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64/18 Godkjenning av innkalling til møte 28. november og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
28.11.2018

Saknr
64/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 28. november 2018 og saksliste.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 28. november 2018 og saksliste.

65/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 13. september
2018
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
28.11.2018

Saknr
65/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 13. september 2018.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 13. september 2018.
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66/18 Akkreditering av nytt program 2018 - Bachelor i trening (opprinnelig
Bachelor i trening og treningsledelse)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
28.11.2018

Saknr
66/18

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere nytt studieprogram Bachelor i
trening under forutsetning av at punkt 2-4 følges opp. I akkrediteringen inngår
navneendring fra opprinnelig Bachelor i trening og treningsledelse, og at programmet
ikke er en fellesgrad slik som planlagt ved etableringen.
2. Nødvendige leieavtaler som gjelder ny infrastruktur bør være på plass i god tid før
studieprogrammet starter opp.
3. Internasjonal samarbeidsavtale med Limerick Institute of Technonolgy må være på
plass i god tid før studieprogrammet starter opp.
4. Det må jobbes med å dokumentere og heve den formelle utdanningsfaglige
kompetansen, som er en felles utfordring for hele Nord universitet. For dette
studieprogrammet konkret mangler kun et fåtall fagpersoner utdanningsfaglig
basiskompetanse, og disse bør prioriteres til slik kompetanseheving.

Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Anne-Lovise Reiche. I tillegg deltok
studieprogramansvarlig Arne Martin Jakobsen og Vegard Sellæg Brende som redegjorde
ytterligere for saken og besvarte spørsmål i møtet.
Enighet i utvalget om at siste setning i vedtakets pkt 4, strykes.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere nytt studieprogram Bachelor i
trening under forutsetning av at punkt 2-4 følges opp. I akkrediteringen inngår
navneendring fra opprinnelig Bachelor i trening og treningsledelse, og at programmet
ikke er en fellesgrad slik som planlagt ved etableringen.
2. Nødvendige leieavtaler som gjelder ny infrastruktur bør være på plass i god tid før
studieprogrammet starter opp.
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3. Internasjonal samarbeidsavtale med Limerick Institute of Technonolgy må være på
plass i god tid før studieprogrammet starter opp.
4. Det må jobbes med å dokumentere og heve den formelle utdanningsfaglige
kompetansen, som er en felles utfordring for hele Nord universitet.

67/18 Reakkreditering 2018 - Årsstudium personlig trener
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
28.11.2018

Saknr
67/18

Forslag til vedtak:
5. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Årsstudium personlig trener
under forutsetning av at punkt 2 og 3 følges opp. I reakkrediteringen inngår en
mindre navnendring fra «Årsstudium i» til bare «Årsstudium» før fagnavnet.
6. Nødvendige leieavtaler som gjelder ny infrastruktur bør være på plass i god tid før
studieprogrammet starter opp.
7. Det må jobbes med å dokumentere og heve den formelle utdanningsfaglige
kompetansen, som er en felles utfordring for hele Nord universitet. For dette
studieprogrammet konkret mangler kun et fåtall fagpersoner utdanningsfaglig
basiskompetanse, og disse bør prioriteres til slik kompetanseheving.

Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Anne-Lovise Reiche. I tillegg deltok
studieprogramansvarlig Arne Martin Jakobsen og Vegard Sellæg Brende som redegjorde
ytterligere for saken og besvarte spørsmål i møtet.
Enighet i utvalget om at siste setning i vedtakets pkt 4, strykes.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Årsstudium personlig trener
under forutsetning av at punkt 2 og 3 følges opp. I reakkrediteringen inngår en
mindre navnendring fra «Årsstudium i» til bare «Årsstudium» før fagnavnet.
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2. Nødvendige leieavtaler som gjelder ny infrastruktur bør være på plass i god tid før
studieprogrammet starter opp.
3. Det må jobbes med å dokumentere og heve den formelle utdanningsfaglige
kompetansen, som er en felles utfordring for hele Nord universitet.

