MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

18.11.2019 kl. 11:00 - 15:40
Bodø
16/00945

Tilstede:

Geir Berg-Lennertzen (Prodekan utdanning FLU)
Hugo Nordseth (Prodekan utdanning FSV – nestleder av UU og ledet møtet)
Ingjerd Gåre Kymre (Prodekan utdanning FSH)
Gabriel Brunvoll (Studentparlamentet)
Lars Glomsvoll (Studentparlamentet)
Tord Apalvik (Studentparlamentet)
Marie Wickstrøm Sjøli (Studentparlamentet)

Møtende
varamedlemmer:
Sondre Berge (Studentparlamentet)

Forfall:

Levi Gårseth-Nesbakk (Prorektor utdanning)
Marit Bjørnevik (Prodekan utdanning FBA)
June Borge Doornich (Prodekan utdanning HHN)
Sondre Reinsnos (Studentparlamentet)

Andre:

Monica Brobak (Observatør, Internasjonalt kontor)
Trine Åsheim Bernhardsen (Observatør, sekretær lokalt UU FBA)
Anna Elisabeth Kristoffersen (Observatør, sekretær lokalt UU FLU, på Skype)
Gry Alsos (Observatør, SFU Engage)
Line Kolås (Observatør, SFU Excited, på Skype)
Hanne Seljesæter (Observatør, Studentombud, på Skype)
Jan Atle Toska (Studiedirektør)
Anne Lovise Reiche (Bisekretær UU, saksbehandler VS 46-47/19)
Lars Røed Hansen (saksbehandler VS 44/19)
Runi Hagen (medsaksbehandler VS 44/19, på Skype)
Espen Leirset (studieprogramansvarlig VS 44/19, på Skype)
Kirsten Synnøve Fossan (saksbehandler på fakultet, VS 44/19, på Skype)
Fredrik Nesland Boksasp (saksbehandler VS 45/19)
Bente Karin Duun (medsaksbehandler VS 45/19, på Skype)
Gisle Solvoll (studieprogramansvarlig VS 45/19, på Skype)
Kathrine Mathisen (saksbehandler på fakultet, VS 45/19, på Skype)
Ingunn Skjesol Bulling (studieprogramansvarlig VS 46/19, på Skype
Margrethe Mørkved Solli (ass. studiedirektør, fra sak VS 47/19 på Skype)
Elin Sommerli (spesialrådgiver, på Skype)

Protokollfører:

Alf Magne Jacobsen
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42/19 Godkjenning av innkalling til møte 18. november 2019 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.11.2019

Saknr
42/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 18. november 2019 og saksliste.
Møtebehandling
Møtet ble ledet av nestleder Hugo Nordseth
OS 40/19 flyttes til neste møte da leder for Universitetspedagogisk nestleder har meldt
frafall til dette møtet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 18. november 2019 og saksliste.

43/19 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18.oktober
2019
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.11.2019

Saknr
43/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18. oktober 2019.
Møtebehandling
Det ble kommentert at sak 40/19 reakkreditering av Bachelor i spill og opplevelsesteknologi
nå er godkjent av rektor.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18. oktober 2019.

44/19 Akkreditering 2019 - Bachelor i Public Administration og årsstudium
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.11.2019

Forslag til vedtak:

3

Saknr
44/19

Utdanningsutvalget finner at reakkrediteringssøknaden for årsstudium i public administration
og bachelor i public administration er besvart tilfredsstillende, og anbefaler rektor å akkreditere
bachelorprogrammet og reakkreditere årsstudiet.

Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Lars Røed Hansen, og videre utdypet av
studieprogramansvarlig (SPA) Espen Ingvar Leirset, som også besvarte spørsmål og
kommentarer til søknaden i møtet.
Det er feil i forslag til vedtak; begge studiene skal være akkreditering. Årsstudiet er imidlertid
formelt ikke etablert og er planlagt med oppstart først høsten 2021. Det forventes derfor at
etableringssøknad blir lagt fram for styret til møte i juni 2020, sammen med eventuelle
andre etableringssøknader fra høsten 2021. Læringsutbytte for internasjonalisering på
programnivå ble etterlyst i møtet og bør være med. Dette ordnes i etterkant før det sendes
til rektor.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere (endelig godkjenning) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Bachelor i Public Administration samt Årsstudium i Public
Administration. For årsstudiet som er planlagt med oppstart først høsten 2021, må
etableringssøknad oversendes for behandling i universitetsstyret juni 2020.

45/19 Akkreditering 2019 - Årsstudium i luftfartsledelse
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.11.2019

Saknr
45/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere (endelig godkjenning) av studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Årsstudium i luftfartsledelse.

Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Fredrik N. Boksasp, og videre utdypet av SPA
Gisle Solvoll, som også besvarte spørsmål og kommentarer til søknaden i møtet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere (endelig godkjenning) studieplan med tilhørende
dokumentasjon for Årsstudium i luftfartsledelse.

