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6/18 Godkjenning av innkalling til møte 18. januar og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.01.2018

Saknr
6/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 18. januar og saksliste.
Møtebehandling
Saken ble ikke nærmere kommentert i møtet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 18. januar og saksliste.

7/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 6. desember
2017
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.01.2018

Saknr
7/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 6. desember 2017.
Møtebehandling
Det ble kommentert at protokollen bør inneholde konklusjon på drøfting i møtet knyttet til
akkreditering/reakkreditering; «Utdanningsutvalget legger seg på den linja NOKUT ville ha
lagt seg på.»
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 6. desember 2017,
med følgende tilleggssetning i innledningen: Utdanningsutvalget legger seg på den linja
NOKUT ville ha lagt seg på.
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8/18 Godkjenning av protokoll postmøte Utdanningsutvalget 19. desember
2017
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.01.2018

Saknr
8/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra postmøte Utdanningsutvalget 19. desember
2017.
Møtebehandling
Saken ble ikke nærmere kommentert i møtet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra postmøte Utdanningsutvalget 19. desember
2017.

9/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 10. januar 2018
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.01.2018

Saknr
9/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 10. januar 2018.
Møtebehandling
Saken ble ikke nærmere kommentert i møtet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 10. januar 2018.
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10/18 Regelverk for beregning av snitt og poengsum for master - og
påbygningsstudier på høyere grads nivå.
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.01.2018

Saknr
10/18

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende regelverk for beregning av
snitt og studiepoeng for master- og påbyggingsstudier på høyere grads nivå:
Omregningstabell - tabellen benyttes til utregning av C i snitt, og rangering av

søkere der høyere utdanning er opptaksgrunnlag
Bokstavkarakter

Tallkarakterer

A
B
C
D
E

1,0 - 2,0
2,1 - 2,5
2,6 - 2,8
2,9 - 3,2
3,3 - 4,0

Gir følgene
tallverdi
5
4
3
2
1

F= ikke bestått.
Bestått/godkjent = C-3
For mastergrader er det faglige kravet C i snitt 3,0 eller 2,7.
2. Omregningstabellen tas i bruk for opptak til høst 2018.
3. Når forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet senere revideres, tas
bestemmelsen inn i forskriftens § 4-4. Rangeringsregelverk.
Møtebehandling
Saken ble presentert av Siv-Anita Eriksen Molid i møtet.
Votering
Enstemmig
Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende regelverk for beregning av
snitt og studiepoeng for master- og påbyggingsstudier på høyere grads nivå:
Omregningstabell - tabellen benyttes til utregning av C i snitt, og rangering av

søkere der høyere utdanning er opptaksgrunnlag
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Bokstavkarakter

Tallkarakterer

A
B
C
D
E

1,0 - 2,0
2,1 - 2,5
2,6 - 2,8
2,9 - 3,2
3,3 - 4,0

Gir følgene
tallverdi
5
4
3
2
1

F= ikke bestått.
Bestått/godkjent = C-3
For mastergrader er det faglige kravet C i snitt 3,0 eller 2,7.
2. Omregningstabellen tas i bruk for opptak til høst 2018.
Når forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet senere revideres, tas bestemmelsen
inn i forskriftens § 4-4. Rangeringsregelverk.

11/18 Akkreditering nye studieprogram 2018 - (opprinnelig 2017) Master i
regnskap og revisjon
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.01.2018

Saknr
11/18

Forslag til vedtak:
1. Skriv inn forslag til vedtak Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner
(akkrediterer) studieplan med tilhørende dokumentasjon for Master i regnskap og
revisjon under forutsetning av
at punkt 2 og 3 innfris.
2. Det må tas en ny gjennomgang av læringsutbyttebeskrivelsene da disse er for lite
fagspesifikke, særlig under kategoriene ferdigheter og generell kompetanse.
3. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.

Møtebehandling
Søknad med oppdaterte læringsutbyttebeskrivelser sendes studiedirektøren før saken
oversendes til rektor.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes til rektor
(dvs at akkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon oppdateres):
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a. Ny gjennomgang av læringsutbyttebeskrivelsene da disse er for lite
fagspesifikke, særlig under kategoriene ferdigheter og generell kompetanse.
2. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (akkrediterer) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Master i regnskap og revisjon under forutsetning av at
punkt 3 innfris.
3. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring for
hele Nord universitet.