68/18 Reakkreditering 2018 - Årsstudium i nordområdestudier og Bachelor i
nordområde- og nordiske studier (opprinnelig Bachelor i nordområdestudier)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
28.11.2018

Saknr
68/18

Forslag til vedtak:
4. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere eksisterende studieprogram
Årsstudium i nordområdestudier og Bachelor i nordområde- og nordiske studier under
forutsetning av at punkt 2 følges opp. I reakkrediteringen inngår at navn på
bachelorprogrammet endres fra opprinnelig Bachelor i nordområdestudier.
5. Det må jobbes med å dokumentere og heve den formelle utdanningsfaglige
kompetansen, som er en felles utfordring for Nord universitet. For disse
studieprogrammene konkret mangler deler av fagmiljøet både dokumentasjon og
formell utdanningsfaglig basiskompetanse, og aktuelle personer bør prioriteres til
kompetanseheving.
Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Anne-Lovise Reiche. I tillegg deltok
studieprogramansvarlig Eivind Karlsen og Studieveileder Ole Christian Tiedemann, som
redegjorde ytterligere for studiet og besvarte spørsmål i møtet.
Enighet i utvalget om at siste setning i vedtakets pkt. 2, strykes.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere eksisterende studieprogram
Årsstudium i nordområdestudier og Bachelor i nordområde- og nordiske studier under
forutsetning av at punkt 2 følges opp. I reakkrediteringen inngår at navn på
bachelorprogrammet endres fra opprinnelig Bachelor i nordområdestudier.
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2. Det må jobbes med å dokumentere og heve den formelle utdanningsfaglige
kompetansen, som er en felles utfordring for Nord universitet.

69/18 Reakkreditering 2018 - Bachelor i havbruksdrift og ledelse
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
28.11.2018

Saknr
69/18

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Bachelor i havbruksdrift og ledelse under forutsetning
av at punkt 2 og 3 følges opp.
2. Fakultetet må jobbe videre med å få på plass forpliktende praksisavtaler.
3. Det må jobbes med å dokumentere og heve den formelle utdanningsfaglige
kompetanse, som er en felles utfordring for hele Nord universitet.
Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Alf-Magne Jacobsen. I tillegg deltok
studieprogramansvarlig Grete Lysfjord som redegjorde ytterligere i saken og besvarte
spørsmål i utvalget.
Det var enighet i utvalget om nytt pkt 2 i vedtaket:
«Fakultetet må få på plass tilstrekkelig nok praksisplasser for hvert kull, som i forkant av
praksisperioden skal være formalisert i praksisavtaler»
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Bachelor i havbruksdrift og ledelse under forutsetning
av at punkt 2 og 3 følges opp.
2. Fakultetet må få på plass tilstrekkelig nok praksisplasser for hvert kull, som i forkant
av praksisperioden skal være formalisert i praksisavtaler.
3. Det må jobbes med å dokumentere og heve den formelle utdanningsfaglige
kompetanse, som er en felles utfordring for hele Nord universitet.
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70/18 Rutinebeskrivelse for håndtering av avvik på 2-to karakterer eller mer
mellom ordinær sensur og klagesensur
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
28.11.2018

Saknr
70/18

Forslag til vedtak:
Rutinebeskrivelse for håndtering av avvik på 2-to karakterer eller mer mellom ordinær- og
klagesensur:
•

Alle involverte sensorer i ordinær kommisjon og klagekommisjon skal i fellesskap
foreta en ny vurdering av sensuren før siste og endelig karakter fastsettes.

•

Intern sensor i ordinær kommisjon har ansvaret for koordinering av ny vurdering.

•

Endelig vurdering settes ved flertallsavgjørelse. Dersom stemmelikhet, er det ekstern
klagesensor som fastsetter endelig karakter.

Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Wenche Rødal.
Enighet i utvalget om at det før kulepunktene må inn setning om at « Utdanningsutvalget
anbefaler rektor å vedta følgende rutiner».
Enighet i utvalget om nytt kulepunkt 1, «Sensuren tar utgangspunkt i sensorveiledning for
eksamen».
Votering
Enstemmig
Vedtak
Rutinebeskrivelse for håndtering av avvik på 2-to karakterer eller mer mellom ordinær- og
klagesensur:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende rutiner:
•

Sensuren tar utgangspunkt i sensorveiledning for eksamen.

•

Alle involverte sensorer i ordinær kommisjon og klagekommisjon skal i fellesskap
foreta en ny vurdering av sensuren før siste og endelig karakter fastsettes.

•

Intern sensor i ordinær kommisjon har ansvaret for koordinering av ny vurdering.

•

Endelig vurdering settes ved flertallsavgjørelse. Dersom stemmelikhet, er det ekstern
klagesensor som fastsetter endelig karakter.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

22/18

15/02640-25

Nyhetsbrev fra UHR - juli og august 2018

21/18

16/02152-29

Orientering om tilsyn med Nord universitets
systematiske kvalitetsarbeid

Sak 21/18
Saksbehandler Thorbjørn Aakre orienterte om saken i møtet.
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