er omtrent
gjennomsnitt for de tidligere satsene. Dog vil flere studenter har krav på kjøregodtgjørelse i
Nordland, mens det for Trøndelag vil være tilnærmet uendret. Det er vanskelig å beregne
nøyaktig hvor stor økningen vil bli, men et svært grovt overslag kan tilsi en dobling av
tidligere beløp i Nordland.
Totalt sett har vi da beregnet en økning i tilskuddsordningen for studenter i praksis fra
kroner 2.100.000,- til ca. kroner 3.000.000,-. Økningen på kroner 900.000,- er beregnet ut
fra ca. 600.000,- boligtilskudd, og en økning på 300.000,- for kjøretilskudd.
Det understrekes igjen at dette er usikre tall, da datagrunnlaget er dårlig.
Anne Ringen Pedersen
Fakultetsdirektør
+47 75 51 72 17
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Nord universitet
FSV - Fakultet for
samfunnsvitenskap

INTERNT NOTAT – UTEN OPPFØLGING
Gjelder: Økonomisk konsekvens ved endring i retningslinjer for praksistilskudd
Til
Alf Magne Jacobsen

Kopi til
Hanne Thommesen, Lill Mari Lassemo,
Arne Sivertsen

Fra: Mariann Monsen
Dato: 04.04.2018

Ref:

17/04490-12/MNN

FSV er bedt om å beregne de økonomiske effektene av forslag til felles retningslinjer for
praksistilskudd. FSV har obligatorisk praksis ved flere studieprogram. Journalist-studentene
får betalt i praksisperioden og omfattes derfor ikke av retningslinjene. Masterstudenter
historie og lektorstudenter har hittil ikke utløst tilskudd da praksis er organisert slik at de har
det i nærområdet eller praksisplass etter eget ønske. FSV har p.t. ikke studier i NordTrøndelag som har obligatorisk praksis.
Ved FSV er det studenter i sosialt arbeid (sosionom) og barnevern som disse retningslinjene
vil ha størst betydning for. FSV har slike studier ved campus Bodø, Vesterålen og Mo i Rana.
Tidligere var Nordland fylke praksisområde, men det legges til grunn at etter fusjonen kan
område ned til søndre del av gamle Nord-Trøndelag brukes for å skaffe praksisplasser.
Inneværende studieår er det imidlertid bare innenfor Nordland fylke eller selvvalgt
praksissted (ved bosted utenfor fylket) FSV har praksisplasser.
FSV har ikke gode regnskapstall for kostnader til praksistilskudd for studenter da regnskap
for både studenter, samt praksisoppfølging ansatte FSV og andre praksiskostnader (inkl
reiser eksterne) er ført på samme budsjettenhet. Det er gjort anslag for 2014-2016 som ble
sendt inn til arbeidsgruppen:

Husleie
Reisekostnad

Husleie - antall

2016
27 600
131 375
158 975

2015
58 000
80 000
138 000

2014
73 500
80 000
153 500

3

6

7

Årsaken til økningen i 2016 for reisekostnader er økt antall studenter ved campus Bodø. I
tillegg kommer praksiskostnader for campus Mo i 2016. Tall for 2014 og 2015 omfatter bare
campus Bodø. Antall studenter som har hatt behov for husleietilskudd pga to bopeler i
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praksisperioden (dvs ikke kan si opp hybelen) har vært lavt ved FSV. Neste praksisperiode
ved campus Mo er våren 2020. Kullet på Mo er imidlertid doblet ved opptak høsten 2017, så
det er en forventet økning i praksiskostnader av den grunn. Dette tar FSV høyde for i
framtidige budsjett.
Vi har tatt en gjennomgang av studenter i praksis 2017 (Bodø og Vesterålen) og gjort
manuelle beregninger. Våren 2017 var det 92 studenter ved campus Bodø og 19 studenter
ved campus Vesterålen ute i praksis. Av dette er det ca 43 % av Bodø-studentene og ca 21 %
av Vesterålen-studentene som kommer inn under nye retningslinjer for praksistilskudd.
Øvrige har enten kortere vei fra bopel til praksis enn fra bopel til campus, har fått
praksisplass på folkeregistrert adresse eller har valgt praksisplass selv. Ut fra en manuell
beregning, basert på 2017-studentene anslås kostnaden gitt et nytt reglement til mellom
200.000 og 220.000 kr. Det er selvfølgelig usikkerhet i anslaget da antall studenter og tilgang
på praksisplasser kan variere. FSV tar hensyn til studentenes bosted i tildeling av praksisplass
i den grad det er mulig. Dette har gjort at kostnadene har vært lave. Denne praksis vil
selvfølgelig fortsette.
FSV har spilt inn til arbeidsgruppen at bompenger er en kostnad som kan medføre betydelig
kostnad for enkelte studenter. Konklusjonen i arbeidsgruppen var at slike kostnader kommer
inn under fakultetets skjønn for å unngå at enkeltstudenter får en urimelig belastning.
FSV har ikke justert satsene for praksistilskudd etter gammel ordning på mange, mange år.
Det er ikke urimelig at dette gjøres nå. Det betyr at det ville ha kommet en økning i disse
kostnadene selv om gammelt reglement ble videreført. I tillegg har vi i arbeidsgruppen
forholdt oss til departementets presisering av gratisprinsippet som også omfatter
praksisstudier.

Mariann Monsen
Kontorsjef
+47 75 51 75 94
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27. mars 2018
Kostnader refusjonsordning studenter i praksis
Regnestykket som etterspørres er en nesten umulig oppgave. Det er så mange parametere som må
stemme for at man skal kunne sammenligne historiske tall med usikre prognoser.
Det som er utgangspunktet for vår vurdering på FLU, er 2017 tall-ned– dvs vi forutsetter like mange
studenter og like mange praksisdager og lik praksisreiser. Det forutsettes lik tilskudd til dobbel
bokostnad som i 2017.
Satsene per km vil gå ned i Nordland, men det vil sannsynligvis bli flere studenter som får tilskudd,
kostnadene forventes å være på samme nivå, eller marginalt høyere enn før.
Satsene i Trøndelag vil gå opp med forslaget som foreligger. Kostnadene forutsatt likt omfang, vil øke
noe mellom 150 000 kroner og 250 000 kroner.
Min konklusjon er at det er marginal endring i kostnadene per student. Totalt vil det være snakk om
en økning på rundt 300 000 kroner.

