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15/19 Godkjenning av innkalling til møte 02. mai 2019 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
02.05.2019

Saknr
15/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 02. mai 2019 og saksliste.
Møtebehandling
Det ble endret rekkefølge i sakslisten hvor sak 18/19 ble behandlet før sak 17/19.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 02. mai 2019 og saksliste, med endring
gjort i møtet.

3

16/19 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 28. februar
2019
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
02.05.2019

Saknr
16/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 28. februar 2019.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 28. februar 2019.
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17/19 Rammeverket "connected curriculum" for å sikre forskningsbasert
undervisning
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
02.05.2019

Saknr
17/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber om ny sak til senere møte i utvalget (juni eller september) om videre
arbeid med rammeverket «Connected Curriculum».
Møtebehandling
Utdanningsutvalget ønsket å få en bedre kjennskap til dette og det var enighet i utvalget om
at en ville invitere inn en ekstern som kunne gjøre en presentasjon rundt dette enten på et
UU-møte eller på SPA-seminaret til høsten.
Var enighet om at vi ikke var klar til å binde oss til dette nå og at en måtte få mer info om
hva konseptet bygger på, hvor en starter med å få en innføring, men at vi bør gå videre å se
på dette.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget ber om en ny sak til senere møte i utvalget om videre arbeid med
rammeverket «Connected Curriculum», og etter at utvalget har fått en nærmere
presentasjon av rammeverket.
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18/19 Tematisk arbeid med utdanningskvalitet - egne seminarer og arbeid
med prioriterte tema
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
02.05.2019

Saknr
18/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber studiedirektøren om å arrangere seminar før sommeren innenfor
prioritert tema knyttet til utdanningskvalitet.
Møtebehandling
Saken ble innledet og presentert av Ellen Sirnes. Det var god tilslutning til ideen i utvalget.
Utdanningsutvalget mente at vårsemesteret ville være mest egnet for et slik seminar, videre
at dette er noe som vi bør ta med i handlingsplanen og årshjulet for utdanningsutvalget.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget ber studiedirektør om å utarbeide en plan for en tematisk seminarrekke
innenfor utdanningskvalitet, og vurdere når det er mest hensiktsmessig og starte
seminarrekken.
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19/19 Arbeidsgruppe utvikling av kurstilbud innenfor utdanningsfaglig
kompetanse
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
02.05.2019

Saknr
19/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar og nedsette en arbeidsgruppe utvikling av kurstilbud innenfor
utdanningsfaglig kompetanse, med de innspill som fremkom i møtet.

Møtebehandling
Det ble påpekt i møtet at det var flere arbeidsgrupper tidligere som har jobbet med dette og
som det foreligger rapporter fra, og at arbeidet til denne arbeidsgruppen må koordineres i
forhold til dette. Ny arbeidsgruppe skal jobbe med å lage en plan, definere innhold i ulike
kurs, kartlegge økonomiske rammer samt kartlegge kapasitet i omfang av deltakere.
Arbeidet må koordineres der det er nødvendig i forhold til pedagogisk nettverk.
Arbeidsgruppen ledes av prorektor. Det var videre enighet i utvalget om at arbeidsgruppen
bør bestå av en faglig representant fra hvert fakultet, fortrinnsvis med erfaring fra
studieprogramansvar, samt en representant fra studieavdelingen. I tillegg til dette bør også
leder for Pedagogisk nettverk inviteres inn i gruppen.
Sekretær sender e-post til dekaner og studiedirektør og ber de utnevne en representant fra
hvert fakultet og en fra studieavdeling til å delta i arbeidsgruppen.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget vedtar å nedsette en arbeidsgruppe som kan vurdere og kartlegge tilbud
innenfor utdanningsfaglig kompetanse som gis andre steder samt vurdere utvikling av
kurstilbud internt.
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20/19 Arbeidsgruppe dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse (jf
forskrift gjeldende fra 01.09.2019)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
02.05.2019

