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

Møtedato
11.04.2018

Saknr
32/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 11. april 2018 og saksliste.
Møtebehandling:
Det ble stilt spørsmål om de to reakkrediteringssakene (Årsstudium i musikk og Bachelor i musikk,
faglærerutdanning), som opprinnelig skulle ettersendes, hvorfor disse ikke var på sakslista. Utvalgsleder
opplyste at sakene er returnert fakultetet for videre arbeid med selve reakkrediteringssøknadene med ny
oversendelse innen 30. juni (dvs samtidig som årets reakkrediteringssaker). Det er ikke avdekket alvorlige
kvalitetsbrister og det har derfor ingen konsekvenser for opptak til programmene.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 11. april 2018 og saksliste.

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

Møtedato
11.04.2018

Saknr
33/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 27. februar 2018.
Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 27. februar 2018.

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

Møtedato
11.04.2018

Saknr
20/18

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler overfor rektor at Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning
master 1-7 deles opp til to studieprogrammer; henholdsvis Sørsamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 og Lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7.
2. Videre anbefaler Utdanningsutvalget at følgende ivaretas før saken sendes til rektor;
a. For å kunne starte opp Sørsamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 må nødvendige
tilsettinger innenfor fagområdet sørsamisk være på plass. Dette gjelder tilsetting av
person i professor II stilling (dvs 20% stilling) samt tilsetting av person i 100% stilling
som førsteamanuensis eller førstelektor i sørsamisk. Dersom tilsetting kun skjer i
professor II stilling, kan utdanningen starte opp med kun 30 studiepoeng sørsamisk. I så
fall forplikter Nord universitet seg til å supplere samlet kompetanse i sørsamisk med
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b.

c.

d.

e.
f.
g.
h.

100% førsteamanuensis/førstelektor i god tid før tredje studieår starter opp, slik at
sørsamisk kan tilbys som masterfag.
For den enkelte fagperson må det gjøres konkret redegjørelse for relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet, herunder tidfestes. I tillegg må det begrunnes
hvordan denne kunnskapen holdes oppdatert eventuelt innhentes.
Nord universitet må søke Kunnskapsdepartementet om endring av opptaksforskrift
innen 15.april 2018, slik at krav til kunnskaper i lulesamisk språk er hjemlet i
forskriften.
Det bør vurderes hvorvidt det er tilstrekkelig grunnlag med 30 studiepoeng
henholdsvis sørsamisk eller lulesamisk dersom studenten ikke har dette som
førstespråk eller andrespråk.
Sammenhengen mellom emnets læringsutbytte, undervisnings-/ lærings- og
vurderingsform må begrunnes i egen tabell.
Godkjente vurderingsformer må beskrives korrekt i henhold til rektorvedtak om
godkjente vurderingsformer.
Det må beskrives hvordan fagmiljøet legger til rette for at studentene kan ta en aktiv
rolle i læringsprosessen.
For de aktuelle praksisveilederne ved skolene med henholdsvis sørsamisk og
lulesamisk, må det beskrives kompetanse og erfaring fra praksisfeltet

3. Det må inngås konkrete avtaler om internasjonal studentutveksling innen 30. juni 2018.
Møtebehandling:
Saksbehandlerne presenterte saken. Observatør i saken, Kevin Johansen, påpekte at denne
lærerutdanningen bidrar til at de to språkene lever videre i stedet for å dø ut.
Punkt 1 i innstilling ble drøftet, herunder om det skulle åpnes for nærmere vurdering av forslaget. Etter
diskusjon landet utvalget på at det er riktig, både i forhold til dekkende navn for programmet og
vitnemål, å splitte til to programmer. Samtidig ble det også påpekt at etablering som ett program blant
annet var grunnet i pålegg om å redusere antall studieprogrammer.
Flere av representantene mente at kravet i punkt 3 i innstilling til vedtak var godt nok ivaretatt, og kunne
dermed bortfalle. Studieprogramansvarlig orienterte om at det allerede jobbes videre med å
konkretisere samarbeidsavtalene. Det ble stilt spørsmål om hvordan en kan ivareta situasjoner dersom
studenter blir forsinket i studieløpet, eksempelvis pga fødselspermisjon. Problemstillingen har ikke vært
belyst, men fakultetet mener at en slik situasjon skal kunne håndteres.
Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler overfor rektor at Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning
master 1-7 deles opp til to studieprogrammer; henholdsvis Sørsamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 og Lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7.
2. Videre anbefaler Utdanningsutvalget at følgende ivaretas før saken sendes til rektor;
a. For å kunne starte opp Sørsamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 må nødvendige
tilsettinger innenfor fagområdet sørsamisk være på plass. Dette gjelder tilsetting av
person i professor II stilling (dvs 20% stilling) samt tilsetting av person i 100% stilling
som førsteamanuensis eller førstelektor i sørsamisk. Dersom tilsetting kun skjer i
professor II stilling, kan utdanningen starte opp med kun 30 studiepoeng sørsamisk. I så
fall forplikter Nord universitet seg til å supplere samlet kompetanse i sørsamisk med
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b.

c.

d.

e.
f.
g.
h.