Med hilsen

Bjørn Heistad
Kontorsjef FLU
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/01173-36
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
05.06.2018

MØTEPLAN FOR UTDANNINGSUTVALGET - HØSTSEMESTERET 2018
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for høsten 2018:
o 11. september, skype-møte, kl. 09.00 – 13.00
o 1. november, fysisk møte Stjørdal, kl. 11.00 – 16.00
o 5. desember, fysisk møte Bodø, kl. 11.00 – 16.00
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

15/03141-11
Hanne Solheim Hansen
Ingrid Eggen
Møtedato
05.06.2018

FRIST FOR ENDRINGER I PENSUM OG ARKIVERINGSDATO FOR PENSUM
Forslag til vedtak:
Prorektor fastsetter frister for arkivering og større endringer på bakgrunn av diskusjonen i
Utdanningsutvalget.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitet innfører pensumlistesystemet Leganto fra og med studieåret 2018/2019.
Alt pensum skal nå registreres i dette systemet, og det er vedtatt følgende arbeidsflyt som
erstatter tidligere rutiner:
1. Emneansvarlig har ansvaret for å registrere pensumlister i Leganto innen gitt frist (15. mai
for høstsemesteret og 15. oktober for vårsemesteret).
2. Universitetsbiblioteket (UB) har ansvar for å kvalitetssikre pensumlistene, samt gjøre
pensumlitteraturen tilgjengelig i UBs avdelinger.
3. Pensumlister med kompendieinnhold sendes fra UB til trykkeriet, som har ansvar for
rettighetsklarering i Bolk og kompendieproduksjon.
4. UB publiserer listene, og de blir tilgjengelige i Canvas-rommene
5. Pensumlistene blir samtidig tilgjengelig for søk på
https://bibsys-ud.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_UBIN/searchlists
6. Pensumlistekoordinator på fakultet skal sørge for at emneansvarlige registrerer pensum i
Leganto innen gitt frist.
7.

Pensumlistekoordinator på fakultet har ansvar for at pensum blir tilgjengelig i emneplanen
på nett (permalenker til Leganto).

8. Bokhandlerne skal få sendt rapporter over publiserte pensumlister.

Styringsgruppa for Leganto har satt frist for innmelding av pensum til hhv 15. mai og 15.
oktober.
Pensumlister innlevert innen fristen skal være ferdig kvalitetssikret og publisert senest 15.
juni/15. november. Lister levert etter denne fristen tas fortløpende, og i etterkant av lister
levert innen fristen.
Selv om det er fastsatt frister for innmelding av pensum, er det behov for klargjøring av hva
som er endelig frist for pensum. Når en pensumliste er ferdig kvalitetssikret og publisert, må
emneansvarlig ta kontakt med UB hvis det skal gjøres endringer.
Forhold som gjør det aktuelt å gjøre endringer, med vurderinger:
 Det hender at det blir oppdaget små feil i ettertid i pensumlister. Slike feil må det
være mulig å foreta retting av inntil arkiveringsfrist. Dette er forhold som dreier seg
om kvalitet på bibliografiske data, og kan regnes som administrative endringer. Slike
endringer bør være mulig å foreta fram til arkiveringsdato.


Det hender relativt ofte at lærebøker kommer i nye utgaver i august/september, og
vi kan ikke garantere at dette alltid fanges opp i pensumarbeidets arbeidsflyt. I slike
tilfeller bør studentene kunne benytte også tidligere utgave, om ikke helt spesielle
grunner tilsier noe annet. Mange studenter er tidlig ute med å anskaffe
pensumbøker, og det er svært uheldig at pensum som ligger sammen med
emneplaner på våre nettsider i juli, viser seg ikke å stemme ved studiestart. Hvis
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pensumlista blir publisert før den nye utgaven har kommet ut, registreres forrige
utgave i lista med note om at ny utgave kommer XXX dato.


En kan også se for seg ønske fra faglærer om å bytte ut noe pensum. Slike ønsker
oppstår gjerne når den som skal undervise ikke har deltatt i utarbeidelsen av
pensumlisten.
Pensumlista er en del av kontrakten mellom student og institusjon, og endringer på
et seint tidspunkt kan være problematisk for studentene. Det er behov for at det
settes en absolutt siste frist for når slike endringer er mulig. 1. juli anbefales som
endelig dato for endring i obligatorisk pensum.
Ønske om å legge til eller endre anbefalt tilleggslitteratur undervegs i semesteret:
Slike endringer/tillegg legges ut i Canvas til studentene og ferdig publisert
pensumliste endres ikke.



Arkivering av pensumlister
Anbefalt dato for arkivering av endelig versjon foreslås til 1. oktober. Innen den tid
må opprettinger av administrativ art være på plass.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/02152-22
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
05.06.2018

VARSLET TILSYN FRA NOKUT
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar vedlagte saksframlegg til styret og brev fra NOKUT til orientering.

Vedlegg:
Tilsyn med kvalitetsarbeidet ved Nord universitet
Varsel om tilsyn med kvalitetsarbeidet ved Nord universitet
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