4

46/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i vernepleie
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.11.2019

Saknr
46/19

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere (endelig godkjenne) studieplan og
tilhørende dokumentasjon for Bachelor i vernepleie under forutsetning av punkt 2.
2. Det forutsettes at praksisavtaler i tråd med ny studieplan er på plass i løpet av våren
2020, og at det samlede fagmiljøet suppleres med førsteamanuensis i pedagogikk til
oppstart av studiet høsten 2020.
Møtebehandling
Saken ble presentert av saksbehandler Anne-Lovise Reiche i møtet, og videre utdypet av
opprinnelig studieprogramansvarlig (SPA) Ingunn Skjesol Bulling som også besvarte spørsmål
og kommentarer til søknaden i møtet. På s
Angående stilling førsteamanuensis i pedagogikk er det nå kommet inn flere søknader som
nå er til kommisjonsbehandling, og stillingen ventes å være besatt innen 010820.
Praksisplasser forventes også å være på plass i tråd med ny studieplan i løpet av våren 2020.
Det anbefales at LUB eksempelvis «kjenner til forskning- og utviklingsarbeid innenfor
fagområdet», beskrives slik at det fremgår på vitnemålet. Det er begrunnet for men ikke
beskrevet slik at det fremgår på vitnemål.
Litt uklart i søknaden om emnet Folkehelsearbeid skal undervises på norsk eller engelsk, og
avklart i møtet at undervisningsspråk skal være engelsk.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere (endelig godkjenne) studieplan og
tilhørende dokumentasjon for Bachelor i vernepleie under forutsetning av punkt 2.
2. Det forutsettes at praksisavtaler i tråd med ny studieplan er på plass i løpet av våren
2020, og at det samlede fagmiljøet suppleres med førsteamanuensis i pedagogikk til
oppstart av studiet høsten 2020.

47/19 Endelig handlingsplan 2019-2022 for Utdanningsutvalget og tilhørende
tiltaksplan (justert etter UU 12.09.2019)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.11.2019

Saknr
47/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner framlagte forslag til endelig handlingsplan med tilhørende
tiltaksplan for 2019-2020 med siste justeringer framkommet i møte.
Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Anne-Lovise Reiche.
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Kommentarer/forslag fra studentrepresentant Tord Apalvik angående mål 1.3 med blant
annet plan for å sikre god representasjon hvert år, tillitsvalgopplæring, forbedringer knyttet
til studentrekruttering skrives ned av han og sendes til saksbehandler i etterkant av møtet.
Mål 1.1.2 En helhetlig gjennomgang av tidsplan med de ulike frister for kvalitetsarbeidet
med sikte på å finne når de ulike frister må være i forhold til hverandre.
Mål 2.2.4 Hva menes med innovasjon i denne sammenhengen? Bør klargjøres.
Mål 4. Savner delmål for de som ikke har praksis for å kunne gjøre mer.
Mål 5.2.2 Må endres til bør eller oppfordres til…
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner framlagte forslag til endelig handlingsplan med tilhørende
tiltaksplan for 2019-2020 med siste justeringer framkommet i møte.

48/19 Kursopplegg for studieprogramansvarlige (SPA)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.11.2019

Saknr
48/19

Forslag til vedtak:
Prorektor for utdanning ferdigstiller et kursopplegg for de studieprogramansvarlige ut fra
innspill som framkom i møtet.
Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av studiedirektør Jan-Atle Toska.
I tillegg til forslag om to typer kurs kom det forslag om et tredje kurs med tema om det å
være leder. Dette med bakgrunn i at ofte når en går over i rolle som SPA kommer fra en rolle
som underviser hvor en ikke har hatt noe fokus på lederrollen.
Utdanningsutvalgene er koblet til årshjul og utgjør en form for opplæring. Her må tas hensyn
til at det på fakultet med mange programmer er en del SPA som ikke sitter i
utdanningsutvalg.
Gjennomgang av 12 punkts sjekkliste for SPA er en nyttig øvelse.
Tar sikte på start av kursopplegget i løpet av vårsemesteret 2020.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Prorektor for utdanning ferdigstiller et kursopplegg for de studieprogramansvarlige ut fra
innspill som framkom i møtet.

6

Saknr

Arkivsak

Tittel

39/19

17/03863-9

Kvalitetsrapport fra fakultetene

40/19

19/02141-3

Universitetspedagogisk nettverk - om videre arbeid

41/19

19/02613-2

Konferanse om utdanning på Helgeland

42/19

19/01860-9

Mentorordning for studenter ved Nord universitet - om
videre arbeid herunder oversendelse til lokale
Utdanningsutvalg

43/19

19/03693-1

Internasjonaliseringsseminar 03.12.2019 for
studieprogramansvarlige og andre

44/19

19/03181-1

Oppdrag A- en ressurs om akademisk skriving
(universitetsbibliotekets tilbud til studenter)

Sak 39/19
Det var en kort presentasjon fra prodekaner ved FLU, FSH og FSV samt Trine Åsheim
Bernhardsen fra FBA. Presentasjoner vedlagt protokollen. For HHN var ingen tilstede og
presentasjon tas senere.
Sak 40/19
Flyttes til neste møte
Sak 41/19
Jan Atle Toska informerte om saken i møtet. Nord universitet er oppfordret av statsråd til å
avholde konferanse på Helgeland om utdanning og forskning med sikte på å få «omgivelsene
i tale». Denne blir avholdt i første halvdel av mars 2020.
Sak 42/19
Anne-Lovise Reiche orienterte om saken i møtet. Saken er litt avhengig av innspillene fra
fakultetene og blir en litt større sak til neste møte.
Sak 43/19
Monica Brobak orienterte om saken i møtet. Det er pr nå 43 påmeldte til seminaret som
avholdes i Bodø. Tema, spesifikt om studentutveksling og Erasmus+ som program. Seminaret
er en pilot med sikte på å avholdes årlig.
Sak 44/19
Anders Moe orienterte om saken i møtet. Presentasjon er vedlagt protokoll.
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