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Sted, 09.12.2020

møteleder

55/20 Godkjenning av innkalling til møte 09. desember 2020 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.12.2020

Saknr
55/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 09. desember 2020 og saksliste.
Møtebehandling
Sak 59/20 Reakkreditering bachelor i Paramedisin trekkes fra sakslista grunnet manglende
utvekslingsavtaler og som har vært mangel siden 2017 hvor dette var en forutsetning for
godkjenning. Videre prosess i saken avklares av prorektor og rektor.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 09. desember 2020 og saksliste, med de
endringer som framkom i møtet.
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56/20 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 26. november
2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.12.2020

Saknr
56/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 26. november 2020.
Møtebehandling
Prodekaner utdanning stilte spørsmål til OS 36/20 – systematisk arbeid med
utdanningsrelaterte søknader og at denne nå var tatt med i KSS-prosessbeskrivelse. Videre
diskusjon om denne saken tas i eget møte mellom prorektor og prodekaner utdanning i eget
møte fredag 11.12.2020.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 26. november 2020.
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57/20 Møteplan for utdanningsutvalget - vår og høst 2021
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.12.2020

Saknr
57/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for kalenderåret 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•

Onsdag 10. februar – Teams
Onsdag 17. mars – Teams
Onsdag 28. april – Teams
Tirsdag 15. juni – Teams
Tirsdag 14. september – Teams
Mandag 25. oktober – Teams
Onsdag 17. november – Teams
Mandag 06. desember - Teams

Møtebehandling
Studentene i utvalget deltar på Studentting 10. februar og ber om at foreslått møte i UU
samme dag flyttes til annen dato.
Foreslått møte i Utdanningsutvalget 10. februar 2020, flyttes til 09. februar 2020.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for kalenderåret 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tirsdag 09. februar – Teams
Onsdag 17. mars – Teams
Onsdag 28. april – Teams
Tirsdag 15. juni – Teams
Tirsdag 14. september – Teams
Mandag 25. oktober – Teams
Onsdag 17. november – Teams
Mandag 06. desember - Teams
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58/20 Reakkreditering 2020 - Bachelor i vernepleie (deltid, Bodø)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.12.2020

Saknr
58/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere Bachelor i vernepleie, deltid ved
studiested Bodø.
Møtebehandling
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche presenterte saken i møtet. Faggruppeleder Ingunn Skjesol
utdypet videre og besvarte spørsmål til saken i møtet.
I forhold til vurdering akkreditering – reakkreditering er dette en reakkreditering ut fra at
dette ikke er et nyetablert studium, men har vært siden 1991 både heltid og deltid.
Ikke ønskelig med spesifisert sted Bodø i vedtaket med tanke på eventuell utvidelse til andre
steder senere. Angivelse av sted kan tas ut av vedtaket. Det påpekes at utvidelse av studiet
til andre studiesteder da vil forutsette en god vurdering på fakultetet og at dette
kvalitetssikres gjennom lokalt utdanningsutvalg.
Studiet er et grunnstudium da opptaksgrunnlaget er vgs.
Forholdstall fagmiljø-studenter vises til at en fra høsten vil ha bare ett kull og det vil heller
ikke være opptak deltid hvert år, muligens annen hvert år.
Studiebelastning på 50 stp hvert år er mye og kunne vært kalt samlingsbasert over 4. år, men
denne type studier bruker normalt betegnelsen deltid i samordna opptak.
Praksisemnet samfunnsdeltakelse kan tas med ut og unngår «hull» i praksis.
En del fellesemner samkjøres mellom heltid og deltid og en del læringsressurser vil også
være felles.
Informasjon om utveksling på nettsider er mangelfull og presentasjon på nett må forbedres.
Det påpekes at fakultetet på arbeide videre med å rekruttere til og styrke fagmiljøet jamfør
utlyste stillinger (1 stilling studiested Namsos og 2 stillinger ved campus Bodø). Fakultetet
må revidere LUB og utarbeide læringsutbytte om internasjonalisering for både heltid og
deltid.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere Bachelor i vernepleie (deltid).
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59/20 Reakkreditering 2020 - Bachelor i paramedisin (heltid)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.12.2020

Saknr
59/20

Forslag til vedtak
Saken ble trukket fra sakslisten under sak 55/20 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Møtebehandling
Votering
Vedtak