12/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i beredskap og
kriseledelse (tidligere Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.01.2018

Saknr
12/18

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes til
rektor (dvs at reakkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon oppdateres):
a. Beskrivelse av studieprogrammet bør tydeliggjøre hva studiet omhandler.
b. Flere valgemner må inngå i studieplanen, slik at studentene gis reelle
valgmuligheter, alternativt at benevnelsen «valgemner» endres til «anbefalte
valgemner».
c. Studieprogrammets relevans for arbeids- og samfunnsliv må beskrives.
d. Det må begrunnes hvorfor hver enkelt undervisnings-, lærings- og
vurderingsform er valgt, og for hvordan disse formene gir grunnlag for at
studentene oppnår læringsutbyttet.
2. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta reakkreditering (endelig godkjenning) av
studieplan med tilhørende dokumentasjon for Master i beredskap og kriseledelse
under forutsetning av at punkt 3.
3. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.

Møtebehandling
Det ble påpekt at dette programmet har veldig gode og fagspesifikke læringsutbyttebeskrivelser (LUB). Søknaden er veldig ryddig, strukturert og god. Bruken av eksternt panel i
reakkrediteringsarbeidet vurderes som svært positivt.
Etter diskusjon i utvalget var det enighet om at punktene a og c under punkt 1 i forslag til
vedtak skal strykes. Punktene b og d i forslag til vedtak endres til nytt punkt a og b i
vedtaket.
Votering
Enstemmig
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Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes til
rektor (dvs at reakkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon oppdateres):
a. Flere valgemner må inngå i studieplanen, slik at studentene gis reelle
valgmuligheter, alternativt at benevnelsen «valgemner» endres til «anbefalte
valgemner».
b. Det må begrunnes hvorfor hver enkelt undervisnings-, lærings- og
vurderingsform er valgt, og for hvordan disse formene gir grunnlag for at
studentene oppnår læringsutbyttet.
2. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta reakkreditering (endelig godkjenning) av
studieplan med tilhørende dokumentasjon for Master i beredskap og kriseledelse
under forutsetning av at punkt 3.
3. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.

13/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.01.2018

Saknr
13/18

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Master i Klinisk sykepleie under forutsetning av at punkt 2,
3, 4 og 5 innfris.
2. Studiebeskrivelse og emnebeskrivelser på engelsk ferdigstilles før studiet
publiseres på nett for studieåret 2018-2019.
3. Fakultetet må inngå avtaler om internasjonalisering og studentutveksling
som er relevante for Master i klinisk sykepleie, og det må synliggjøres hvilke
deler av studiet som egner seg for studentutveksling. Konkrete avtaler om
internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen 30. juni
2018.
4. Bortsett fra selve masteroppgaven og et enkelt OD krav, benyttes kun
hjemmeeksamen som test på oppnådd læringsutbytte. Fakultetet bør vise
sammenheng mellom læringsutbytte og vurderingsform, og vurdere en større
variasjon i vurderingsformene.
5. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.

Møtebehandling
Studiet endres fra kommende høst slik at studenter kan gå direkte fra bachelor til master, da
kravet om års praksis fjernes. Det ble i møtet påpekt at dette var en god søknad, men at
reakkrediteringssøknaden bør oppdateres ved at det beskrives en bedre sammenheng
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mellom læringsutbytte og vurderingsform og gjerne en større variasjon i vurderingsformene,
samt en beskrivelse av mulige valgemner, før saken oversendes til rektor.
Votering
Enstemmig
Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forholde ivaretas før saken oversendes
til rektor (dvs at reakkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon
oppdateres):
a) Det bør beskrives en bedre sammenheng mellom læringsutbytte og
vurderingsform, og gjerne også en større variasjon i vurderingsformene.
b) Mulige valgemner for studiet bør beskrives.
2. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan
med tilhørende dokumentasjon for Master i klinisk sykepleie under forutsetning
av at punkt 3, 4 og 5 innfris.
3. Studiebeskrivelse og emnebeskrivelser på engelsk ferdigstilles til den 30. juni
2018.
4. Fakultetet må inngå avtaler om internasjonalisering og studentutveksling som er
relevante for Master i klinisk sykepleie, og det må synliggjøres hvilke deler av
studiet som egner seg for studentutveksling. Konkrete avtaler om
internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen 30. juni 2018.
5. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles
utfordring for hele Nord universitet

14/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Årsstudium i musikk
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.01.2018