Saknr
20/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar å nedsette en arbeidsgruppe for dokumentasjon av
utdanningsfaglig kompetanse, med de innspill som fremkom i møtet.
Møtebehandling
Det ble understreket fra prorektor at vi her er i tidsnød i forhold til forskrift gjeldende fra
01.09. 2019. Rammene rundt dette arbeidet må være ferdig til 30.06.19.
Det var enighet i utvalget om at prorektor og studiedirektør kan sette sammen denne
arbeidsgruppen for å komme snarlig i gang med arbeidet.
Det inviteres til et åpent seminar via skype medio juni, hvor det vil bli mulig å komme med
innspill til foreslått løsning fra arbeidsgruppen. Foreslått løsning sendes også ut pr e-post slik
at det er mulig å komme med innspill også for de som ikke har anledning å delta på
seminaret.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget vedtar å nedsette en arbeidsgruppe for dokumentasjon av
utdanningsfaglig kompetanse, med de innspill som fremkom i møtet.
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21/19 Mandat for pedagogisk nettverk
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
02.05.2019

Saknr
21/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber om at innspill slik de fremkom i møtet, tas med i det videre arbeid
med utvikling av mandatet.
Møtebehandling
Utdanningsutvalget ser at det er noe overlapp med de arbeidsgrupper vi har opprettet i
dette møtet og pedagogisk nettverk. Arbeidsgruppene er nedsatt for en begrenset periode
mens pedagogisk nettverk er opprettet permanent, viktig at arbeidet i gruppene koordineres
i forhold til pedagogisk nettverk. Utdanningsutvalget ber om en presentasjon fra pedagogisk
nettverk i neste møte i utvalget.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget ber om at innspill slik de fremkom i møtet, tas med i det videre arbeid
med utvikling av mandatet.
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22/19 Kvalitetsforum for ph.d.-utdanningene ved Nord universitet
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
02.05.2019

Saknr
22/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber om at innspill slik de fremkom i møtet, tas med i det videre arbeid
med etablering av Kvalitetsforum for PH.D.-utdanningene ved Nord universitet.
Møtebehandling
Det ble påpekt i utvalget at en burde se mer strategisk på bruk av navn i forhold til aktivitet i
gruppene, f. eks hva er et forum og hva er et nettverk? En må også sikre koordinering
mellom lokale forskningsutvalg og forumet. En viktig sak for forumet bør også være hvordan
man sikrer internasjonalisering i Phd. Utdanningene.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget ber om at innspill slik de fremkom i møtet, tas med i det videre arbeid
med etablering av Kvalitetsforum for PH.D.-utdanningene ved Nord universitet.
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23/19 Kommunikasjonsplan
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
02.05.2019

Saknr
23/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber om at innspill slik de fremkom i møtet, tas med i det videre arbeid
med kommunikasjonsplanen.
Møtebehandling
Det var enighet i utvalget at saken var for lite opplyst og at saken utsettes til neste møte
hvor utvalget får en presentasjon av kommunikasjonsplanen fra kommunikasjonsavdelingen.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Saken utsettes til neste møte.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

11/19

16/02152-40

Utdanningsfaglig utviklingsseminar - samarbeidsforum
for universitetsledelse og studenter

12/19

19/01208-1

Honours Program

10/19

16/02152-38

Utdanningsseminaret 2019 - Programkomitè

Sak 10/19
Anne-Lovise Reiche innkaller til møte i programkomiteen. Foreløpig program legges frem på
neste møte i utvalget med muligheter for innspill.
Sak 11/19
Prorektor orienterte om saken i møtet. Innspill fra utvalget til temaer på seminaret var,
studieprogramevaluering, studiebarometeret og motivering til å delta samt oppfølging og
hvordan det jobbes med dette, infoflyt, tillitsvalgtordningen.
Sak 12/19
Prorektor orienterte om saken i møtet. Vi bør bli flinkere til å gi tilbud utover standardtilbud
hvor ekstra flinke studenter gis mulighet til å ta flere studiepoeng på kortere tid. Fakultetene
bes kartlegge hvilke ordninger de har til neste møte. Saken følges opp i neste møte.
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