60/20 Oppsummering erfaringer med akkrediterings- og
reakkrediteringsarbeidet i perioden 2017-2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.12.2020

Saknr
60/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber prorektor utdanning ta med seg innspill gitt i møtet om erfaringer
med akkrediterings- og reakkrediteringsarbeidet, og oppdatere praktisk gjennomføring etter
dette og ved behov oversende til rektor endring av retningslinjer.
Møtebehandling
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche presenterte saken i møtet.
Innspill:
Sakene er omfattende og komplekse, og det bør vurderes kursing for studentene ved nytt
verv.
Bør se på om så lang tekst er nødvendig og om tabeller med oversikter som er blitt mye
lengre etter hvert kan forenkles. Bør se på om strukturen kan gjøres enklere for lettere få
oversikt.
Når endring er på grunn av nye nasjonale rammer bør dette fremkomme tidlig i saken av
hensyn til den som skal lese saken.
Mindre bagatellmessige rettinger i søknaden bør være avklart og rettet før saken går til
behandling i Utdanningsutvalget.
Arbeidet med akkreditering/ reakkreditering er veldig bra på den måte at en lærer mye både
på fakultet, studieprogramansvarlige og i fagmiljøet. Utfordring at det er veldig tidkrevende
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og at mer av denne tiden burde vært brukt med fokus på kvalitet av studiet i forhold til det vi
leverer til studenten i klasserommet.
Bør være tidligere ute med faglig utviklingsarbeid slik at dette kommer i forkant av
prosessen, noe som vil gi fagmiljøet nye muligheter og større tidsramme. Viktig at også
emneansvarlige er inkludert i prosessen.
Nye forskrifter og rammeplaner kan medføre at mye må endres og i den sammenheng få
kort tid til prosessen.
Flere punkter kunne vært tatt med for kontroll som eksempelvis tilstrekkelig antall
studenter, minimum 20 kandidater på hvert studieprogram i forhold til læringsmiljø osv.
Det vil bli gjennomført et arbeidsmøte hvor innspillene vil bli gjennomgått.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget ber prorektor utdanning ta med seg innspill gitt i møtet om erfaringer
med akkrediterings- og reakkrediteringsarbeidet, og oppdatere praktisk gjennomføring etter
dette og ved behov oversende til rektor endring av retningslinjer.

61/20 Reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord
universitet - forslag plan for 2021
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.12.2020

Saknr
61/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende som plan for reakkreditering 2021;
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Møtebehandling
FBA ønsker å utsette reakkreditering for Årsstudium i havbruksdrift da usikker på kapasitet
grunnet nyansettelser.
FSV må muligens utsette reakkreditering av Bachelor i 3Dart, animasjon og VFX.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende som plan for reakkreditering 2021,
med de endringer som fremkom i møtet, og etter endelig utsjekk av plan med prodekaner
for utdanning.

62/20 Studiekalender (akademisk kalender) for studieåret 2021-2022
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.12.2020

Saknr
62/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne framlagte studiekalender/ akademisk
kalender for studieåret 2021-2022.
Møtebehandling
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche presenterte saken i møtet.
Spørsmål fra eksamenskontoret om vi burde sette noen ytre rammer for semesteret i
forhold til avvikling av eksamener. Enighet om at det er hovedperiode for eksamen som må
regulere dette og tilpasses mest mulig denne perioden.
For studieåpning kan det bli endringer. Studieåpningen var spesiell for høsten 2020 men kan
fortsatt bli lik for høsten 2021. Rektor har antydet at en vil se videre på en koordinering av
åpningen for alle studiesteder.
Avventer fortsatt nye frister: Frist for søking om overflytting fra andre studier og frist for
gjenopprettelse av studierett.
Prorektor og prodekaner utdanning diskuterer videre felles frister for fakultetene i møte
fredag 11. desember og sendes ut på en kort høring i uke 51. Studiekalender/ akademisk
kalender ferdigstilles etter dette.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne framlagte studiekalender/ akademisk
kalender for studieåret 2021-2022, når manglende frister er satt og innarbeidet i kalenderen.
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63/20 Høring- endringer i utdanningsstøtteloven, universitets- og
høyskoleloven og fagskoleloven
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.12.2020