Saknr
14/18

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes
til rektor (dvs at reakkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon
oppdateres):

• Beskrivelsen av studieprogrammet bør tydeliggjøre hvem er målgruppen for
studiet.
• Det må avklares hvorvidt årsstudiet er selvstendig grunnstudium (som er
nesten identisk med første studieår på bachelorgrad) eller om denne også
er tenkt som del av grunnskolelærerutdanning. Hvis sistnevnte er tilfelle,
må det redegjøres nærmere for felles undervisning av ulike
studentgrupper med ulike opptakskrav.
• Det bør vurderes om det er mulig å endre studieplanen til færre og
større emner, som fortsatt kan innpasses som tilsvarende første
studieår på Bachelor i musikk, faglærerutdanning.
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• Studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse må gjennomgås og
tilpasses, da denne er nesten helt identisk med
læringsutbyttebeskrivelsen for bachelorgraden.
• Det må begrunnes hvorfor hver enkelt undervisnings-, lærings- og
vurderingsform er valgt, og for hvordan disse formene gir grunnlag for at
studentene oppnår læringsutbyttet.
• Det må konkret beskrives hvordan det legges til rette for at studenten kan
ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
• Praksisavtaler for grunnskolen må fremskaffes. Alle praksisavtaler må være
signerte av begge parter. Søknaden bør omtale om inngåtte praksisavtaler
gir tilfredsstillende kapasitet for avvikling av praksis.
• Krav til praksisveiledernes kompetanse og erfaring fra praksisfeltet må
beskrives, samt hvordan manglende kompetanse innenfor veiledning
følges opp.
• Tydelig faglig ledelse og hvordan ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet ivaretas må beskrives.
• Det må redegjøres nærmere for hvordan kravet om
førstestillingskompetanse er ivaretatt i alle de sentrale delene av
studieprogrammet. Dersom kravet ikke innfris pr i dag, må det redegjøres
for hvordan fakultetet vil arbeide for å imøtekomme kravet.
• Krav til praksisveiledernes kompetanse og erfaring fra praksisfeltet må
beskrives, samt hvordan manglende kompetanse innenfor veiledning
følges opp.
2. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta reakkreditering (endelig
godkjenning) av studieplan med tilhørende dokumentasjon for Årsstudium i
musikk under forutsetning av at punkt 3 innfris.
3. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles
utfordring for hele Nord universitet.
Møtebehandling
Søknaden var mangelfull både da den ble lagt fram for lokalt Utdanningsutvalg og dekanen.
Fagmiljøet fortalte at mye var fulgt opp, men ble altså ikke vurdert som godt nok. Mente at
det kreves liten innsats for å forbedre mange av punktene i innstilling til vedtak. Prorektor
for utdanning stilte spørsmål til studiedirektøren om konsekvenser i forhold annonsering av
studiet, dersom saken returneres til fakultetet. Ikke ideelt, men må da følges opp særskilt.
Det ble også drøftet hvorvidt saken flyttes til planlagte reakkrediteringer i 2018, men ikke
vurdert som ønskelig. Etter diskusjon i utvalget var det enighet om at søknaden fortsatt var
for mangelfull og sendes derfor i retur til fakultetet for forbedring. Søknaden behandles på
nytt i Utdanningsutvalgets april-møte.
Votering
Enstemmig
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Vedtak
Søknaden sendes i retur til fakultet for forbedring og behandles på nytt i
Utdanningsutvalgets møte 11. april 2018.

15/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i musikk,
faglærerutdanning
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.01.2018

