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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.
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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.
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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.
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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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