18/01573-2
Hanne Solheim Hansen
Thorbjørn Aakre, Margrethe M. Solli
Møtedato

TILSYN MED KVALITETSARBEIDET VED NORD UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
1. Styret ber om å bli holdt orientert fram mot NOKUTs varslede tilsyn med
kvalitetsarbeidet.
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Sammendrag
I brev av 26.4.2018 ble Nord universitet varslet om tilsyn med det systematiske
kvalitetsarbeidet. I denne saken orienteres det kort om de litt større elementene som er
implementert i løpet av våren i kvalitetssystemet for utdanning som styret vedtok i sak
137/17. I tillegg gis det en kort og overordnet plan om det videre arbeidet fram til november
2018.
I forbindelse med tilsynet har Nord universitet oppnevnt studiedirektør Jan Atle Toska som
kontaktperson ovenfor NOKUT. Vedrørende informasjon om selve tilsynet og
tilsynsprosessen vises det til vedlagte brev fra NOKUT.
Ferdigstilte elementer
Viktige elementer har kommet på plass i kvalitetssystemet for utdanning. Dekanene har vært
delaktige i utarbeidelsen av tydelige rollebeskrivelser for ansvaret i kvalitetsarbeidet innen
utdanningsområdet og disse er godkjent gjennom eget rektorvedtak. Rollene og ansvar i
kvalitetssikring av utdanningene er nå presentert på nettsiden om kvalitetssikring av
utdanningsvirksomheten.
Utdanningsutvalget vedtok i sak 27/18 at alle emner skal evalueres av studentene hver gang
emnet gjennomføres. Enten som midtveisevalueringer, eller som sluttevaluering.
Studieprogram-evaluering skal minimum gjennomføres som dialogmøte med
studenttillittsvalgte en gang i året. Fakultetene må kunne dokumentere at evalueringene er
gjennomført, hvilke momenter som er behandlet og hvilke tiltak som iverksettes.
Maler for rapportering av utdanningskvalitet er utarbeidet for emneansvarlige,
studieprogramansvarlige og fakultetene. Felles for disse er at det er tatt utgangspunkt i
studietilsynsforskriftens «§ 4-1 Krav til det systematiske kvalitetsarbeidet» og at det nå er en
rød tråd gjennom hele rapporteringslinjen, fra emneansvarligs rapport, til den årlige
kvalitetsrapporten rektor legger fram for styret.
Utdanningsutvalgets råd til rektor om akkreditering av nye, og reakkreditering av
eksisterende studietilbud er en systematisk kontroll om studietilbudene tilfredsstiller
kapittel 2 i studietilsynsforskriften. Reakkreditering er nå en innarbeidet praksis ved Nord
universitet og har blitt en god dokumentasjon på den delen av systematiske
kvalitetsarbeidet.
Kvalitetshåndboka er erstattet med et eget dokument som beskriver Nord universitets
kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten. Kvalitetshåndboka slik den forelå inneholdt
beskrivelser av både prosesser og rutiner. Denne informasjonen finnes nå i selve
kvalitetssystemet og det nye dokumentet beskriver hvordan Nord universitet arbeider for å
oppfylle kravene til det systematiske kvalitetsarbeidet, jf. UH-loven, Studiekvalitetsforskriften og Studietilsynsforskriften. I tillegg gir det en oversikt over hvilken informasjon
kvalitetssystemet inneholder, og hvordan det vedlikeholdes. Dokumentet kan lastes ned fra
nettsiden om kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten.
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Pågående og planlagte aktiviteter
Frem mot november planlegges det to møter med hvert fakultets faglige og administrative
ledelse som forberedelse til neste års tilsyn. Prorektor for utdanning vil i møtene, sammen
med studiedirektør presentere Nords kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten, samt
diskutere fakultetets systematiske kvalitetsarbeid. Som en del av det viktige
informasjonsarbeidet vil kvalitetssikring i utdanning også være et sentralt tema på det årlige
seminaret for studieprogramansvarlige som avholdes i Mosjøen den 16.-17. oktober 2018.
Innenfor ph.d.-utdanningene er syv sentrale prosesser allerede beskrevet og publisert av
forsknings og utviklingsavdelingen. Utdanningene vil foreta en egenvurdering i forhold til
krav i gjeldene regelverk. Det vil også utarbeides en konkret (tids-)plan for reakkreditering av
utdanningene, på lik linje av det som allerede er gjort innenfor bachelor- og
masterprogrammene.
Enkelte utdanninger inneholder praksis som en del av studiet. Praksis innebærer at
læringsarenaen er flyttet til et annet sted. Det er akkurat de samme kravene som gjelder i
praksis som ved utdanning på selve universitetet. Fakultetene som i dag har studier med
praksis har allerede egne etablerte prosesser/rutiner på området. Arbeidet med å se etter
noe felles på tvers av fakultetene er allerede påbegynt.

Oppsummering:
Arbeidet med å utvikle et godt kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten har god
framdrift. Kritiske elementer har kommet på plass denne våren: Roller og
ansvarsbeskrivelser, evaluering av emner og studieprogrammer, reakkreditering og
rapportering. Systematiske kvalitetsarbeid er et kontinuerlig arbeid, utvikle, implementere
og revidere elementer i kvalitetssystemet vil derfor alltid pågå i en eller annen form.
Pågående aktiviteter:
 Ferdigstille enkelte prosess- og rutinebeskrivelser
 Årlig revisjon av eksisterende prosess- og rutinebeskrivelser
 Gjennomføring av emneevaluering og dokumentasjon på gjennomføringen
 Forankring hos studentene
 Utvikle felles språk og begrepsforståelse innenfor utdanningskvalitet
 Utvikle systematikk for involvering av representanter fra arbeids- eller samfunnsliv og
eksterne sakkyndige i periodisk evaluering av studieprogrammer.
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Vedlegg:
Varsel om tilsyn med kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Sørøst-Norge,
Høgskulen på Vestlandet og Nord universitet
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Se mottakertabell

Saksbehandler: Birgitte Ulvevadet
Vår ref: 18/02900-1
Vår dato: 26.04.2018
Deres ref:
Deres dato:

