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Høring - Opptak til høyere utdanning: En studie av
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psykologi, medisin, jus og grunnskolelærerutdanning

8

Riksrevisjonen – forvaltningsrevisjon om kvalitet i høyere
utdanning (innhenting av dokumentasjon pr 23.11.2020)
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Implementering av revidert forskrift om studier og eksamen
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Etablert arbeidsgruppe for videre arbeid med helhetlig
indikatorsett for utdanningskvalitet
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Etablert arbeidsgruppe for videre arbeid med informasjon
om våre studieprogrammer (rekruttering og eksisterende
studenter)

9

Utdanningsseminaret 2020 - informasjon om avholdt
seminar (endelig program og weboppslag)
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41/20 19/02581-4

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2021
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18/0005742/20
32

Gjennomgang av saker behandlet i UHR-møte 25.11.20
herunder orientering fra NOKUT om viktig kunnskap for
utviklinga av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring
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39/20 19/03751-5

40/20

17/0171417

Sted, 26.11.2020

møteleder

49/20 Godkjenning av innkalling til møte 26. november 2020 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
26.11.2020

Saknr
49/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 26. november 2020 og saksliste.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 26. november 2020 og saksliste.
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50/20 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 20. oktober
2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
26.11.2020

Saknr
50/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 20. oktober 2020.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 20. oktober 2020.
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51/20 Akkreditering av Master i helsevitenskap (etablert 26.06.2019)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
26.11.2020

Saknr
51/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere Master i helsevitenskap (vitenskapelig
mastergrad 120 studiepoeng) med følgende fordypinger; folkehelsearbeid, psykisk
helsearbeid og e-helse.
Møtebehandling
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche presenterte saken i møtet. Studieprogramleder Gøril
Ursin utdypet presentasjonen ytterligere og besvarte spørsmål i møtet.
Utdanningsutvalget påpekte bruk av vurderingsformer og lite bruk av muntlig eksamen. Det
er muntlig aktivitet på arbeidskravene samt muntlig i justering masteroppgave. Spørsmål til
at studentene starter med fordypning umiddelbart. Dette er et bevisst valg og alle studenter
møter til fellesemne samlet før fordypningene.
Obligatorisk emne i prosjektutvikling lagt opp til at det kan følges digitalt og må tilpasses i
tilfeller hvor dette kan kollidere med andre emner i forbindelse med utveksling. Spørsmål til
bekymring hos SPA til manglende fagmiljø i Levanger, og om det er gjort en fullstendig
avveining av fagmiljøet ved fakultetet. Arbeid med konsolideringen har vært utfordrende og
kunne vært bedre innvolvering, men dette er noe som det vil bli arbeidet videre med.
Spørsmål til om forslag til vedtak gjør at det må til ny reakkreditering ved flere fordypninger.
Etter en gjennomgang av bestemmelsene for reakkreditering valgte Utdanningsutvalget og
stryke siste setning i forslag til vedtak.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere Master i helsevitenskap (vitenskapelig
mastergrad 120 studiepoeng).
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52/20 Reakkreditering 2020 - Bachelor i farmasi
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
26.11.2020

Saknr
52/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Bachelor i farmasi.
Møtebehandling
Saksbehandler Anne Lovise presenterte saken i møtet. Studieprogramansvarlig Linda
Amundstuen utdypet ytterligere med bakgrunn for reakkrediteringen, Retos 2, rammeplan
og Nasjonal forskrift, samt besvarte spørsmål i møtet.
Innspill fra Utdanningsutvalget at det kunne vært samarbeid med FBA og aktuelle fag videre
som MABIO kunne vært aktuelt og sterkere kobling mot akvakultur.
Påpekt at det synes å være litt lite timer til organiserte læringsaktiviteter i 3. og 4. semester.
Dette følger fakultetets retningslinjer med mest undervisning 1. år og mere av egenarbeid 2
og 3. år.
Innspill at litt bekymret for at bacheloroppgave er tatt ut da forskningskompetanse her er så
sentralt.
Påpekt at studiet fremheves som et nasjonalt tilbud, men at her bør en også øke fokus på å
rekruttere regionalt. Fakultetet har dette med og de er også begynt å se på en deltidsvariant.
Spørsmål til studentmobilitet og emne 20 stp som man får innpasset og hvem som får
uttelling for studiepoengene. Studiepoengene vil en tape og bør derfor få til tilsvarende
innveksling.
Felles emne er utfordrende da dette tas samlet fra 4 studieprogrammer og derfor viktig å
finne fleksible løsninger her med bl. a noe kan tas digitalt. Påpekt at også viktig med godt
tilpassede avtaler i forhold til utveksling.
Innspill om at internasjonalisering bør formaliseres mer.
Laboratoriesikkerhet, emne med 0 poeng men krav om at må være bestått for å få adgang til
laboratorier.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Bachelor i farmasi.
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53/20 Kurs for fagansatte i regi av SFU Engage - entreprenørskap som metode
og studentaktiv læring
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
26.11.2020

