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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/00945-109
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
27.02.2018

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 27. FEBRUAR OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 27. februar 2018 og saksliste.

21/18 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 30. januar 2018 - 16/00945-110 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 30. januar 2018 : Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 30. januar 2018

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/00945-110
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
27.02.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 30.
JANUAR 2018
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 30. januar 2018.
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21/18 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 30. januar 2018 - 16/00945-110 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 30. januar 2018 : Utkast Protokoll Utdanningsutvalget 30.01

MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:
Tilstede:

30.01.2018 kl. 14:00-15:00
Skype
16/00945
Hanne Solheim Hansen (leder)
Egil Solli (prodekan FLU)
Hugo Nordseth (prodekans FSV)
Marit Bjørnevik (prodekan FBA)
Truls Skoglund Hammer (Studentparlamentet ved Nord
universitet)
Vilde Grini (Studentparlamentet ved Nord universitet)
Jan Georg Gulstad (Studentparlamentet ved Nord universitet)

Møtende
varamedlemmer:

Unn Siri Olsen (FSH)

Forfall:

Tove Sagnes (prodekan FSH)
Levi Gårseth-Nesbakk (prodekan HHN)
Karl Kristian Kroken (Studentparlamentet ved Nord universitet)
Tone Iren Holmen (Studentparlamentet ved Nord universitet)

Andre:

Jan Atle Toska (studiedirektør)
Margrethe Mørkved Solli (sakbehandler, observatør)
Anne-Lovise Reiche (saksbehandler, bisekretær)
Monica Brobakk (observatør, internasjonalt kontor)
Ingrid Flægstad (observatør FLU)
Isabell Kibsgaard (observatør FSH)
Siv-Anita Eriksen Molid (saksbehandler)
Nina Andreassen
Siri Grøvnes Solheim
Asbjørn Kolberg
Åshild Karevold
Thorbjørn Aakre (saksbehandler)
Elin Sommerli
Runi Hagen (saksbehandler)
Siri Gro Steinnes (saksbehandler)
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Protokollfører:

Alf Magne Jacobsen
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Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18.
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Akkreditering av nytt program - Sør- og lulesamisk
grunnskolelærerutdanning master 1-7

4

19/18 17/03810-7
Orienteringssaker

Sted, 30.01.2018

møteleder
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17/18 Godkjenning av innkalling til møte 30. januar og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
30.01.2018

Saknr
17/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 30. januar og saksliste

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 30. januar og saksliste

18/18 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18. januar 2018
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
30.01.2018

Saknr
18/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 18. januar 2018.

Møtebehandling
Merknad til protokoll, sak 16/18 Plan for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer
ved Nord universitet – plan for 2018, angående vedtatt reakkreditering for FSV, Bachelor i
sosiologi og samfunnsanalyse.
Følgende merknad fra FSV ved Hugo Nordseth:
SAMEVAL er et prøveprosjekt med kvalitetsvurdering i samarbeid mellom NOKUT og NFR.
Her deltar FSV med sosiologistudiene. Det var datainnsamling til NOKUT våren 17 og Hanne
Thommesen og Johans Sandvin var på «grilling» hos NOKUT tidlig høst 17. Vurderingsrapport
for vårt fagmiljø i sosiologi fra denne evalueringsrunden foreligger ikke ennå.
En reakkareditering av vårt nye bachelorgradsstudium i sosiologi og samfunnsanalyse bør
derfor utsettes til vi kjenner resultatene fra SAMEVAL-evalueringene, og slik at disse
resultatene kan brukes i forbindelse med denne reakkrediteringssøknad for dette
studieprogrammet. Vi ber derfor om at reakkreditering av bachelor i sosiologi og
samfunnsanalyse utsettes til tidligst våren 2019.
3

21/18 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 30. januar 2018 - 16/00945-110 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 30. januar 2018 : Utkast Protokoll Utdanningsutvalget 30.01

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll med merknad fra Utdanningsutvalgets møte 18.
januar 2018.

19/18 Akkreditering av nytt program - Sør- og lulesamisk
grunnskolelærerutdanning master 1-7
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
30.01.2018

Saknr
19/18

Forslag til vedtak:
Alternativ 1:
1. Utdanningsutvalget kan ikke anbefale akkreditering av Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7, slik saken er lagt fram for utvalget. Saken returneres derfor Fakultet
for lærerutdanning, kunst og kulturfag (FLU). Det anbefales videre arbeid med alle forhold
knyttet til studieprogrammet.
2. På bakgrunn av ovennevnte anbefaler Utdanningsutvalget rektor å vedta justering av FLU sin
studieportefølje for studieåret 2018-2019, ved at studiet ikke annonseres på Lokalt opptak
og dermed ikke inngår i studieporteføljen for dette studieåret.

Alternativ 2:
1. Utdanningsutvalget kan ikke anbefale akkreditering av Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7, slik saken er lagt fram for utvalget. Saken sendes tilbake til fakultet.
Fakultetet for lærerutdanning, kunst og kulturfag (FLU) kan oversende fullstendig
akkrediteringssøknad med all tilhørende dokumentasjon til Studieavdelingen senest 16. mars
2018. Saken kan da behandles i UU den 11. april. Søknaden må utformes i tråd med
gjeldende Studietilsynsforskrift og NOKUTs søknadsmal.
2. Utvalget anbefaler likevel overfor rektor at studieprogrammet annonseres for opptak høsten
2018 (Lokalt opptak) mens akkrediteringssøknaden forbedres. Dette med bakgrunn i Nord
universitet sitt nasjonale ansvar for sørsamisk og lulesamisk språk og kultur i
lærerutdanningene samt Kunnskapsdepartementets tydelige påtrykk om opptak allerede
høsten 2018 til denne utdanningen.
3. Dersom det i møte den 11. april 2018, skulle vise seg at studieprogrammet ikke kan innfri
akkrediteringskravene vil Utdanningsutvalget be rektor om å avlyse opptaket til
studieprogrammet i 2018. Dette innebærer justering av FLU sin studieportefølje for
studieåret 2018-2019.
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Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Anne-Lovise Reiche. Det ble påpekt at
søknaden var alt for mangelfull til å kunne behandles slik den foreligger nå, men var enighet i
utvalget om at det er viktig å få dette studiet utlyst nå på lokalt opptak, og derfor gi
fakultetet en ny mulighet til å få behandlet søknaden.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Alternativ 2:
1

Utdanningsutvalget kan ikke anbefale akkreditering av Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7, slik saken er lagt fram for utvalget. Saken sendes tilbake til fakultet.
Fakultetet for lærerutdanning, kunst og kulturfag (FLU) kan oversende fullstendig
akkrediteringssøknad med all tilhørende dokumentasjon til Studieavdelingen senest 16. mars
2018. Saken kan da behandles i UU den 11. april. Søknaden må utformes i tråd med
gjeldende Studietilsynsforskrift og NOKUTs søknadsmal.

2

Utvalget anbefaler likevel overfor rektor at studieprogrammet annonseres for opptak høsten
2018 (Lokalt opptak) mens akkrediteringssøknaden forbedres. Dette med bakgrunn i Nord
universitet sitt nasjonale ansvar for sørsamisk og lulesamisk språk og kultur i
lærerutdanningene samt Kunnskapsdepartementets tydelige påtrykk om opptak allerede
høsten 2018 til denne utdanningen.

3

Dersom det i møte den 11. april 2018, skulle vise seg at studieprogrammet ikke kan innfri
akkrediteringskravene vil Utdanningsutvalget be rektor om å avlyse opptaket til
studieprogrammet i 2018. Dette innebærer justering av FLU sin studieportefølje for
studieåret 2018-2019.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

18/00486-3
Hanne Solheim Hansen
Siri Grøvnes Solheim
Møtedato
27.02.2018

ÅRSRAPPORT 2017 FOR UTDANNINGSUTVALGET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar framlagte årsrapport 2017 for Utdanningsutvalget.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Årsrapport utarbeides hvert år for utvalget. Den har tidligere vært etterspurt av og derfor
oversendt universitetsstyret. Sekretær for styret har nå meldt at styret ikke lenger ønsker
årsrapport fra utvalgene, da protokoll fra møtene oversendes fortløpende.
Årsrapporten oppsummerer aktivitet i utvalget, og gir et innblikk i saker som utvalget har
behandlet.

Vedlegg:
Årsrapport 2017 for Utdanningsutvalget
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Årsrapport 2017 – Utdanningsutvalget
Gjeldende mandat for Utdanningsutvalget








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

Utdanningsutvalgets sammensetning i 2017
Utdanningsutvalget behandlet i desember 2016 akkreditering av nye studieprogram. Ingen av de nye
studiene hadde levert tilfredsstillende dokumentasjon/begrunnelse, og det var nødvendig å gi ny frist
til 15. januar 2017 for oversendelse av ytterligere dokumentasjon. På bakgrunn av dette oppsto
behov for et nytt møte i utvalget i januar, på et tidspunkt hvor nye prorektorer på fakultetene ikke
var på plass. Rektor vedtok derfor at funksjonstiden til Utdanningsutvalget for 2016 ble forlenget
inntil nytt utdanningsutvalg var etablert. Prorektor for utdanning Hanne Solheim Hansen erstattet
avgått prorektor Grete Lysfjord som leder av Utdanningsutvalget fra 1. januar 2017.

Medlemmer
Utdanningsutvalget ved Nord universitet bestod i 2017 av 11 medlemmer, og ble ledet av prorektor
for utdanning.
Utvalget hadde følgende sammensetning:
 Rektoratet representert ved prorektor for utdanning, som også ledet utvalget
 5 representanter for fakultetene
 5 representanter for studentene
 Observatører som representerte internasjonalt kontor, universitetsbiblioteket og sekretærer
for de fakultetsvise Utdanningsvalg.

Sammensetning vårsemesteret:
Hanne Solheim Hansen (leder, prorektor utdanning)
Hugo Nordseth (medlem, prodekan utdanning FSV)
Marit Bjørnevik (medlem, prodekan FBA)
Tove Sagnes (medlem, prodekan FSH)
Egil Solli (medlem, prodekan FLU)
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Levi Gårseth-Nesbakk (nestleder/medlem, prodekan utdanning HHN)
Mathias Lauritzen (medlem, Studentorganisasjonen Nord)
Kevin Hovdahl Holmli (medlem, Studentorganisasjonen Nord)
Victoria Adelain Molland (medlem, Studentorganisasjonen Nord)
Oda Oldertrøen (medlem, Studentorganisasjonen Nord)
Emma Svarva Giskås (medlem, Studentorganisasjonen Nord)
Monica Brobak (observatør, Internasjonalt kontor)
Berit Eliassen (observatør, Universitetsbiblioteket)
Trine Åsheim Bernhardsen (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FBA)
Lars Gunnar Liljefjell (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FSH)
Ove Voldseth (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FLU)
Geir Tveide (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FSV)
Ellen Sirnes (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, HHN)
Jan-Atle Toska (observatør, Studiedirektør)

Sammensetning høstsemesteret (nye studentrepresentanter):
Hanne Solheim Hansen (leder, prorektor utdanning)
Hugo Nordseth (medlem, prodekan utdanning FSV)
Marit Bjørnevik (medlem, prodekan FBA)
Tove Sagnes (medlem, prodekan FSH)
Egil Solli (medlem, prodekan FLU)
Levi Gårseth-Nesbakk (nestleder/medlem, prodekan utdanning HHN)
Tone Iren Holmen (medlem, Studentorganisasjonen Nord)
Jan Georg Gulstad (medlem, Studentorganisasjonen Nord)
Vilde Grini (medlem, Studentorganisasjonen Nord)
Truls Skoglund Hammer (medlem, Studentorganisasjonen Nord)
Karl Kristian Kroken (medlem, Studentorganisasjonen Nord)
Monica Brobak (observatør, Internasjonalt kontor)
Berit Eliassen (observatør, Universitetsbiblioteket)
Trine Åsheim Bernhardsen (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FBA)
Lars Gunnar Liljefjell (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FSH)
Ove Voldseth (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FLU)
Geir Tveide (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FSV)
Ellen Sirnes (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, HHN)
Jan-Atle Toska (observatør, Studiedirektør)

Utvalgssekretærer:



Alf Magne Jacobsen (hovedsekretær)
Anne-Lovise Reiche (bisekretær)

Møtevirksomhet
Det har vært lagt opp til seks møter per år i Utdanningsutvalget, tre i vårsemesteret og tre i
høstsemesteret. I tillegg til de opprinnelig planlagte møtene, ble det hvert semester avholdt et ekstra
møte. Studieadministrasjonen utarbeidet forslag til saksliste for hvert møte i samarbeid med
utvalgsleder.

Møtedatoer 2017:
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26. januar, Skype-møte (ekstramøte)
23. februar, fysisk møte i Bodø
7. april, Skype-møte
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1. juni, fysisk møte på Levanger
6. september, Skype-møte
26. oktober, fysisk møte i Bodø
6. desember, Skype-møte
19. desember, postmøte (ekstramøte)

Saksbehandling i 2017
Studiekvalitetsutvalget har i 2017 behandlet til sammen 95 saker, fordelt på 55 vedtakssaker og 40
orienteringssaker.

Justert handlingsplan
Utdanningsutvalget vedtok på møtet i april justert handlingsplan for 2017 med følgende områder for
oppfølging:
 Kvalitetssikringssystem (KSS)
 Samordning og konsolidering av studieporteføljen
 Reakkreditering av eksisterende studieprogram
 Ledelse av studieprogrammer
 Sammenheng læringsutbyttebeskrivelser – undervisning – vurdering
 Internasjonalisering
Handlingsplanen har i større og mindre grad påvirket sakskartet til utvalget; kvalitetssikringssystemet
og reakkreditering har gitt en stor del av saksmengden. Utvalget har derimot ikke vært involvert i,
eller påvirket, arbeidet med studieportefølje, da dette har vært en egen prosess mellom
fakultetsledelse, rektorat og styre. Utvalget har hatt fokus på ledelse av studieprogrammer, gjennom
eget Utdanningsseminar for denne gruppen (arrangert i september i Mosjøen). Sammenheng mellom
læringsutbyttebeskrivelser, undervisning og vurdering på emne, samt internasjonalisering av
studieprogrammer, har hatt stort fokus i reakkrediteringsarbeidet.

Retningslinjer for akkreditering/reakkreditering
Som følge av fusjonen fra 1. januar 2016 arbeidet fakultetene i 2017 med samordning av
studieplaner for like studieprogrammer og faglig utvikling innenfor ulike fagområder. Gjeldene
retningslinjer for reakkreditering ivaretok imidlertid ikke alle situasjoner, og det ble derfor lagt frem
forslag til reviderte retningslinjer. Retningslinjene burde i tillegg til å åpne for endring i vedtatt plan
ved kvalitetsbrist, inneha en bestemmelse om reakkreditering med utgangspunkt i andre situasjoner,
eksempelvis faglig utviklingsarbeid, herunder endring av studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse, studieprogramdesignet, organisering, vesentlig antall studiepoeng eller vesentlig endring
i studieprogrammets fagmiljø. Rektor godkjente justerte retningslinjer 29.12.2017.

Akkreditering og reakkreditering
Utvalget har gjennom året behandlet akkrediteringssøknader for følgende nye studieprogrammer
med oppstart høsten 2017 samt første runde av reakkreditering av eksisterende studieprogrammer.
Dette har omfattet;
 Grunnskolelærerutdanning master 1-7 og Grunnskolelærerutdanning master 5-10
(akkreditering- januar)
 Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (akkreditering - januar)
 Master i musikk (akkreditering - januar)
 Master i folkehelsearbeid (akkreditering - januar)
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Bachelor i geografi (akkreditering - januar)
Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic (akkreditering - januar)
Bachelor i farmasi (reakkreditering - januar)
Årsstudium i trening og treningsledelse (akkreditering - desember)
Bachelor i trening og treningsledelse (akkreditering -desember)
Årsstudium i husdyrvelferd (reakkreditering - desember)
Bachelor i husdyrfag- velferd og produksjon (reakkreditering - desember)
Bachelor i internasjonal markedsføring (reakkreditering - desember)
Bachelor i 3D art, animasjon og VFX (reakkreditering - desember)
Bachelor i spill og opplevelsesteknologi (reakkreditering - desember)
Bachelor i film og TV-produksjon (reakkreditering - desember)

På grunn av stort omfang ble akkreditering- og reakkrediteringssakene i 2017 avslutningsvis fordelt
på tre ulike møter i sentralt Utdanningsutvalg (6. desember, 10. januar og 18. januar). Følgende saker
ble lagt fram på ovennevnte møter i januar 2018:
 Årsstudium i økonomi og ledelse (reakkreditering)
 Bachelor i økonomi og ledelse (reakkreditering)
 Bachelor i regnskap (reakkreditering)
 Bachelor i digital økonomi og organisasjon (reakkreditering)
 Master i regnskap og revisjon (reakkreditering)
 Master i beredskap og kriseledelse (reakkreditering)
 Master i klinisk sykepleie (reakkreditering)
 Årsstudium i musikk (reakkreditering)
 Bachelor i musikk, faglærerutdanning (reakkreditering)

Internasjonalisering
Mål om økt internasjonalisering av utdanningstilbud inngikk som virksomhetsmål for 2017.
Utdanningsutvalget har utviklet egne tiltak for internasjonalisering, som et prioritert område i
handlingsplanen. Internasjonalt utvalg er bedt om å implementere aktivitet som vil øke
studentmobiliteten. Utdanningsutvalget overvåker området for å påse at fakultetene iverksetter de
nødvendige tiltak som er besluttet for å nå målene i henhold til handlingsplanen.

Evaluering av emner og studieplan
I Universitet og høyskoleloven § 1-6 Kvalitetssikring, heter det «Universiteter og høyskoler skal ha et
tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring som skal sikre og videreutvikle kvaliteten i
utdanningen. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring». Studieavdelingen la
frem forslag om å forankre kvalitetsarbeidet i fakultetene, og at de lokale utdanningsutvalgene slik
får mulighet til å bestemme mest mulig selv, innen gitte rammer. Dette vil kunne føre til bedre
prosesser og at kvalitetsarbeidet blir mer målrettet. Utdanningsutvalget støttet forslaget til system
for emne- og studieprogramevaluering og utarbeidet sentrale føringer for hvordan evalueringen skal
ivaretas.

Utdanningskvalitet
Som en del av kvalitetsarbeidet har Utdanningsutvalget i 2017 nedsatt en arbeidsgruppe som har
jobbet med å utarbeide en definisjon av utdanningskvalitet ved Nord Universitet. Det er viktig at
universitetet har klare beskrivelser for hva som kjennetegner god utdanningskvalitet i studiene.
Punktene for god studiekvalitet er hentet fra Kvalitetsmeldingen, og har en innretning som er i
samsvar med Kunnskapsdepartementets og NOKUTs forventninger til det systematiske
kvalitetsarbeidet. Etter behandling i Utdanningsutvalget ble det bestemt at arbeidsgruppen skulle
4
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jobbe videre med formuleringene med sikte på å presisere punktene ytterligere. Punktene skal ved
ferdigstillelse tas med som en del av Kvalitetshåndboka.

Språk ved besvarelse av eksamen
Ved justering av felles studie- og eksamensforskrift for Nord Universitet uttrykte flere av fakultetene
ønske om større fleksibilitet ved valg av eksamensspråk i andre fag enn språkfag. Gjeldene forskrift
tilsa at emner med undervisning på engelsk også skulle besvares på engelsk ved vurdering.
Utdanningsutvalget ble bedt om å ta stilling til følgende alternativer: 1) skal det være et absolutt krav
til eksamensbesvarelser på engelsk i emner hvor det undervises på engelsk, eller 2) skal fakultetet
beslutte språk for eksamensbesvarelse, og definere dette i den enkelte emnebeskrivelse?
Utdanningsutvalget stemte for å utforme en ny forskriftstekst i tråd med forslag 2. Forslaget ble
vedtatt med 7 stemmer mot 2. Resultat?

Nye retningslinjer for egenbetaling
I forbindelse med fusjonen ble det våren 2016 nedsatt en arbeidsgruppe for å kartlegge og vurdere
ulike former for egenbetaling for studenter ved de tre fusjonerte institusjonene. Arbeidsgruppen
ferdigstilte i 2017 forslag til retningslinjer for egenbetaling. For å få retningslinjene legitimert og
forankret i et vedtak, ble saken lagt fram for Utdanningsutvalget i februar 2017. Rektor godkjente
retningslinjene 03.03.2017.

Budsjett 2017
Tidligere år har det vært et felles budsjett for Utdanningsutvalget og Læringsmiljøutvalget. For 2016
var budsjettet for UU og LMU til sammen på kr 240 000,-, mens det for 2017 ble satt av kr 150 000,til hver av utvalgene, som var en økning fra 2016. Siden det ikke har vært et eget budsjett/ regnskap
tidligere, hadde en lite erfaringstall og vise til. Det ble derfor tatt utgangspunkt i allerede
gjennomførte møter samt forslag til møteplan for høsten 2017 ved budsjetteringen.
Møtegodtgjørelse/ Reiser/ Bevertning ble budsjettert til kr 110 000,-. Resterende kr 40 000,- ble satt
av til frie midler, og ble benyttet til ulike tiltak som skolering, deltakelse på konferanser etc.

Oppsummering
Utvalget har i 2017 hatt spesiell fokus på arbeid med akkreditering og reakkreditering, og
opparbeidelse av erfaring fra dette arbeidet. Som rådgivende organ for rektor er det viktig at
Utdanningsutvalget jobber for at gode rutiner innarbeides og gjøres kjent ved fakultetene for å sørge
for smidig saksbehandling, og at Nord universitet følger NOKUTs standard.
Saker som omhandler samordning i nytt universitet som følge av fusjonen har også preget 2017.
Utvalget har et tydelig mandat, og det er utarbeidet en revidert handlingsplan. Utvalgsmøtene har
god deltakelse og er preget av god diskusjon og stort engasjement for studiekvalitet.

5
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/01173-34
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
27.02.2018

ÅRSHJUL FOR UTDANNINGSUTVALGET 2018
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar forslag til årshjul for 2018.

Saksframstilling
Bakgrunn
I forslag til årshjul 2018 er det tatt utgangspunkt i årshjulet fra 2017. Her er gjort noen
justeringer og største endring er møtet i månedsskiftet oktober/ november som er foreslått
forbeholdt behandling av reakkrediteringssaker med tillegg av orienteringssaker.
Forslag til årshjul 2018 gjennomgås og drøftes i forhold til om det skal gjøres endringer i
faste saker som skal inngå i årshjulet for Utdanningsutvalget.

Vedlegg:
Årshjul for Utdanningsutvalget 2018
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Århjul for Utdanningsutvalget (UU)
ved Nord universitet 2018
Desember:
 Godkjenning studieplaner
for nye studier
 Studiekalender 2019/2020
 Årshjul for kvalitetssystemet
 Møtekalender for vår 2019



November:

©

Januar:


Februar:








DES

JAN

NOV

Oktober:
 Reakkreditering av studier
 Orienteringssaker

FEB

OKT
September:

Konstituering

Status handlingsplan

Kvalitetssystem

Orienteringssaker fra bibl.

Årshjul for UU

Reakkreditering av studier

Referat fra lokale UU

o
Mars:



MAR

SEP

April:
 Oppfølging av Studiebarometeret 2017
 Kvalitetssystem
 Budsjett for UU 2018
 Referat fra lokale UU

APR
AUG

MAI
JUL

JUN
Mai:


August:


Juli:


Kvalitetssystem
Handlingsplan 2018
Årsrapport UU 2017
Årshjul for 2018
Referat fra lokale UU

Juni:
 Årlig rapport om kvalitet
 Programevaluering
 Kvalitetssystem
 Møtekalender for høst 2018
 Referat fra lokale UU
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/00848-4
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 27.02.2018

Møtedato
27.02.2018

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNINGSUTVALGET 2018
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar framlagte handlingsplan for 2018.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Sentralt Utdanningsutvalg har egen handlingsplan for hvert år. Forslag til handlingsplan for 2018
følger vedlagt. Den omfatter følgende områder:






Kvalitetssikrings- system (KSS)
Akkreditering og reakkreditering
Ledelse av studieprogrammer
Læringsutbyttebeskrivelser
Internasjonalisering

Handlingsplanen bygger i svært stor grad på planen for 2017. Kun ett område er tatt ut av planen;
Samordning og konsolidering av studieporteføljen. Mens ett område er nedjustert; Sammenheng
læringsutbyttebeskrivelser – undervisning – vurdering er endret til Læringsutbyttebeskrivelser.
Handlingsplanen legger føringer på utvalgets fokus på saker.

Vedlegg:
Forslag Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2018
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Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2018

utkast 20.02.2018
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Prioritert område Bakgrunn
2018
Kvalitetssikringssystem (KSS)

NOKUT rapport og vedtak
08.12.2016 pkt 2: Tilsyn med Nord
universitets systematiske
kvalitetsarbeid i 2018
Meld. St. 16 (2016-2017): Kultur
for kvalitet i høyere utdanning
27.01.2017
Nord universitet strategi 2020

Akkreditering og
reakkreditering

Inngår i KSS for Nord universitet

utkast 20.02.2018

Tiltak

Tidsperiode
Ansvarlig
gjennomføring

Utdanningsutvalgets
rolle

1. Avklare og implementere
helhetlig kvalitetssystem

2018

2. Implementere
Kvalitetshåndboka, herunder
ulike KSS prosessbeskrivelser

2018

Behandler forslag til
helhetlig kvalitetssystem,
og gir råd til styret for på
de deler av KSS som gjelder
utdanning.

3. Fokus på og følge opp
kvalitetsbrister gjennom
evalueringer og interne
revisjoner

Kontinuerlig

1. Reakkreditering av
eksisterende studieprogram:

2018

FBA:
Bachelor i havbruksdrift og ledelse
Master i biovitenskap

Prorektor
utdanning og
studiedirektør
(for de deler av
KSS som gjelder
utdanning)

Utvalget har en viktig
overvåker- rolle i de deler
av KSS som gjelder
utdanning.
Fakultetsnivået:
Dekan
Virksomhetsnivået:
Studiedirektør i
samarbeid med
akkrediteringsteam

FLU:
PPU allmennfag (8.-13.trinn)
PPU yrkesfag (8.-13. trinn)
Master i tilpassa opplæring

Behandle reakkreditering
av utvalgte eksisterende
studieprogram og gi råd til
rektor.