Saknr
15/18

Forslag til vedtak:
1 Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes til
rektor (dvs at reakkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon
oppdateres):
a. Beskrivelse og begrunnelse for rangeringsregelverk ved opptak.
b. Studiemodellen, som består av eksisterende emner, må oppdateres med
korrekte emnenavn og emnekoder slik det er overensstemmelse med
registreringer i FS (det studieadministrative systemet).
c. Studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse må gjennomgås og
tilpasses, da denne er nesten helt identisk med læringsutbyttebeskrivelsen
for Årsstudium i musikk. Begrunnelse for valg gjort i forbindelse kan med
fordel utdypes noe.
d. Relevans for videre studier må beskrives i søknaden, og studieplanen
bør konkret nevne muligheter for videre studier på Master i musikk
ved Nord universitet.
e. Det må begrunnes hvorfor hver enkelt undervisnings-, lærings- og
vurderingsform er valgt, og for hvordan disse formene gir grunnlag
for at studentene oppnår læringsutbyttet.
f. Det må konkret beskrives hvordan det legges til rette for at studenten kan
ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
g. Praksisavtaler for grunnskolen må fremskaffes. Alle praksisavtaler må
være signerte av begge parter. Søknaden bør omtale om inngåtte
praksisavtaler gir tilfredsstillende kapasitet for avvikling av praksis.
h. Tydelig faglig ledelse og hvordan ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet ivaretas må beskrives.
i. Det må redegjøres nærmere for hvordan kravet om
førstestillingskompetanse er ivaretatt i alle de sentrale delene av
studieprogrammet. Dersom kravet ikke innfris pr i dag, må det redegjøres
for hvordan fakultetet vil arbeide for å imøtekomme kravet.
j. Krav til praksisveiledernes kompetanse og erfaring fra praksisfeltet må
beskrives, samt hvordan manglende kompetanse innenfor veiledning følges
opp.
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2 Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta reakkreditering (endelig godkjenning) av
studieplan med tilhørende dokumentasjon for Bachelor i musikk, faglærerutdanning
under forutsetning av at punkt 3 og 4 innfris.
3 Rektor ber fakultetet om at konkrete avtaler om internasjonal studentutveksling
inngås innen 30. juni 2018, og oversendes studiedirektøren for dokumentasjon.
4 Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring for
hele Nord universitet.

Møtebehandling
Reakkrediteringsarbeidet har bidratt til at Årsstudium i musikk er nesten 100% identisk med
første studieår på dette bachelorprogrammet. Dette er svært positivt. Også denne søknaden
var mangelfull både da den ble lagt fram for lokalt Utdanningsutvalg og dekanen. Det ble
påpekt at reakkrediteringen også burde ha omfattet Bachelor i musikkpedagog og formidler i
kulturskolen, siden de to bachelorgradene er nesten identiske. Etter diskusjon i utvalget var
det enighet om at søknaden fortsatt var for mangelfull og sendes derfor i retur til fakultetet
for forbedring. Søknaden behandles på nytt i Utdanningsutvalgets april-møte.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Søknaden sendes i retur til fakultet for forbedring og behandles på nytt i
Utdanningsutvalgets møte 11. april 2018.

16/18 Plan for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord
universitet - plan for 2018
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.01.2018

Saknr
16/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende plan for reakkreditering 2018:
Fakultet
FBA
FLU
FSH
FSV

Studieprogram
Bachelor i havbruksdrift og ledelse
Master i biovitenskap og akvakultur
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
Master i tilpassa opplæring
Bachelor i sykepleie (studiested Levanger)
Bachelor i sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert (praksisområde Nordland)
Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse
Bachelor i nordområdestudier
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HHN

Bachelor i journalistikk
Ingen

Møtebehandling
Fakultetene FBA, FLU, FSV og HHN har oversendt dekanvedtak med forslag til plan for 2018.
Etter etterlysning av plan for FSH, oversendte fakultetsdirektøren forslag om to programmer,
jamfør innstilling til vedtaks, som ble lagt fram i møtet. Det ble i møtet opplyst fra prodekan
Tove Sagnes at det innen helsevitenskap kommer nye rammeplaner og at de fleste
helsefaglige studiene må gjennom store endringer i løpet av 2019. Reakkreditering for FSH
utsettes derfor til 2019.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende plan for reakkreditering 2018:
Fakultet
FBA

HHN

Studieprogram
Bachelor i havbruksdrift og ledelse
Master i biovitenskap
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere for 8.13.trinn
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere for 8.- 13.
trinn
Master i tilpassa opplæring
Ingen
Årsstudium i nordområdestudier
Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse
Bachelor i nordområdestudier
Bachelor i journalistikk
Ingen

Saknr

Arkivsak

FLU

FSH
FSV

1/18

16/02152-15

Tittel

Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende
praksis ved Nord universitet, avklaring fra KD

Studiet er etablert som en pilot for gjennomføring én gang. Studieavdelingen har 10.
november 2017 søkt Kunnskapsdepartementet om råd i forhold til bestemmelser i
opptaksforskriften. Brevet samt departementets svar av 12. januar 2018 er vedlagt saken.
Departementet råder universitetet til å nøye vurdere om studiet kan og skal defineres som
høyere utdanning, og anbefaler tett dialog med NOKUT om dette.
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