Varsel om tilsyn med kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Sørøst-Norge,
Høgskulen på Vestlandet og Nord universitet
NOKUT skal føre tilsyn med det systematiske arbeidet med å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningen
ved alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning. Det skal ikke gå mer enn åtte år mellom hvert tilsyn ved den
enkelte institusjon. NOKUT skal våren 2019 gjennomføre tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved
Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Sørøst-Norge, Høgskulen på Vestlandet og Nord universitet.
Vi har organisert tilsynene vi skal gjennomføre i perioden 2017 – 2024 i 7 prosjekter. Institusjonene i hvert
prosjekt deler en del fellestrekk som vi håper vil kunne bidra til erfaringsdeling og utvikling. Høgskolen i
Innlandet, Høgskolen i Sørøst-Norge, Høgskulen på Vestlandet og Nord universitet inngår i prosjekt 2.
Om tilsynet
Det grunnleggende premisset for tilsynet er at det er institusjonen selv som har ansvaret for det systematiske
kvalitetsarbeidet. Kvalitetsarbeid forstås som institusjonens systematiske arbeid for å sikre og utvikle kvaliteten
i egne studietilbud gjennom et system for kvalitetssikring. Dette innebærer at NOKUT fortsatt vil føre tilsyn
med om det systematiske kvalitetsarbeidet er forankret i et velfungerende system. Grunnlaget for tilsynet er
NOKUTs studietilsynsforskrift § 4-1, Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift paragrafene 2-1 og 2-2
og universitets- og høyskoleloven paragraf 1-6. NOKUTs periodiske tilsyn skal kontrollere at institusjonens
systematiske kvalitetsarbeid oppfyller kravene i gjeldende lov og forskrifter og stimulere til videreutvikling
utover disse kravene.
Det er utarbeidet en fremdriftsplan for tilsynet som ligger vedlagt.
Hovedtrekk i tilsynsprosessen
Sakkyndig komité
NOKUT oppnevner sakkyndige komiteer som vurderer om krav til kvalitetsarbeid gitt i gjeldende lov og
forskrifter er oppfylt ved hver enkelt institusjon. Komiteen er ansvarlig for de faglige vurderingene i
tilsynsrapporten som skal ligge til grunn for NOKUTs styre sitt vedtak i saken. Institusjonen vil få anledning til
å uttale seg om komiteens sammensetning.
Dokumentasjon
NOKUT vil be om et utvalg av institusjonens styrende/overordnede dokumenter og redegjørelser fra
institusjonsledelsen. Vi vil også be om et utvalg dokumenter, oversikter og redegjørelser knyttet til
kvalitetsarbeidet ved noen utvalgte studietilbud. NOKUT foretar utvelgelsen av studietilbudene og institusjonen
vil få anledning til å uttale seg om utvelgelsen. Vi vil sende detaljerte beskrivelser av dokumentasjonskravene til
institusjonen innen 1. november 2018.
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Postboks 578, 1327 Lysaker | Drammensveien 288
postmottak@nokut.no | tlf: 21 02 18 00 | faks: 21 02 18 01
www.nokut.no
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Institusjonsbesøk
Som del av tilsynet vil komiteen gjennomføre et besøk ved institusjonen som vil gå over tre-fire dager. I løpet
av besøket vil komiteen ha møter med blant annet styremedlemmer, ledelse og kvalitetsansvarlige sentralt og på
programnivå, ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, studenter med og uten tillitsverv, og personer i
styrende og rådgivende organer. NOKUT finner konkrete datoer for institusjonsbesøk i samråd med komiteen
og den enkelte institusjon.
Rapport
På bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen og opplysninger fra intervjuer under institusjonsbesøket,
utarbeider komiteen en sakkyndig rapport. Rapporten skal inneholde komiteens vurderinger og konklusjoner i
saken, i tillegg til eventuelle råd om videre utvikling av det systematiske kvalitetsarbeidet ved institusjonen.
Institusjonen vil få oversendt et utkast til komiteens rapport, uten konklusjoner, for kontroll av eventuelle
faktiske feil før rapporten ferdigstilles. Den endelige rapporten oversendes institusjonen og institusjonen får
seks uker til å skrive en offentlig uttalelse.
Vedtak og videre oppfølging
Styret i NOKUT beslutter om institusjonens systematiske kvalitetsarbeid er tilfredsstillende på bakgrunn av
tilsynsrapporten sammen med institusjonens uttalelse og direktørens innstilling. NOKUT vil orientere hver
enkelt institusjon om utfallet av styrets behandling så snart vedtaket er fattet. Tilsynsrapporten og institusjonens
uttalelse vil deretter bli publisert på NOKUTs nettside.
To-tre år etter endelig vedtak vil NOKUT følge opp institusjonen. Som en del av oppfølgingen vil NOKUT
innhente tilbakemelding på noen tema fra tilsynsrapporten og avholde et seminar med institusjonene som inngår
i prosjektet med fokus på erfaringsdeling.
Praktisk informasjon
All kommunikasjon mellom institusjonen og den sakkyndige komiteen går gjennom NOKUT. Vi ber om at dere
så snart som mulig oppnevner en person som vil være NOKUTs kontaktperson i tilsynet ved deres institusjon.
Navn på kontaktpersonen skal sendes til postmottak@nokut.no
NOKUT inviterer til et felles informasjonsmøte tirsdag 30. oktober 2018. Påmeldingsskjema og program
sendes ut i august.
Dersom dere har spørsmål i saken kan dere ta kontakt med Rachel Glasser på e-post: Rachel.Glasser@nokut.no
eller telefon 21 02 18 97.
Med hilsen
Øystein Lund
tilsynsdirektør

Hege Brodahl
seksjonssjef

Dokumentet er elektronisk signert.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Postboks 578, 1327 Lysaker | Drammensveien 288
postmottak@nokut.no | tlf: 21 02 18 00 | faks: 21 02 18 01
www.nokut.no
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Vedlegg: Vedlegg: Fremdriftsplan
Mottaker
Nord universitet
Høgskolen i
Sørøst-Norge (
HSN )
Høgskolen i
Innlandet
Høgskulen på
Vestlandet ( HVL
)

Kontaktperson

E-post
postmottak@nord.no

Adresse
Postboks 1490

Post
8049 BODØ

postmottak@usn.no

Postboks 235

3603
KONGSBERG

postmottak@inn.no

Postboks 400

post@hvl.no

Postboks 7030

2418
ELVERUM
5020 BERGEN

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Postboks 578, 1327 Lysaker | Drammensveien 288
postmottak@nokut.no | tlf: 21 02 18 00 | faks: 21 02 18 01
www.nokut.no

11/18 Varslet tilsyn fra NOKUT - 16/02152-22 Varslet tilsyn fra NOKUT : Varsel om tilsyn med kvalitetsarbeidet ved Nord universitet

Fremdriftsplan - tilsyn med kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Innlandet,
Høgskolen i Sørøst-Norge, Høgskulen på Vestlandet og Nord
universitet
Aktivitet
Felles informasjonsmøte for
institusjonene

Dato
30. oktober 2018

Merknad
Påmeldingsfrist 1. oktober

Institusjonene mottar oversikt over
dokumentasjonskrav fra NOKUT

1. november
2018

Institusjonene leverer
dokumentasjon til NOKUT

15. februar 2019

Institusjonsbesøk

april/mai 2019

NOKUT vil sende ut forslag til konkrete
datoer i god tid før besøket finner sted.

Sakkyndig rapport

juni 2019

Institusjonen mottar utkast til sakkyndig
rapport med frist på to uker for kontroll av
ev. faktiske feil.

Tilsynsrapport

august 2019

Institusjonen mottar ferdig tilsynsrapport og
får en frist på seks uker til å uttale seg om
den ferdige rapporten.

NOKUTs styre fatter vedtak i saken

oktober 2019

Institusjonen informeres om vedtaket før
tilsynsrapporten, inkludert institusjonens
uttalelse, publiseres på NOKUTs nettsider.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/02152-23
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
05.06.2018

PROTOKOLL FRA LÆRINGSMILJØUTVALGETS MØTE 12. APRIL 2018
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar møteprotokoll fra møte i Læringsmiljøutvalget 12. april 2018 til
orientering.