FSV:
Årsstudium i nordområdestudier
Bachelor i nordområdestudier
Bachelor i journalistikk

2. Akkreditere eventuelt nye
studieprogram
3. Reakkreditering av
eksisterende studieprogram i
2019: foreslå aktuelle
programmer

Septemberdesember
Desember

Som ovenfor
Dekan /
Prorektor
utdanning

Behandle akkreditering og
gi råd til rektor.
Gi råd til rektor.
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Prioritert område Bakgrunn
2018
Ledelse av
studieprogrammer

Meld. St. 16 (2016-2017): Kultur
for kvalitet i høyere utdanning
27.01.2017
(side 24, 83 og 85)
Ny Studietilsynsforskrift fastsatt
07.02.2017

Læringsutbyttebeskrivelser

NOKUT evaluering av
læringsutbyttebeskrivelser 2015.
Ny Studietilsynsforskrift fastsatt
07.02.2017

utkast 20.02.2018

Tiltak

Tidsperiode
Ansvarlig
gjennomføring

Utdanningsutvalgets
rolle

1. Videreutvikle rollen som
studieprogramansvarlig (SPA)

2018

Prorektor
utdanning i
samarbeid med
dekaner

Sikre at rollen og
ansvarsområder er godt
definert i KSS, og tydelig for
SPA.

2. Gjennomføre årlig seminar for
studieprogramansvarlige.

September/
oktober 2018

Prorektor
utdanning i
samarbeid med
arr.komité

Bidra til utvikling av
seminaret, og bidra til
erfaringsutveksling mellom
SPA

1. Gjennomføre en kartlegging av
eksisterende
læringsutbyttebeskrivelser
(LUB) i alle studieprogrammer
med start høst 2018 (med alle
tilhørende emner) med sjekk av
hvorvidt LUB er utarbeidet i
tråd med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk og
universitetets egen veileder.

Juni –
september 2018

Studiedirektør
m/stab

Overvåke området og
påpeke studieprogrammer
og emner som har
forbedringspotensial i LUB

24/18 Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2018 - 18/00848-4 Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2018 : Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2018

Prioritert område Bakgrunn
2018
Internasjonalisering

Meld. St. 16 (2016-2017): Kultur
for kvalitet i høyere utdanning
27.01.2017
(spesielt side 63-69)
Ny Studietilsynsforskrift fastsatt
07.02.2017
Nord universitet strategi 2020

utkast 20.02.2018

Tiltak

Tidsperiode
Ansvarlig
gjennomføring

Utdanningsutvalgets
rolle

1. Bidra i utvikling av delstrategi
for internasjonalisering

2018

Prorektor /
studiedirektør

Bistå og gi innspill til
arbeidet.

2. Definere studieprogrammets
mobilitetsvindu, dvs. fastsette
et bestemt semester i
studieplanen som spesielt
tilrettelegges for utveksling. I
tillegg inngå konkrete
utvekslingsavtaler for
programmet, som anbefales
studentene (1-3 avtaler pr
program).

2018

Dekan i
samarbeid med
studieprogramansvarlig på
gradsprogram

Overvåke området.

3. Fortsette arbeidet med å
utvikle semesterpakker for
innreisende studenter ved Nord
universitet

2018

Dekan

Overvåke området.

4. Utvikle og/eller undervise flere
engelskspråklige
studieprogram og emner

2018

5. Avklare publisering av engelsk
versjon av studieplan

April – juni 2018

Prorektor
utdanning /
studiedirektør

Gi råd til rektor

6. Arbeide for aktuelle
internasjonale akkrediteringer

2018

Dekan

Overvåke området og bistå
dersom aktuelt.

Etterspørre rapport om
mobilitetsvindu på
gradsprogram og konkrete
avtaler for det enkelte
gradsprogram.

Etterspørre rapport om
semesterpakker på
fakultetene.
Dekan

Overvåke området.
Etterspørre rapport om
publisering på engelsk.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang
Utdanningsutvalget

17/02224-27
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche

27.02.2018

Møtedato
27.02.2018

KSS PROSESSBESKRIVELSE - ÅRLIG STUDIEPLANARBEID
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget støtter forslag til KSS prosessbeskrivelse for årlig studieplanarbeid med
de innspill til endringer, som framkom i møtet.
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Sammendrag
Det skal utarbeides prosessbeskrivelser for alle viktige områder innenfor Utdanning. I denne saken
legges fram prosessbeskrivelse for årlig studieplanarbeid. Årlig studieplanarbeid skjer med grunnlag i
vedtak om studieportefølje.

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

Under utarbeidelse
Under utarbeidelse
Forslag presenteres UU 27. februar
Forslag presenteres UU 27. februar
Utarbeidet, publisert på web
Under utarbeidelse
Under utarbeidelse
Utarbeidet, publisert på web
Utarbeidet, publisert på web

Denne saken gjelder prosessbeskrivelse for det årlige studieplanarbeidet. Dette er knyttet til vedtak
om studieportefølje og beslutning om nytt kull på eksisterende studieprogram.
Gjennom det årlige studieplanarbeidet kan det framkomme ønsker om / behov for mindre endringer
alternativt større endringer. Dersom det vises seg å bli større endringer, skal det vurderes hvorvidt
det skal gjennomføres en reakkrediteringsprosess for studieprogrammet. Det er utarbeidet egen KSS
prosessbeskrivelse for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer.
Saksbehandler er tildelt forvaltningsansvaret for det administrative studieplanarbeidet ved Nord
universitet, og fikk ansvaret for utarbeidelse av KSS prosessbeskrivelse for studieplanarbeidet med
frist 1. juni 2017.
Våren 2017 startet arbeidet med utvikling av prosessbeskrivelse. Det ble etablert en arbeidsgruppe
med representanter for alle fakultet. I arbeidsgruppen deltok personer med ulike erfaringer/roller
herunder også erfaring fra studieplanarbeid både ved tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag og
tidligere Universitetet i Nordland. Gruppen har bestått av følgende;






FBA: Trine Åsheim Bernhardsen (studieveileder Bodø, sekretær lokalt UU)
FLU: Ove Anders Voldseth (daværende sekretær lokalt UU) og Nina Andreassen
(studieveileder Levanger)
FHS: Lars Gunnar Liljefjell (daværende sekretær lokalt UU) og Sølvi Kjeldsø Fastvold
(konstituert kontorsjef)
FSV: Hugo Nordseth (prorektor Utdanning, leder for lokalt UU)
HHN: Ellen Sirnes (studieveileder Bodø, sekretær lokalt UU)
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Arbeidsgruppen gjennomførte flere møter i mai måned, og jobbet med i prioritert rekkefølge:
1. Årshjul for det årlige studieplanarbeidet (og sammenheng med studieportefølje, etablering
av nye studieprogram og akkreditering)
2. Tidsfrister for det årlige studieplanarbeidet (og tilpasning av fakultetenes interne frister)
3. Årlig notat/informasjon fra prorektor utdanning og studiedirektør
4. Viktige dokumenter tilgjengelig på intranett
5. KSS prosessbeskrivelse
I arbeidet ble det særlig vektlagt fokus på felles rammer for alle fakultetene, for å skape en felles
praksis ved universitetet. Videreutvikling av egen webside om studieplanarbeid på intranettet ble
derfor prioritert. Oversikt over siden vises nedenfor. Her finnes viktig informasjon og en rekke
hjelpemidler til studieplanarbeidet.
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Utarbeidelse av KSS prosessbeskrivelse var nyttig, og ble samtidig veiledning for fakultetene for
studieplanarbeidet knyttet til studieåret 2018-2019.
Etter utforming av konkret prosessbeskrivelse, ble denne sendt på høring til fakultetene,
universitetsbiblioteket, Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) samt KSS prosjektgruppen.
Høringsfristen var 20. juni 2017. Høringsuttalelsene ble gjennomgått sammen med arbeidsgruppen
tidlig i juli, og opprinnelig prosessbeskrivelse ble justert.
Ferdigstillelse og publisering av beskrivelsen kunne dessverre ikke gis prioritet sist høst. Etter initiativ
fra KSS prosjektgruppen, er den opprinnelige prosessbeskrivelsen nå betydelig forenklet. Denne
legges nå fram for Utdanningsutvalget for gjennomgang og tilbakemelding. Den opprinnelige
arbeidsgruppen er ikke forelagt forenklet prosessbeskrivelse, men får den tilsendt samtidig som
denne saken sendes ut til utvalget. Det er viktig at denne prosessbeskrivelsen er forankret i
Utdanningsutvalget.

Drøfting
Prosessbeskrivelsen skal først og fremst gi oversikt over de ulike trinnene i prosessen, hvem som er
ansvarlige for de ulike trinnene og ikke minst vise hva som finnes av tilhørende dokumenter/rutiner.
Prosessen til studieplanarbeidet er samtidig både enkel og oversiktlig, men også kompleks.
Opprinnelig prosessbeskrivelse utarbeidet av arbeidsgruppen er betydelig forenklet, særlig i tekstlig
omfang. Det må vurderes hvorvidt det er tilstrekkelig informasjon i framlagte prosessbeskrivelse.

Vedlegg:
KSS prosessbeskrivelse – Årlig studieplanarbeid
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PROSESSBESKRIVELSE – UTDANNINGSKVALITET - PROSESSBESKRIVELSE

PROSESSBESKRIVELSE
Årlig studieplanarbeid
Tittel
Formål

Årlig studieplanarbeid
Det årlige studieplanarbeidet er knyttet til vedtatt endelig studieportefølje for
kommende studieår. Dette studieplanarbeidet gjelder i utgangspunktet kun
studieplan for nye kull på eksisterende studieprogram, men kan også
innebære endringer for kull i løp.
Det påpekes for øvrig at studieplanarbeidet er nært knyttet til prosesser
tilhørende studieportefølje samt etablering og akkreditering av nye studier, i
tillegg til reakkreditering av eksisterende studieprogram.

Prosesstart

Studieplanarbeidet er en løpende prosess, som foregår kontinuerlig.
Det årlige studieplanarbeidet er knyttet til studieporteføljen for bestemt
studieår og nytt kull på eksisterende studieprogram. Gjennom det årlige
studieplanarbeidet kan det besluttes endringer, som også berører studenter
på kull i løp. I prinsippet avslutter prosessen dermed først når studentene har
fullført studieprogrammet.

Prosesslutt

Jamfør ovenfor.

Kvalitetskrav

1. UH-loven: § 3.3 (3)
2. Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning: § 2.1 Krav til systematisk kvalitetsarbeid og § 3.8
Akkreditering som universitet.
3. Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
(Studietilsynsforskriften). Merknad til § 2.1 Forutsetninger for
akkreditering.
4. Forskrift om studier og eksamen for Nord universitet.
5. Reglement for etablering av studier og godkjenning av studieplaner ved
Nord universitet.

Tidsfrister

Se egen oversikt over tidsfrister. Det enkelte fakultet har i tillegg egne interne
tidsfrister.

Prosessansvarlig
Prosesseier
Dato revidert
(årlig revidering)

Studiedirektør
Prorektor utdanning
Såfremt ikke noe annet er spesifisert, er prosessen gyldig i ett år etter siste
revisjon.
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Trinn
1

Ansvarlig rolle og
aktivitet
Styret
Vedtak om foreløpig
studieportefølje
(Juni)

Utfyllende kommentarer

Tilhørende dokumenter/rutiner

Samlet studieportefølje gir
oversikt over hvilke
studieprogram som skal
utlyses for det enkelte fakultet
og på det enkelte studiested.

KSS prosessbeskrivelse endelig
studieportefølje.

Påvirker budsjettprosessen.

2

Emneansvarlig og
studieprogramansvarlig
Starte årlig studieplanarbeid for nytt kull (og
eventuelt endringer for
kull i løp)
(Juni-september)

Utløser start på det årlige
studieplanarbeidet.
Innhente informasjon fra
relevante kilder, eksempelvis
Studiebarometer, nasjonale og
lokale evalueringer, nasjonal
deleksamen mv.
Fakultetsadministrasjonen
bistår/veileder emneansvarlig
og studieprogramansvarlig.
Biblioteket har egne
kompetansetilbud for
studenter (og ansatte), som
bør inngå i studieplan.

3

Studieprogramansvarlig
Ferdigstille forslag til
studieplan for nytt kull
(og eventuelt endringer
for kull i løp)
(September)

Fakultetsadministrasjonen
bistår/veileder studieprogramansvarlig.
Studieprogramansvarlig må ha
dialog med alle emneansvarlige, som bidrar inn i
studieprogrammet.

Notat fra prorektor utdanning /
studiedirektør om arbeid med
studieportefølje, studieplan, timeplan
og eksamensplan (sendes ut januarfebruar.

Egen webside om studieplanarbeid:
https://norduniversitet.sharepoint.com/Ver
ktoy/studieadministrasjon/Sider/Studieplan
arbeid.aspx



Årshjul for arbeid med
studieportefølje, studieplan,
timeplan og eksamensplan
 Oversikt over tidsfrister (kalender)
 Maler for studieprogram- og
emnebeskrivelse (norsk og engelsk)
 Rutine for arbeidsflyt i EpN (skal
utarbeides)
 Veileder og mal for utforming av
læringsutbyttebeskrivelser
 Godkjente vurderingsformer
 Retningslinjer for obligatorisk
deltakelse i undervisningen
 Karaktersystemet, generelle
kvalitative bestemmelser
 Årlig rutine for pensumlistearbeid
 Sjekkliste for årlig studieplanarbeid
for emneansvarlig
 Sjekkliste for årlig studieplanarbeid
for studieprogramansvarlig
 Rutine for oppfølging av
Studiebarometer
Sjekkliste for årlig studieplanarbeid for
studieprogramansvarlig.
På egen webside akkreditering /
reakkreditering finnes (snart på plass):
 Mal og eksempel sammenheng LUB
studieprogram og NKR
 Mal og eksempel sammenheng LUB
studieprogram og LUB emner
 Mal og eksempel sammenheng LUB
emne, undervisning og vurdering
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Trinn
4

5

6

7

8

Ansvarlig rolle og
aktivitet
Styret
Vedtak om endelig
studieportefølje
(Oktober)

Lokalt utdanningsutvalg
Gir råd til dekan om
studieplan for nytt kull
(og eventuelt endringer
for kull i løp)
(November)
Dekan
Formell godkjenning av
studieplan for nytt kull
(og eventuelt endringer
for kull i løp)
(November)

Studieavdelingen
Kvalitetssikrer emner i
EpN og registrerer
studieplan i FS
(Desember/januar)

Fakultetsadministrasjon
Publiserer emne- og
studieprogrambeskrivelse på web
(Frist 2018: 1. februar)

Utfyllende kommentarer

Tilhørende dokumenter/rutiner

Vedtaket utløser:
 Utlysing på SO og LOK
 Studieplan for nytt kull
 EpN og FS registrering
 Publisering av studieplan
 Rekruttering
 Opptak

KSS prosessbeskrivelse endelig
studieportefølje, herunder eventuelt
justering av vedtatt studieportefølje
(diverse rutiner).

Fakultetsadministrasjonen
utarbeider sak til lokalt UU.

Dokumenteres gjennom vedtak i lokalt
UU.

Dekanvedtak oversendes
mottaker i Studieavdelingen
via P360, og utløser:
 EpN og FS registrering
 Publisering av studieplan
(emne- og studieprogrambeskrivelse)

Dokumenteres gjennom dekanvedtak.
Mal og eksempel på dekanvedtak ligger
på:

Dersom vesentlig endring i
studieplan og/eller fagmiljø
avklares eventuelt
reakkreditering ved dialog
mellom prorektor og
fakultetsledelse.
Studieplan i FS er grunnlag for
studieinformasjon på web for
nytt kull.

Retningslinjer for reakkreditering av
eksisterende studieprogram.

Studieplan i FS er grunnlag for
timeplan og eksamensplan
kommende semester.

Rutine for utarbeidelse av timeplan
(utarbeides).

Studieplan i FS overføres
senere til den enkelte student
og Studentweb.
Publisering skjer delvis
gjennom EpN og delvis FS.
Publisert studieplan (norsk og
engelsk versjon) skal arkiveres
i universitetets arkivsystem.

Prosessbeskrivelse / rutiner for:
 Samordna opptak (SO)
 Lokalt opptak (LOK)
 Opptak internasjonale studenter
 Opptak til enkeltemner

https://norduniversitet.sharepoint.com/Ver
ktoy/studieadministrasjon/Sider/Studieplan
arbeid.aspx

KSS prosessbeskrivelse –
Reakkreditering av eksisterende
studieprogram.
Rutine for arbeidsflyt i EpN (utarbeides).
Rutine for registrering av studieplan i
FS.

Rutine for utarbeidelse av eksamensplan (utarbeides).

Rutine for arbeidsflyt i EpN (utarbeides).
Rutine for arkivering av studieplaner
(utarbeides).
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/00834-1
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 27.02.2018

Møtedato
27.02.2018

KSS PROSESSBESKRIVELSE - REAKKREDITERING EKSISTERENDE
STUDIEPROGRAM
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget støtter forslag til KSS prosessbeskrivelse for reakkreditering av
eksisterende studieprogram med de innspill til endringer, som framkom i møtet.
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Sammendrag
Det skal utarbeides prosessbeskrivelser for alle viktige områder innenfor Utdanning. I denne saken
legges fram prosessbeskrivelse for reakkreditering av eksisterende studieprogram. Rektor vedtar
årlig plan for reakkreditering. Første runde ble gjennomført i 2017, med til sammen 13
studieprogrammer fordelt på alle fakultet. I tillegg ble 2 studieprogrammer med vesentlige endringer
innmeldt for reakkreditering (HHN). I plan for reakkreditering i 2018 inngår til sammen 8 studieprogrammer fordelt på 3 fakultet (FBA, FLU og FSH).

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

Under utarbeidelse
Under utarbeidelse
Forslag presenteres UU 27. februar
Forslag presenteres UU 27. februar
Utarbeidet, publisert på web
Under utarbeidelse
Under utarbeidelse
Utarbeidet, publisert på web
Utarbeidet, publisert på web

Denne saken gjelder prosessbeskrivelse for reakkreditering av eksisterende studieprogram.
Nord universitet har innført internt tilsyn med kvaliteten på sine studieprogram gjennom
rektorvedtak 29.12.2016 om retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer
(dekanvedtak 17/01202-2). I følge retningslinjene skal alle program reakkrediteres hvert 7. år.
Retningslinjene ble justert av rektor 29.12.2017 (dekanvedtak 17/1202-6). Retningslinjene er gjengitt
nedenfor (siste del av punkt 1 og hele punkt 5 er nytt):
1. Alle studieprogram over 30 studiepoeng skal reakkrediteres innenfor en syv års syklus.
Studieprogram som har gjennomgått tilsyn eller nasjonal evaluering av NOKUT, og fra
denne fått godkjenning tilsvarende akkreditering, vurderes som reakkreditert.
2. Dekan ved det enkelte fakultet har ansvar for å utarbeide en syvårsplan for
reakkreditering av fakultetets studieprogram. Fakultetsplanene godkjennes av rektor
etter behandling i det sentrale Utdanningsutvalget.
3. Planene for reakkreditering kan endres av dekan og rektor etter behov, etter ny
behandling i Utdanningsutvalget.
4. Studieprogram kan prioriteres for reakkreditering uavhengig av vedtatt plan, hvis det
framkommer indikasjoner på at en reakkreditering er nødvending. Dette besluttes av
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rektor i samråd med dekan ved fakultetet som er ansvarlig for det aktuelle
studieprogrammet, etter behandling i Utdanningsutvalget.
5. Ved endring av studieplan til studieprogram som følge av faglig utviklingsarbeid, endring
i studieprogrammets fagmiljø, rammebetingelser mv, kan fakultetet melde inn
studieprogram for vurdering i forhold til reakkreditering. Etter dialog med prorektor for
utdanning og studiedirektøren, legges saken fram for rektor, som beslutter hvorvidt
reakkreditering er nødvendig eller ikke i aktuelt tilfelle. Sentralt Utdanningsutvalg
informeres om beslutningen. I vurderingen vektlegges grad av endring i;





Studieprogrammets læringsutbytte
Studieprogrammets faglig innhold og oppbygging (studieprogramdesignet)
Studieprogrammets organisering, eksempelvis til/fra tverrfakultært
Studieprogrammets antall studiepoeng, eksempelvis mer enn 50 prosent
endring
 Studieprogrammets fagmiljø, eksempelvis mer enn 50 prosent endring
6. Reakkreditering gis med utgangspunkt i de samme kriteriene som akkreditering av nye
studieprogram: Kunnskapsdepartementets og NOKUTs til enhver tid gjeldende
bestemmelser for akkreditering av studieprogram (første, andre og tredje syklus).
Som vedlegg til saken følger forslag til KSS prosessbeskrivelse for reakkreditering av eksisterende
studieprogram med utgangspunkt i vedtatt plan for reakkreditering.

Drøfting
Vedlagte prosessbeskrivelse omfatter ikke situasjon der årlig studieplanarbeid eller prosess med
forbedring av studieplan innebærer så omfattende endringer at det i følge retningslinjene skal
gjennomføres reakkreditering. Likeså omfatter den heller ikke situasjon der alvorlig kvalitetsbrist er
utgangspunkt for reakkreditering.

Vedlegg:
KSS prosessbeskrivelse – Reakkreditering av eksisterende studieprogram
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PROSESSBESKRIVELSE
Reakkreditering av
eksisterende studier
Tittel

Reakkreditering av eksisterende studieprogram

Formål

Kvalitetssikre studieprogrammer ihht. Studiekvalitetsforskriften og
Studietilsynsforskriften

Prosesstart

Prosesslutt

Reakkreditering kan initieres på følgende måter:
 Etter egen plan for reakkreditering
 Som følge av større endringer i studieplan
 Tegn på sviktende kvalitet

Rektorvedtak om reakkreditering: Godkjent/Ikke godkjent

Kvalitetskrav

Studiekvalitetsforskriften og Studietilsynsforskriften

Tidsfrister

Er spesifisert i plan for reakkreditering

Prosessansvarlig

Studiedirektør

Prosesseier

Prorektor for utdanning

Dato revidert
(årlig revidering)
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Trinn
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ansvarlig rolle og aktivitet
Dekan
Melder inn forslag på
studier som foreslås
reakkreditert kommende
kalenderår, til
Studieavdelingen
(November)
Sentralt Utdanningsutvalg
Foreslår plan for
reakkreditering til rektor
(Desember)
Rektor
Rektor vedtar plan for
reakkreditering
(Desember)
Studieavdelingen
Gjennomfører
oppstartsseminar og
starter veiledning
(Januar/februar)

Studieprogramansvarlig
Utarbeide
reakkrediteringssøknad
med tilhørende
dokumentasjon
(Januar-juni)
Lokalt utdanningsutvalg
Behandler søknaden og gir
råd til dekan om
reakkreditering
(Senest august)
Dekan
Oversender søknad om
reakkreditering
(Frist: 15. august)
Sentralt utdanningsutvalg
Behandler søknaden og gir
råd til rektor om
reakkreditering
(September-November)
Rektor
Gjør formelt vedtak
(Senest 1. desember)

Utfyllende kommentarer
Fakultetet skal ha en 7-års
plan for reakkreditering av
hele studieporteføljen over
30 studiepoeng.
Dekan bør lage en tidsplan
for eget arbeid.
Saksbehandles av Studieavdelingen.

Tilhørende dokumenter/rutiner
Oversendes gjennom dekanvedtak.
Retningslinjer for reakkreditering.

Vedtak i sentralt UU.

Saksbehandles av Studieavdelingen.

Rektorvedtak.

Tema oppstartseminar: krav,
tidsplan, prosess, veiledning,
gode eksempler.

Eget akkrediteringsteam er etablert
med egne personer (minst 2) på hvert
fakultet samt egne personer i
studiedirektørens stab.

Saksbehandler (fra stab)
tildeles til det enkelte
studieprogram.
Samarbeide med faglig
ledelse, emneansvarlige og
fakultetsadministrasjon
(akkrediteringsteam). Kan få
bistand fra Studieavdeling.
Saksbehandles av
fakultetsadministrasjon
(akkrediteringsteam).

Søknaden skal følge NOKUTs veileder
for akkreditering av studieprogram.
Informasjon/maler/hjelpemidler
finnes på egen webside om
akkreditering / reakkreditering.
Dokumenteres gjennom sak til lokalt
UU.
Mal for saksframlegg lokalt UU.

Oversendes
Studieavdelingen gjennom
arkivsystemet
Saksbehandles av Studieavdelingen.
Mangelfull søknad
returneres til fakultetet.
Saksbehandles av
Studieavdelingen.

Dekanvedtak.
Vedtak fra lokalt UU.
Søknad med tilhørende
dokumentasjon
Mal for saksframlegg sentralt UU.

Dokumenteres gjennom rektorvedtak
(egen mal for denne typen
rektorvedtak).
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/02152-16
Hanne Solheim Hansen
Margrethe M. Solli, Elin Sommerli, Thorbjørn Aakre
Møtedato
27.02.2018

KSS - EVALUERING AV EMNER OG STUDIEPROGRAM SETT I EN STØRRE
SAMMENHENG
Forslag til vedtak:
1. Emneevaluering skal gjennomføres hver gang emnet gis, enten underveis- eller som
sluttevaluering.
2. Studieprogramevaluering skal minimum gjennomføres som dialogmøte med
studenttillitsvalgte en gang i året.
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Bakgrunn
Saken er tidligere behandlet to ganger i utdanningsutvalget (UU), sak 36/17 den 6. september og i
sak 41/17 - Revidert forslag til evaluering av emne og studieprogram den 26. oktober med følgende
vedtak:
Utdanningsutvalget ber om at det utarbeides et kvalitetssystem med evalueringer og
forbedringer i en større sammenheng, som legges fram i neste møte.
I møtebehandlingen kom det innspill som viste at det er behov for å få framlagt en helhetlig
presentasjon av evaluering og forbedringsarbeidet. Evaluering av emner og studieprogram utgjør en
viktig del, men det er flere kilder som inngår i grunnlaget for kvalitetsforbedring.
I saken presenteres først studieavdelingens forslag til evaluering av emner og studieprogram basert
på innspill fra tidligere behandlinger i UU. Deretter gis det en helhetlig presentasjon av evalueringsog forbedringsarbeidet, der evaluering av studier og emner inngår. Presentasjonen er sett opp mot
krav i studiekvalitetsforskriften.
Som vedlegg følger utdrag fra UH-loven, studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften der
evaluering og forbedring er omtalt.

