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møteleder
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1/20 Godkjenning av innkalling til møte 31. januar 2020 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
31.01.2020

Saknr
1/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 31. januar 2020 og saksliste.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 31. januar 2020 og saksliste.

2/20 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 4. desember
2019
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
31.01.2020

Saknr
2/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 4. desember 2019.

Møtebehandling
Spørsmål til sak 58/19 Mentorordning og status for denne. Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk
kommenterte status i saken. Er diskutert internt mellom prorektor og prodekaner, avholdt
fellesmøte mellom rektor og dekaner. Enige i møtet om grunnleggende prinsipper, men
gjenstår å ferdigstille underliggende tekst til punktene kommet fram i møtet. Blir en pilot og
gjenstår noe i forhold til praktisk gjennomføring og detaljer om denne. Videre info om dette
vil komme i UU.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 4. desember 2019.
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3/20 Konstituering av utdanningsutvalget - studieåret 2019/2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
31.01.2020

Saknr
3/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget velger ………………………….som ny nestleder av Utdanningsutvalget.

Møtebehandling
Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk har forespurt og foreslår prodekan Marit Bjørnevik som ny
nestleder av utvalget.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Utdanningsutvalget velger prodekan Marit Bjørnevik som nestleder av Utdanningsutvalget.

4/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i Film and TV Production
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
31.01.2020

Saknr
4/20

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudet for Bachelor i
Film and TV production, med tilhørende dokumentasjon, under forutsetning av punkt
2.
2. Det forutsettes at fakultetet følger opp planer og prosess med å få på plass
nødvendig infrastruktur til oppstart av studiet høst 2020.

Møtebehandling
Saksbehandler Alf-Magne Jacobsen innledet med en gjennomgang av søknadsbehandlingen
med punkter hvor det har vært utfordringer. Studieprogramansvarlig Håvard Sørli
informerte videre om selve studiet og kommenterte spesielt i forhold til infrastruktur, samt
etter spørsmål på studieplanen om samkjøring med andre studier.
Votering
Enstemmig
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Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudet for Bachelor i
Film and TV production, med tilhørende dokumentasjon, under forutsetning av punkt
2.
2. Det forutsettes at fakultetet følger opp planer og prosess med å få på plass
nødvendig infrastruktur til oppstart av studiet høst 2020.

5/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
31.01.2020

Saknr
5/20

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudet for Bachelor i
sykepleie, deltid – 4 år, med tilhørende dokumentasjon, under forutsetning av punkt
2.
2. Det forutsettes at praksisavtaler i tråd med ny forskrift og studieplan er på plass i
løpet av våren 2020.

Møtebehandling
Saksbehandler Fredrik N. Boksasp innledet med en gjennomgang av søknadsbehandlingen
med punkter som har vært utfordrende. Studieprogramansvarlig Inger Karin Reknes Brenne
informerte videre om selve studiet og kommenterte i forhold til spørsmål og diskusjon rundt
internasjonalisering i læringsutbyttebeskrivelsen. Videre kommenterte spørsmål om
begrepet kulturkompetanse og spørsmål angående variasjon i størrelser på emner, samt
spørsmål om studentmedvirkning.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudet for Bachelor i
sykepleie, deltid – 4 år, med tilhørende dokumentasjon, under forutsetning av punkt
2.
2. Det forutsettes at praksisavtaler i tråd med ny forskrift og studieplan er på plass i
løpet av våren 2020.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

1/20

19/01930-6

Prosjekt klasserom - orientering fra KOLT

2/20

19/02141-3

Universitetspedagogisk nettverk - om videre arbeid

3/20

19/03811-2

Søknad til DIKU - desentralisert utdanning

Sak 1/20
Leder Kompetansesenter for læring og teknologi, Randi Stemland orienterte nærmere om
Nord universitets arbeid med digitale løsninger i undervisningsrom, om spørreundersøkelse i
forhold til kartlegging og fremtidige behov samt opplæring. Spørreundersøkelse skulle vært
ferdigstilt før jul 2019 men på grunn av lav respons er tid for å besvare undersøkelsen
utvidet. Prodekaner bes om å sende påminnelse og oppfordre til å svare på undersøkelsen til
sine ansatte.
2/20
Saken ble utsatt til neste møte.
3/20
Studiedirektør Jan-Atle Toska orienterte nærmere om saken i møtet. Mulighet å søke om
midler til utdanninger og videreutdanninger utenfor campus. Midler gis til å utvikle og tilby
studier, ikke investering i utstyr. Prioriterte fagområder er grønt skifte, teknologi og helsefag.
Søknadsfrist er 1. mars. Det vil bli avholdt søkewebinar 11. februar kl 13.00 – 13.45,
oppfordres til å delta på dette. Videre oppfordres til å sjekke ut og følge med på DIKU sine
hjemmesider.
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