Vedlegg:
Protokoll Læringsmiljøutvalget 12.04.2018
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MØTEPROTOKOLL

Læringsmiljøutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

12.04.2018 kl. 13:00
Skype
15/02683

Tilstede:

Tor Flåm
Kirsti Grøtan
Jan Georg Gulstad
Andrea Nordvik
Odd Asbjørn Halseth
Tomm Erik Svennebø
Rita Lundestad

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Hanne Solheim Hansen
Mali Hønnås
Kine Lyngås

Andre:

Berit Eliassen
Monika Brobakk
Solveig Marie Fleicher
Thorbjørn Aakre

Protokollfører:

Siri Grøvnes Solheim

SAKSKART

Side

Vedtakssaker

1
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9/18

15/0269292

Godkjenning av protokoll fra møtet 15.2.2018

2

10/18

15/0269293

Protokollhåndtering

4

11/18

15/0269294

Opplæring av studenttillitsvalgte

5

12/18

15/0269297

Endring av møtedato

6

13/18

15/0269295

Arbeidsgruppe for LMU-seminar i sept. 2018

7

Orienteringssaker

5/18

15/0268733

Ros og ris per april 2018

8

6/18

15/0269296

Studiebarometer 2017 - resultater og oppfølging

8

7/18

15/0269298

Orientering om oppretting av stilling som studentombud
ved Nord universitet

8

8/18

15/0269299

Status - SHoT - Studentenes helse- og trivselsundersøkelse
2018

8

9/18

15/02692100

UU-sak - KSS - Evaluering av emner og studieprogram sett i
en større sammenheng

8

Skype, 12.04.2018

Møteleder: Tor Flåm

9/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.2.2018
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
12.04.2018

2

Saknr
9/18
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Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner innkalling til møtet.

Møtebehandling
Kirsti Grøtan ber om at følgende setning tas inn i protokoll fra forrige møte under sak 3/18
om studentombud:
«Studentinord ber om at de blir inkludert i diskusjoner omkring fysisk plassering, mandat,
rolle og oppgaver for studentombudet.»
Vedtak
LMU godkjenner protokoll med kommentar til sak 3/18.

3
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10/18 Protokollhåndtering
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
12.04.2018

Saknr
10/18

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar ny rutine for godkjenning av protokoll.

Møtebehandling
Thorbjørn Aakre presenterer nytt forslag til rutine for godkjenning av protokoll. Forslaget
kommer på bakgrunn av et ønske om at protokollene blir tilgjengelig tidligere enn hva
dagens rutine tilsier.

Vedtak
LMU godkjenner vedlagte forslag om ny rutine for godkjenning av protokoll.

4
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11/18 Opplæring av studenttillitsvalgte
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
12.04.2018

Saknr
11/18

Forslag til vedtak:

Møtebehandling
Solveig Fleicher presenterer saken.
LMU er enige om at det bør nedsettes en prosjektgruppe som kan se nærmere på hvordan
Nord universitet kan gå frem for å bygge opp tillitsvalgtordningen. For eksempel kan det
kartlegges hvilke rutiner som eksisterer på de ulike studiestedene, og ses på hva som er gjort
bra og hva som ikke fungerer, og som bør forbedres. Det bør også innhentes en oversikt over
alle tillitsvalgte for de ulike fagene.
Det kommer innspill som tilsier at tillitsvalgt i mange tilfeller ikke har god nok informasjon
om hva deres rolle innebærer, og at det derfor er nødvendig med opplæring for å sørge for
at rollens innhold er tydelig og at denne er lik for alle studiesteder.
LMU kan ikke i dette møtet nedsette en arbeidsgruppe eller angi nøyaktig hvilke oppgaver
en slik arbeidsgruppe skal ta fatt på, men det er enighet om at arbeidsutvalget bør se
nærmere på dette.
Vedtak
LMU vedtar at arbeidsutvalget oppnevner en prosjektgruppe for å jobbe videre med
opplæring av tillitsvalgte og kommer med føringer for hvilke oppgaver prosjektgruppen skal
få.

5
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12/18 Endring av møtedato
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
12.04.2018

Saknr
12/18

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget vedtar å flytte møtet med opprinnelig møtedato 31.5.18 til
24.5.18
2. Møtet blir gjennomført på Skype, fremfor et fysisk møte på Mo i Rana.

Møtebehandling
Det er fremsatt ønske om å endre møtedato for neste møte fra 31.5.18 til 24.5.18, og at
møtet avholdes via skype fremfor et fysisk møte i Mo i Rana. Årsaken er at møtet ligger midt
i eksamenstiden og at det derfor er vanskelig å avsette en hel dag til møtet.
Vedtak
LMU vedtar at dato for neste møte endres til 24.5.2018. Møtet vil gjennomføres på skype
fremfor et fysisk møte på Mo i Rana. Endringen oppdateres i kalender snarest.

6
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13/18 Arbeidsgruppe for LMU-seminar i sept. 2018
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
12.04.2018

Saknr
13/18

Forslag til vedtak:
1. Arbeidsgruppe for LMU-seminar høsten 2018 består av...
2. Læringsmiljøutvalget gir følgende innspill til program…

Møtebehandling
Kirsti Grøtan presenterer saken. Resultatene fra SHoT-undersøkelsen vil bli presentert i
september 2018 og LMU har tidligere besluttet at dette gjøres på det planlagte LMUseminaret i september. Aktuelle datoer for seminaret har vært 11. eller 12. september. Kirsti
Grøtan har vært i kontakt med Espen Munkvik som har anledning til å komme til Bodø 12.
september for å presentere resultatene fra undersøkelsen.
LMU diskuterer hvem som skal jobbe med program og gjennomføring av seminaret. SHoTutvalget og arbeidsutvalget bør involveres i arbeidet. Det bør også være representanter fra
studentsamskipnaden og fra kommunikasjonsavdelingen.
Innspill til faglig program som fremkommer i møtet:
- SHoT- resultater fra undersøkelsen
- Informasjon til studentene om hva en kan gjøre/hvor de kan henvende seg ved
uønskede situasjoner og konflikter.
Det foreslås at arbeidsutvalget får ansvar for å delegere arbeidsoppgaver, samt nedsette
arbeidsgruppe. Det er best om dette gjøres etter at ny studentrepresentanter er valgt i
slutten av april.
Vedtak
Arbeidsutvalget for LMU-seminar 2018 nedsetter gruppe og delegerer arbeidsoppgaver i
forbindelse med gjennomføring av seminaret etter at det er valgt nye
studentrepresentanter. Innspill til program tas til etterretning og gis videre til AU.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