Studieavdelingens forslag til evaluering av emner og studieprogram



Emneevaluering skal gjennomføres hver gang emnet gis, enten som underveis- eller som
sluttevaluering.
Studieprogramevaluering skal minimum gjennomføres som dialogmøte med
studenttillitsvalgte en gang i året, for å drøfte kvaliteten i studieprogrammet. Aktuelle tema
kan eksempelvis være studieprogramdesign, relevans, studentaktive læringsformer og
mulighet for studentutveksling.

Begrunnelse:
Intern evaluering av emner og studieprogram inngår som én av flere informasjonskilder om det
enkelte studieprogrammet (se tabellen nedenfor).
Evalueringer må gjennomføres ofte nok til at fakultetene har tilstrekkelig kunnskap om studentenes
opplevelse av kvalitet, men ikke så ofte at studentene blir evalueringstrøtte, eller at fakultetene ikke
rekker å behandle informasjonen.
Emneevaluering kan gjennomføres både som midt- eller sluttevaluering. Her er det ulike tradisjoner
og ønsker i fagmiljøene. Fordelen med midtveisevaluering er at feil og mangler kan rettes opp, og
dagens studenter kan dra nytte av evalueringen, og oppleve å bli hørt (medvirkning). Svakheten med
midtveisevaluering er at studenten ikke har oversikt over gjenstående undervisning/veiledning i
emnet. Midtveisevaluering kan være krevende å få innplassert på emner som/ har kort varighet. For
disse emnene kan det være mer hensiktsmessig å gjennomføre evaluering ved emnets slutt.
Studieavdelingen mener at fakultetene selv må velge hva som er hensiktsmessig. Det skal utarbeides
forslag til maler for emneevaluering som vil være tilgjengelig for fakultetene. Gjennomføringen
organiseres av emneansvarlig.
Når det gjelder evaluering av studieprogram foreslår studieavdelingen at det gjennomføres årlige
dialogmøter mellom studenttillitsvalgte i studieprogrammet og studieprogramansvarlig, der en går
gjennom ulike kvalitetsdimensjoner i studieprogrammet. Dialogmøtet kan omfatte alle kull i
studieprogrammet, eller at det organiseres egne møter for hvert kull. Dette kan fakultet selv
bestemme. Det er naturlig at emneansvarlige også deltar i dialogmøter.
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Studieavdelingen har undersøkt hvordan evaluering av emner og studieprogram håndteres ved et
utvalg institusjoner. Av de institusjoner som har dette tilgjengelig på sine nettsider, ser vi at det er
ulike løsninger. Flere institusjoner (f.eks. NTNU og NMBU) har evaluering av emnet hver gang det
gjennomføres, samt årlig studieplanrevisjon og periodisk gjennomgang av studieprogrammet som
helhet.

Forankring av studentevalueringer i lover og forskrifter
Studentevalueringer av studieprogrammer styres av UH-loven, Studietilsynsforskriften og
Studiekvalitetsforskriften. Vedlegget viser utdrag av relevante paragrafer. Ved Nord universitet er det
mange aktiviteter som på ulike vis bidrar til å oppfylle kravene i regelverket. I tabellen nedenfor vises
krav i Studiekvalitetsforskriften og våre aktiviteter knyttet til denne.
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Tabell 1: Evaluering av emner og studieprogram som del av det helhetlige forbedringsarbeidet. Sett i lys av Studiekvalitetsforskiften §2.1
Krav i studiekvalitetsforskriften

§2-1 (1)

Universiteter og høyskoler
skal ivareta ansvaret for
kvaliteten i utdanningen
gjennom systematisk
kvalitetsarbeid som sikrer
og bidrar til å utvikle
kvaliteten i studietilbudene.
Videre skal institusjonene
legge til rette for løpende
utvikling av
utdanningskvaliteten

Aktiviteter
Emneevaluering
Studieprogramevaluering
Dialogmøter med studenter
Oppsummering av evalueringen gjøres
tilgjengelig for studentene
Studiebarometeret
Studentenes helse- og
trivselsundersøkelse (SHoT)

Nasjonale karakterundersøkelser
(UHR)

Nasjonale deleksamener

Statistikker og analyser i KD-portal,
NOKUT-portal og DBH
Årlig revisjon av studieplaner

Kommentar
Her involveres studentene direkte.
Fakultetet har ansvar for gjennomføring. Tidspunktet for
evaluering (midtveis/slutt) vil ha betydning for hva en ønsker å
oppnå og hva en vil få ut av undersøkelsen. Studentene må få
tilbakemelding om hva fakultetet gjør med studentenes innspill
til forbedring.
Studiebarometeret – årlig nasjonal undersøkelse. Målgruppen
er 2. års studenter på BA- og MA-utdanninger. Følges opp av
UU.
SHoT gjennomføres hvert 4. år. Fra 2018 er dette en nasjonal
undersøkelse. Alle norske heltidsstudenter under 35 år inviteres
til å delta. Følges opp av Læringsmiljøutvalget (LMU).
Den nasjonale karakterundersøkelsen ble sist gjennomført i
2015. Karakterpanelene ønsker illustrere hvordan
karakterskalaen er anvendt ved karaktergivning.
Utvalgte fagområder (GLU, bachelor i revisjon og regnskap og
sykepleie).
Nasjonale deleksamener skal:
 gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå
 gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med
tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, og som igjen
skal gi miljøene grunnlag for utvikling
 bidra til økt tillit til utdanningene i samfunnet
Fagmiljøene involveres i arbeidet. Evt. tiltak skal dokumenteres.
Er relevante kilder som inngår i kunnskapsgrunnlaget til
forbedring av studieprogrammene
Emneansvarlig og studieprogramansvarlig har ansvaret for årlig
å gjennomgå og kvalitetssikre studieplanen for sitt emne / sitt
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studieprogram. Dette gjøres i forbindelse med planlegging av
nytt kull på studieprogrammet (neste høst for de fleste
studieprogrammer).

Diskusjon i fagmiljø om kvalitet i
emner og studieprogram
Lokale og sentralt utdanningsutvalg

LMU

Som grunnlag for det årlige studieplan-arbeidet benyttes egne
erfaringer, studentenes emneevalueringer, forrige års
studieprogramrapport, resultater fra Studiebarometeret,
resultater fra nasjonale eksamener samt andre nasjonale
evalueringer eksempelvis NOKUT-evalueringer mv.
Initieres av studieprogramansvarlig (SPA) og fakultetets ledelse.
Sentralt UU
 er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker
som angår utdanning og studiekvalitet.
 vedtar og iverksetter tiltak knyttet til studiekvalitet innenfor
universitetets prioriterte satsingsområder og rammer.
 skal gi tilråding overfor rektor i saker som gjelder
godkjenning av studieplan for nye studietilbud over 30
studiepoeng, og reakkreditering av eksisterende
studieprogram.
 skal være en pådriver for kvalitetsarbeidet i institusjonen.
Lokale UU er dekanens rådgivende organ.
 Skal være en pådriver for studiekvalitetsarbeidet ved
fakultetene.
 Skal gi tilrådning ovenfor dekan i saker om revisjon av
studieplaner, akkreditering og reakkreditering av
studieprogram.
 Skal behandle nye studieplaner, foreløpig - og endelig
studieportefølje, evalueringer og kvalitetsrapporter.
Læringsmiljøutvalget (LMU) planlegger og følger opp ulike tiltak
som gjelder studentenes læringsmiljø på alle plan (fysisk,
psykososialt, organisatorisk, digitalt, pedagogisk).
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«Ros og ris-knappen»
Formelle klager

Håndtering av klagesaker (Styrets
klagenemnd)
Sensorveiledning

Plagiatkontroll

§2-1 (2)

Institusjonene skal
gjennomføre periodiske
evalueringer av
studietilbudene sine.

Reakkreditering av eksisterende
studieprogrammer

Internrevisjon av studier ved mistanke
om sviktende kvalitet

§2-1 (2)

Representanter fra arbeidseller samfunnsliv, studenter og
eksterne sakkyndige, som er

Kandidatundersøkelser
Alumni

Uformell ros og ris fra studenter. Digital tjeneste. Følges opp av
LMU.
Omhandler formelle feil under eksamen og klager på
eksamenskarakter. Følges opp av eksamenskontoret og
fakultetene. Styrets klagenemnd er siste instans. Arbeidet med
klagesaker gir universitetet mulighet for å forbedre rutiner og
saksbehandling.
Klagenemnda behandler klager på enkeltvedtak, og andre
klagesaker for studentene, jf. universitet og høgskoleloven § 5-1
(1).
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet har
innført krav om utarbeidelse av sensorveiledning for alle
eksamener (§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.»
For å sikre at studentene leverer en selvstendig besvarelse.
Gjennomføres automatisk i eksamensverktøyet Inspera som
åpnes av sensor.
Alle studieprogram over 30 studiepoeng skal reakkrediteres
innenfor en syv års syklus.
Se sak i 41/17 i UU - Revidert forslag til evaluering av emne og
studieprogram, møtedato den 26.10.2017
Formaliserte internrevisjoner har som mål å kontrollere at
universitetet følger fastsatte prosesser og rutiner.
Ved mistanke om sviktende kvalitet på et område kan
internrevisjon iverksettes.
NIFU har gjennomført kandidatundersøkelser hvert annet år
siden 1972. Her undersøkes det om kandidatene har fått
relevant jobb i forhold til utdanning.
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relevante for studietilbudet,
skal bidra i evalueringene.

Kandidatundersøkelsen er en kilde som kan inngå i
kunnskapsgrunnlaget til forbedring av studieprogrammene og
utvikling av studieporteføljen.

Eksterne vurderingspaneler

Samarbeid om gjennomføring av
praksisstudier

§2-1 (2)

Evalueringsresultatene skal
være offentlige.

Nasjonale evalueringer/tilsyn
gjennomført av NOKUT eller andre
(NFR, Datatilsynet, etc.)
Årsrapport om utdanningskvalitet

Årsrapport
Saksframlegg om resultater av
evaluering i UU og LMU
Internasjonalt utvalg

Alumni-ordningen er en kilde til forbedring av
studieprogrammene gjennom kontakt med tidligere studenter.
Vurdering av studieprogrammers relevans. Består bl.a. av
representanter fra samfunns- og arbeidsliv. Initieres av
fakultetene (dekan).
Profesjonsutdanningen med obligatorisk praksis har et nært
samarbeid med praksisstedene. Formell avtale mellom
institusjon og praksis-sted skal inngås.
Praksisveilederes kompetanse skal kvalitetssikres. Nye krav til
praksisveiledere vurderes nasjonalt.
NOKUT gjennomfører bl.a. nasjonale tilsyn av
studieprogrammer. Følges opp av aktuelt fakultet og
universitetets ledelse.
Styresak. Rapporten legges også fram for LMU og UU. Viser
status på kvalitetsarbeidet innen utdanningsområdet, rektors
vurderinger og prioriterte forbedringsområder.
Skrives til Kunnskapsdepartementet etter mal (tildelingsbrev).
Enkeltsaker om nasjonale evalueringer og interne
undersøkelser. Skal inngå i det systematiske kvalitetsarbeidet og
behandles av aktuelle utvalg.
Utvikle planer og rapportere til ledelsen om gjennomførte,
pågående og framtidige aktiviteter. Tiltak skal evalueres.
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Vedlegg:
Forslag til mal for emneevalueringer
Utdrag fra UH-loven, studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften
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Midtveisevaluering av emne - forslag til spørsmål
Midtveisevalueringen omhandler det du som student har erfart fra emnet startet og fram til nå.
Forslag til hvilke spørsmål en midtveisevaluering kan inneholde:
1. Pedagogisk læringsmiljø, skala (1-5 + vet ikke/ikke relevant)
Spørsmålene omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det
berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Mine forkunnskaper er tilstrekkelig for å ha utbytte av undervisningen
Pensum er dekkende og tilpasset emnet
Jeg har godt utbytte av undervisningen
Jeg får god veiledning
Det benyttes varierte og studentaktive læringsformer
Emnet er relevant i forhold til utdanningen
Arbeidskravene/obligatorisk arbeid bidrar på en god måte til å oppnå læringsutbyttet

Andre kommentarer:
2. Organisatorisk læringsmiljø (1-5 + vet ikke/ikke relevant)
Spørsmålene omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning i prosesser som har
påvirkning på studentenes totale læringsmiljø.
a) Riktig og relevant informasjon vedrørende emnet er lett tilgjengelig
b) Læringsaktivitetene (undervisning, veiledning, kollokvier o.l.) er godt organisert
c) Innspill fra studentene til forbedring på emnet blir tatt på alvor
Andre kommentarer:
3. Digitalt læringsmiljø (1-5 + vet ikke/ikke relevant)
Spørsmålene omhandler bruk av teknologi som støtte for læring, herunder bruk og utforming
av digitale informasjons-, læringsressurser og læringsplattformer.
a) Jeg synes bruken av Fronter/Canvas fungerer godt
b) Bruk av digital teknologi i undervisningen bidrar til økt læringsutbytte
c) Undervisning via digitale løsninger fungerer godt
Andre kommentarer:
4. Psykososialt læringsmiljø (1-5 + vet ikke/ikke relevant)
Spørsmålene omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det
berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene.
a) Foreleserne legger til rette for faglig inkludering på emnet
b) Jeg føler meg inkludert i studentmiljøet både faglig og sosialt
Andre kommentarer:
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5. Fysisk læringsmiljø (1-5 + vet ikke/ikke relevant)
Spørsmålene omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det
lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter
a) Undervisningsrommene er tilpasset læringsaktivitetene på emnet
b) Det er tilgang på individuelle arbeidsplasser og plasser for gruppearbeid
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Sluttevaluering av emne - forslag til spørsmål
Sluttevaluering omhandler det du som student har erfart fra emnet startet og fram til nå.
Forslag til hvilke spørsmål en sluttevaluering kan inneholde:
1. Pedagogisk læringsmiljø (1-5 + vet ikke/ikke relevant)
Spørsmålene omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det
berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Mine forkunnskaper var tilstrekkelig for å ha utbytte av undervisningen
Pensum var dekkende og tilpasset emnet
Jeg har hatt godt utbytte av undervisningen
Jeg har fått god veiledning
Det ble benyttet varierte og studentaktive læringsformer
Emnet var relevant i forhold til utdanningen som helhet
Arbeidskravene/obligatorisk arbeid bidro til oppnåelse av læringsutbyttet
Vurderingsordningen (eksamen) var i samsvar med arbeidsmåter og læringsutbytte
på emnet

Andre kommentarer:
2. Organisatorisk læringsmiljø (1-5 + vet ikke/ikke relevant)
Spørsmålene omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning i prosesser som har
påvirkning på studentenes totale læringsmiljø.
a) Riktig og relevant informasjon var lett tilgjengelig både før og underveis.
c) Læringsaktivitetene (undervisning, veiledning, kollokvier o.l.) var godt organisert
d) Innspill fra studentene til forbedring på emnet ble tatt på alvor
Andre kommentarer:
3. Digitalt læringsmiljø (1-5 + vet ikke/ikke relevant)
Spørsmålene omhandler bruk av teknologi som støtte for læring, herunder bruk og utforming
av digitale informasjons-, læringsressurser og læringsplattformer.
a) Jeg synes bruk av Fronter/Canvas fungerte godt
b) Bruk av digital teknologi i undervisningen bidro til økt læringsutbytte
c) Undervisning via digitale løsninger fungerte godt
Andre kommentarer:
4. Psykososialt læringsmiljø (1-5 + vet ikke/ikke relevant)
Spørsmålene omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det
berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene.
a) Foreleserne la til rette for faglig inkludering på emnet
b) Jeg følte meg inkludert i studentmiljøet både faglig og sosialt
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Andre kommentarer:
5. Fysisk læringsmiljø (1-5 + vet ikke/ikke relevant)
Spørsmålene omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det
lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter
a) Undervisningsrommene var tilpasset læringsaktivitetene på emnet
b) Det var tilgang på individuelle arbeidsplasser og plasser for gruppearbeid
Andre kommentarer:
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Utdrag fra UH-loven, studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften

UH-loven § 1-6.Kvalitetssikring
Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring som skal sikre
og videreutvikle kvaliteten i utdanningen. Studentevalueringer skal inngå i systemet for
kvalitetssikring.

Studiekvalitetsforskriften §2-1 - Krav til systematisk kvalitetsarbeid
1. Universiteter og høyskoler skal ivareta ansvaret for kvaliteten i utdanningen gjennom systematisk
kvalitetsarbeid som sikrer og bidrar til å utvikle kvaliteten i studietilbudene. Videre skal
institusjonene legge til rette for løpende utvikling av utdanningskvaliteten, kunne avdekke
sviktende kvalitet i studietilbudene og sikre tilfredsstillende dokumentasjon av kvalitetsarbeidet.
Institusjonene skal kvalitetssikre alle forhold som har betydning for studiekvaliteten, fra
informasjon overfor mulige søkere til avsluttet utdanning.
2. Institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine. Representanter
fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, som er relevante for
studietilbudet, skal bidra i evalueringene. Evalueringsresultatene skal være offentlige.
3. NOKUT skal, i samråd med sektoren, gi forskrift om kriterier for institusjonenes kvalitetsarbeid.
Kriteriene skal være i tråd med kravene i Standards and guidelines for quality assurance in the
European Higher Education Area, ESG, (europeiske standarder og retningslinjer for
kvalitetssikring i høyere utdanning) så langt de passer.

Studietilsynsforskriften § 4-1 - Krav til det systematiske kvalitetsarbeidet
4. Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere
kvaliteten i alle studietilbud.
5. Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke
eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid.
6. Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk
utvikling av institusjonens samlede studieportefølje.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/00832-1
Klikk her for å skrive inn tekst.
Anders Moe

Saksgang

Møtedato
27.02.2018

ARBEIDSGRUPPE FOR REFERANSEPRAKSIS
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget bes nedsette arbeidsgruppe referansepraksis, som skal utarbeide
og legge frem sak om vedtak for felles retningslinjer for studentenes referansebruk ved
Nord universitet til UU.
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Sammendrag
Universitetsbiblioteket etterlyser et arbeid med siktemål om å lage felles
veiledninger/retningslinjer ved Nord universitet for referansebruk ved akademisk skriving
blant studentene.

Saksframstilling
Mandat for arbeidsgruppe referansepraksis:



Kartlegge fakultetenes eksisterende praksis rundt referansebruk for studentene.
Utarbeide og legge frem sak om vedtak for felles retningslinjer for referansebruk for
studenter ved Nord universitet til UU.

Totalt 7 medlemmer:





Sekretær for arbeidsgruppen er Universitetsbibliotekets representant, Malin Norman.
1 representant fra hvert fakultet - totalt 5 representanter.
o Fakultetsrepresentant i UU oppnevner en representant som kan lede prosessen
internt på fakultetet, innen 7.Mars.
1 studentrepresentant.
o Studentrepresentantene i UU bes oppnevne en representant til arbeidsgruppen
innen 7.Mars.

Tidsplan:
 26.Februar: UU: Vedta mandat for arbeidsgruppe for referansepraksis.


15.Mars: Første Skypemøte for arbeidsgruppe for referansepraksis.
o Oppnevnte representanter stiller med kartlegging av fakultetets eksisterende
praksis rundt referansebruk.
o Diskusjon om videre arbeide. Fakultetene må ta en intern prosess på ønsket
praksis for referansebruk og valg av referansemal blant studentene.



22.April: 2.Skypemøte for arbeidsgruppe for referansepraksis.
o Fremlegg av fakultetenes interne rapporter.
o Utarbeide felles retningslinjer for referansebruk ved Nord universitet.



6.Mai: Vedtakssak for UU-møte.
o Arbeidsgruppens sekretær legger frem sak om vedtak for felles retningslinjer for
referansebruk til UU.

Bakgrunn
En av Universitetsbibliotekets (UB) målsettinger er å bidra til studiekvalitet ved å tilby gode digitale
læringsressurser i akademisk kildebruk. Universitetsbiblioteket tilbyr også undervisning og veiledning
i kildebruk for studenter og ansatte. I tillegg kan forskere få hjelp med ulike referansestiler som er
påkrevd når de skriver for ulike tidsskrift.
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En referansestil er et standardisert oppsett for hvordan du skal presentere informasjon om kildene
du bruker. Det finnes mange ulike stiler for hvordan man kildehenviser til tekst og litteraturliste
ifølge Søk og skriv (2016).
APA 6th er den mest brukte referansestilen ved Nord universitet, og brukes innenfor mange
fagområder. Ifølge Kildekompasset (et samarbeid mellom HSN, UiA og UiS), brukes APA 6th i fagene:
etikk, ernæring, folkehelse, naturvitenskap, kunst, musikk, matematikkdidaktikk, matematikk, sosialt
arbeid, pedagogikk, psykisk helse, språk, statsvitenskap, sykepleie, visuelle og sceniske fag, økonomi,
idrett, informasjonssystemer, litteratur og mediefag.
Tidligere HiNT har hatt dokumentet Veiledning til akademisk skriving ved HiNT hvor siteringsteknikk
og kildehenvisninger var et eget kapittel. HiNe hadde nettressursen Oppgaveskriving - retningslinjer
for skriftlig arbeid. (forkortet versjon som pdf). UiN har hatt sin nettressurs Skrive og referere med
eksempelsamlinger til hvordan en skal henvise til kilder ifølge APA 6th-stil og Harvard-stil. UB har
tilgjengeliggjort de forhenværende institusjonenes retningslinjer fordi de fremdeles brukes av
enkelte studier.
Ved HiNe lå det et styrevedtak til grunn for utarbeidelsen av Retningslinjer for skriftlig arbeid (første
versjon publisert i 2011) og ved HiNT var veiledningen utarbeidet på tvers av fagmiljø og ble godkjent
av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013. Ved begge institusjoner var APA 6th den anbefalte
referansestil. Ved UiN var APA 6th den mest brukte, men også varianter av Harvard, Vancouver og
Chicago er referansestiler som ble brukt ved ulike fakultet blant studentene.
Ved UB er det igangsatt et arbeid med revidering av digitale ressurser for kildebruk. Ettersom APA
6th-stilen er mest utbredt ved Nord universitet var det naturlig å begynne med å utarbeide en ny
felles APA-stil (publisert i desember 2017).
Harvard-stilen brukes, så vidt UB vet, bare ved studiested Bodø, og da ved HHN og FSV. Det finnes
ingen offisiell manual for Harvard-stilen, og ulike varianter er derfor i bruk innenfor forskjellige
fagområder. APA 6th er en form for Harvard (Kildekompasset, 2017) og Harvardstiler kjennetegnes
med at man i teksten henviser til forfatter og år i parentes.
Slik henviser man f. eks. til en bok:
Harvard:
I teksten:
(1. Forfatter et al., årstall, sidetall)
I litteraturlisten:
Nortvedt, M.W., Jamtvedt, G., Graverholt, B., Nordheim, L.V. og Reinar, L.M. (2012) Jobb
kunnskapsbasert!: en arbeidsbok. 2. utg. Oslo: Akribe.
APA 6th:
I teksten:
Første gang det henvises oppgi alle forfattere.
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Etterfølgende siteringer: (1. Forfatter et al., årstall, sidetall)
I litteraturlisten:
Nortvedt, M. W., Jamtvedt, G., Graverholt, B., Nordheim, L. V. & Reinar, L. M. (2012). Jobb
kunnskapsbasert!: En arbeidsbok. (2. utg.) Oslo: Akribe.
Ettersom APA og Harvard har så like oppsett (og APA 6th er en Harvard-variant) har UB prøvd å få
tilbakemelding fra ulike fagmiljøer som i dag bruker Harvard-malen om de kan vurdere å bruke APA
6th-stilen i stedet. Så langt har en bare fått respons fra Senter for praktisk kunnskap og de ønsker at
Harvard-malen skal videreføres på våre nettsider. Vi løfter herved saken opp til UU.
Utfordringer for Universitetsbiblioteket:








Er våre nettressurser godt nok kjent blant fagansatte?
o En utfordring vi møter når vi underviser og veileder studenter i kildebruk er at
noen lærere lager egne skriveveiledninger som kan være egne varianter av ulike
referansestiler. UB stiller derfor spørsmål om fakultetene er flinke nok til å gi
ensartete føringer for referansebruk til sine studenter.
Valg av nettressurser:
o Det finnes gode nettressurser med ulike referansestiler utarbeidet av andre
høgskole- og universitetsbibliotek blant annet Kildekompasset og Søk og
Skriv. Hvilke referansestiler brukes på de ulike fakultetene? Hvilke
referansestiler bør vi lenke til? Er det for eksempel aktuelt å lenke til Harvard,
Chicago og Vancouver?
Egne referansemaler:
o Pr. i dag har UB en Harvard-eksempelsamling som må revideres. Vi spør oss om
det er behov for hjelperessurser for både APA 6th og Harvard når det er så små
forskjeller mellom dem? Det er arbeidskrevende å vedlikeholde flere egne
eksempelsamlinger. Et alternativ er at vi lenker til Søk og skriv sin Harvard-stil slik
flere andre universitetsbibliotek har gjort. Dersom Nord UB likevel skal lage en
Harvard-stil må det gis føringer om hvilken Harvard-variant en skal bygge på i
nettressursen.
o Det er også ønskelig å bygge opp engelskspråklige eksempelsamlinger til
referansestilene som vedtas brukt ved Nord universitet.
Felles retningslinjer ved Nord universitet:
o UB etterlyser en diskusjon om å lage felles veiledninger/retningslinjer ved Nord
universitet for akademisk skriving. Dette i likhet med veiledninger ved tidligere
HiNT og HiNe hvor bibliotekene bidro sammen med fagmiljøene.