Saknr
63/20

Forslag til vedtak:
Innspill i saken tas med i det videre arbeidet med høringssvaret

Møtebehandling
Saksbehandler Toril Irene Kringen presenterte saken i møtet. Spesielt om forhold som kan ha
innvirkning på universitetets virksomhet.
Personvern er vurdert i forbindelse med utlevering av e-post adresser fra institusjonen til
ikke ha noen konsekvenser.
Til punkt 1 anses endringen å være noe overordnet for oss.
Til punkt 2 burde NOKUT/ UHR bidra til samordningen og ikke ilegges den enkelte
institusjon.
Votering
Enstemmig
Vedtak

Innspill i saken tas med i det videre arbeidet med høringssvaret
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Saknr

Arkivsak

Tittel

44/20

18/04690-7

Status med FLU sitt arbeid med retningslinjer for
kunstnerisk utviklingsarbeid (jf. forskrift om ansettelse
og opprykk)

45/20

20/00779-2

Prosjekt Kvalitet i praksis

46/20

18/03784-7

Melding til Stortinget 7 - Internasjonal studentmobilitet i
høyere utdanning

47/20

18/04690-8

Første utlysning merittering av fremragende underviser

43/20

20/03462-2

NOKUT underviserundersøkelse 2021 - informasjon om
gjennomføring

Sak 43/20
Prorektor orienterte om saken i møtet. Målet med undersøkelsen er å gi et representativt
bilde av vitenskapelig ansattes vurderinger av forhold som har betydning for arbeidet med
kvalitetsutvikling i norsk høyere utdanning. Undersøkelsen er periodisk og gjentas hvert 3.-4.
år.
Sak 44/20
Prodekan Vegard Sellæg Brenne redegjorde for saken i møtet. Powerpointpresentasjon
legges på utvalgets teamsrom. Påpekte at det oppleves som ansvaret for dette er lagt til FLU,
men at dette er et felles ansvar for Nord universitet.
Sak 45/20
Margrethe M Solli orienterte om saken i møtet. Prosjektet ble igangsatt våren 2020 men ble
utsatt til nå i høst. Finansiering av prosjektet kr 500 000,- er på plass. I forhold til
saksframlegget er det nå endring i strukturen hvor det nå blir bare en arbeidsgruppe og
resten til en prosjektgruppe. Prosjektperioden blir hele 2021 og Utdanningsutvalget vil bli
involvert underveis. Portalen hvor potensielle samarbeidsinstitusjoner kan gjøre seg kjent
med profesjonsutdanningene skal videreutvikles til også å omfatte disiplinstudier.
Sak 46/20
Monica Brobakk orienterte om saken i møtet.
Meldingen er omfattende. Overordnet mål med stortingsmeldingen er å bidra til en
kulturendring i universitets og høyskolesektoren slik at internasjonal mobilitet blir en
integrert del av alle studieprogrammer. Omstilling og endring krever at
utdanningsinstitusjonene integrerer internasjonalt samarbeid i det daglige virke i en mer
helhetlig ramme. Meldingen er langsiktig og ambisiøs. Studenter skal møte internasjonale
perspektiver, et internasjonalt læringsmiljø, få internasjonal erfaring og kompetanse ved en
økt tilrettelegging av studentmobilitet i den respektive utdanningsinstitusjonens
studieprogram.
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Sak 47/20
Prorektor informerte om saken i møtet. Meritteringsordningen er et krav som ble gitt
institusjonene gjennom stortingsmeldingen Kultur for kvalitet. Overordnede rammer for
ordningen er gitt i rektorvedtak 08.01.2020. Ved etablering av ordningen har en i stor grad
støttet seg på andre i sektoren, og de som er kommet lengst i dette arbeidet er UiT, UiB og
NTNU. Meritteringsordningen baserer seg på systematisk arbeid over tid og søker må ha
minst fem års erfaring fra undervisning i høyere utdanning og må ha førstekompetanse.
Ikke fastsatt noen kvote for hvor mange som kan søke, og erfaring fra andre institusjoner
viser at det ikke er et veldig stort antall som søker.
Utlysningen kommer nå og det vil bli arrangert et informasjonsmøte 20.01.2021.
Søknadsfrist er 26.03.2021.
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