100% førsteamanuensis/førstelektor i god tid før tredje studieår starter opp, slik at
sørsamisk kan tilbys som masterfag.
For den enkelte fagperson må det gjøres konkret redegjørelse for relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet, herunder tidfestes. I tillegg må det begrunnes
hvordan denne kunnskapen holdes oppdatert eventuelt innhentes.
Nord universitet må søke Kunnskapsdepartementet om endring av opptaksforskrift
innen 15.april 2018, slik at krav til kunnskaper i lulesamisk språk er hjemlet i
forskriften.
Det bør vurderes hvorvidt det er tilstrekkelig grunnlag med 30 studiepoeng
henholdsvis sørsamisk eller lulesamisk dersom studenten ikke har dette som
førstespråk eller andrespråk.
Sammenhengen mellom emnets læringsutbytte, undervisnings-/ lærings- og
vurderingsform må begrunnes i egen tabell.
Godkjente vurderingsformer må beskrives korrekt i henhold til rektorvedtak om
godkjente vurderingsformer.
Det må beskrives hvordan fagmiljøet legger til rette for at studentene kan ta en aktiv
rolle i læringsprosessen.
For de aktuelle praksisveilederne ved skolene med henholdsvis sørsamisk og
lulesamisk, må det beskrives kompetanse og erfaring fra praksisfeltet

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

Møtedato
11.04.2018

Saknr
35/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar forslag til felles mandat og retningslinjer for de lokale Utdanningsutvalg ved
fakultetene.
Møtebehandling:
Da fakultetene ble etablert ett år etter at fusjonene trådte i kraft ble det ikke utformet felles mandat for
fakultetenes lokale Utdanningsutvalg (UU). På møte i sentralt Utdanningsutvalg 27.02.2018 ble felles
mandat for de lokale UU etterspurt. Lokalt UU ved HHN og FSH har eget mandat vedtatt av dekan, mens
andre fakultet har mandat under utarbeidelse. Forslag til felles mandat ble presentert i saken, bestående
av § 1 virkeområde, § 2 mandat, § 3 saksområder og § 4 saksbehandling. Innholdet framstår noe
motstridende, eksempelvis § 1 sier at utvalget er rådgivende organ for dekan, mens § 3 gir oversikt over
saker der utvalget fatter vedtak. Et konkret forslag var å ta bort «innstilling til dekan» og «vedtak». FSV
ønsker å benytte eget arbeidsutvalg i stedet for hele utvalget i noen saker, eksempelvis
akkreditering/reakkreditering. Utvalgets sammensetning vil variere noe mellom fakultetene, der
faggruppeledere og studieledere er medlemmer i stedet for studieprogramansvarlige.
Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
Utdanningsutvalget ber om justert forslag til felles mandat for lokale Utdanningsutvalg til neste møte (5.
juni).
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36/18 Studieplaner og emnebeskrivelser på engelsk – avklaring av ambisjonsnivå
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
11.04.2018

Saknr
36/18

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

37/18 Rapportering av utdanningskvalitet
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
11.04.2018

Saknr
37/18

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

38/18 KSS prosessbeskrivelse – Etablering og akkreditering av nytt program
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
11.04.2018

Saknr
38/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget støtter forslag til KSS prosessbeskrivelse for etablering og akkreditering
av nytt studieprogram, med de innspill til endringer som framkom i møtet.
Møtebehandling:
Saken ble tatt av sakskartet pga tidsmangel.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Utdanningsutvalget behandler saken på neste møte, den 5. juni 2018.
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39/18 Master- og bacheloroppgaver - innleveringsfrister
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
11.04.2018

Saknr
39/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget gir tilslutning til at det skal være felles faste frister for innlevering av
master- og bacheloroppgaver, samt at det ikke skal gis individuelle frister eller utsettelser.
Utdanningsutvalget gir tilslutning til de foreslåtte frister for bacheloroppgaver og alternativ
nr 1/2 for masteroppgaver.
Møtebehandling:
Saken ble tatt av sakskartet pga tidsmangel. Fakultetene burde fått gi sitt synspunkt før saken legges
fram for sentralt Utdanningsutvalg.
Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
Utdanningsutvalget behandler saken på neste møte, den 5. juni 2018, alternativt som postsak før dette
tidspunkt.