Litteratur
Kildekompasset. (2017, 14. august). APA 6th. Hentet 25. januar 2018 fra
http://www.kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx
Søk og skriv. (2017, 14. august). Harvard. Hentet 25. januar 2018 fra http://sokogskriv.no/kildebrukog-referanser/referansestiler/harvard/
Søk og skriv. (2016, 9. mai). Referansestiler. Hentet 25. januar 2018 fra
http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/
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HØRING AV ENDRING I FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I
UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER
Forslag til vedtak:
Prorektor for utdanning utformer innspill til høringsuttalelse fra Nord universitet på
bakgrunn av diskusjonen i Utdanningsutvalget.
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Sammendrag
På bakgrunn av diskusjon i Utdanningsutvalget, bl.a. om alternativene i departementets
høringsbrev, utformer prorektor for utdanning innspill til høringsuttalelse fra Nord
universitet.
Saksframstilling
Bakgrunn
I Meld. St. 16 (2016- 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning varslet regjeringen at den
vil arbeide for at utdanningsfaglig kompetanse skal verdsettes høyere, og at utdanningsfaglig
kompetanse og undervisningserfaring i større grad skal vektlegges ved ansettelser og
opprykk. Som ledd i arbeidet med å følge opp meldingen satte Kunnskapsdepartementet
ned en arbeidsgruppe med medlemmer fra universitets- og høyskolesektoren som har
utredet og kommet med forslag til utdanningsfaglig kompetanse det bør stilles krav om ved
ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstillingene. Departementet har også
satt ned et ekspertutvalg som skal vurdere og komme med eventuelle forslag til endringer i
stillingsstrukturen ved universiteter og høyskoler. Dette innebærer at det kan komme forslag
om endringer i kompetansekrav, også ut over utdanningsfaglig kompetanse, både til
førsteamanuensis/professor og til øvrige stillinger, eventuelt nye stillinger, i strukturen etter
at ekspertutvalget har lagt frem sin rapport.
Arbeidsgruppen har utarbeidet et forslag til nye forskriftsbestemmelser og et høringsnotat
med nærmere begrunnelser for disse som følger vedlagt. Høringsfristen er 3. april 2018.
Drøfting
Dersom kravene til praktisk-pedagogisk kompetanse i nåværende forskrift erstattes med
arbeidsgruppens forslag, vil de nye forskriftsbestemmelsene lyde (endringer i kursiv):
§ 1-2.Kriterier for ansettelse i stilling som professor
(1) Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder
eller
(2) Omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og
relevant bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå
og
(3) I tillegg til de krav til grunnleggende kvalifikasjoner for undervisning og veiledning som er
gitt til stilling som førsteamanuensis, skal det dokumenteres:
- Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
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- Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis både på master- og ph.d.- nivå
- Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet ved egen institusjon og/eller i fagfellesskap
§ 1-4.Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis
(1) Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent
som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved
vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
Eller
(2) Gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt
fagområde eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt
internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller
disiplinen
Og
(3) Beherske grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og
utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kvalifikasjoner for undervisning og
veiledning). Ferdighetene kan utvikles gjennom egne program (minimum 200 t), relevante
kurs og/eller egen praktiske undervisning og skal dokumenteres i form av en systematisk og
samlet fremstilling
Vektlegging av utdanningsfaglig kompetanse ved rangeringen av søkere
I kvalitetsmeldingen uttalte departementet at for førsteamanuensisstillingen vil det være en
god norm å legge til grunn UHRs retningslinjer om å bruke 150-200 timer til utvikling av
pedagogisk basiskompetanse. Kompetansen må opparbeides innen ett år etter ansettelsen.
For å bli ansatt som professor bør en søker kunne dokumentere kompetanse og resultater
fra blant annet undervisningsledelse, veiledning av doktorgradsstudenter, bidrag til utvikling
av studietilbud og undervisningsformer, herunder digitale, og god gjennomføring av egen
undervisning.
Arbeidsgruppen foreslår et minsteomfang på 200 timer når det gjelder kvalifisering i form av
program /kurs for førsteamanuensisstillingen. Arbeidsgruppen foreslår i høringsnotatet, men
ikke i selve forskriftsformuleringen at kompetansen skal kunne opparbeides innen 2-3 år
etter ansettelsen. Dersom kompetansen skal kunne opparbeides etter ansettelsen, blir det
et spørsmål om de grunnleggende ferdighetene skal ha betydning for rangeringen av
søkerne i selve ansettelsesprosessen, eller om det først skal vurderes oppfylt etter at
ansettelsen har skjedd. Etter § 1-1 kan institusjonene fastsette krav ut over de som tas inn i
denne forskriften både for stillingstyper og for enkeltstillinger ved utlysing.
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Siden forskriften har et "og" mellom kravene til forsknings-/kunstnerisk kompetanse i pkt. 1
og 2 og utdanningskompetanse i pkt. 3, antar departementet at den kan leses slik at når
forsknings-/kunstnerisk kompetanse ut over minstekravet skal ha betydning ved rangeringen
av søkerne, må det samme gjelde utdanningskompetanse ut over minstekravet.
Høringsinstansene må derfor vurdere om utdanningskompetanse skal tas i betraktning ved
rangeringen av søkerne ved ansettelsen, eller om kravet ikke skal gjelde på dette tidspunkt.
Forskriften kan da utformes slik at dette blir et "maksimumskrav" som ikke teller ved
rangeringen av søkerne ved ansettelsen, men må oppfylles innen et bestemt tidsrom etter
ansettelsen.
Et annet spørsmål departementet vil rette oppmerksomheten mot er forslaget om at de
grunnleggende kvalifikasjoner for undervisning og veiledning skal kunne erverves gjennom
egen undervisning alene. Forslaget om å forskriftsfeste at alle utdanningsinstitusjoner skal
utvikle nærmere kriterier for ansattes undervisningskompetanse og hvordan den skal
dokumenteres, vil kunne gi veiledning i hva som må oppnås. På den annen side vil kravet om
at kompetansen skal erverves gjennom deltakelse i et program/kursopplegg på 200 timer
kunne gi institusjonene større innflytelse på undervisningsmetoder osv. det er ønskelig at
alle gjøres kjent med. Det gir også i større grad muligheter for arenaer for dialog og gjensidig
læring, og kan bidra til utvikling av kultur rundt utdanningsoppgavene.
For professorstillingen vil arbeidsgruppens forslag medføre at søkere som har opparbeidet
en høy forskningskompetanse gjennom ansettelser i stipendiat-, postdoktor og/eller
forskerstillinger, men ikke har opparbeidet utdanningsfaglig kompetanse i disse
arbeidsforholdene, ikke vil være kvalifisert for ansettelse på professornivå. De vil måtte søke
seg inn på førsteamanuensisnivå og, gjennom kompetanseoppbygging i arbeidet på dette
nivået, utvikle tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse til å kvalifisere for ansettelse på
professornivå.
Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter til endringene i forskriften.
§§ 1-1 og 1-2 følger arbeidsgruppens forslag.
§ 1-4 med kriterier for førsteamanuensisstillingen er nedenfor utformet med noen
alternativer basert på Arbeidsgruppens forslag:
Det første alternativet går på om undervisningskompetansen skal være et minstekrav og
om kompetanse utover det skal bedømmes og ha betydning ved ansettelsen. Det andre

else og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger - 18/00071-2 Høring av endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger : Høring av endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

alternativet går på om undervisningskompetansen skal være et maksimumskrav som kan
opparbeides innen to år etter ansettelsen og derfor ikke skal ha betydning for rangeringen
av søkerne ved ansettelsen.
I tillegg må det under disse to alternativene vurderes om undervisningskompetanse kan
opparbeides på a) gjennom formaliserte program/kurs i tillegg til egen undervisning eller
b) gjennom egen undervisning alene/ egenhånd.
FORSLAG: Endringer i forskrift 2006-02-09-129 om ansettelse og opprykk i undervisningsog forskerstillinger
Kapittel 1: Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger
§§ 1-1, 1-2 og 1-4 skal lyde (forslag til endringer er tatt inn med kursiv, nåværende krav til
praktisk pedagogisk kompetanse i §§ 1-2 nr. 3 og 1-4 nr.3 er tatt ut):
§1-1. Generelt
(1) Forskriften fastsetter generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger
ved institusjonene under lov om universiteter og høyskoler. Institusjonene kan fastsette krav
for den enkelte stillingstype ut over disse kravene for hele eller deler av institusjonen. Ved
kunngjøring av den enkelte stilling kan det stilles mer spesifiserte krav.
Ansettelsesmyndighetene kan stille krav om at den som blir ansatt, forplikter seg til å
gjennomgå en bestemt opplæring, innen en viss tidsfrist. Alle utdanningsinstitusjoner skal
utvikle nærmere kriterier for ansattes undervisningskompetanse og hvordan denne skal
dokumenteres.
§ 1-2 Kriterier for ansettelse i stilling som professor
(1) Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder
eller
(2) Omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og
relevant bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå
og
(3) I tillegg til de krav til grunnleggende kvalifikasjoner for undervisning og veiledning som er
gitt til stilling som førsteamanuensis, skal det dokumenteres:
- Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
- Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis både på master- og ph.d.- nivå
- Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet ved egen institusjon og/eller i fagfellesskap
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§ 1-4.Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis
(1) Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent
som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved
vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
eller
(2) Gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt
fagområde eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt
internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller
disiplinen
Alternativ 1 (Både forsknings- og utdanningskompetanse ut over minstekravet bedømmes
og teller i rangeringen av søkere)
og
(3) Beherske grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og
utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kvalifikasjoner for undervisning og
veiledning). Ferdighetene kan utvikles gjennom (alternativ 1a) egne program (minimum
200t), relevante kurs og egen praktiske undervisning eller (alternativ 1 b) egen praktiske
undervisning.
Ferdighetene skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
Alternativ 2 (De grunnleggende kvalifikasjonene for undervisning og veiledning er
"maksimumskrav" som kan opparbeides de to første årene etter ansettelsen/opprykket).
(3) Ut over kravene ovenfor må søkerne i løpet av 2 år etter tiltredelsen i stillingen ha
gjennomført (alternativ 2a) eget program (minimum 200 timer)/ relevante kurs og egen
praktiske undervisning, og ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging,
gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende
kvalifikasjoner for undervisning og veiledning) eller (alternativ 2b) egen praktiske
undervisning, og ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging,
gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende
kvalifikasjoner for undervisning og veiledning).
Ferdighetene skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling som
vurderes ved institusjonene.
Vurdering
Saken ble diskutert på møtet i UHR Utdanning 13. februar. Nettverk for UH-pedagogikk
deltok også på møtet.
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Følgende oppsett til diskusjon ble framsatt:
Hvis JA (Alternativ 1):
a. Hvordan håndtere skjerpede krav til utdanningsfaglig kompetansebygging på lavere nivå?
Hvis NEI (Alternativ 2):
a. Er 2 år en passende tidsramme?
b. Vil kravet være reelt? Sanksjonsmuligheter? Ansettelse med forbehold?
c. Hvordan rangere søkere? Utdanningsfaglig kompetanse som minimums-eller
maksimumskrav?
• For begge alternativene:
a. Hvordan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse? Mappe? Standardisering?
b. Skal det være krav til kurs eller kan kompetanse oppnås med utgangspunkt i egen
undervisning?
c. Er det kapasitet og kompetanse for å skalere opp kursvirksomheten?
Alternativ 1 ble vurdert som det beste og det som ville blitt gjeldende hvis UH-systemet ble
satt opp fra bunnen av. Problemet er at det per nå mangler kapasitet nasjonalt til å sikre
kompetanseheving og dokumentasjon av uh-pedagogisk kompetanse. Alternativ 2 ble derfor
framholdt som det mest realistiske per nå. Studiedirektør deltok på møtet i UHR Utdanning
og er enig i denne vurderingen.

Vedlegg:
Høringsnotat – Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
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Høringsnotat
Krav til utdanningsfaglig kompetanse for ansettelse i
førsteamanuensisstilling og ansettelse/opprykk til professorstilling

Bakgrunn
I Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning varslet regjeringen at den vil arbeide
for at utdanningsfaglig kompetanse skal verdsettes høyere, og at utdanningsfaglig kompetanse og
undervisningserfaring i større grad skal vektlegges ved ansettelser og opprykk. I den sammenheng
pekes det også på at Forskriftens krav til dokumentert pedagogisk kompetanse er for vage og at det
ikke stilles ulike krav til førsteamanuensisstillingen og professorstillingen slik tilfellet er for
forskerkompetansen(kap. 4.3)1:
Kravene som stilles til dokumentert pedagogisk kompetanse er vage. Det kreves ikke
kvalifisering gjennom en definert utdanning, og omfanget på den pedagogiske kompetansen
er ikke angitt. Selv om det ofte vil være krav om formell pedagogisk basiskompetanse, åpnes
det for at undervisningserfaring kan være nok. At forskriften ikke stiller tydelige minstekrav
til pedagogisk basiskompetanse for ansettelse i faste, kombinerte stillinger, og at det ikke
stilles krav om dokumentert progresjon mellom nivåene, kan gjøre det lite motiverende å
øke utdanningskompetansen. Det kan oppleves som mer rasjonelt og faglig motiverende å
øke forskningskompetansen fordi det er nødvendig for å avansere til en høyere stilling.
Forskriften kan også gjøre det mer krevende for bedømmingskomiteer å legge avgjørende
vekt på utdanningskompetansen ved rangering av søkere.
Med bakgrunn i dette oppnevnte Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe for å utrede og
komme med forslag til utdanningsfaglig kompetanse og undervisningserfaring som skal kreves for
stillingene førsteamanuensis og professor i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger (FOR-2006-02-09-129).

1

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/sec3#KAP4-5
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Arbeidsgruppen har bestått av følgende medlemmer:
Prorektor, professor Anne Borg, NTNU
Professor Gunnar Grepperud, UiT Norges arktiske universitet
Instituttleder, professor Anne Julie Semb, UiO
Seniorrådgiver Gro Dæhlin, NTNU, har fungert som sekretær for arbeidsgruppen

Mandat
Arbeidsgruppen skal utforme et forslag til høringsnotat om endringer i forskrift om ansettelse og
opprykk i undervisnings- og forskerstillinger med forslag til forskriftsformuleringer for krav til
utdanningsfaglig kompetanse i de kombinerte stillingene professor og førsteamanuensis.
Forslaget skal:


inneholde krav til pedagogisk basiskompetanse av et omfang på 150-200 timer som alle må
ha gjennomført innen ett år etter ansettelse.



Inneholde krav til utdanningsfaglig kompetanse for professorstillingen som det er naturlig å
stille til ansatte på høyeste nivå, og som motiverer ansatte på lavere nivå til å legge stort
engasjement i å fortløpende utvikle sin utdanningskompetanse.



inneholde generelle krav som skal gjelde for alle fagområder og institusjoner. Institusjonene
skal fortsatt kunne fastsette egne og høyere krav ved egen institusjon eller fagområder ved
denne.



inneholde generelle krav for stillingene som gjør at søkere fra andre institusjoner i inn- og
utland kan dokumentere om de oppfyller dem.

Sentrale referanser for arbeidet
Arbeidsgruppen bygger sitt forslag på følgende kilder:


Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings– og forskerstillinger ved
noen av de norske universitetene, herunder også klargjøring av pedagogisk kompetanse



UHRs Nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk
basiskompetanse.



Sveriges universitets- och högskoleförbund sine nasjonale, veiledende retningslinjer
Rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt
ömsesidigt erkännande.
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Situasjonen i dansk høyere utdanning, herunder Bekendtgørelse om stillingsstruktur for
videnskabeligt personale ved universiteter av 17.juli 2015



De nasjonale fagråds anbefalinger når det gjelder pedagogisk kompetanse for
førsteamanuensis og professor



Utredningen Innsats for kvalitet. Forslag til et meritteringssystem for undervisning ved NTNU
og UiT Norges arktiske universitet. 2016



Meld.St.nr.16 (2016-17) Kultur for kvalitet i høyere utdanning



Informasjon om noen av de universitetspedagogiske tilbudene som er gitt i skandinavisk
høyere utdanning



Diverse faglitteratur, bl.a. Stensaker, B. m. fl. 2017: Strengthening Teaching and Learning in
Research Universities. Strategies and Initiatives for Institutional Change. Palgrave Macmillan



Samtaler med ansatte og ledere i norsk, dansk og svensk høyere utdanning.

Forslag til forskriftsformulering for grunnleggende kvalifikasjoner for
undervisning og veiledning ved ansettelse i stilling som
førsteamanuensis
For § 1-4 (3) krav til pedagogisk kompetanse for ansettelse i stilling som førsteamanuensis, foreslår
arbeidsgruppen følgende formulering:
Beherske grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av
undervisning og veiledning (grunnleggende kvalifikasjoner for undervisning og veiledning).
Ferdighetene kan utvikles gjennom egne program (minimum 200 t), relevante kurs og/eller egen
praktiske undervisning og skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling

Arbeidsgruppens kommentarer:
Arbeidsgruppen deler Kunnskapsdepartementets vurdering om at kravet til grunnleggende
kvalifikasjoner for undervisningsoppgaven i dagens forskrift er for generell og ikke gir de nødvendige
føringer på hva dette bør omfatte. En noe nærmere presisering er foretatt i UHRs «Nasjonale
veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse» fra 2015.
Dokumentet har veiledende status, og det er for arbeidsgruppen uklart hvor godt kjent det er og i
hvilken grad det faktisk legges til grunn ved utforming av universitets- og høgskolepedagogiske tilbud
eller som grunnlag for vurdering av undervisnings- og veiledningskvalifikasjoner ved
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stillingsvurderinger. UHRs veiledende retningslinjer fremstår som generelle og ambisiøse, noe som
innebærer at de mål som angis bare i begrenset grad vil la seg realisere innenfor rammen av et
grunnleggende kvalifiseringsprogram på 150-200 timer (jf. mandatet). Etter arbeidsgruppens
vurdering er det derfor behov for en presisering og prioritering av hva grunnleggende kvalifikasjoner
innen undervisning og veiledning skal omfatte. En slik nasjonal og felles standard i forskriftsform vil
være til hjelp ved utforming av kurstilbud ved den enkelte institusjon, samtidig som det vil være til
hjelp for den enkelte i dokumentasjonsarbeidet.
For øvrig vil arbeidsgruppen peke på behovet for mer forskningsbasert kunnskap om erfaringer og
effekter av de tiltak universitet og høgskoler har satt i verk for å styrke sine ansattes undervisningsog veiledningskompetanse. Mangelen på slik forskningsmessig dokumentasjon gjør at det i dag
eksisterer mange og ulike fortellinger, anekdoter og vurderinger av denne virksomheten. Vi vet for
eksempel lite sikkert om slike tiltak har hatt betydning for den enkeltes faktiske adferd som
underviser.

Ad «beherske grunnleggende ferdigheter»
Med formuleringen «beherske grunnleggende ferdigheter» ønsker arbeidsgruppen å understreke
betydningen av å kunne utøve sin undervisnings- og veiledningspraksis med trygghet, kvalitet og
variasjon tilpasset faglige særtrekk, studentenes forutsetninger og andre relevante
situasjonsbetingede forhold. Dette forutsetter at den enkelte kan ta i bruk de mest vanlige
undervisnings- og veiledningsformer og har de ferdigheter som kreves for god planlegging og
nødvendig videreutvikling (se under). Det forutsetter også at man forstår, begrunner og vurderer sin
undervisning med utgangspunkt i egne og andres erfaringer og gjerne med referanse til relevant
forskning. Når det gjelder sistnevnte vil arbeidsgruppen særlig peke på forskning som ser nærmere
på sammenhengen mellom undervisnings- og veiledningsformer, de vilkår disse utøves under og
studentenes læringsutbytte/-effekt.

Ad «planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning»
Arbeidsgruppen har valgt å unngå pedagogikkbegrepet i sitt forslag til ny forskriftsformulering. Det
er to hovedgrunner til dette. For det første ønsker arbeidsgruppen å tydeliggjøre de grunnleggende
kvalifikasjonenes praktiske forankring. For det andre ønsker arbeidsgruppen å unngå en for sterk
assosiasjon til universitets- og høgskolepedagogikk som fagområde siden dette forstås og vurderes
noe ulikt i fagmiljøene. Som en konsekvens av dette har arbeidsgruppen også valgt å erstatte
formuleringen «pedagogisk basiskompetanse» med «grunnleggende kvalifikasjoner for undervisning
og veiledning».
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I forslag til forskriftstekst er undervisnings- og veiledningsoppgaven konkretisert til fire
delfunksjoner; planlegging, gjennomføring, vurdering og evaluering/utvikling. Dette er en vanlig og
allment akseptert inndeling med en tydelig innretning mot kvalitetssikring og utvikling av egen
undervisningspraksis.
De grunnleggende kvalifikasjonene innen undervisning og veiledning skal omfatte alle fire
delfunksjoner. Siden hver av dem dekker en rekke viktige problemstillinger og utfordringer, er det
nødvendig at den enkelte utdanningsinstitusjon prioriterer og klargjør hva det skal legges vekt på.
Arbeidsgruppen har ikke sett det som sin oppgave å angi en konkret og detaljert oversikt over hva
som kan, eller bør, legges vekt på innen hver av delfunksjonene, men vil allikevel kort og punktvis gi
noen eksempler på relevante tema:


Kan utvikle studieplaner og planlegge egen undervisning og fagemner, med særlig vekt på
formulering av gode læringsutbyttebeskrivelser og anvendelse av disse som redskap og
retning i egen undervisning.



Har et sikkert grep om de mest vanlige undervisningsformene i høyere utdanning, dvs. kan
anvende og variere disse på best mulig måte ut fra målgruppe, fagområde og den situasjon
de anvendes i.



Anvender digitale verktøy og digitale læringsressurser på en relevant og læringsfremmende
måte.



Behersker de mest vanlige vurderings- og prøveformer og har utviklet en god forståelse for
om disse fremmer og måler det læringsutbyttet som er ønsket oppnådd.



Gir velfunderte og læringsfremmende tilbakemeldinger til enkeltstudenter og studentene
som gruppe.



Evner å reflektere og handle på bakgrunn av evaluering av egen undervisning.

Ad «egne program (minimum 200 t), relevante kurs og/eller egen praktiske undervisning»
Arbeidsgruppen ønsker å videreføre dagens ordning med at de grunnleggende kvalifikasjonene kan
innhentes og utvikles gjennom egne program og /eller egen praktiske undervisning. Dette gir en viss
fleksibilitet både for den enkelte og institusjonene.
Med «program» mener arbeidsgruppen:
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Spesifikke programtilbud med det formål å kvalifisere for alle sider ved grunnkompetansen,
det som til vanlig blir definert som universitets- og høgskolepedagogiske tilbud.
Med «kurs» mener arbeidsgruppen:
Enkeltstående kurs som både i tema og omfang dekker ett eller flere av de krav som stilles
gjennom forskrift og institusjonenes mer konkrete kriterier. Deltakelse på slike kurs bør gi en
viss reduksjon ved deltakelse i institusjonenes egne programtilbud (jf. definisjonen av
program)
I tillegg mener altså arbeidsgruppen at det fremdeles bør vært mulig å utvikle sin
undervisningskompetanse gjennom bevisst og systematisk arbeid med egen undervisning og
veiledning. Det er her viktig å understreke at man gjennom en slik tilnærming må imøtekomme de
krav og kriterier som er angitt. Ansiennitet og omfang alene er utilstrekkelig.
Når det gjelder kvalifisering i form av egne program/kurs foreslås et minsteomfang på 200 t. Dette
skal omfatte undervisnings- og veiledningstimer, selvstudier og tid knyttet til praktisk
utviklingsarbeid. 200 timer er også i tråd med UHRs2 Nasjonale veiledende retningslinjer for
universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse og med det Kunnskapsdepartementet angir i
mandatet for denne arbeidsgruppen. Et slikt arbeidsomfang gjør også at omfanget nærmer seg noe
de krav som settes tiI slike kurs i Sverige og Danmark, selv om kravene her er strengere og i enkelte
sammenhenger nesten utgjør det dobbelte antall timer.3 Etter arbeidsgruppens mening bør
utdanningsinstitusjonene vurdere å tilby ikke-obligatoriske påbygningskurs eller tilleggsprogram for
vitenskapelig ansatte med særlig interesse for undervisnings- og veiledningsoppgaven.
I gruppens mandat stilles det krav om at alle skal ha gjennomført grunnleggende kvalifisering innen
ett år etter ansettelse. Arbeidsgruppen mener dette er for kort tid. Første året som nyansatt er ofte
svært krevende og forutsetter at den enkelte skal sette seg inn i en rekke forhold, herunder også
komme i gang med egen undervisning og veiledning. Dette gjelder særlig for ansatte som er
internasjonalt rekruttert. Åpnes det dessuten for en erfarings- og praksisbasert utvikling av de
grunnleggende ferdighetene, må det også gis tilstrekkelig tid til å erverve disse. Gruppen foreslår
derfor at man holder fast ved den ordning som i dag praktiseres ved flere av de høyere
utdanningsinstitusjonene, dvs. i løpet av en periode på 2 – 3 år.

2
3

http://www.uhr.no/documents/Nasjonale_veiledende_retningslinjer_for_uh_pedagogisk_basiskompetanse.pdf

http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Kunnskapsbasen/Aktuelle%20analyser/2014/Lid_Stein_Erik_Hva_kreves_av_
pedagogisk_basiskompetanse_for_undervisning_i_UH_sektoren_2014.pdf
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Velger man å følge KD’s ønske om ett år, vil det etter all sannsynlighet være nødvendig å inkludere
større deler av, eller hele, programtilbudet, innenfor rammen av ph.d- utdanningen, alternativt som
ett ekstra krav på toppen av dagens ph.d.- utdanning. Dette reiser en rekke spørsmål som ligger
utenfor det mandat som er gitt for dette arbeidet.