5/18

15/02687-33

6/18

15/02692-96

7/18

15/02692-98

8/18

15/02692-99

9/18

15/02692-100

Ros og ris per april 2018
Saken tas til orientering. LMU ønsker at det skal jobbes
mer med promotering av ris og ros systemet. Per i dag
er det kun lenke til ris og ros i Fronter. Det er ønskelig at
en slik lenke også kommer på plass i Canvas.
Studiebarometer 2017 - resultater og oppfølging
Saken tas til orientering.
Orientering om oppretting av stilling som studentombud
ved Nord universitet
Saken tas til orientering.
Status - SHoT - Studentenes helse- og
trivselsundersøkelse 2018.
Saken tas til orientering.
UU-sak - KSS - Evaluering av emner og studieprogram
sett i en større sammenheng.
Saken tas til orientering.

Innspill til neste møte:
-

Presentasjon/rapportering for søkertall på alle studier
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02640-23
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
05.06.2018

NYHETSBREV FRA UHR - MARS OG APRIL 2018
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar nyhetsbrev fra UHR for mars og april 2018 til orientering.

Vedlegg:
UHR-Nyhetsbrev nr. 3/2018
UHR-Nyhetsbrev nr. 4/2018
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From:
Sent:
To:
Subject:

Ann Elin Brattebø Andersen <ann.elin.b.andersen@uhr.no>
13. april 2018 10:52
Ann Elin Brattebø Andersen
Nyhetsbrev fra Universitets- og høgskolerådet (UHR) nr. 3/2018

UHR-NYHETSBREV NR. 3/2018:
- GI DITT INNSPILL TIL FAGFORNYELSEN
- UHRS HØRINGSUTTALELSE: ENDRING I FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG
FORSKERSTILLINGER

-

MNT-KONFERANSEN 2019: CONSTRUCTIVE ALIGNMENT – CALL FOR PAPERS
NORSK MEDLEM I EUA EXPERT GROUP ON SCIENCE 2.0 OPEN SCIENCE
FORSKNINGS- OG HØYERE UTDANNINGSMINISTER ISELIN NYBØ MØTTE UHRS STYRE
THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITY LIBRARIES (IATUL) CONFERENCE: LIBRARIES FOR THE
FUTURE – FROM INSPIRING SPACES TO OPEN SCIENCE
- ALF RASMUSSEN SKAL LEDE EUAS GENERALSEKRETÆRMØTER I 2019
- NY STATISTIKKLØSNING OM INTERNASJONAL MOBILITET OG SAMARBEID
- NASJONAL FORSKERUTDANNINGSKONFERANSE 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GI DITT INNSPILL TIL FAGFORNYELSEN
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner og andre samarbeidspartnere i Skole-Norge har sendt brev til
sektoren hvor de oppfordrer fylker og kommuner, lærere og skoleledere om å engasjere seg og delta
med sine innspill. Nå har bredt sammensatte arbeidsgrupper utviklet forslag til kjerneelementer i
fagene. Kjerneelementene er nå lagt ut på siste innspillsrunde. Gi innspill på Udir.no innen 17. april,
https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#197
Les mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gi-ditt-innspill-til-fagfornyelsen/id2597035/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UHRS HØRINGSUTTALELSE: ENDRING I FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG
FORSKERSTILLINGER

UHR er svært positive til at utdanningsfaglig kompetanse og undervisningserfaring skal vektlegges
sterkere ved ansettelse og opprykk. Her handler det om å endre holdninger og kultur. Vi trenger en
bedre balanse mellom utdannings- og forskningskompetanse blant de vitenskapelig ansatte. Som på
forskningsfeltet er det snakk om en vedvarende oppdatering også innen pedagogiske områder. Dette
setter krav til ledelse og god karriereoppfølging ved institusjonene. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/uhrs_horingssvar_-_endring_i_forskrift_om_ansettelse_og_oppr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MNT-KONFERANSEN 2019: CONSTRUCTIVE ALIGNMENT – CALL FOR PAPERS
Neste MNT-konferanse arrangeres 28.-29.mars, 2019 i Tromsø. Det inviteres nå til å komme med
bidrag til konferansen. Informasjon om konferansen, tema, tidsfrister, kriterier for review, komite og
praktisk informasjon finnes på Nasjonalt senter for realfagsrekrutterings nettside. Les mer:
http://www.realfagsrekruttering.no/konferanser/mnt-konferansen-2019/ og
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/mnt-konferansen_2019_constructive_alignment_-_call_for_pape

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORSK MEDLEM I EUA EXPERT GROUP ON SCIENCE 2.0 OPEN SCIENCE
UHR har oppnevnt førsteamanuensis Alexander Refsum Jensenius, Universitetet i Oslo, som norsk
representant i EUs ekspertgruppe for Science 2.0/Open Science. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/norsk_medlem_i_eua_expert_group_on_science_2.0_open_science

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORSKNINGS- OG HØYERE UTDANNINGSMINISTER ISELIN NYBØ MØTTE UHRS STYRE
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø deltok på UHRs styremøte mandag 9. april.
Styreleder Mari Sundli Tveit presenterte UHR og styrets prioriterte oppgaver i 2018. I tillegg
orienterte Frank Reichert, leder av UHRs arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering om status for
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gruppens arbeid og planer videre. Mobbing og trakassering i UH-sektoren er tema på
representantskapets seminar i Alta 30. mai 2018. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/forsknings-_og_hoyere_utdanningsminister_iselin_nybo_motte_u

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITY LIBRARIES (IATUL) CONFERENCE: LIBRARIES FOR THE FUTURE –
FROM INSPIRING SPACES TO OPEN SCIENCE

