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20/20 Godkjenning av innkalling til møte 10. juni 2020 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
10.06.2020

Saknr
20/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 10. juni 2020 og saksliste.
Møtebehandling
Tord Apalvik etterlyste orientering om fremgang i sakene om mentorordning og
fremragende underviser. Prorektor orienterer muntlig om sakene i slutten av møtet.
Reakkreditering Master i Global ledelse utsettes til neste møte.
Mottatt skriftlig innspill fra studentleder til sak VS 26/20.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 10. juni 2020 og saksliste, med de innspill
som fremkom i møtet.

21/20 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 23. april 2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
10.06.2020

Saknr
21/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdannigsutvalgets møte 23. april 2020
Møtebehandling
Prorektor minnet om utdanningsseminaret at dette vil bli avholdt og kommer som sak på
møtet i Utdanningsutvalget 24. juni 2020.
Prorektor viste til vedtak i VS 16/20 om Etablering og mandat for studieprogramråd ved
Nord universitet, pkt 1. Her skal ikke være tilrår. Nytt pkt 1 blir:
1. Utdanningsutvalget oppretter studieprogramråd ved Nord universitet.
Votering
Enstemmig
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Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdannigsutvalgets møte 23. april 2020, med
de innspill som fremkom i møtet.

22/20 Reakkreditering 2020 (opprinnelig 2019) - Påbygging til Bachelor i
trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet - årsstudium
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
10.06.2020

Saknr
22/20

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere årsstudiet innenfor
trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet. I dette inngår navneendring til Påbygging til
Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet – årsstudium. Navneendringen
forutsetter revisjon av Forskrift om studier og eksamen for Nord universitet, slik at
fagspesifikk bachelorgrad kan utstedes.
2. Dersom Forskrift om studier og eksamen for Nord universitet ikke revideres på en slik
måte at årsstudiet sammen med trafikklærerutdanningen kan gis fagspesifikk
bachelorgrad, får studieprogrammet navnet Årsstudium i trafikkpedagogikk og
trafikksikkerhet. Dette innebærer også at ved gjennomført program Trafikklærer og
nevnte årstudium, utstedes kun vitnemål med tittel Selvvalgt bachelorgrad.

Møtebehandling
Saksbehandler Fredrik N. Boksasp orienterte om saken i møtet. SPA for studiet deltok ikke i
møtet. Saksbehandler fakultet Ellen Sirnes besvarte spørsmål til søknaden og orienterte om
selvevalueringsprosessen i forbindelse med søknaden. Monica Brobak (Internasjonalt
kontor) påpekte feil bruk av utvekslingsavtaler. Saksbehandler fakultet viste til at de hadde
vurdert litt rundt dette da det ikke er krav til utveksling siden ikke gradsstudium og dette er
mer som et internasjonalt samarbeid.
Prorektor påpekte at det er behov for bevisstgjøring om hvordan ivareta internasjonalisering
i læringsutbytte, ikke knyttet til denne saken men generelt, kommer tilbake til dette og tas
opp som egen sak.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere årsstudiet innenfor
trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet. I dette inngår navneendring til Påbygging til
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Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet – årsstudium. Navneendringen
forutsetter revisjon av Forskrift om studier og eksamen for Nord universitet, slik at
fagspesifikk bachelorgrad kan utstedes.
2. Dersom Forskrift om studier og eksamen for Nord universitet ikke revideres på en slik
måte at årsstudiet sammen med trafikklærerutdanningen kan gis fagspesifikk
bachelorgrad, får studieprogrammet navnet Årsstudium i trafikkpedagogikk og
trafikksikkerhet. Dette innebærer også at ved gjennomført program Trafikklærer og
nevnte årstudium, utstedes kun vitnemål med tittel Selvvalgt bachelorgrad.

23/20 Reakkreditering 2020 - Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
10.06.2020

Saknr
23/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudet for Årsstudium i naturog kulturminneoppsyn med tilhørende dokumentasjon.
Møtebehandling
Saksbehandler Fredrik N. Boksasp orienterte om saken i møtet. Studieprogramansvarlig Pål
Fossan Moa redegjorde ytterligere for studiet og svarte på spørsmål til søknaden. Prorektor
påpekte til læringsutbyttet at dette kunne vært mer presis i formuleringene.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudet for Årsstudium i naturog kulturminneoppsyn med tilhørende dokumentasjon.