Ad «skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling»
Grunnleggende kvalifikasjoner for undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en samlet
og systematisk fremstilling og etter en mal som bestemmes nærmere av den enkelte
utdanningsinstitusjon. Som i svensk og dansk høyere utdanning blir det også i norsk sammenheng
gradvis mer vanlig med dokumentasjon i form av en såkalt «pedagogisk mappe» eller portefølje med
klare krav til oppbygging og tematisering. Dette er for eksempel innført som dokumentasjonsordning
ved UiT Norges arktiske universitet. «Pedagogisk mappe» kan forstås på (minst) to måter, dels som
synonymt med «systematisk dokumentasjon», dels som betegnelse på en systematisk
dokumentasjon som følger bestemte kriterier og krav slik det for eksempel kommer til uttrykk ved
UiT Norges arktiske universitet. For å unngå mulige misforståelser og sammenblandinger har
arbeidsgruppen derfor valgt ikke å anvende betegnelsen «pedagogisk mappe» i forslaget til
forskriftstekst. Dette er også gjort for å åpne opp for andre gode dokumentasjonsformer og ut fra
mandatets understrekning av at kravene skal være generelle, slik at søkere fra andre institusjoner i
inn- og utland skal kunne dokumentere at de oppfyller kravene.
Uansett er det viktig at utdanningsinstitusjonene etablerer klare og entydige krav til form og innhold
i dokumentasjonen og at denne bygger på krav og kriterier som gjør dokumentasjonen mulig.

Forslag til forskriftsformulering for grunnleggende kvalifikasjoner for
undervisning og veiledning ved ansettelse/opprykk til stilling som
professor
For § 1-2 (3) krav til pedagogisk kompetanse for ansettelse i stilling som professor, foreslår
arbeidsgruppen følgende formulering:
I tillegg til de krav til grunnleggende kvalifikasjoner for undervisning og veiledning som er gitt til
stilling som førsteamanuensis, skal det dokumenteres:
-

Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
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-

Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis både på master- og ph.d.- nivå

-

Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet ved egen institusjon og/eller i fagfellesskap

Arbeidsgruppens kommentarer:
I tråd med forventningene uttrykt av regjeringen i Meld. St. nr. 16 (2016-2017) og arbeidsgruppens
mandat, har det vært viktig for arbeidsgruppen å synliggjøre en tydelig progresjon i kravene til
kvalifikasjoner for undervisning og veiledning mellom førsteamanuensis og professor.
Arbeidsgruppen har i den sammenheng lagt vekt på tre hovedfaktorer; kontinuerlig arbeid med
kvalitetsutvikling av egen undervisning og veiledning, bred erfaring med veiledning og arbeid med å
styrke utdanningskvaliteten ved egen institusjon

Ad «Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid»
Arbeidsgruppen mener at det er rimelig å forvente at søkere til professorstillinger har utviklet og
utvidet sine undervisnings- og veiledningskvalifikasjoner over tid og som en integrert del av den
enkeltes akademiske utvikling. Dette kan komme til uttrykk gjennom:


Aktiv bruk av student - og kollegaresponser på egen undervisning og veiledning, inklusiv
emneevaluering



Oppfølging av studieprogramevalueringer



Utprøving av ulike undervisningsformer- og aktiviteter og vurderingsformer, herunder
digitale, med tanke på å øke studentenes læringsutbytte



Utvikling av veiledningspraksis og oppfølging av studenter.



Deltakelse på relevante kurs, seminar, videreutdanninger og ulike former for erfaringsdeling
om undervisning og veiledning



Samarbeid med eget og andre fagmiljø om kvalitetsutvikling av undervisning og veiledning

Ad «Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis både på master- og ph.d. nivå»
Selv om veiledningsoppgaven ivaretas av alle faglige ansatte, er den av særlig betydning, og tillegges
særlig vekt, i professorstillingene. Disse stillingene har ofte et særskilt ansvar for veiledning av
master- og ph.d-studenter samtidig som de forvalter et faglig leder- og veiledningsansvar overfor
sine kolleger. Det er derfor svært viktig at de som søker stilling eller opprykk til professor er rustet
for denne oppgaven ved at de gjennom sin veiledning har erfart, og løst, det mangfold av
utfordringer som oppstår i møtet med ulike faglige problemstillinger og studentenes ulike
forutsetninger. Det er ønskelig med en god balanse mellom veiledning av studenter på master- og
ph.d.- nivå, men arbeidsgruppen er klar over at forholdet mellom studentrekruttering og antall
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ansatte ved den enkelte enhet gjør at denne balansen kan/vil forskyves. Denne forskjell mellom
fagmiljø gjør også at hva som vil gjelde som bred erfaring må relateres til den konkrete fag- og
institusjonskonteksten.
Dette er primært et kvantitetskrav og skal sikre at søkere har den bredde i veiledererfaring som er
nødvendig for å tiltre et professorat. Krav til veiledningskvalitet dekkes, etter arbeidsgruppens
mening, av det krav som stilles i første strekpunkt i forslag til ny forskriftstekst.

Ad «Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet ved egen institusjon og/eller i fagfellesskap»
Som det fremkommer av Meld. St. 16 (2016-2017) handler mye av kvalitetsarbeidet innen
undervisning og veiledning om å skape en kulturendring som kort kan oppsummeres som
overgangen fra en individuell til en kollektiv kultur for læring. I denne kulturdreiningen vil de faglige
lederne ha en særlig viktig posisjon. Det må derfor forventes at en professor, i tillegg til utvikling av
egen undervisning- og veiledning, må bidra til utvikling av utdanningsinstitusjonens
utdanningskvalitet og av eget fags utdanningspraksis og innhold. Det er etter arbeidsgruppens
vurdering, viktig at søkere til professorstillinger er rustet til å ivareta slike felles oppgaver. Eksempler
på dette kan være:


Kollegaveiledning



Ledelse og/eller utvikling av studieprogram



Deltakelse i/leder av evalueringer og utredninger



Arbeid med søknader og gjennomføring av større utviklingsprosjekt innen utdanning.

Forslag til endring i Forskriftens § 1-1
I tillegg til det arbeidsgruppen er bedt om å komme med forslag og kommentarer til, har arbeidet
også avdekket behovet for å supplere § 1- 1 i dagens Forskrift slik at det sikres at alle høyere
utdanningsinstitusjoner utvikler og vedtar utfyllende krav til grunnleggende kvalifikasjoner innen
undervisning og veiledning.
I dag står det:
§1-1(1) Forskriften fastsetter generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og
forskerstillinger ved institusjonene under lov om universiteter og høyskoler. Institusjonene
kan fastsette krav for den enkelte stillingstype ut over disse kravene for hele eller deler av
institusjonen. Ved kunngjøring av den enkelte stilling kan det stilles mer spesifiserte krav.
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Ansettelsesmyndighetene kan stille krav om at den som blir ansatt, forplikter seg til å
gjennomgå en bestemt opplæring, innen en viss tidsfrist.
Arbeidsgruppen foreslår at dette endres til:
§1-1(1) Forskriften fastsetter generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og
forskerstillinger ved institusjonene under lov om universiteter og høyskoler. Institusjonene
kan fastsette krav for den enkelte stillingstype ut over disse kravene for hele eller deler av
institusjonen. Ved kunngjøring av den enkelte stilling kan det stilles mer spesifiserte krav.
Ansettelsesmyndighetene kan stille krav om at den som blir ansatt, forplikter seg til å
gjennomgå en bestemt opplæring, innen en viss tidsfrist. Alle utdanningsinstitusjoner skal
utvikle nærmere kriterier for ansattes undervisningskompetanse og hvordan denne skal
dokumenteres

Arbeidsgruppens kommentarer:
I Meld. St. nr. 16 (201-2017) vises det til en kartlegging av NOKUT i 2014 hvor det fremkom at under
halvparten av de 32 institusjonene som ble undersøkt, hadde utfyllende reglement for å
operasjonalisere de generelle kravene i forskriften. Det vanligste tilleggskravet institusjonene satte,
var at nyansatte skal ha gjennomgått kvalifiseringstilbud i løpet av to eller tre år. I realiteten
innebærer dette at flertallet av norske, høyere utdanningsinstitusjoner ikke har en konkret og felles
referanseramme, vedtatt av institusjonenes styrende organer, for hva grunnleggende kvalifikasjoner
for undervisning og veiledning skal omfatte. Til vanlig er de krav/kriterier som finnes spesifikt knyttet
til de universitets- og høgskolepedagogiske kursene, utviklet og bestemt av de kursansvarlige. Så
langt arbeidsgruppen er kjent med er disse kriteriene lite kjent i fagmiljøene, og det er uklart i
hvilken grad disse anvendes i forbindelse med stillingsvurderinger. Det er dermed en åpenbar fare
for at det innen den enkelte utdanningsinstitusjon opereres med flere og ulike sett kriterier for hva
denne kompetansen skal omfatte. For å sikre en mer ensartet vurdering i tilsettings- og
opprykksaker og for å sikre at det er de samme forhold som vektlegges og vurderes både ved
stillingsvurderinger og som del av et kvalifiseringsprogram, mener arbeidsgruppen at det må stilles
krav til alle utdanningsinstitusjoner om at det skal foreligge nærmere kriterier for ansattes
undervisnings - og veiledningskompetanse og hvordan denne skal vurderes og vektlegges.
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INTERNREVISJON VÅREN 2018
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget vedtar at det skal gjennomføres internrevisjon på prosesser
tilknyttet sensorveiledning.
2. Utdanningsutvalget ber om å få endelig revisjonsrapport som egen sak når den
foreligger.
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Saksframstilling
Internrevisjoner er et viktig element i Nord universitets system for utdanningskvalitet, og har
som mål å kontrollere om fastsatte prosesser og rutiner følges. Siden 2005 har det vært
gjennomført en rekke internrevisjoner på prosesser innen utdanningsområdet. Rapportene
over funn har blitt forelagt utdanningsutvalget (studiekvalitetsutvalget), som igjen har
vedtatt videre oppfølging.
Bakgrunn
Krav til sensorveiledninger er forankret i forskrift om studier og eksamen ved Nord
universitet:
«§ 10-3.Sensur 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.»
Utdanningsutvalget vedtok allerede i møtet 19.4.2016:
«1. Alle fagmiljø ved Nord universitet må fra 6.1.2016 utarbeide sensorveiledninger ved
skriftlige eksamener. Utdanningsutvalget ber om at dette gjøres kjent i fagmiljøene.»
I Stortingsmelding 16 - Kultur for kvalitet i høyere utdanning omtales også behovet for
sensorveiledning som et ledd i kvalitetsarbeidet. Det heter der (side 24):
«Derfor vil regjeringen – stille krav om sensorveiledning til alle eksamener»

Drøfting
Internrevisjonen vil avdekke hvordan Nord universitet etterlever bestemmelsen i egen
forskrift om studier og eksamen. Det forventes at Universitets- og høyskoleloven vil få inn
tilsvarende bestemmelse, slik det er varslet i Stortingsmelding 16.
Ved Nord universitet har vi hatt denne bestemmelsen i to år. Fakultetene er gjort kjent med
ordningen, likeledes at studentene skal ha tilgang til sensorveiledningen for gjennomsyn
etter at sensuren er kunngjort.
En internrevisjon vil også kunne avdekke om rutiner følges, og om det eventuelt er behov for
justeringer eller iverksetting av tiltak som følge av funn. Rapport fra internrevisjonen vil
forelegges utdanningsutvalget.
Forslag til andre avgrensede områder for internrevisjoner vil legges fram for utvalget i egen
sak i løpet av våren 2018. Utvalget inviteres derfor til å komme med forslag på aktuelle
områder for senere internrevisjoner.
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Saksbehandler
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Hanne Solheim Hansen
Thorbjørn Aakre/Marianne Martinsen Fossum

Saksgang

RAPPORT FRA INTERNREVISJON HØSTEN 2018
Forslag til vedtak:
Undervisningsutvalget tar saken til orientering.

Møtedato

2/18 Rapport fra internrevisjon høsten 2017

Saksframstilling
Høsten 2016 ble det gjennomført internrevisjon på prosesser knyttet til utvalgte prosesser i
kvalitetsmanualen til Bachelor i nautikk, maritim ledelse og økonomi.
Vedlagte rapport inneholder Handelshøgskolens kommentarer til de enkelte funn og blir
fulgt opp internt på Handelshøgskolen.

Vedlegg:
Rapport fra internrevisjon høsten 2017 med kommentarer fra HHN
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Rapport fra internrevisjon Bachelor i
nautikk, maritim ledelse og økonomi
Innledning
Internrevisjoner er et svært viktig element i Nord universitets kvalitetssikringssystem og har som mål
å dokumentere om fastsatte prosesser og rutiner følges. Siden 2005 har det vært gjennomført en
rekke internrevisjoner på prosesser innenfor utdanningsområdet. Rapportene over funn har blitt
forelagt studiekvalitetsutvalget, som igjen har vedtatt videre oppfølging.

Revisjonsvarsel og gjennomføring av internrevisjon
Formelt revisjonsvarsel ble sendt HHN den 3. november 2017 og dato for gjennomføringen av
internrevisjon ble satt til torsdag 6. desember.
Revisjonsområde ble satt til:
4.7
4.19
4.20

Planlegging og gjennomføring av undervisning
Ledelsens gjennomgang
Avvikshåndtering

I samme revisjonsvarsel ble det etterspurt følgende dokumentasjon:
4.19
4.20

Rapport/dokumentasjon fra ledelsens gjennomgang
Eksempel på mottatt klage fra student som viser hvordan denne er behandlet

Revisjonsgruppen hadde på et tidligere tidspunkt mottatt «Kvalitetsmanual BANAU, versjon
07.04.2017, Revisjonsnummer 5»
Internrevisjonen ble gjennomført som et intervju med:


Kathrine Mathisen, KS koordinator

1

2/18 Rapport fra internrevisjon høsten 2017

Hovedfunn og observasjoner
Videre i revisjonsrapporten er hovedfunnene listet opp først. Deretter er hvert enkelt
revisjonsområde gjennomgått med eventuelle observasjoner.
Kvalitetsmanualen er tydelig forankret i styrende dokumenter (lover, forskrifter), har klare egne
uttrykte mål og har en egen revisjonsplan for blant annet å sikre kontinuerlig forbedring av sine egne
prosesser.
Kvalitetsmanualen for BANAU må i tillegg til å oppfylle kravene til kvalitetssikringssystem som ligger
under lov om universiteter og høgskoler, oppfylle krav satt av den internasjonale konvensjon om
normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW) og forskrift om kvalifikasjoner og
sertifikater for sjøfolk for å bli akkreditert av sjøfartsdirektoratet som maritim sertifikatgivende
utdanningsinstitusjon.
Internrevisjonen har ikke gått inn i kravene til sjøfartsdirektoratet, men har vurdert innholdet og
utøvelse opp mot de krav som stilles til kvalitetssikringssystem for institusjoner som faller inn under
Lov om universitet og høgskoler og det som er definert gjennom studiets kvalitetsmanual.
Med utgangspunkt i programspesifikk kvalitetsmanual for BANAU og tilsendt dokumentasjon ble
revisjonen gjennomført som et intervju med studieveileder/KS koordinator ved studiet.




Hovedfunn 1
Innkomne avviksmeldinger er ikke rapportert videre gjennom «ros og ris-systemet» til
Læringsmiljøutvalget.
Hovedfunn 2
Prosedyre «4.7 Planlegging og gjennomføring av undervisning». Navnet på prosedyren er
misvisende da den kan antas å gjelde for alle emner, mens den i realiteten kun gjelder de
nautiske emnene.
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Internrevisjonens funn knyttet til 4.7 Planlegging og gjennomføring av undervisning
De enkelte observasjoner
OBSERVASJON 1:
Prosedyrebeskrivelsen bør på en mer oversiktlig måte vise hvilke oppgaver som den enkelte
rolle er ansvarlig for å utføre jf. 4.1 Mal for utforming av prosedyrer i kvalitetsmanualen
BANAU.
KOMMENTAR HHN:
Tas til etterretning og vil bli endret i neste versjon av KS manualen.
OBSERVASJON 2:
Fakultetet bør vurdere å fjerne «faglærer-begrepet» fra prosedyren og erstatte dette med
foreleser.
KOMMENTAR HHN:
Tas til etterretning og vil bli endret i neste versjon av KS manualen.
OBSERVASJON 3:
Det fremgår ikke hva som er evalueringskriteriene det refereres til i prosedyren.
KOMMENTAR HHN:
Tas til etterretning og vil bli endret i neste versjon av KS manualen.
AVVIK 1:
Prosedyrens navn er misvisende da den i utgangspunktet kan antas å gjelde for alle emner
ved studiet, mens den i realiteten kun gjelder de nautiske emnene.
KOMMENTAR HHN:
Tas til etterretning og prosedyren vil bli utvidet til også å gjelde økonomisk-administrative
emner som er en del av BANAU. Endring vil bli oppdatert i neste versjon av KS manualen.

Internrevisjonens funn knyttet til 4.19 Ledelsens gjennomgang:
Internrevisjonen fikk tilsendt rapport fra ledelsens gjennomgang ved Bachelor i nautikk, maritim
økonomi og ledelse av 16. januar 2017

De enkelte observasjoner
OBSERVASJON 1:
Internrevisjonen vil bemerke at de også i år oppfatter rapporten fra ledelsens gjennomgang som
meget bra, og støtter fakultetets forslag om at gjennomgangen utvides til å omfatte alle
studieprogram ved HHN.

KOMMENTAR HHN:
Ingen kommentar.
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Internrevisjonens funn knyttet til 4.20 Avvikshåndtering:
Internrevisjonen fikk tilsendt et eksempel på avviksmelding og fakultetets håndtering av denne.

De enkelte observasjoner
OBSERVASJON 1:
Det anses som positivt at studentene ved BANAU følges tett opp av fakultetet og at de
«avvik» som meldes inn logges og følges opp forløpende.
KOMMENTAR HHN:
Ingen kommentar.
AVVIK 1:
Læringsmiljøutvalget (LMU) skal holdes orientert om klager fra studenter jf. lov om
universiteter og høyskoler. LMU har ikke mottatt oversikt innmeldte klager fra studenter ved
BANAU.
KOMMENTAR HHN:
Tas til etterretning og innkomne avvik vil bli sendt til LMU ved første anledning.

Oppsummering og videre oppfølging
Revisjonsgruppen vil også i år berømme arbeidet som er nedlagt i utviklingen av kvalitetsmanualen
for studiet. Spesielt vil vi trekke frem ledelsens gjennomgang, som viser at fakultetet er opptatt av å
iverksette tiltak for å heve kvaliteten på studiet.
Revisjonsrapporten sendes i første omgang til Handelshøgskolen, hvor de inviteres til å kommentere
de enkelte hovedfunn og observasjoner. Handelshøgskolen sørger selv for oppfølging av
internrevisjonsrapporten. Utdanningsutvalget vil få rapporten tilsendt som egen orienteringssak.
Revisjonsgruppen vil benytte anledningen til å takke Kathrine Mathisen ved Handelshøgskolen Nord
for tilrettelegging av denne internrevisjonen.

Thorbjørn Aakre
revisjonsleder

Marianne M. Fossum
internrevisor
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STATUS PENSUMLISTER FOR VÅRSEMESTERET 2018
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
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Sammendrag
Saken beskriver forhold knyttet til universitetsbibliotekets rolle i tidligere kvalitetssystem for
utdanningsvirksomheten. Det er et mål at universitetsbiblioteket har pensumlitteratur
tilgjengelig for studentene ved studiestart. Her rapporteres i hvilken grad pensumlistene er
levert innen gjeldende frist og i hvilken grad disse hadde tilstrekkelig innhold til at biblioteket
har kunnet foreta anskaffelser. For våren 2018 er 523 emner gjennomgått. I 140 av emnene
(nesten 27 %) var pensumliste fraværende/ikke utarbeidet. For 55 av emnene (vel 10 %) var
pensumliste delvis ferdig/ufullstendig som grunnlag for anskaffelse av litteratur.
Saksframstilling
Bakgrunn
Som ledd i å bidra til studiekvaliteten ved Nord universitet, er det et mål at
universitetsbiblioteket (UB) har pensumlitteratur tilgjengelig for studentene ved
semesterstart. Dette betinger at pensumlister må foreligge i god tid før semesterstart.
Emneoversikt med tilhørende pensumlister skal rutinemessig være levert fra fakultetene i
god tid før semesterstart, for pensumlistene er siste frist hhv. 15.05 for høstsemesteret og
15.10 for vårsemesteret. UB rapporterer til utvalget to ganger i året om status for
tilgjengelige pensumlister (arkivref. 2011/2819 og 2014/759):



Status pr 15. mai for høstsemesteret
Status pr 15. oktober for vårsemesteret

Som følge av fusjonen er det fortsatt ikke enhetlig praksis for handtering av pensum. Det
brukes ulike systemer ved de ulike studiestedene. Studiestedene i Levanger, Namsos og
Steinkjer benyttet Emweb for registrering av pensum i en del av emnene for vårsemesteret.
For å få en oversikt over emner det undervises i vårsemesteret 2018, ble studietjenesten
bedt om å ta ut oversikt fra felles studentregister (FS), med emnebeskrivelser for alle emner
det undervises i vårsemesteret 2018. Oversikten UB mottok fakultetsvis oversikt derfra.
I tillegg til emnebeskrivelsene levert fra studietjenesten, har UB gjennomgått pensumlister
levert via Emweb og mottatt i wordformat direkte fra fakultetene. Blant tilsendte
pensumlister i wordformat befant det seg lister tilhørende emnebeskrivelser som ikke var
med i utdraget fra FS. Det betyr at vi har gjennomgått pensumlister mottatt fra ulike kilder,
og det kan ikke med sikkerhet fastslås at UB har hatt tilgang til alle pensumlister fra emner
det undervises i vårsemesteret 2018. Statusrapporten baserer seg på de pensumlistene
biblioteket har hatt tilgang til. I tabellen under finnes en oversikt over gjennomgangen av
pensumlistene. UB har totalt gjennomgått 523 pensumlister.
Emnebeskrivelser der pensumlisten var fullstendig (OK i tabellen under), utgjorde 287 av
523. I disse listene er hele pensum inkludert, både bøker og artikler, trykt og elektronisk
format, og de inneholder alle opplysninger biblioteket trenger for å kunne anskaffe litteratur
som ikke finnes i samlingene fra før.
For 130 emnebeskrivelser forelå det ikke pensumlister (MA i tabellen). I flere av disse
emnebeskrivelsene var det opplyst at pensumliste skulle utleveres ved semesterstart. Det
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innebærer at verken UB eller bokhandel var i stand til å ha pensumlitteratur tilgjengelig for
studenten ved semesterstart.
55 pensumlister var ufullstendige (UF i tabell), i disse var ikke hele pensum registrert.
Innholdet i oppførte kompendier manglet på pensumlisten. I tillegg til manglende
innholdsregistrering av kompendiene, var det for flere emner opplyst at fullstendig
pensumliste skulle offentliggjøres på et senere tidspunkt (oftest ved semesterstart).
Vi har også gjennomgått emnebeskrivelser der pensumlister er uaktuelt (IA i tabell). Dette er
emner der studentene setter opp individuelt pensum i samarbeid med veileder, og
emnebeskrivelser som beskriver praksisopphold. Antallet emnebeskrivelser der pensum ikke
er aktuelt, er tatt med for å komplettere oversikten med antall gjennomgåtte emner.
Tabell: Pensumlistestatus for vårsemesteret 2018
Totalt antall Antall
Antall
emner
emner
emner
OK
MA
Totalt
523
287
130
FBA
71
47
11
FLU
195
90
69
FSH
29
18
10
FSV
109
67
23
HHN
119
65
17

Antall
emner
UF
55
0
16
1
10
28

Antall
emner
IA
51
13
20
0
9
9
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STATUS OPPLÆRINGSTILBUD UB 2017 - HELE ÅRET
Forslag til vedtak:
Studiekvalitetsutvalget tar saken til orientering.

Sammendrag
Saken oppsummerer omfanget av universitetsbibliotekets undervisning i informasjonskompetanse
(Information Literacy) i 2017. Ved inngangen til 2017 fremsto fremdeles en del fusjonsrelatert
samordning av aktiviteter og rutiner i biblioteket. Rapporten for vårsemesteret er beheftet med noe
usikkerhet (marginal), knyttet til ulikhet i rutiner vedr. rapportering av undervisningsaktivitet i de
tidligere institusjonene. For høstsemesteret er registreringsrutinene harmonisert.
Totalt hadde UB 4 641 deltakere på ulike tilbud innen informasjonskompetanse i 2017.