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

Møtedato
11.04.2018

Saknr
40/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber studiedirektør utarbeide nærmere rutiner knyttet til sensorveiledninger med
bakgrunn i saksfremlegget og ta utgangspunkt i foreslåtte saksflyt med alternativ A/B i punkt 2. Malen
for sensorveiledning tas i bruk for alle eksamener ved Nord umiddelbart.
Møtebehandling:
Saken ble tatt av sakskartet pga tidsmangel. Fakultetene burde fått gi sitt synspunkt før saken legges
fram for sentralt Utdanningsutvalg.
Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
Utdanningsutvalget behandler saken på neste møte, den 5. juni 2018, alternativt som postsak før dette
tidspunkt.

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

Møtedato
11.04.2018

Saknr
41/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber studiedirektør utarbeide nærmere rutiner og retningslinjer for
oppfølging av plagiatkontroll og mistanke om plagiat med bakgrunn i saksfremlegget og ta
utgangspunkt i foreslåtte saksflyt med alternativ 1 A/B, 2 A/B og 3 A/B
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Møtebehandling:
Saken ble tatt av sakskartet pga tidsmangel. Fakultetene burde fått gi sitt synspunkt før saken legges
fram for sentralt Utdanningsutvalg.
Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
Utdanningsutvalget behandler saken på neste møte, den 5. juni 2018, alternativt som postsak før dette
tidspunkt.

42/18 Utdanningsseminar 2018
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
11.04.2018

Saknr
42/18

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget vedtar at det årlige utdanningsseminaret avholdes 16. og 17. oktober 2018 i
Mosjøen.
2. Utdanningsutvalget utnevner en programkomité for utdanningsseminaret.
Møtebehandling:
Prorektor inviterer årlig til Utdanningsseminar for studieprogramansvarlige. Seminaret har hittil vært
arrangert 2 dager i Mosjøen på høsten. Foreslåtte dato ble diskutert, passer dessverre ikke for alle
prodekanene. Utvalget støtter forslaget om programkomité. FLU bidrar med én representant, mens FSV
og FSH kanskje kan bidra. Fra Studieavdelingen deltar rådgiver Thorbjørn Aakre og seniorrådgiver AnneLovise Reiche i komiteen. Det ble stilt spørsmål om seminaret alltid må være i Mosjøen. Ikke nødvendig,
men i alle fall også dette året. Utvalget drøftet kort tema for seminaret og kom med følgende forslag i
tillegg til det som er oppgitt i saksframlegget; forberedelse til NOKUT-besøk i 2019, digitalisering av
utdanning, meritteringsordninger samt UiBs nasjonale nettverk for «Studenters suksess i høyere
utdanning» (handler om frafall og gjennomføring). Forslag til deltakere i programkomiteen oversendes
sekretær i UU.
Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
1. Utdanningsutvalget vedtar at det årlige utdanningsseminaret avholdes 16. og 17. oktober 2018 i
Mosjøen.
2. Utdanningsutvalget utnevner en programkomité for utdanningsseminaret.

43/18 Rekruttering av studenter – ønske om tidligere publisering av
studieinformasjon
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
11.04.2018

Saknr
43/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget er positiv til framskynding av publiseringsfrist for studieinfo på universitetets
websider, der ny frist innføres for studieåret 2019-2020.
Møtebehandling:
Utvalgsleder refererte til et møte med Kommunikasjonsenheten 10.04.2018. Enheten ønsker å
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gjennomføre en diskusjon og høring sammen med fakultetene før saken legges fram for utvalget.
Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
Utdanningsutvalget behandler saken på neste møte, den 5. juni 2018.

44/18 Delstrategi internasjonalisering - innspillsrunde
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
11.04.2018

Saknr
44/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar delstrategi internasjonalisering til orientering og ber om at de innspill
som er fremkommet i møtet blir inkludert i det videre arbeidet med delstrategien.
Møtebehandling:
Utvalgsleder gikk gjennom presentasjon. Saken skal behandles av styret i juni. Fakultetene har frist 10.
mai for å melde innspill. Strategien skal inneholde både utdanning og forskning. Målet for utveksling
betyr 400 studenter for Nord universitet hvert år. For å øke andelen på innveksling, bør flere
studieprogrammer og emner undervises på engelsk, flere joint degrees (internasjonale
samarbeidsgrader). Utvalgsleder er særlig opptatt av at fakultetene melder tilbake forslag om gode tiltak.
Votering:
Enstemmig.
Vedtak:
Utdanningsutvalget tar delstrategi internasjonalisering til orientering og ber om at de innspill
som er fremkommet i møtet blir inkludert i det videre arbeidet med delstrategien.

Orienteringssaker:
OS 9/19 Studiebarometeret 2017 – Resultater og oppfølging

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

OS 10/18 Nyhetsbrev fra UHR – februar 2018

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar nyhetsbrev fra uhr – februar 2018 til orientering
Vedtak:
Utdanningsutvalget tar nyhetsbrev fra uhr – februar 2018 til orientering
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