The International Association of University Libraries (IATUL) invites to the 39th Annual IATUL
Conference at OsloMet – Oslo Metropolitan University in Oslo, Norway. date: 17. - 22. June 2018.
Libraries for the Future - from Inspiring Spaces to Open Science. Get inspiration for the future work
with library development and meet up with colleagues and friends from all over the world at the
same time. https://iatul2018.hioa.no/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALF RASMUSSEN SKAL LEDE EUAS GENERALSEKRETÆRMØTER I 2019
Vi gratulerer vår generalsekretær Alf Rasmussen, som i går ble valgt til å lede møtene for
generalsekretærene i European University Association (EUA) i 2019. EUA representerer nærmere 850
universiteter i 47 land. Styreleder i UHR, Mari Sundli Tveit, er medlem i EUAs styre i perioden 20152019 og er nominert for en ny periode.
Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/alf_rasmussen_skal_lede_euas_generalsekretermoter_i_2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NY STATISTIKKLØSNING OM INTERNASJONAL MOBILITET OG SAMARBEID
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har lansert en statistikkportal som har oversikt over
internasjonal studentmobilitet og utdanningssamarbeid. Portalen gjør det mulig å raskt finne ut f.
eks. hvilke land flest norske studenter drar til eller hvilke land norske institusjoner har mest
utdanningssamarbeid med. Mer informasjon om portalen finner du på SIUs nettsider:
https://www.siu.no/For-media/nyheter-fra-siu/ny-statistikkloesning-om-internasjonal-mobilitet-og-samarbeid

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NASJONAL FORSKERUTDANNINGSKONFERANSE 2018
Universitetet i Oslo er vertskap for den nasjonale forskerutdanningskonferansen 2018. Tema for
årets konferanse er karriereutvikling. Mens de fleste med doktorgrad tidligere hadde stillinger ved
universiteter og høyskoler, skal flere og flere med doktorgrad nå jobbe utenfor akademia. Hvordan
ruster vi kandidatene til å møte denne nye situasjonen? Konferansen arrangeres i Oslo 13. og 14.
juni. Påmelding innen 11. mai 2018. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/nasjonal_forskerutdanningskonferanse_2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Universitets- og høgskolerådet (UHR),
Stortorvet 2, 0155 Oslo
Tel: +47 409 14 969, www.uhr.no, postmottak@uhr.no
-----------------------------------------------------------------------------------------------UHR har 33 medlemsinstitusjoner ved universiteter, vitenskapelige høgskoler, akkrediterte
høgskoler og kunsthøgskoler i Norge. Nyhetsbrevet vil komme ca en gang i måneden, og sendes til ledelsen ved
medlemsinstitusjonene, informasjonsenheter/-kontakter ved medlemsinstitusjonene, samarbeidspartnere og
andre som ønsker slik informasjon. Send gjerne brevet videre til andre som kan ha nytte av det.
Dersom du har tips til utdannings- og forskningspolitiske saker vi burde ta med i neste nyhetsbrev, har mottatt
brevet via omveier og gjerne vil bli oppført på adresselisten, eller hvis du ikke ønsker å motta dette brevet,
kontakt: Ann Elin B. Andersen, telefon: +47 415 53 740 eller e-post: ann.elin.b.andersen@uhr.no
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From:
Sent:
To:
Subject:

Ann Elin Brattebø Andersen <ann.elin.b.andersen@uhr.no>
25. mai 2018 10:53
Ann Elin Brattebø Andersen
Nyhetsbrev fra Universitets- og høgskolerådet (UHR) nr. 4/2018

UHR-Nyhetsbrev nr. 4/2018:
- Arendalsuka 2018: Finnes det monopol på sannhet?
- Etterlyser samordna studentopptak
- Underdalsutvalget har levert sin rapport
- UHR har fått nye nettsider
- Forskningsbarometeret og Tilstandsrapport for høyere utdanning 2018
- Konstituerende møte i UHR-Økonomi og administrasjon
- Konstituerende møte i UHR-MNT
- Konstituerende møte i UHR-Samfunnsfag
- Konstituerende møte i UHR-Forskning
- Forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler
- Tre råd til regjeringen
- UHR signerte MoU med CEAIE
- Konstituerende møte i UHR-Administrasjon
- Konstituerende møte i UHR-Samisk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arendalsuka 2018: Finnes det monopol på sannhet?
Arendalsuka, Universitetet i Agder, Norges forskningsråd og Universitets- og høgskolerådet
arrangerer debatt under Arendalsuka, torsdag 16. august kl 09.30-11 i Arendal kino. Forskerne har
ikke lenger monopol på kunnskap. Vi spør: hvorfor er det slik? Stoler politikere og forskere på
hverandre? Hvem har ansvar for å bruke kunnskap riktig, og hvilken rolle spiller mediene? Bygger
politikerne på forskningsbasert kunnskap (eller bare forskning) om skole og samferdsel når de gjør
sine vedtak? Les mer: https://arendalsuka.no/event/user-view/6897
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Etterlyser samordna studentopptak
Norske utdanningsinstitusjonar ønsker ei samordning av opptaket av internasjonale masterstudentar
til Noreg. Det viser ein ny rapport av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Les mer:
https://www.siu.no/For-media/nyheter-fra-siu/etterlyser-samordna-studentopptak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Underdalsutvalget har levert sin rapport
Underdalsutvalget har levert sin rapport til Kunnskapsdepartementet hvor de kommer med forslag
om å endre stillingsstrukturen for faglige stillinger ved universiteter og høyskoler. Les mer:
https://www.uhr.no/nyheter/nyheter-fra-uhr/underdalsutvalget-har-levert-sin-rapport.3539.aspx

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UHR har fått nye nettsider
Universitets- og høgskolerådet lanserte nye nettsider og grafisk profil 8. mai. Det kan være at du ikke
finner dokumenter, rapporter, høringer med mer, der du fant det tidligere. Vi legger kontinuerlig ut
nytt innhold. Bruk søkefunksjon på https://www.uhr.no – om du fortsatt ikke finner det du leter
etter, ta kontakt med redaksjon@uhr.no
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forskningsbarometeret og Tilstandsrapport for høyere utdanning 2018
– Norsk høyere utdanning og forskning er i stadig utvikling. Det er mange gledelige resultater i årets
rapporter, men de peker også på noen klare utfordringer, sier forsknings- og høyere
utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding. Les mer: https://www.uhr.no/nyheter/nyheter-frauhr/forskningsbarometeret-og-tilstandsrapport-for-hoyere-utdanning-2018.3388.aspx