Vedlegg:
Ingen
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Bakgrunn
Grunnet fusjon og tilhørende samkjøringsbehov knyttet til KSS, er det ikke sendt ut årshjul for
gjennomføring av aktiviteter i 2017. Her beskrives derfor den gamle normalprosedyren i KSS for
universitetsbiblioteket. Normalt rapporterer universitetsbiblioteket (UB) to ganger årlig om status for
opplæringstilbudet UB gir ved institusjonen:



Status for høstsemesteret (behandles normalt i utvalgets første møte påfølgende år)
Status for vårsemesteret (behandles normalt i utvalgets septembermøte)

UB forvalter universitetets kurstilbud innen informasjonskompetanse (Information Literacy).
Begrepet informasjonskompetanse knyttes til søk og bruk av informasjon i egen kunnskapsdanning
gjennom hele læreprosessen. Dette innebærer bl.a. utvikling av digitale ferdigheter, evne til kritisk
tenkning og utvikling av forskerånd. Tekstmangfold, kunnskap om bruk av bibliotek og oppøving av
læringsstrategier er også sentralt. Informasjonskompetanse er oversatt fra det engelske uttrykket
Information Literacy, definert slik av UNESCO:
Information Literacy is the capacity of people to recognise their information needs, locate and
evaluate the quality of information, store and retrieve information, make effective and ethical
use of information, and apply information to create and communicate knowledge.
(Catts & Lau, 2008)
Grunnet ulikhet i registreringsrutiner ved de tidligere institusjonsbibliotekene, har det tatt noe tid å
harmonisere rutiner, kategorisere og sammenstille undervisningsaktivitetene ved UB. Det
rapporteres derfor for 2017 i en samlet sak i denne omgang.
For tiden har UBs undervisningstilbud følgende omfang:
- Introduksjonskurs for nye studenter
- Søk i databaser og tidsskrifter
- Referansehåndtering med EndNote
- Akademisk lese- og skrivekurs
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Oppsummering våren 2017
Nedenfor følger oversikt over totalt deltakeromfang på de ulike kurstilbudene ved UB våren 2017,
ved alle studiestedsbibliotek.
For 2017 presenteres for første gang oversikt for den fusjonerte institusjonene med nye fakulteter
(ny intern organisering). Tall fra 2016 er utelatt, da disse ikke gir reelt sammenligningsgrunnlag
(oversikt fra denne perioden er knyttet til tidligere UiN, med annen intern organisering).
V17

V17

V17

V17

V17

V17

Omvisning/
introduksjon

Søkekurs

EndNote

Akademisk leseog skrivekurs

Referansebruk

Totalt

Påmeldt

Oppmøtt

FSV
FLU

0

HHB

50

Oppmøtt

Påmeldt

Oppmøtt

Påmeldt

Oppmøtt

224

198

30

30

4

112

93

104

73

50

254

155

2

2

474

427

29

40

15

10

7

4

82

68

203

138

0

FBA

Påmeldt

0

FSH
Åpen

0

73

51

0

Påmeldt

Totalt
påmeldt
V17

Oppmøtt

50

54

1 071

877

247

213

291

Totalt
oppmøtt
V17

40

294

268

91 %

73

69

362

290

80 %

0

0

70

66

376

273

73 %

54

36

572

513

90 %

292

210

36 %

0

0

1896

1 554

0

199

%
oppmøtt
av ant
påmeldt

40

Annet
SUM

V17

237

211

82 %

Merknader våren 2017:
Bibliotekene ved de forhenværende utdanningsinstitusjonene har hatt enkelte ulikheter i måten
undervisning og deltakere er registrert. Våren 2017 ble nyttet til å harmonisere registreringsmåte, og
det påregnes at tabellen inneholder enkelte feil (anslås til begrenset omfang). Som oversikten viser,
deltok totalt 1 554 studenter og ansatte på de ulike tilbudene fra UB vårsemesteret 2017. 82 % av
totalt antall påmeldte (1 896) møtte opp som avtalt.
«Åpen» er åpne kurs der hvem som helst kan melde seg på. UB setter primært opp EndNote-kurs ved
behov og noen sesjoner med Akademisk lese- og skrivekurs.

H17

H17

H17

H17

H17

H17

Omvisning/
introduksjon

Søkekurs

EndNote

Akademisk leseog skrivekurs

Referansebruk

Totalt

Påmeldt

Oppmøtt

Påmeldt

Oppmøtt

Påmeldt

Oppmøtt

FSV

273

253

146

132

70

65

FLU

333

270

279

272

81

18

FBA

40

40

351

346

HHB

91

70

184

169

20

20

FSH

383

272

1015

798

56

56

37

34

12

12

Åpen

Påmeldt

20

162

Oppmøtt

20

105

Påmeldt

15

Totalt
påmeldt
H17

Oppmøtt

13

H17

Totalt
oppmøtt
H17

%
oppmøtt
av ant
påmeldt

489

450

728

593

92%
81%

391

386

99%

2

2

297

261

88%

20

20

1636

1251

76%

37

34

92%

112

112

100%

Annet

100

100

SUM

1220

1005

1975

1717

276

205

182

125

37

35

3690

3087

84 %

2017 TOT

1270

1059

3046

2594

523

418

473

324

274

346

5586

4641

83 %

4/18 Status opplæringstilbud UB 2017 - hele året - 15/04336-6 Status opplæringstilbud UB 2017 - hele året : Status opplæringstilbud UB 2017 - hele året

Oppsummering høsten 2017

Merknader høsten 2017:
For høstsemesteret er registreringsrutinene ved UB harmonisert. Som oversikten viser, deltok totalt
3 087 studenter og ansatte på de ulike tilbudene fra UB høstsemesteret 2017. 84 % av totalt antall
påmeldte (3 690) møtte opp som avtalt.
Normalen er at det gjøres avtale om undervisning i kildesøk, men i tillegg går man svært ofte
gjennom referansebruk og lese- og skrivetips ved behov. I oversikten er dette bare registrert som
søkekurs.
«Åpen» er her åpne EndNote-kurs der hvem som helst kan melde seg på. Posten «Annet» inneholder
bibliotekintroduksjon til Politihøgskolen (samarbeidsavtale) og et EndNote-kurs til
Nordlandssykehuset (betalt tjeneste).
UBs tilbud gis i samarbeid med og etter kontakt med fagansvarlige. EndNote-kurs og referansebruk
forsøkes i størst mulig utstrekning plassert i forkant av en oppgaveskrivings-/researchperiode, for at
studentene skal oppfatte relevansen av undervisningen. I 2017 har UB lagt ned fusjonsrelatert
harmoniseringsarbeid med siktemål at studier og fagansvarlige skal følges opp på en likeverdig måte
uavhengig av studiested.
Generelt kan det sies at antall søkekurs har vært stabilt jamfør studieporteføljen og at etterspørselen
etter EndNote og referansebruk, isolert sett, er økende. Vi opplever at referansemalene APA 6th og
Harvard brukes flittig og at fagansatte vi er i kontakt med, er opptatt av at studentene får en god
innføring i referansebruk i tillegg til kildesøk.

Generell kommentar:
Totalt hadde UB 4 641 deltakere på ulike tilbud innen informasjonskompetanse i 2017. Av disse kom
4 529 deltakere fra egen institusjon.
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Sammendrag
Skriv her.

Saksframstilling
Bakgrunn

Drøfting

Vurdering

Vedlegg:
Skriv her
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FORSINKET SENSUR 2017
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
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Sammendrag
Saken ble lagt fram for Læringsmiljøutvalget 15.02.2018. Utvalget tok saken til etterretning og bad
fakultetene vurdere tiltak for å redusere antall eksamener med forsinket sensur.

Saksframstilling
Bakgrunn
Forsinket sensur har vært en utfordring i UH-sektoren i lang tid. Vedlagt følger en oversikt over
forsinket sensur for 2017 for Nord universitet fordelt på fakultet samt forslag til tiltak.
Aktuelt regelverk:
UH-loven § 3-9 (4) Eksamen og sensur
Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid.
Styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan i midlertidig forskrift etter sjuende ledd
fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig
for å avvikle sensuren på tre uker. Styret selv kan i forskrift etter sjuende ledd fastsette lengre frist for
avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeider.
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 10-3 (3) Sensur
Sensuren skal kunngjøres senest tre uker etter eksamen dersom ikke styret i midlertidig forskrift har
vedtatt annen sensurfrist i medhold av lov om universiteter og høgskoler § 3-9 (4).
§ 10-3 (4)
Følgende sensurfrister gjelder for masteroppgaver og lignende avhandlinger:
a) For bacheloroppgaver og kandidatoppgaver av minst 20 studiepoengs omfang skal sensur
kunngjøres innen fire uker fra innleveringsfristen,
b) For masteroppgaver skal sensur kunngjøres innen seks uker fra innleveringsfristen.

Tolkning av sensurfrist
UH-loven fastslår at sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det
nødvendig å bruke mer tid. Dette er institusjonens frist for å publisere sensuren og inkluderer alle
enkeltprosessene som til sammen må gjennomføres før sensuren blir publisert. Loven presiserer ikke
om fristen gjelder virkedager eller kalenderdager. Kunnskapsdepartementet har uttalt seg om dette
ved flere anledninger.
Kunnskapsdepartementet skriver til Khrono at det ikke er gitt noen instruks til universiteter og
høyskoler, men at det for fristberegning er forvaltningsforskriften §41 som gjelder:
«Dersom saksbehandlingsfristen løper ut på en lørdag, helligdag eller dag som etter lovgivningen er
likestilt med helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag.»
«Fristen på tre uker er satt av hensyn til studentene, jf. Ot. prp. nr. 62 (1988-1989), hvor det
fremkommer følgende: "Selv om det nok kan være problemer i enkelte fag å gjennomføre sensuren
innen denne fristen, mener man at bestemmelsen er så viktig av hensyn til studentene at det er
forsvarlig å fastsette en slik bestemmelse."»
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«Departementet har tidligere uttalt at unntak for den enkelte eksamen kan bare gis i enkeltstående,
uforutsette krisesituasjoner. Bestemmelsen gir ikke hjemmel til en permanent endring av
sensurfristen til 15 virkedager.»
Se lenker under der departementet har uttalt seg om dette:
http://www.khrono.no/campus/2015/04/sensurfrist
http://khrono.no/fakta/om-sensurfrist-pa-tre-uker
En sjekkerunde viser at det er ulik praksis ved universitetene, selv med utgangspunkt i samme
lovgivning.
NTNU (fra nettsiden: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Sensurfrist)
 Sensurfristen er 3 uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid.
 For masteroppgaven/hovedoppgaven er sensurfristen 3 måneder.
Helligdager eller sykdom
 Dersom bevegelige helligdager kommer i sensurperioden, forlenges sensurfristen med
tilsvarende antall dager.
 Dersom jule- og nyttårshelgen kommer i sensurperioden, forlenges sensurfristen med 10
dager.
 Ved sykdom hos sensor (intern og ekstern) kan sensurfristen etter søknad forlenges.
Universitetet i Bergen
I Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved universitet i Bergen står det følgende i §7-2-1
Sensurfrist
(1) Når helligdag faller på en ukedag, forlenges sensurfristen tilsvarende.
(2) Dersom sensuren er forsinket i forhold til den lovbestemte fristen på tre uker etter UH-loven
§3-9 (4) eller den datoen som er gjort kjent for studentene, skal dette kunngjøres med
opplysning om ny dato for sensur.
Universitetet i Oslo
I Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo står det følgende i §6:
Du får eksamensresultatet i Studentweb seinast tre veker etter eksamen, åtte veker for
masteroppgåver.
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
I Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet i §42:
Sensuren skal foreligge innen tre uker med mindre styret selv har fastsatt en lengre frist. For større
arbeider på høgere grad, slik som selvstendige arbeider normert til 20 studiepoeng eller mer, kan det
settes en frist for sensur på seks uker. De samme fristene gjelder ved klage på karakterfastsetting.
Fristen løper fra den dato klagen er journalført.

Årsaker til forsinket sensur
Årsaker til at sensuren blir forsinket kan være sammensatt og oppstå i flere ledd.
 Det kan ta flere dager før sensorene mottar besvarelser som er sendt pr post
 Sykdom hos sensorene
 Sensorene har mange og omfattende besvarelser som skal sensureres
 Helligdager (f.eks. jul/nyttår/påske) inngår i sensurfristen
 Eksamenskontoret får sensuren etter arbeidstid samme dag som fristen går ut
(dvs at sensuren blir registrert og offentliggjort dagen etter at fristen gikk ut)
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Det gis normalt ikke forlenget sensurfrist uten at det grunngis i sykdom eller annen tungtveiende
årsak. Tungtveiende årsaker kan f.eks. være uforutsette hendelser og feil med forsendelse av
besvarelsene.

Varsling av studenter
Ved forsinket sensur blir det lagt ut informasjon i Studentweb, og i noen tilfeller sendes det sms til
studentene. Eksamenskontoret er ofte ikke kjent med at sensuren blir forsinket før samme dag som
sensurfristen går ut.

Mulige tiltak for å redusere antall eksamener med forsinket sensur






Sensorveiledning
Digital eksamen
Flere sensorkommisjoner på omfattende eksamener med mange kandidater
Vurdere forsendelsesmåte
Vurdere gebyr

Sensorveiledning
Ifølge Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet §10-3 (2) skal det utarbeides
sensorveiledning for alle eksamener. Sensorveiledningen skal være tilgjengelig for sensorene i
forbindelse med sensur. Gode sensorveiledninger vil bidra til kvalitetssikring og effektivisering av
sensurarbeidet både ved ordinær- og klagesensur.

Digital eksamen
Ved digital eksamen får sensorene tilgang til eksamensbesvarelsene umiddelbart etter at eksamen er
avsluttet. Vi unngår forsinkelse pga at besvarelsene blir liggende til påfølgende dag før de blir sendt
og sen postgang.
Den nye løsningen med at sensorene kan registrere karakterene direkte i Inspera eller Fagpersonweb
(for eksamener som ikke avvikles i Inspera) vil effektivisere registreringsarbeidet. Karakterene
overføres direkte fra verktøyet til FS. Sensorene slipper å sende/skanne karakterlister til
eksamenskontoret og eksamenskontoret slipper å registrere karakterene.
I 2017 ble det avviklet totalt 759 digitale eksamener. Av disse var 165 skriftlige skoleeksamener.
Tilnærmet 100 % av alle skriftlige hjemmeeksamener og oppgaver ble avviklet i Inspera (og noen få i
Fronter) høsten 2017. Målet er å øke antall digital skriftlige skoleeksamener i 2018.

Flere sensorkommisjoner
Ved eksamener som er omfattende og med mange eksamenskandidater kan det by på problemer for
sensorene å få sensuren ferdig innen sensurfristen. En mulig løsning kan være å oppnevne flere
sensorkommisjoner der dette er nødvendig for å overholde fristen.

Vurdere forsendelsesmåte
Det kan ta fra et par dager til en uke før sensor mottar besvarelser som er sendt pr post. For å spare
noe tid her kan det vurderes bruk av dyrere, men raskere postsending. Etter hvert som stadig flere
skriftlige skoleeksamener blir avviklet digitalt, vil antall utsendinger avta.

Vurdere gebyr
Flere andre universitet har innført gebyr for forsinket sensur. Dette har gjort at det har blitt et større
fokus på problemet og at det har blitt færre forsinkelser. Gebyret har gjerne blitt trukket fra
påfølgende års budsjett fra det fakultet/avdeling som har hatt forsinket sensur. Noen av
universitetene har brukt disse pengene til studiekvalitetsfremmende tiltak.
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Vedlegg:
Rapport forsinket sensur 2015
Rapport forsinket sensur 2017
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OVERSIKT OVER SENSUR 2015 – TRØNDELAG
Avdeling helse
Antall vurderinger totalt
Antall vurderinger i tide

VÅR 2015
79
73

HØST 2015
52
47

Antall vurderinger for sene

6 (7,6%)

5 (9,6%)

Antall vurderinger for sene > 1 uke

2

1

Antall kandidater i tide

1790

1123

Antall kandidater for sene

25 (1,4%)

83 (6,9%)

Antall kandidater for sene > 1 uke

2

10

Antall vurderinger totalt
Antall vurderinger i tide

VÅR 2015
168
147

HØST 2015
155
143

Antall vurderinger for sene

21 (12,5%)

12 (7,7%)

Antall vurderinger for sene > 1 uke

3

0

Antall kandidater i tide

2082

2368

Antall kandidater for sene

343 (14,2%)

244 (9,4%)

Antall kandidater for sene > 1 uke

50

0

Antall vurderinger totalt
Antall vurderinger i tide

VÅR 2015
145
117

HØST 2015
117
86

Antall vurderinger for sene

28 (19,3%)

31 (26,5%)

Antall vurderinger for sene > 1 uke

10

7

Antall kandidater i tide

2615

2291

Antall kandidater for sene

639 (19,6%)

917 (28,6%)

Antall kandidater for sene > 1 uke

197

147

Avdeling lærer

Avdeling NSN
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Avdeling trafikk
Antall vurderinger totalt

VÅR 2015
27

HØST 2015
22

Antall vurderinger i tide

23

20

Antall vurderinger for sene

4 (14,8%)

2 (9,1%)

Antall vurderinger for sene > 1 uke

1

0

Antall kandidater i tide

1007

427

Antall kandidater for sene

40 (3,8%)

67 (13,6%)

Antall kandidater for sene > 1 uke

97

0

Antall vurderinger totalt
Antall vurderinger i tide

VÅR 2015
242
158 (65%)

HØST 2015
199
141 (71%)

Antall vurderinger for sene

84 (35%)

58 (29%)

Antall vurderinger for sen mer enn 1 uke

37 (15%)

32 (16%)

Antall vurderinger for sen mindre enn 1 uke

47 (19%)

26 (13%)

Antall kandidater totalt

5693

5066

Antall kandidater i tide

4228 (74%)

4368 (86%)

Antall kandidater for sene

1465 (26%)

698 (14%)

Antall kandidater for sen mer enn 1 uke

486 (9%)

212 (4%)

Antall kandidater for sen mindre enn 1 uke

979 (17%)

486 (10%)

OVERSIKT OVER SENSUR 2015 – NORDLAND
HHB

5/18 Forsinket sensur 2017 - 16/02175-7 Forsinket sensur 2017 : Rapport forsinket sensur 2015

FSV
Antall vurderinger totalt
Antall vurderinger i tide

VÅR 2015
139
114 (71%)

HØST 2015
118
92 (78%)

Antall vurderinger for sene

25 (18%)

26 (22%)

Antall vurderinger for sen mer enn 1 uke

7 (5%)

11(9%)

Antall vurderinger for sen mindre enn 1 uke

18 (13%)

15 (13%)

Antall kandidater totalt

3277

2957

Antall kandidater i tide

2401 (73%)

2269 (77%)

Antall kandidater for sene

439 (13%)

688 (23%)

Antall kandidater for sen mer enn 1 uke

17 (<1%)

37 (1%)

Antall kandidater for sen mindre enn 1 uke

422 (13%)

651 (22%)

Antall vurderinger totalt
Antall vurderinger i tide

VÅR 2015
90
74 (70%)

HØST 2015
81
54 (67%)

Antall vurderinger for sene

16 (18%)

27 (33%)

Antall vurderinger for sen mer enn 1 uke

8 (9%)

13 (16%)

Antall vurderinger for sen mindre enn 1 uke

8 (9%)

14 (17%)

Antall kandidater totalt

1215

1521

Antall kandidater i tide

1033 (85%)

860 (57%)

Antall kandidater for sene

91 (7%)

661 (43%)

Antall kandidater for sen mer enn 1 uke

67 (6%)

305(20%)

Antall kandidater for sen mindre enn 1 uke

24 (2%)

356 (23%)

FBA
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PHS
Antall vurderinger totalt
Antall vurderinger i tide

VÅR 2015
490
291 (60%)

HØST 2015
390
272 (70%)

Antall vurderinger for sene

199 (40%)

118 (30%)

Antall vurderinger for sen mer enn 1 uke

115 (23%)

71 (18%)

Antall vurderinger for sen mindre enn 1 uke

84 (17%)

47 (12%)

Antall kandidater totalt

8455

4694

Antall kandidater i tide

6706 (79%)

3509 (75%)

Antall kandidater for sene

1749 (21%)

1185 (25%)

Antall kandidater for sen mer enn 1 uke

726 (9%)

511 (11%)

Antall kandidater for sen mindre enn 1 uke

1023(12%)

674 (14%)
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06.02.18

FORSINKET SENSUR 2017

NORD alle fakultet
Antall vurderinger totalt
Antall vurderinger i tide

2017
1020
750

Antall i %
100 %
74 %

Antall vurderinger for sene

270

26 %

Antall vurderinger for sene > 1 uke

86

8%

Antall mangler sensur

22

2%

Antall kandidater

19615

100 %

Antall kandidater i tide

14515

74 %

Antall kandidater for sene

5100

26 %

Antall kandidater for sene > 1 uke

1437

7%

Antall vurderinger totalt
Antall vurderinger i tide

2017
120
89

Antall i %
100 %
74 %

Antall vurderinger for sene

31

26 %

Antall vurderinger for sene > 1 uke

13

11 %

Antall mangler sensur

2

2%

Antall kandidater

2867

100 %

Antall kandidater i tide

2105

73 %

Antall kandidater for sene

762

27 %

Antall kandidater for sene > 1 uke

326

11 %

FBA
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06.02.18

FLU
Antall vurderinger totalt

2017
353

Antall i %
100 %

Antall vurderinger i tide

259

73 %

Antall vurderinger for sene

94

27 %

Antall vurderinger for sene > 1 uke

31

9%

Antall mangler sensur

9

3%

Antall kandidater

3903

100 %

Antall kandidater i tide

3016

77 %

Antall kandidater for sene

887

23 %

Antall kandidater for sene > 1 uke

161

4%

Antall vurderinger totalt
Antall vurderinger i tide

2017
122
89

Antall i %
100 %
73 %

Antall vurderinger for sene

33

27 %

Antall vurderinger for sen mer enn 1 uke

11

9%

Antall mangler sensur

5

4%

Antall kandidater totalt

2925

100 %

Antall kandidater i tide

2300

79 %

Antall kandidater for sene

625

21 %

Antall kandidater for sen mer enn 1 uke

310

11 %

FSH
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06.02.18

FSV
Antall vurderinger totalt
Antall vurderinger i tide

2017
169
121

Antall i %
100 %
72 %

Antall vurderinger for sene

48

28 %

Antall vurderinger for sen mer enn 1 uke

15

9%

Antall mangler sensur

2

1%

Antall kandidater totalt

3956

100 %

Antall kandidater i tide

2762

70 %

Antall kandidater for sene

1194

30 %

Antall kandidater for sen mer enn 1 uke

413

10 %

Antall vurderinger totalt
Antall vurderinger i tide

2017
256
192

Antall i %
100 %
75 %

Antall vurderinger for sene

64

25 %

Antall vurderinger for sen mer enn 1 uke

16

6%

Antall mangler sensur

4

2%

Antall kandidater totalt

5964

100 %

Antall kandidater i tide

4332

73 %

Antall kandidater for sene

1632

27 %

Antall kandidater for sen mer enn 1 uke

227

4%

HHN
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REFERATER FRA LOKALE UTDANNINGSUTVALG
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar vedlagte referater fra lokale utdanningsutvalg HHN og FLU til
orientering.

Vedlegg:
Referat møte 5-17 UU-HHN
Referat møte 6-17 UU-HHN
Referat møte 7-17 UU-HHN
Referat møte 8-17 UU-HHN
FLU UU referat

6/18 Referater fra lokale utdanningsutvalg - 16/02152-17 Referater fra lokale utdanningsutvalg : Referat møte 5-17 UU-HHN

MØTEREFERAT
Utvalg: Lokalt utdanningsutvalg ved Handelshøgskolen
Møte nr: 5/2017
Møtested: Kollegierommet A208
Dato: 8.9.2017

Til stede:
Navn
Levi Gårseth-Nesbakk
Rikke Mo Veie
Frode Soelberg
Thomas Leirvik
Nina K. Fromreide
Anneke S. Leenheer
Torstein Gustavsen
Jan Gunnar Jenssen
Christian August Buchholdt
Ellen Sirnes (adm.)

Funksjon
Leder UU-HHN, prodekan utdanning
Leder trafikkutdanning
Leder MBA
SPA Bachelor i økonomi og ledelse
SPA Årsstudium deltid
Studiestedskoordinator Mo i Rana
Studiestedskoordinator Steinkjer
Student
Student
Sekretær

Forfall:
Navn
Elena Dybtsyna
Rolf Asle Hagerupsen
Øyvind Hansen
Roberto Rivas Hermann
June Borge Doornich

Saksliste:
42/2017 Vedtakssak:
43/2017 Vedtakssak:
44/2017 Vedtakssak:
45/2017 Vedtakssak:
46/2017 Vedtakssak:
47/2017 Vedtakssak:
48/2017 Vedtakssak:
49/2017 Vedtakssak:
50/2017 Orienteringssak:
51/2017 Orienteringssak:
52/2017

Funksjon
SPA MSc in Energy Management
SPA Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse
SPA IKT-studier
SPA Årsstudium i maritim økonomi og ledelse
SPA MSc in Business

Godkjenning av innkalling og referat
Møteplan høsten 2017
Emnebeskrivelse REG2004 Praktisk regnskapsføring
Studiekvalitetsrapport Handelshøgskolen 2016/17
Søknad om reakkreditering – Årsstudium i økonomi og ledelse
Søknad om reakkreditering – Bachelor i økonomi og ledelse
Søknad om reakkreditering – Bachelor i regnskap
Opprettelse av nytt program - Trafikkulykkesundersøkelser
Rapport etter tilsyn med undervisning etter utrykningsforskriften
Sluttevaluering vår 2017
Eventuelt – Orientering fra sentralt UU
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42/2017

Vedtakssak: Godkjenning av innkalling og referat

Referat fra møtet 19. mai 2017 finnes vedlagt saken.
Vvedtak
Referat fra møtet 19. mai og innkalling til møte 7. september godkjennes.
43/2017

Vedtakssak: Møteplan høsten 2017

Møteplan
8. september
• Studiekvalitetsrapport HHN 2017/2018
• Søknad om reakkreditering av Årsstudium i økonomi og ledelse
• Søknad om reakkreditering av Bachelor i økonomi og ledelse
• Søknad om reakkreditering av Bachelor i regnskap
3. oktober
• Ny Studieplan for Master i beredskap og kriseledelse
• Ny studieplan for Bachelor i informasjonssystemer
• Studieplan for Master i regnskap og revisjon
• Endelig studieportefølje HHN 2018/2019
20. oktober
• Ny studieplan MSc in Business
• Ny studieplan MSc in Energy Management
• Ny studieplan MBA-program
• Søknad om akkreditering Master i regnskap og revisjon
• Søknad om reakkreditering av Master i beredskap og kriseledelse
• Søknad om reakkreditering av Bachelor i informasjonssystemer
10. november
• Studieplanarbeid; mindre endringer i øvrige program
Mulige justeringer kan forekomme. Endelige datoer sendes ved møteinnkalling.
Vedtak
Møteplan for høsten 2017 vedtas med 4 møter, som beskrevet i saksframlegg.
44/2017 Vedtakssak:

Emnebeskrivelse REG2004 Praktisk regnskapsføring

Eksamensformen foreslås endret ved at muntlig presentasjon fjernes, og vurderingsformen
blir da:
Arbeidskrav - inkludert muntlig presentasjon av foreløpig utkast til innleveringsoppgaven)
(bestått ikke bestått)
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Skriftlig innleveringsoppgave (karaktergivende A-F)
Dette stemmer overens med tidligere godkjent vurdering, og beskrivelsen som nå er på nett.
Vedtak
Emnebeskrivelsen for REG2004 Praktisk regnskapsføring godkjennes.
45/2017 Vedtakssak: Studiekvalitetsrapport Handelshøgskolen 2016/17
Utvalget diskuterte utfordringen ved å tilby like studieprogram ved flere studiesteder, blant
annet illustrert ved ulik score på Studiebarometeret ved samme program, men ulike
studiesteder. Problematikken, og hvordan HHN arbeider med den, bør belyses i rapporten før
den sendes videre.
Vedtak
Rapporten godkjennes med merknader framkommet i møtet. Merknader inkluderes i
rapporten før den sendes til Utdanning- og studieavdelingen.
46/2017 Vedtakssak: Søknad om reakkreditering – Årsstudium i økonomi og ledelse
Vvedtak
Utdanningsutvalget ber dekan godkjenne reakkrediteringssøknaden for Årsstudium i økonomi
og ledelse.