24/20 Reakkreditering 2020 - Bachelor i idrettsvitenskap og Årsstudium i
idrett
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
10.06.2020

Saknr
24/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studieplaner med tilhørende
dokumentasjon for Bachelor i idrettsvitenskap og Årsstudium i idrett.
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Møtebehandling
Saksbehandler Alf Magne Jacobsen orienterte om saken i møtet. Terje Rønning fra fakultetet
deltok for studieprogramansvarlig og redegjorde ytterligere for søknaden og svarte på
spørsmål. Han og saksbehandler fakultet Runi Hagen kommenterte videre om den eksterne
vurdering som var blitt foretatt i etterkant av søknaden, samt på merknad til LUB i
saksframlegget.
Utdanningsutvalget påpekte at forventninger i LUB for årsstudiet var for omfattende at disse
må være oppnåelige. Selv om store ambisjoner bør formuleringene modereres noe.
Spørsmål til hvor godt obligatoriske emner treffer med utveksling, og at det kunne vært lagt
opp til litt større handlingsrom med å bruke valgemner der man kan. I forslag til vedtak
byttes studieplaner ut med studietilbudene.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudene Bachelor i
idrettsvitenskap og Årsstudium i idrett, med tilhørende dokumentasjon.
2. Fakultetet gjør en siste revisjon av LUB innen mandag 22. juni 2020, før det lages
rektorvedtak og sendes til rektor.
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25/20 Reakkreditering 2020 - Master i global ledelse (tidligere Master i
energiledelse / Master of Science in Energy Management)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
10.06.2020

Saknr
25/20

Forslag til vedtak:
Saken ble utsatt til neste møte i Utdanningsutvalget 24. juni 2020.
Møtebehandling
Votering
Vedtak
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

26/20 Studentrepresentasjon i Utdanningsutvalget
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
10.06.2020

Saknr
26/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler overfor rektor at antall studentrepresentanter i sentralt
Utdanningsutvalg reduseres fra 5 til 3 fra og med studieåret 2020-2021.
Møtebehandling
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche orienterte om saken i møtet, samt orienterte om skriftlig
innspill fra studentleder som var klart imot forslaget.
Utdanningsutvalget er positiv til at det er flere studenter med i utvalget både med tanke på
representasjon og i forbindelse med utskiftning og opplæring når det kommer nye inn.
Studentrepresentantene påpekte at de savnet en plan fra ledelse om rekruttering av flere
studenter. Saken kan tas opp og diskuteres på nytt på et senere tidspunkt, men bør da skje i
forkant av årsmøtet til studentene og før nye representanter for neste periode er valgt.
Votering
Enstemmig
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Vedtak
1. Det gjøres ingen endring i antall studentrepresentanter i Utdanningsutvalget.
2. Studentene ber ledelse vurdere og understøtt hvordan rekruttere bedre og øke
konkurransen om å bli valgt som studentrepresentant.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

23/20

19/03658-30

Mandat til Studieprogramråd, maler til emnerapport,
studieprogramrapport og fakultetsrapport om
utdanningskvalitet

24/20

16/02152-48

Protokoller fra lokale utdanningsutvalg

22/20

20/01258-5

Undervisning høst 2020 - i forbindelse med Covid19

Sak 22/20
Saksbehandler var ikke tilstede i møtet og Prorektor orienterte om saken, om de ulike
delprosjektene og de mange prosesser som nå kjøres samtidig. Det planlegges ut fra en
normalsituasjon, men samtidig må det også planlegges for avvik fra denne.
Sak 23/20
Saksbehandlere var ikke tilstede i møtet og Prorektor orienterte om sakene.
Utdanningsutvalget påpekte at Studieprogramråd var beskrevet på en grei måte og vil være
overkommelig. Til rapportene og spesielt emnerapportene var det usikkerhet hvorvidt dette
var å regne som forslag eller om malen var obligatorisk å bruke. Dette må tas opp som egen
sak i neste møte.
Sak 24/20
Tas til orientering
Eventuelt
Prorektor orienterte om status i sakene etter spørsmål fra utvalget:
Status mentorordning. Pga Corona utsettes dette og blir ikke oppstart til høsten. Mye er
allerede klart, men usikkerhet rundt høsten, samt at opplæringssekvens nå på våren ble
vanskelig å få til førte til utsetting. Mentorordning vil bli igangsatt fra neste høst.
Status fremragende underviser. Ordningen vil bli innført og i vedtak fra rektor lyses ut
senhøsten 2020. Det er sett veldig mye til hva andre har gjort og følger samme mal og
retningslinjer. Opplæring av folk/ prosedyrer vil skje iløpet av høsten 2020. Sikter mot at
man høst 2021 skal ha vurdert hvem som kan vurderes som fremragende underviser
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