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Konstituerende møte i UHR-Økonomi og administrasjon
UHR-Økonomi og administrasjon hadde møte på NTNUs Handelshøyskole i Trondheim 4. mai. Jan I.
Haaland, NHH ble valgt som leder og Janicke Rasmussen, BI ble valgt som nestleder. Les mer:
https://www.uhr.no/nyheter/aktuelt/konstituerende-mote-i-uhr-okonomi-og-administrasjon.3360.aspx og
https://www.uhr.no/strategiske-enheter/fagstrategiske-enheter/uhr-okonomi-og-administrasjon/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konstituerende møte i UHR-MNT
UHR-Matematikk, naturvitenskap og teknologi (UHR-MNT) hadde sitt konstituerende møte i Bergen
den 26. og 27. april. Geir Anton Johansen, dekan ved Høgskulen på Vestlandet ble valgt som leder og
Solveig Kristensen, prodekan ved UiO ble valgt som nestleder. Les mer:
https://www.uhr.no/nyheter/aktuelt/konstituerende-mote-i-uhr-mnt.3346.aspx og
https://www.uhr.no/strategiske-enheter/fagstrategiske-enheter/uhr-matematikk-naturvitenskap-og-teknologi/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konstituerende møte i UHR-Samfunnsfag
UHR-Samfunnsfag hadde sitt konstituerende møte i Stavanger 2. mai 2018. Marit Reitan, dekan ved
NTNU ble valgt som leder og Eva Fallset, dekan ved NMBU ble valgt som nestleder. Les mer:
https://www.uhr.no/nyheter/aktuelt/konstituerende-mote-i-uhr-samfunnsfag.3318.aspx og
https://www.uhr.no/strategiske-enheter/fagstrategiske-enheter/uhr-samfunnsfag/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konstituerende møte i UHR-Forskning
UHR-Forskning hadde sitt konstituerende møte 2. mai 2018. Prorektor for forskning Kenneth Ruud
(UiT – Norges arktiske universitet) ble valgt til leder og viserektor for forskning Åse Gornitzka
Universitetet i Oslo ble valgt til nestleder.
Les mer: https://www.uhr.no/nyheter/aktuelt/konstituerende-mote-i-uhr-forskning.3276.aspx og
https://www.uhr.no/strategiske-enheter/fellesstrategiske-enheter/uhr-forskning/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler
Kunnskapsdepartementet har bedt om tilbakemelding på hvordan universitetene og høyskolene
opplever dagens regelverk. Departementet har også bedt om innspill til mandat eller
problemstillinger for det kommende lovutvalget som varsles oppnevnt våren 2018. UHR mener at
tidslinjen for prosessen er uklar og forutsetter derfor at det åpnes for ytterligere innspill til
lovutvalgets arbeid etter at mulighetsstudien er fullført.
Les mer: https://www.uhr.no/nyheter/nyheter-fra-uhr/forenkling-og-forbedring-av-rammeverket-foruniversiteter-og-hoyskoler.3370.aspx

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tre råd til regjeringen
For å løse fremtidens utfordringer, må vi satse kraftfullt på kunnskap. Norge må øke trykket både i
egne budsjetter og overfor EU. Hele kronikken fra universitetsrektorene og UHRs styreleder kan leses
i Aftenposten. Les mer: https://www.uhr.no/nyheter/nyheter-fra-uhr/tre-rad-til-regjeringen.3263.aspx
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------UHR signerte MoU med CEAIE
Universitets- og høgskolerådet (UHR) og China Education Association for International Exchange
(CEAIE) undertegnet en Memorandum of Understanding (MoU) onsdag 18. april. Les mer:
https://www.uhr.no/nyheter/aktuelt/uhr-signerte-mou-med-ceaie.3244.aspx

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konstituerende møte i UHR-Administrasjon
UHR-Administrasjon hadde sitt konstituerende møte 18. april 2018. Universitetsdirektør Seunn
Smith-Tønnesen (Universitetet i Agder) ble valgt til leder og organisasjonsdirektør Ida Munkeby
(NTNU) ble valgt til nestleder. Les mer: https://www.uhr.no/nyheter/aktuelt/konstituerende-mote-i-uhradministrasjon.3170.aspx
administrasjon/

og https://www.uhr.no/strategiske-enheter/fellesstrategiske-enheter/uhr-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Konstituerende møte i UHR-Samisk
UHR-Samisk hadde sitt konstituerende møte den 17. april. Leder for UHR-Samisk er instituttleder
Niklas Labba, UiT og nestleder er rektor Gunvor Guttorm ved Samisk høgskole. Les mer:
https://www.uhr.no/nyheter/aktuelt/konstituerende-mote-i-uhr-samisk.3131.aspx og
https://www.uhr.no/strategiske-enheter/fagstrategiske-enheter/uhr-samisk/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Universitets- og høgskolerådet (UHR),
Stortorvet 2, 0155 Oslo
Tel: +47 409 14 969, www.uhr.no, postmottak@uhr.no
-----------------------------------------------------------------------------------------------UHR har 33 medlemsinstitusjoner ved universiteter, vitenskapelige høgskoler, akkrediterte
høgskoler og kunsthøgskoler i Norge. Nyhetsbrevet vil komme ca en gang i måneden, og sendes til ledelsen ved
medlemsinstitusjonene, informasjonsenheter/-kontakter ved medlemsinstitusjonene, samarbeidspartnere og
andre som ønsker slik informasjon. Send gjerne brevet videre til andre som kan ha nytte av det.
Dersom du har tips til utdannings- og forskningspolitiske saker vi burde ta med i neste nyhetsbrev, har mottatt
brevet via omveier og gjerne vil bli oppført på adresselisten, eller hvis du ikke ønsker å motta dette brevet,
kontakt: Ann Elin B. Andersen, telefon: +47 415 53 740 eller e-post: ann.elin.b.andersen@uhr.no

14/18 Leganto - Digitalt pensumsystem - 15/03141-10 Leganto - Digitalt pensumsystem : Leganto - Digitalt pensumsystem

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/03141-10
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
05.06.2018

LEGANTO - DIGITALT PENSUMSYSTEM
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar presentasjonen av Leganto-digitalt pensumsystem i møtet til
orientering.
Saksframstilling
Bakgrunn
Saken presenteres i møtet av Anders Moe.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/02152-24
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato

EVENTUELT - SAKER SOM BLE ØNSKET LØFTET FREM I MØTET
Forslag til vedtak:
Dannelsessemesteret, hvordan går det med dette? Spørsmål fremmet av Jan Georg Gulstad.
Journalistutdanningen: Status for utdanningen? Spørsmål fremmet av Jan Georg Gulstad.
Spørsmål og til diskusjon om manglende system for håndtering av daglig klagebehandling,
enkle avvik og uformelle henvendelser rundt emnene, fremmet av Levi Gårseth Nesbakk.