47/2017 Vedtakssak:

Søknad om reakkreditering – Bachelor i økonomi og ledelse

Vedtak
Utdanningsutvalget ber dekan godkjenne reakkrediteringssøknaden for Bachelor i økonomi
og ledelse.

48/2017 Vedtakssak:

Søknad om reakkreditering – Bachelor i regnskap

Vedtak
Utdanningsutvalget ber dekan godkjenne reakkrediteringssøknaden for Bachelor i regnskap.
49/2017 Vedtakssak:

Opprettelse av nytt program – Ulykkesundersøkelser

Læringsutbyttet i programmet ble gjennomgått, og utvalget hadde følgende kommentarer:
Ferdigheter; siste punkt er noe vanskelig å måle og «Sette egne ord på» bør derfor endres til å
«Kunne reflektere og beskrive». Fagmiljøet må se på om det kun skal gjelde egne eller også
andre. Punkt to under kunnskap må flyttes til ferdigheter. Punktet under «generell
kompetanse» flyttes til ferdighet. Under generell kompetanse legges følgende punkt til: «Har
kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger». Utvalget ber om at «objektivt»
byttes ut med «etterprøvbar/etterprøvbarhet» eller noe tilvarende.
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Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler dekan å godkjenne opprettelse av nytt studieprogram
Ulykkesundersøkelser.

50/2017 Orienteringssak:

Rapport etter tilsyn med undervisning etter utrykningsforskriften

Det ble orientert om rapporten og tilsvaret som er gitt i etterkant av denne. Det var ingen
kritiske avvik som ble avdekket.
Vedtak
Saken tas til orientering
51/2017 Orienteringssak:

Sluttevaluering vår 2017

Det ble orientert om sluttevaluering gjennomført våren 2017. Det settes opp en egen sak om
evalueringssystemet ved HHN straks sentralt UU har lagt føringer fra sentralt hold.
Vedtak
Saken tas til orientering.

52/2017 Eventuelt

Orientering fra sentralt UU

Utvalget behandlet Høringsuttalelse - om å innføre forbud mot å bruke plagg som helt eller
delvis dekker ansikt i barnehager og Utdanningsinstitusjoner. Utvalget gikk inn for et
alternativ som åpnet for at institusjonene selv kan legge føringene, og ikke et felles lovforslag
med forbud.
Evalueringssystem var oppe til behandling. Dette ble sendt tilbake til arbeidsgruppen og skal
opp til ny behandling på neste møte. Utarbeidede retningslinjer var for fleksible, og la opp til
mulighet for store forskjeller mellom fakultetene.
Det ble vedtatt retningslinjer for reakkreditering av studieprogram.
Sensorveiledning skal utarbeides i alle emner. Her er det fortsatt mange som ikke leverer.
Sensurveiledningen må seinest være på plass på eksamensdagen.
Vedtak
Saken tas til orientering.
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MØTEREFERAT
Utvalg: Lokalt utdanningsutvalg ved Handelshøgskolen
Møte nr: 6/2017
Møtested: Kollegierommet A208
Dato: 2.10.2017

Til stede:
Navn
Levi Gårseth-Nesbakk
Rikke Mo Veie
Frode Soelberg
Øyvind Hansen
June Borge Doornich
Elena Dybtsyna
Thomas Leirvik
Nina K. Fromreide
Anneke S. Leenheer
Torstein Gustavsen
Christian August Buchholdt
Ellen Sirnes (adm.)

Funksjon
Leder UU-HHN, prodekan utdanning
Leder trafikkutdanning
Leder MBA
SPA IKT-studier
SPA MSc in Business
SPA MSc in Energy Management
SPA Bachelor i økonomi og ledelse
SPA Årsstudium deltid
Studiestedskoordinator Mo i Rana
Studiestedskoordinator Steinkjer
Student
Student (vara)
Sekretær

Forfall:
Navn
Rolf Asle Hagerupsen
Roberto Rivas Hermann
Jan Gunnar Jenssen

Saksliste:
53/2017 Vedtakssak:
54/2017 Vedtakssak:
55/2017 Vedtakssak:
56/2017 Vedtakssak:
57/2017 Vedtakssak:
58/2017 Vedtakssak:
59/2017 Orienteringssak:
60/2017 Orienteringssak:
61/2017 Orienteringssak:
62/2017 Eventuelt

Funksjon
SPA Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse
SPA Årsstudium i maritim økonomi og ledelse
Student

Godkjenning av innkalling og referat
Endring opptaksreglement erfaringsbasert master ved HHN
Innføring av masteroppgave i artikkelformat
Opprettelse av profilering i finansiell økonomi
Studieplan Bachelor i digital organisasjon og økonomi
Opprettelse av ny Master i regnskap og revisjon
Endelig studieportefølje Handelshøgskolen 2018/19
Innføring av Emneplanlegging på Nett (EpN) i studieplanarbeid
Innstramming av studenters egenbetaling
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53/2017

Vedtakssak: Godkjenning av innkalling og referat

Referat fra møtet 8. september 2017 finnes vedlagt saken.
Vedtak
Referat fra møtet 8. september og innkallingen til møtet 2. oktober godkjennes.
54/2017
Vedtakssak: Opptaksreglement erfaringsbaserte mastergrader
I foreslått reglement holdes MBA i teknologiledelse utenfor endringer om at
arbeidserfaringen kan være før fullført grunnutdanning. Dette må justeres før reglementet
publiseres.
Vedtak
Nytt opptaksreglement for erfaringsbaserte mastergrader ved HHN godkjennes.

55/2017 Vedtakssak:

Innføring av masteroppgave i artikkelformat

Utvalget diskuterte lengden av kappen ved bruk av artikkelformat. De kvantitative oppgavene
i monologform vil normalt være kortere enn de kvantitative. Det samme vil gjelde for
oppgaver på artikkelformat. En måte å angi omfanget er i antall sider, en annen form er å
begrense arbeidet med datainnsamling- og behandling.
Muligheten for veiledere å godkjenne valg av format må inn.
Artikkelen(e) bør vektes 70% og kappen 30 %. Dersom artikkelform velges, må det skrives
kontrakt mellom veileder og student, der student normalt gis førsteforfatterskap og veileder
medforfatterskap.
Vedtak
Masteroppgaver ved HHN skal kunne skrives enten som monografi eller som artikkelbasert
oppgave. Veileder skal godkjenne valg av format. Leder for utvalget gis fullmakt til å
godkjenne en revidert utgave av masteroppgaveveiledningene.
56/2017 Vedtakssak: Opprettelse av profilering i finansiell økonomi
Emnebeskrivelsene ble gjennomgått. Finans 1 og ll fjernes fra emnenavnene. Finans 1: Siste
punkt på Kunnskap bør omformuleres, nivået må presiseres.
Vedtak
Det opprettes en ny profil Finansiell økonomi på Bachelor i økonomi og ledelse, studiested
Bodø. Profilen tilbys fra høsten 2018, forutsatt tilgjengelig fagressurser. Leder for
utdanningsutvalget gis fullmakt til en endelig godkjenning av emnebeskrivelsene til Derivater
og alternative investeringer og Renteinstrumenter etter en justering av
læringsutbyttebeskrivelsene.

57/2017 Vedtakssak: Studieplan Bachelor i digital organisasjon og økonomi
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Det er ikke nok ressurser per i dag for å kunne tilby programmet slik det foreslås. Det er
minimum 5 emner som må dekkes opp. Utvalget kommenterte muligheten for utveksling, som
foreslås enten i 4. eller 5. semester. Dette må formaliseres.
Koblingen mot praksis er noe manglende i ny modell, men
bacheloroppgaven/bachelorprosjekt legger opp til samarbeid med bedrifter. Det er også
mulighet for en kobling mot praksis i valgemnene.
NRØA-emnene er lite ivaretatt i programbeskrivelsen, og må innarbeides.
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner studiemodell og nytt navn for Bachelor i digital organisasjon
og økonomi. Program- og emnebeskrivelser justeres etter universitetets veileder før ny
behandling ved reakkrediteringssøknad. Dekan bes ta stilling til økt behov for
undervisningsressurser, og om dette legger begrensninger for muligheten for å tilby
programmet.

58/2017 Vedtakssak: Opprettelse av ny Master i regnskap og revisjon
Til neste møtet skal det tydelig framgå hva vurderingsformene i de ulike emnene er, da
spesielt arbeidskrav/obligatorisk arbeid.
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner program- og emnebeskrivelse for ny Master i regnskap og
revisjon.
59/2017 Orienteringssak: Endelig studieportefølje Handelshøgskolen 2018/2019
Vedtak
Saken tas til orientering
60/2017 Orienteringssak:

Innføring av Emneplanlegging på Nett (EpN) i studieplanarbeid

I studieplanarbeidet ved Nord universitet gjøres mye manuelt, og dermed med større fare for
feil og unødig ressursbruk. Universitetet innfører derfor Emneplanlegging på Nett (EpN) som
et verktøy i dette arbeidet. Med EpN kan hver enkelt emneansvarlig, i et gitt tidsrom, få
tilgang til å redigere emnebeskrivelsen. Endringer må fortsatt godkjennes av
utdanningsutvalget/dekan, men arbeidsflyten forenkles.
Systemet er planlagt innført allerede høsten 2017 for Handelshøgskolen.
Vedtak
Saken tas til orientering
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61/2017 Orienteringssak:

Innstramming av studenters egenbetaling

Det ble orientert om brev fra departementet angående egenbetaling ved studieturer etc.
Vedtak
Saken tas til orientering

62/2017 Eventuelt – Orientering om seminar om studiekvalitet i Mosjøen
Det ble orientert om at Nokut i nær fremtid kommer til å ha et tilsyn på praksis i utdanning.
Her må de samme kravene følges som ordinær undervisning. I tillegg kommer det et tilsyn på
masterstudier, at disse etterfølger alle krav og forskrifter.
Vedtak
Saken tas til orientering
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MØTEREFERAT
Utvalg: Lokalt utdanningsutvalg ved Handelshøgskolen
Møte nr: 7/2017
Møtested: Kollegierommet A208
Dato: 20.10.2017

Til stede:
Navn
Levi Gårseth-Nesbakk
Rikke Mo Veie
Øyvind Hansen
June Borge Doornich
Thomas Leirvik
Anneke S. Leenheer
Jan Gunnar Jenssen
Ellen Sirnes (adm.)

Funksjon
Leder UU-HHN, prodekan utdanning
Leder trafikkutdanning
SPA IKT-studier
SPA MSc in Business
SPA Bachelor i økonomi og ledelse
Studiestedskoordinator Mo i Rana
Student
Sekretær

Forfall:
Navn
Roberto Rivas Hermann
Torstein Gustavsen
Frode Soelberg
Nina K. Fromreide
Elena Dybtsyna
Christian August Buchholdt

Funksjon
SPA Årsstudium i maritim økonomi og ledelse
Studiestedskoordinator Steinkjer
Leder MBA
SPA Årsstudium deltid
SPA MSc in Energy Management
Student

Innhold
63/2017 Vedtakssak: Godkjenning av innkalling og referat .................................................. 2
64/2017 Vedtakssak: Søknad om reakkreditering – Bachelor i digital økonomi og
organisasjon ............................................................................................................................ 2
65/2017 Vedtakssak: Studieplanarbeid - MSc in Business .................................................... 2
66/2017 Vedtakssak: Studieplanarbeid – Master i beredskap og kriseledelse ....................... 3
67/2017 Vedtakssak: Søknad om akkreditering – Master i regnskap og revisjon ................. 3
68/2017 Orienteringssak – NRØA-møte ................................................................................ 3
69/2017 Orienteringssak – Universitetspedagogikk .............................................................. 3
70/2017 Ny emnebeskrivelse EK228E Service og innovasjon .............................................. 3
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63/2017 Vedtakssak: Godkjenning av innkalling og referat
Kun 6 av utvalget 14 medlemmer var til stede på møtet. Utvalget er da ikke vedtaksdyktige, men
gjennomføres likevel, og sendes ut til postbehandling til medlemmene som hadde frafall.
Referat fra møtet 2. oktober 2017 finnes vedlagt saken.
Vedtak
Referat fra møtet 2. oktober og innkallingen til møtet 20. oktober godkjennes.

64/2017 Vedtakssak: Søknad om reakkreditering – Bachelor i digital
økonomi og organisasjon
Det har vært noen endringer i modellen fra forrige UU-møte, der programmeringsemnet som var
planlagt i andre semester fjernes, og Digital markedskommunikasjon (Digitalisering i samfunnet
vurderes som nytt navn) er lagt inn i stedet. Etikk er også byttet ut og etikkperspektivet på
teknologien må dermed ivaretas i andre emner. Tilsvarende må noen mindre justeringer gjøres på
flere emner. Studieprogrambeskrivelsen må også justeres noe.
På utveksling må konkrete avtales legges inn. Fjerde semester er godt egnet til utveksling. En
mulighet er å se på eksisterende avtaler på Bachelor i økonomi og ledelse.
Vedtak
Utdanningsutvalget anmoder dekan om å godkjenne reakkrediteringssøknaden for Bachelor i digital
økonomi og organisasjon med mindre justeringer godkjent direkte av dekan, under forutsetning av at
undervisningsressursene avklares i god tid før oppstart.

65/2017 Vedtakssak: Studieplanarbeid - MSc in Business
Innovasjon og endringsprosesser blir korrekt navn på Endringsledelse (vedlagt med navnet
Innovasjon og forretningsutvikling i emnebeskrivelsen).
Strategisk analyse er et tredelt emne, med samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og strategi.
Strategisk analyse er et definert tverrfaglig fagområde.
Forkunnskapene til Forskningsmetode og Innovasjon og endringsprosesser ble diskutert. Dersom
disse skal endres, behandles dette som egen sak senere.
Vedtak
• Utdanningsutvalget anmoder dekan om å godkjenne ny studiemodell for MSc in Business.
Nye emner i modellen godkjennes.
• Innovasjon og endringsprosesser blir korrekt navn på Endringsledelse (vedlagt med navnet
Innovasjon og forretningsutvikling i emnebeskrivelsen).
•

Emnene skal hete Forskningsmetode og Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse (og ikke navn
gitt i emnebeskrivelser).
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66/2017 Vedtakssak: Studieplanarbeid – Master i beredskap og
kriseledelse
Vedtak
Ny studieplan for Master i beredskap og kriseledelse godkjennes. Utvalget anmoder dekan om å
behandle søknad for reakkreditering når denne foreligger.

67/2017 Vedtakssak: Søknad om akkreditering – Master i regnskap og
revisjon
Høringsfrist for NoU er i begynnelsen av desember, og det forventes at retningslinjene vedtas.
Programmet retter seg også mot studenter i jobb, og emnene må derfor være samlingsbasert (som
minimum de som kreves for å bli autorisert revisor).
Vedtak
Utdanningsutvalget anmoder dekan om å godkjenne akkrediteringssøknaden for Master i regnskap
og revisjon.

68/2017 Orienteringssak – NRØA-møte
NRØA signaliserer at det settes i gang en revidering av retningslinjene for Bachelor i økonomi i og
ledelse. Det forventes at nye retningslinjer er klar høsten 2018 og at disse er mindre stenge enn
dagens.
Vedtak
Saken tas til orientering

69/2017 Orienteringssak – Universitetspedagogikk

Det skal innføres meritterende foreleser. Universitetet har tidligere hatt et grunnkurs i
universitetspedagogikk. Det forslås at det videreføres et slikt kurs, og at det også lages en kortversjon
av dette, for de som ikke er ansatt i hovedstilling ved Nord.
Vedtak
Saken tas til orientering

70/2017 Ny emnebeskrivelse EK228E Service og innovasjon
Innhold og læringsutbytte på emnet er juster i henhold til ny mal.

Vedtak
Utvalget delegerer til prodekan for utdanning å godkjenne emneebeskrivelsen og ber om at den
orienteres om til neste møte.
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MØTEREFERAT
Utvalg: Lokalt utdanningsutvalg ved Handelshøgskolen
Møte nr: 8/2017
Møtested: Nordavind NVU135
Dato: 23.11.2017
Til stede:
Navn
Levi Gårseth-Nesbakk
Rikke Mo Veie
Thomas Leirvik
Frode Soelberg
Elena Dybtsyna
Nina K. Fromreide
Anneke S. Leenheer
Jan Gunnar Jenssen
Christian August Buchholdt
Ellen Sirnes (adm.)

Funksjon
Leder UU-HHN, prodekan utdanning
Leder trafikkutdanning
SPA Bachelor i økonomi og ledelse
Leder MBA
SPA MSc in Energy Management
SPA Årsstudium deltid
Studiestedskoordinator Mo i Rana
Student (tilstede til kl 09.00)
Student
Sekretær

Forfall:
Navn
Roberto Rivas Hermann
Torstein Gustavsen
June Borge Doornich
Øyvind Hansen

Funksjon
SPA Årsstudium i maritim økonomi og ledelse
Studiestedskoordinator Steinkjer
SPA MSc in Business
SPA IKT-studier

Innhold
71/2017 Vedtakssak: Godkjenning av innkalling og referat .................................................. 2
72/2017 Vedtakssak: Studieplanarbeid Bachelor i økonomi og ledelse, Bachelor i regnskap,
Bachelor i eiendomsmegling, Årsstudium i økonomi og ledelse og Økonomi,
Markedsføring og ledelse, deltid ............................................................................................ 2
73/2017 Vedtakssak: Studieplanarbeid - MSc in Business .................................................... 2
74/2017 Vedtakssak: Studieplanarbeid – MSc in Energy Management: International
Governance and Business....................................................................................................... 2
75/2017 Vedtakssak: Studieplanarbeid MBA ........................................................................ 3
76/2017 Vedtakssak: Studieplanarbeid Trafikkstudier .......................................................... 3
77/2017 Vedtakssak: Endring opptakskrav - Trafikkstudier................................................. 3
78/2017 Orienteringssak: Midtveisevaluering høst 2017....................................................... 3
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71/2017 Vedtakssak: Godkjenning av innkalling og referat
Referat fra møtet 20. oktober 2017 finnes vedlagt saken.
Vedtak
Referat fra møtet 20. oktober og innkallingen til møtet 23. november godkjennes.

72/2017 Vedtakssak: Studieplanarbeid Bachelor i økonomi og ledelse,
Bachelor i regnskap, Bachelor i eiendomsmegling, Årsstudium i økonomi og
ledelse og Økonomi, Markedsføring og ledelse, deltid
Vedtak
• Endringer i emnekombinasjon og emner godkjennes.
• Nytt emne Anvendt finansiell analyse og porteføljeoptimering i R godkjennes ikke. Emnet kan
ikke være så programvarespesifikt, da også presisert i navnet, og beskrivelsen må følge NKRmalen. Studiepoeng må justeres til 10 sp og innholdet må samsvare med dette.
• I emner på første studieår av bachelorgrader innen økonomi ved HHN kan det ikke være et
krav at obligatorisk arbeid må være bestått for å gå opp til eksamen.

73/2017 Vedtakssak: Studieplanarbeid - MSc in Business
Utvalget ber om at det legges vekt på at porteføljen av vaglemner må gjenspeile markedsbehovet, og
ikke kun tilgjengelige undervisningsressurser.
Vedtak
Foreløpig tilbud av valgemner for ny modell av MSc in Business godkjennes. Endringene
implementeres også i femårig modell MSc in Business 3+2, fra kull 2015. Porteføljen av valgemner
bør utvides og utvalget ber om at endelig forslag til valgemner legges fram for utvalget så snart de er
klar.

74/2017 Vedtakssak: Studieplanarbeid – MSc in Energy Management:
International Governance and Business

Studieprogrammets innhold og opptakskrav ble diskutert, både av programmet som helhet og
semesterpakken i andre semester.
I 3. semester tar studentene 10-12 emner ved MGIMO. Ett av emnene er et prosjektarbeid der de
starter med masteroppgaven, der studentene også holder en presentasjon, og programansvarlig
reiser til Russland for å delta på dette.
Opptakskravene til programmet ved MGIMO og ved Nord er ulike, blant annet ved at søkerne til
masterprogram ved MGIMO må gjennomføre opptaksprøver.

Innholdet i programmet har endret seg de siste årene, ved mindre fokus på olje og gass og mer på
fornybar energi (for semesteret i Norge).
Vedtak
Utdanningsutvalget ved HHN ber dekan vurdere om innholdet i programmet framstår passende sett
mot studentene opptakskrav og programmets innretning/profil.
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75/2017 Vedtakssak: Studieplanarbeid MBA
Flere av MBA-kursene har samme navn som bachelorkurs. Emneansvarlig for bachelor- og MBAemnene innen samme tematikk, må påse at kursinnhold og pensum er slik at det ikke blir
overlappende. Masterkurs skal være på et høyrere nivå.
Revidert beskrivelsen for MF309E Markedsføring og entreprenørskap følger ikke NKR-malen med
tilhørende begreper, der det framgår at det er høyere nivå enn bachelor.
Endelig sammensetning av valgemner, og om disse skal tilbys som egne profiler, må dekanatet ta
stilling til.
Vedtak
• Fremlagt ny studiemodell for MBA og MBA i økologisk økonomi godkjennes, med eventuelle
justeringer av dekan av valgemnetilbudet.
• Studieprogrammet MBA i ledelse trekkes fra studieporteføljen til HHN.
• Studieprogramansvarlig koordinerer at emner med tilsvarende tematikk på bachelor og MBA
gjenspeiler faktisk nivå på tilhørende studieprogram.
• Programansvarlig delegeres å gjøre en oppdatering av emnebeskrivelsene på MBA, da
spesielt førsteårsemnene, for å sikre at de gjenspeiler faktisk nivå og samtidig oppfyller
kravene i NKR.

76/2017 Vedtakssak: Studieplanarbeid Trafikkstudier
Vedtak
Endringer i emnekombinasjon godkjennes. Opprettelse av nye emner Bacheloroppgave og
Trafikksikkerhet godkjennes. Eksisterende emner og nye emner revideres ihht NKR før publisering.

77/2017 Vedtakssak: Endring opptakskrav - Trafikkstudier
Vedtak
Opptakskravet for alle oppdragsstudier for Statens vegvesen endres til: Må være ansatt i Statens
vegvesen. Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

78/2017 Orienteringssak: Midtveisevaluering høst 2017
Det er viktig at midtveisevalueringen gjennomføres per emne per studiested. Det er forventet at det
vedtas felles evalueringssystem for hele Nord universitet i sentralt utdanningsutvalg 15.12.17.
Evalueringssystem som skal implementeres ved HHN behandles i lokalt UU, med føringer gitt fra
sentralt UU. Ved manglende føringer fra sentralt UU utarbeides et forslag til evalueringssystem.
Vedtak
Saken tas til orientering.
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Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Møte i lokalt utdanningsutvalg 24.01.2018 kl 1300-1500. SKYPE
Medlemmer:
Egil Solli, leder
Arne Martin Jakobsen
Oddbjørn Knutsen
Ole Petter Vestheim
Siv B F M Almendingen
Jon Anders Lindstrøm
Maja H Jensvoll
Åshild Karevold
Jan Arne Pettersen
Geir Berg-Lennertzen
Thor Ivar Brandsvikhaug
Chanice S Johansen
Asbjørn Kolberg – deltok i
sak 4.
Saksbehandlere:
Fredrik N Boksasp
Nina Andreassen
Runi Hagen
Ingrid Flægstad (ref)

Møtt
x
x

Møtt

Ingrid Elden
x
x
x
x
x

x
x
x
x

X
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1

Sak
Innkalling og sakliste
Tildelingsbrevet til Nord U
-Utviklingsavtalen mellom KD og Nord

Vedtak/Videre arbeid
Godkjent
https://norduniversitet.sharepoint.com/sites/sok/
Sider/Alt.aspx?k=tildelingsbrev
Fokus på det som er nytt:

Kommentarer
Orienteringssak.
Tildelingsbrevet sendes spesielt ut til
studentrepresentantene

Utviklingsavtalen, inkl den spesielle
oppmerksomhet som vises
*Utviklingsmål 3: Lærer-utdanningene, samt
Nasjonalt senter for kunst og kulturfag
*Utviklingsmål 5 handler om Studiestedsstruktur,
Campusutvikling og digitalisering.
2

Handlingsplan for FLU 2018-2020

Orienteringssak.

Handlingsplan sendes ut og legges ut i
prosjektrom.

Fokus på prioriteringer i FLU
Punkt 1.: Rekruttering og gjennomstrømming.
Punkt 2.: Kulturbygging: Felles forskningskultur på
tvers av studiestedene
Punkt 3.: Kvalitet i utdanningene, inkl
doktogradsutdanningen
3

Rekrutteringsprosjekt for
grunnskolelærerutdanningene

*Matematikk forkurs –arrangeres også sommeren
2018.

Orienteringssak.
Prosjektleder vil bli ønsket inn i UU ved et
seinere møte.

6/18 Referater fra lokale utdanningsutvalg - 16/02152-17 Referater fra lokale utdanningsutvalg : 2018-01-24 FLU UU referat

*Nettstudium matematikk gjennomføres 2017-18.
Samarbeid med Nordland fylkeskommune.

Prosjektet er retta primært mot MAGLU 1-7,
men vil også gjelde alle lærerutdanningene.

*Rekrutteringsprosjekt, spesielt retta mot NordNorge, men med spin-off for Trøndelag – Chanise,
som sitter i styringsgruppa, orienterte om
arbeidet.

4

Master i sør- og lulesamisk
grunnskolelærerutdanning 1-7,

Asbjørn Kolber, medlem i
arbeidsgruppa, deltok i denne saken.

-Prosjektleder Linda Martinussen
-Handlingsplanen er under utvikling.
-Fokus på omdømmebygging.
-Karriéredag i Bodø i april
-Samarbeid med UiT.
Sakspapirer:
-Saksframlegg
-Søknad om akkreditering
-Beskrivelse av endringer ift vanlig GLU 1-7
-Programplan.
-Pedagogikk og elevkunnskap
-Lulesamisk 1 og 2
-Sørsamisk 1 og 2
-fagmiljø
KD har en sterk forventning om at samisk
grunnskolelærerutdanning 1-7 skal lyses ut for
høsten 2018.
Dette bygger på akkreditering for MAGLU1-7 fra
2017.
Utfordrende med rekruttering både ift faglærer av
søkere.

Vedtakssak.
Forslag til vedtak:
Lokalt utdanningsutvalg ved fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag
anbefaler dekan å godkjenne søknad om
akkreditering av studieplan for master i Sør- og
lulesamisk grunnskolelærerutdanning 1-7 (300
stp), under forutsetning av at punkt 2–12
innfris.
1.Emneplan for nye emner må tilpasses nye
Nasjonale retningslinjer for samisk
grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 når de
foreligger.
a. Når nasjonale retningslinjer for
samisk GLU foreligger, må det
må gis en begrunnelse hvordan
emneLUB henger sammen med
overordnet LUB. Dette gjelder
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En egen Master for samisk
grunnskolelærerutdanning etter denne rammeplan
vil kunne utløse finansielle støtteordninger for
studentene.

også begrunnelse for hvordan
lærings- undervisnings og
vurderingsformer er tilpasset
læringsutbyttet, og hvordan
det er lagt til rette for at
studenten kan ta en aktiv rolle
i læringsprosessen.
b. Arbeidsomfanget må
tydeliggjøres for de nye
emnene.
2.Det må gis en ytterligere begrunnelse for
hvordan ulik forskning/utviklingsarbeid
kommer studentene til gode – hvorfor dette er
relevant for den samiske delen av studiet.
3.Det må foreligge en begrunnelse for at
ordninger med internasjonalisering er
relevante for den samiske delen av
studietilbudet.
4.Det må gis en begrunnelse for at planlagt
studentutveksling er faglig relevant.
5.Det må foreligge praksisavtale med aktuell
samisk skole før studiestart.
6.Det må gis oversikt over andelen årsverk
hver ansatt skal bidra med i studiet.
7.Det bør foreligge en begrunnelse for hvordan
fakultetet vil sikre et stabilt fagmiljø som har
den riktige kompetansen for studietilbudet
over tid, med fokus på den samiske delen.
8.Det må foreligge en beskrivelse av studiets
faglige ledelse og ved hvilket nivå ved
institusjonen den er etablert på, og det må
foreligge en redegjørelse for den faglige
ledelsens oppgaver knyttet til studiet.
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9.Det må gis en oversikt over dokumenterte
resultater av forskningen/utviklingsarbeidet,
og hvordan dette har en kvalitet og et omfang
som er tilfredsstillende for studietilbudets nye
innhold og nivå.
10.Det må gis en begrunnelse for hvorfor
fagmiljøets deltakelse i samarbeid og nettverk
er relevante for dette studiet.
11. Men det må gis en beskrivelse av hvilke
krav institusjonen stiller til praksisveiledernes
kompetanse og erfaring fra praksisfeltet mtp
den samiske delen, samt det må gis en
begrunnelse for hvordan institusjonen
kontinuerlig sikrer at praksisveiledernes
kompetanse er relevant for studietilbudet mtp
den samiske delen.
5

Studieprogramråd v Egil

Foiler utsendt til 30.11.møtet
Kort gjennomgang v Egil
Innspill:
Geir: Det er viktig å styrke de rollene som allerede
er definert (SPA og meneansvarlig). Hadde vært
fint med studentrepresentasjon,
Egil: Det jobbes sentralt med
studentrepresentasjon i evalueringsarbeidet.
Eksternt blikk er viktig, for å sikre relevans i
utdanningene. Kan gjøres f.eks ifb re-akkreditering.

Studieplanutvikling – inkludert akkreditering og
reakkreditering av studier- er en viktig del av
det pågående utdanningskvalitetsarbeidet ved
FLU. Utdanningsutvalget (UU) er positiv til at
man i dette arbeidet tilstreber å få med det
eksterne blikket - eksempelvis fra praksisfeltet
og/eller fra en annen institusjon, samt
studentenes erfaringer.
Studieplanarbeidet ligger i dag under
faggruppeleder og Studieprogramansvarligs
(SPAs) ansvarsområde.
UU vil likevel ikke anbefale å opprette
studieprogramråd på det nåværende tidspunkt.
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Åshild: For f.eks BLU som har utdanning på mange
steder, vil det være vanskelig å få tilstrekkelig
nærhet i en slik tankegang.
Runi: NOKUT oppretter sakkyndige utvalg, der det
forefinnes personer med høyere kompetanse
innenfor aktuelt fagområde. Eksterne bør ha både
relevant erfaring og kompetanse.

Begrunnelse
Organisatorisk: Det er uklart hvordan et
studieprogramråd skal plasseres i
organisasjonen. I en tid der det etterspørres
effektivitet, og institusjonene trekkes i
basisbevilgning med pålegg om forventet
effektivisering, er det særdeles viktig å unngå
dobbelt arbeid. Et studieprogramråd kan fort
medføre dette sett opp i mot f. eks Utvalg for
utdanningskvalitet.
Uklare roller: Fra faggruppelederhold
framheves at det enda jobbes med en forståelse
av rollene som emneansvarlig og SPA. Et
studieprogramråd vil ha mye av det samme
ansvar som faggruppeleder, SPA og
emneansvarlig.
Uklart mandat: Hvem skal studieprogramråd
rapportere til? Skal det være en parallell til UU
eller skal det legges som underutvalg?
Kvalitetssikringssystem: Virksomhetsnivået er i
ferd med å implementere et kvalitetssystem
også på utdanningsside, der studentenes
medvirkning er skrevet inn i prosessen.
Studieprogramråd er ikke innarbeidet her.
Kapasitet: Det er per i dag et stort press på det
administrative støtteapparatet. Stillingsstopp
gjør at det er svært vanskelig å få inn nye hoder
og hender.

Vi vil likevel sterkt anbefale at man i
akkreditering og re-akkrediteringsprosesser
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innhenter ekstern representasjon i tråd med de
tanker som er presentert.
6
7

Saker til behandling våren 2018
Eventuelt

Utkast til møteplan og saker ettersendes.
Endring i studieportefølje ved FLU

Møte i februar flytta til mandag 26.

Master Tilpasset opplæring har vært tilbudt i Bodø
i flere år. Fra 2018 skal denne også tilbys i
Levanger, der eksisterende enheter inne
spesialpedagogikk må integreres.

1. Utvalg for utdanningskvalitet tilrår
dekanen å be rektor trekke studiet
Spesialpedagogikk årsstudium fra
studieporteføljen.
(Denne må videre til rektorvedtak)

I studieporteføljesaken i styret 30.10.2017 var tatt
med følgende enheter (som henger sammen med
denne saken)

.
2. Utvalg for utdanningskvalitet tilrår
dekanen å lyse ut følgende enheter I Lokalt
opptak:

Master -Tilpasset opplæring, Bodø ( flere
fordypninger)
Master Tilpasset opplæring med fordypning i
spesialpedagogikk, Levanger
Årsstudium i spesialpedagogikk
(består av Spesialpedagogikk1 og
Spesialpedagogikk 2)
----------------------------------------------------------------Fagmiljøet har nå sett på konsekvensene ift det
vedtatte tilbudet og ønsker følgende løsning, bl.a.
for å ivareta siderekrutteringer til disse emnene.
Årsstudium i spesialpedagogikk ønskes trukket. I
stedet ønskes følgende 30-stp enheter utlyst:
30SP1 -Spesialpedagogikk 1, 30 stp, campusbasert,
heltid (valgemne i GLU 1-7 heltid) - høst

a) Spesialpedagogikk 1, 30 stp , 30SP1
(campusbasert, heltid) HØST 2018
b) Spesialpedagogikk 1, 30 stp, 30SPD,
(samlingsbasert heltid) –høst 2018
c) Spesialpedagogikk 2, 30 stp , (muligens
ny kode) ( samlingsbasert heltid) vår
2019
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30 SPD- Spesialpedagogikk 1, 30 stp,
samlingsbasert, heltid (valgemne i GLU 1-7 deltid)høst
30SP2 – Spesialpedagogikk 2, 30 stp samlingsbasert, heltid - vår
Det er knyttet praksis til disse enhetene, med et
begrenset antall praksisplasser.
Dette er attraktive enheter med stor søking, og det
er en betydelig siderekruttering fra lærere og
førskolelærere.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02640-21
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
27.02.2018

NYHETSBREV FRA UHR - OKTOBER 2017, NOVEMBER 2017 OG JANUAR 2018
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar nyhetsbrev fra UHR – oktober 2017, november 2017 og januar 2018
til orientering.

Vedlegg:
Nyhetsbrev UHR nr. 10/2017
Nyhetsbrev UHR nr. 11/2017
Nyhetsbrev UHR nr. 1/2018
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From:
Sent:
To:
Subject:

Ann Elin Brattebø Andersen <ann.elin.b.andersen@uhr.no>
4. desember 2017 17:10
Ann Elin Brattebø Andersen
Nyhetsbrev fra Universitets- og høgskolerådet (UHR) nr. 10/2017

UHR-NYHETSBREV NR. 10/2017:
- NARMAS VÅRKONFERANSE 2018 – OPEN SCIENCE
- BEREDSKAPSKONFERANSEN I STAVANGER 2018: FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG EKSTREMISME
- BÆREKRAFTSKONFERANSEN I BERGEN 2018: KUNNSKAP FOR VÅR FELLES FREMTID
- BUDSJETTFORLIK
- FREMTIDIG NORDISK SAMARBEID OM UTDANNING
- UHR ØNSKER INGEN ENDRING I ALDERSPOENGENE
- TRE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR FAGLIGE LEDERE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NARMAS VÅRKONFERANSE 2018 – OPEN SCIENCE
UHRs forskningsadministrative nettverk, NARMA, arrangerer vårkonferanse den 6. og 7. mars 2018
på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Tema for konferansen er open science. Påmeldingen til NARMAs 7.
vårkonferanse er nå åpen, og det vil være mulig å delta på en rekke spennede parallellsesjoner. Les
mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/narmas_varkonferanse_2018_open_science og
http://narma.no/narma-konferanse/narma-varkonferanse-2018-open-access/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEREDSKAPSKONFERANSEN I STAVANGER 2018: FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG EKSTREMISME
Beredskapsrådet og Universitetet i Stavanger i samarbeid med Kunnskapsdepartementet arrangerer
5. januar 2018 en konferanse for hele universitets- og høyskolesektoren. Bakgrunnen for
konferansen er at universiteter og høyskoler på oppfordring fra Kunnskapsdepartementet må drøfte
sin rolle når det gjelder forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Hva er
kunnskapssektorens ansvar? Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/beredskapskonferansen_i_stavanger_2018_forebygging_av_radik og
http://www.uis.no/samfunn-og-samarbeid/konferanser-og-moteplasser/konferanser/beredskapsradetskonferanse-2018/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BÆREKRAFTSKONFERANSEN I BERGEN 2018: KUNNSKAP FOR VÅR FELLES FREMTID
Den 8. og 9. februar 2018 arrangerer Universitetet i Bergen i samarbeid med andre norske
universiteter og høyskoler, Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet og
Norad en konferanse om bærekraftsmålene for hele akademia i Norge. Utgangspunkt for
konferansen er hva universiteter og høyskoler kan gjøre for å bidra til å oppfylle de 17
bærekraftsmålene i FNs Agenda 2030. Les mer: http://www.uib.no/sdgkonferansen og
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/berekraftskonferansen_i_bergen_2018_kunnskap_for_var_felles

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUDSJETTFORLIK
Regjeringen ble onsdag 22. november enige med Venstre og Kristelig folkeparti om et statsbudsjett
for 2018. Blant endringene er økning i basisbevilgning, flere studieplasser og stipendiatstillinger. Les
mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/budsjettforlik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FREMTIDIG NORDISK SAMARBEID OM UTDANNING
Det norske formannskapet i Nordisk ministerråd har satt ned en gruppe som har sett nærmere på det
nordiske samarbeidet om utdanning. Nå foreslår gruppen flere tiltak for å få til et bedre samarbeid
og et felles nordisk utdannings- og arbeidsmarked, skriver Kunnskapsdepartementet på sine
nettsider. Les mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nmr-u/id2579166/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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UHR ØNSKER INGEN ENDRING I ALDERSPOENGENE
Kunnskapsdepartementet har foreslått å endre reglene for tildeling av alderspoeng. UHR ser ingen
grunn til å endre disse. Dagens regelverk er effektivt og lett å kommunisere, og UHR ser det ikke som
urimelig at alderspoeng tildeles på grunnlag av alder. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/uhr_onsker_ingen_endring_i_alderspoengene
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR FAGLIGE LEDERE
Universitetet i Oslo (UiO) tilbyr tre lederutviklingsprogrammer spesielt tilrettelagt for faglige ledere i
2018 som er åpne for søkere fra eksterne institusjoner. Disse er: Utdanningslederprogrammet
(ULP5), Forskningslederprogrammet - Consolidating Level (FLP1) og Forskningslederprogrammet Starting Level (RLP Start 2018). Søknadsfrist er 1. februar 2018. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/tre_lederutviklingsprogram_for_faglige_ledere_1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Universitets- og høgskolerådet (UHR),
Stortorvet 2, 0155 Oslo
Tlf: +47 409 14 969, www.uhr.no, postmottak@uhr.no
-----------------------------------------------------------------------------------------------UHR har 34 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>
19. desember 2017 12:36
Ann Elin Brattebø Andersen
Nyhetsbrev fra Universitets- og høgskolerådet (UHR) nr. 11/2017

UHR-NYHETSBREV NR. 11/2017:
- UHR ØNSKER GOD JUL OG GODT NYTTÅR!
- ENKLERE TILGANG TIL FORSKNINGSDATA
- ROAR OLSEN NY DIREKTØR I KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS TJENESTEORGAN
- NULLTOLERANSE MOT MOBBING OG TRAKASSERING
- UTDANNINGSSENTRE FÅR FREMRAGENDE STATUS I YTTERLIGERE FEM ÅR
- TOLKING AV REGELVERKET FOR FINANSIERING AV ETTER- OG VIDEREUTDANNING
- INTERNASJONALISERINGSKONFERANSEN 2018
- BEREDSKAPSKONFERANSEN I STAVANGER – 5. JANUAR 2018: FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG
VOLDELG EKSTREMISME

-

BÆREKRAFTSKONFERANSEN I BERGEN 2018: KUNNSKAP FOR VÅR FELLES FREMTID
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Universitets- og høgskolerådet (UHR) vil gjerne takke alle medlemsinstitusjoner, samarbeidspartnere
og tillitsvalgte i UHR-systemet for samarbeidet i 2017. Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENKLERE TILGANG TIL FORSKNINGSDATA
Regjeringen har vedtatt en ny nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata. Les
mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/enklere_tilgang_til_forskningsdata og
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklere-tilgang-til-forskningsdata/id2582469/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROAR OLSEN NY DIREKTØR I KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS TJENESTEORGAN
Roar Olsen er tilsatt som direktør i Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan skriver
Kunnskapsdepartementet på sine nettsider. Det nye tjenesteorganet er et resultat av
sammenslåingen av CERES, BIBSYS og en del av oppgavene fra UNINETT. Virksomheten opprettes
formelt 1. januar 2018. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/roar_olsen_ny_direktor_i_kunnskapsdepartementets_tjenesteorg og
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/direktor-til-tjenesteorganet/id2582216/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NULLTOLERANSE MOT MOBBING OG TRAKASSERING
Universitets- og høgskolerådets styre behandlet i sitt møte 14. desember UHRs videre oppfølging av
diskusjonen på representantskapsmøtet 15. november 2017 om mobbing og trakassering. – Jeg er
glad for at styret har samlet seg bak et så klart og tydelig vedtak når det gjelder mobbing og
trakassering, sier styreleder i UHR, Mari Sundli Tveit. Rektor Frank Reichert, Universitetet i Agder, er
forespurt og har takket ja til å lede arbeidsgruppen. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/nulltoleranse_mot_mobbing_og_trakassering

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UTDANNINGSSENTRE FÅR FREMRAGENDE STATUS I YTTERLIGERE FEM ÅR
Etter en omfattende midtveisevaluering har NOKUT bestemt at CEMPE, bioCEED og MatRIC får
fortsette som Sentre for fremragende utdanning (SFU), skriver NOKUT på sine nettsider. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/utdanningssentre_far_fremragende_status_i_ytterligere_fem_ar og
https://www.nokut.no/nyheter-2017/utdanningssentre-far-fremragende-status-i-ytterligere-fem-ar/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOLKING AV REGELVERKET FOR FINANSIERING AV ETTER- OG VIDEREUTDANNING
UHRs administrasjonsutvalg har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede forståelsen av
regelverket for finansiering av etter- og videreutdanningsvirksomhet (EVU) i UH-sektoren. Målet for
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arbeidsgruppens arbeid er å skape en omforent forståelse for hvordan UH-sektoren bør forholde seg
til statsstøtteregler, egenbetalingsforskriften, BOA-reglementet og Kunnskapsdepartementets
finansieringssystem innenfor EVU-området.
Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/tolking_av_regelverket_for_finansiering_av_etter-_og_videreu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERNASJONALISERINGSKONFERANSEN 2018
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) arrangerer Internasjonaliseringskonferansen 2018
(IK 18) i Bodø 13.-15. mars 2018. Påmeldingen er nå åpnet. Har norsk utdanning det som trengs for å
utdanne fremtidens verdensborgere? Hvordan forbereder vi studentene på det som kommer? Bli
med på diskusjonen. Få inspirasjon, faglig påfyll og nye perspektiver, omgitt av spektakulær
nordnorsk natur. Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/internasjonaliseringskonferansen_2018 og
https://www.siu.no/For-media/Nyheter-fra-SIU/internasjonalisieringskonferansenik18?utm_source=Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Inviterer%20til%20vidsynt%20konferanse
%20i%20Bod%C3%B8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEREDSKAPSKONFERANSEN I STAVANGER 2018: FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG EKSTREMISME
Beredskapsrådet og Universitetet i Stavanger i samarbeid med Kunnskapsdepartementet arrangerer
5. januar 2018 en konferanse for hele universitets- og høyskolesektoren. Bakgrunnen for
konferansen er at universiteter og høyskoler på oppfordring fra Kunnskapsdepartementet må drøfte
sin rolle når det gjelder forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Hva er
kunnskapssektorens ansvar? Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/beredskapskonferansen_i_stavanger_2018_forebygging_av_radik og
http://www.uis.no/samfunn-og-samarbeid/konferanser-og-moteplasser/konferanser/beredskapsradetskonferanse-2018/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BÆREKRAFTSKONFERANSEN I BERGEN 2018: KUNNSKAP FOR VÅR FELLES FREMTID
Den 8. og 9. februar 2018 arrangerer Universitetet i Bergen i samarbeid med andre norske
universiteter og høyskoler, Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet og
Norad en konferanse om bærekraftsmålene for hele akademia i Norge. Utgangspunkt for
konferansen er hva universiteter og høyskoler kan gjøre for å bidra til å oppfylle de 17
bærekraftsmålene i FNs Agenda 2030. Les mer: http://www.uib.no/sdgkonferansen og
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/berekraftskonferansen_i_bergen_2018_kunnskap_for_var_felles
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UHR-NYHETSBREV NR. 1/2018:
- NYE ARBEIDSUTVALG OG LEDELSE FOR UHR-HELSE OG SOSIAL OG FOR UHR-UTDANNING
- LEDIG STILLING SOM SENIORRÅDGIVER I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDETS SEKRETARIAT
- LEDIG STILLING SOM KONSULENT I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDETS SEKRETARIAT
- NYE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET
- STORE MIDLER TIL INTERNASJONALT UTDANNINGSSAMARBEID
- WORKSHOP OM DIGITALE LØSNINGER FOR PRAKSISSTUDIER
- OSLOMET – STORBYUNIVERSITETET
- NY DOKTORGRAD – PH.D. I KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NYE ARBEIDSUTVALG OG LEDELSE FOR UHR-HELSE OG SOSIAL OG FOR UHR-UTDANNING
Nye Universitets- og høgskolerådet (UHR) implementeres fra 1. januar 2018 og i løpet av våren 2018
vil UHRs strategiske råd og utvalg konstitueres og få nye navn, arbeidsutvalg og ledelse. UHR-Helse
og sosial og UHR-Utdanning har nå hatt sine konstituerende møter og fått ny ledelse og nytt
arbeidsutvalg.

Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/nye_arbeidsutvalg_og_ledelse_for_uhr-helse_og_sosial_og_for
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEDIG STILLING SOM SENIORRÅDGIVER I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDETS SEKRETARIAT
Universitets- og høgskolerådet (UHR) har ledig 1 fast stilling som seniorrådgiver. UHR søker deg som
kan bidra til å videreutvikle UHRs strategiske arbeid med høyere utdanning og forskning. Arbeidet er
primært knyttet til å etablere og utvikle UHRs strategiske enheter for humaniora og
samfunnsvitenskap, og omfatter oppgaver som saksutredning, formidling, planlegging av møter og
seminarer, og kontakt med UHRs medlemsorganisasjoner og andre sentrale samarbeidspartnere.
Søknadsfrist 25. februar 2018. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/ledig_stilling_som_seniorradgiver_i_universitets-_og_hogskol

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEDIG STILLING SOM KONSULENT I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDETS SEKRETARIAT
Universitets- og høgskolerådets (UHR) sekretariat søker positiv, fleksibel og serviceinnstilt person til
stilling som konsulent i 80 % stilling. Det kan være aktuelt med full stilling på sikt. Sentrale
arbeidsoppgaver er økonomi- og prosjektoppfølging og arkiv. Stillingen vil være en viktig del av
sekretariatets ansikt utad med blant annet resepsjon og sentralbord som ansvarsområder. I tillegg vil
det være aktuelt med enklere saksbehandling og andre oppgaver innen kontorstøtte. Søknadsfrist
25. februar 2018. Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/ledig_stilling_som_konsulent_i_universitets_og_hogskolerade

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NYE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET
Universitets- og høgskolerådet (UHR) har fått ny organisering fra 1. januar 2018, UHRs strategiske råd
og utvalg får nye navn og konstitueres i løpet av våren. Etter påske lanserer vi nye nettsider og grafisk
profil. Her finner du informasjonsbrev til medlemsinstitusjonene, oversikt over konstituerende
møter våren 2018, nytt organisasjonskart, nye vedtekter og retningslinjer for de strategiske
enhetene. Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/nye_universitets-_og_hogskoleradet_uhr_
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STORE MIDLER TIL INTERNASJONALT UTDANNINGSSAMARBEID
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) lyser nå ut midler gjennom seks ulike programmer
som retter seg mot høyere utdanningssamarbeid med land utenfor EU og skal bidra til å styrke
kvalitet i utdanning. Til sammen lyses det ut over 150 millioner kroner, fordelt på 6 ulike

7/18 Nyhetsbrev fra UHR - oktober 2017, november 2017 og januar 2018 - 15/02640-21 Nyhetsbrev fra UHR - oktober 2017, november 2017 og januar 2018 : Nyhetsbrev fra Universitets- og høgskolerådet (UHR) nr. 12018

programmer. Du kan søke støtte til utveksling av studenter og forskere, prosjektsamarbeid, utvikling
av felles kurs og pensum, samt seminarer og workshops og lignende. Flere av programmene legger
vekt på aktiviteter som knytter utdanning tettere opp mot arbeidslivet gjennom for eksempel
praksismobilitet.
Les mer: https://www.siu.no/For-media/nyheter-fra-siu/store-midler-til-internasjonalt-utdanningssamarbeid
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WORKSHOP OM DIGITALE LØSNINGER FOR PRAKSISSTUDIER
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Universitets- og høgskolerådet (UHR) arrangerte 4. januar
workshop om digitale løsninger for samhandling mellom studenter, UH-institusjoner og praksisfeltet.
På workshopen deltok rundt 50 deltakere fra universiteter og høyskoler, UHR og CERES. Flere
utdanningsinstitusjoner er i gang med prosjekter og planer for digitale løsninger som støtter
studentpraksis, mange er fortsatt i planfasen og vil dermed ha god nytte av å dele erfaringer og
planer. Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/workshop_om_digitale_losninger_for_praksisstudier
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OSLOMET – STORBYUNIVERSITETET
12. januar fikk HiOA status som universitet med navnet OsloMet – storbyuniversitetet.
Kunsthøgskolen i Oslo fikk status som vitenskapelig høgskole.
Les mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hogskolen-i-oslo-og-akershus-blir-oslomet--storbyuniversitet/id2585363/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NY DOKTORGRAD – PH.D. I KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID
Kunnskapsdepartementet oppretter en ny doktorgrad basert på utøvende og skapende kunstfag, kalt
philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid. Graden blir den høyeste utdanningen
innen utøvende og skapende kunstfag i Norge og den første doktorgraden tuftet på kunstnerisk
metode. Forskriftsendringene vil trå i kraft 1. februar 2018. Les mer på Kunnskapsdepartementets
nettsider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-doktorgrad--ph.d.-i-kunstneriskutviklingsarbeid/id2583604/
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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