Saknr
53/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget støtter SFU Engage i deres tilbud til fagansatte om kurs i
entreprenørskap som metode og studentaktiv læring, og oppfordrer fakultetene til å delta
med sine fagansatte.
Møtebehandling
Maiken Andrea Wigger og Maiken Nilsen Stensaker fra SFU Engage, presenterte saken om
Entreprenørskap som metode for studentaktiv læring, i møtet. Kurs utarbeides og
gjennomføres av SFU Engage i samarbeid mellom Nord universitet og partnere på NTNU.
Bruker moduler fra NTNU som samkjøres og som er på masternivå og gir studiepoeng.
Ikke ferdig utarbeidet ennå og viktig med god dialog framover.
Powerpointpresentasjon ble i etterkant delt med møtedeltakere og legges i tillegg på
Utdanningsutvalgets teamsrom.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget støtter SFU Engage i deres tilbud til fagansatte om kurs i
entreprenørskap som metode og studentaktiv læring, og oppfordrer fakultetene til å delta
med sine fagansatte.
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54/20 Høring - Opptak til høyere utdanning: En studie av konsekvensene av
kvote og poengberegning med fokus på psykologi, medisin, jus og
grunnskolelærerutdanning
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
26.11.2020

Saknr
54/20

Forslag til vedtak:
Innspill i saken tas med i det videre arbeidet med høringssvaret
Møtebehandling
Saksbehandler Fredrik Boksasp presenterte saken i møtet. Saksframlegg er utarbeidet av en
arbeidsgruppe representert av studieavdeling, opptakskontor og studenter.
Opptaksregelverket påvirker elever allerede fra ungdomsskolen. Spørsmålet er om regelverk
i dag er hensiktsmessig.
Innspill om at UHR er særlig opptatt av alderspoeng. Noe som taler for dette er særlig
hensyn til livslang læring.
Realfagspoeng gjør det vanskelig å få søkere. Synes alderspoeng vektes mye og at det burde
være krav til hva tiden fylles med i tiden hvor en oppnår alderspoeng. Tilleggspoeng bør telle
mer dersom alderspoeng blir borte.
Flere innspill kan sendes i etterkant av møtet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Innspill i saken tas med i det videre arbeidet med høringssvaret
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Saknr

Arkivsak

Tittel

35/20

15/05317-62

Implementering av revidert forskrift om studier og
eksamen ved Nord universitet

36/20

20/00867-3

KSS-prosessbeskrivelse - systematisk arbeid med
utdanningsrelaterte søknader

37/20

16/02152-50

URKUND - Tekstsammenfall og fusk

38/20

19/03658-37

Etablert arbeidsgruppe for videre arbeid med helhetlig
indikatorsett for utdanningskvalitet

39/20

19/03751-5

Etablert arbeidsgruppe for videre arbeid med
informasjon om våre studieprogrammer (rekruttering og
eksisterende studenter)

40/20

17/01714-17

Utdanningsseminaret 2020 - informasjon om avholdt
seminar (endelig program og weboppslag)

41/20

19/02581-4

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2021

42/20

18/00057-32

Gjennomgang av saker behandlet i UHR-møte 25.11.20
herunder orientering fra NOKUT om viktig kunnskap for
utviklinga av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring

34/20

20/03265-2

Riksrevisjonen – forvaltningsrevisjon om kvalitet i
høyere utdanning (innhenting av dokumentasjon pr
23.11.2020)

Sak 37/20
Grunnet omrokkering på rekkefølge kommer denne saken først. Saksbehandler Fredrik
Boksasp orienterte om saken i møtet. URKUND er program for å avdekke tekstsammenfall
mellom eksamenskandidater. Alle studentarbeid blir lagt inn også fra andre institusjoner og
databasen vil vokse etter hvert. Ved tekstsammenfall kan det være fusk, men trenger ikke å
være det. Ved gjenbruk av materiale fra en oppgave til en annen må en huske å oppgi sin
egen kilde for at det ikke skal regnes som fusk. Eksterne sensorer må i motsetning til interne
sensorer etterspørre rapporten og bør se nærmere på å finne en bedre løsning.
Sak 34/20
Studiedirektør orienterte om saken i møtet. I brev av 02.11.2020 fra riksrevisjonen er
besluttet å gjennomføre en forvaltningsrevisjon om kvalitet i høyere utdanning. Alle statlige
og private universiteter og høyskoler inngår i revisjonen. Målet med revisjonen er å
undersøke om universiteter og høyskoler legger til rette for å videreutvikle kvaliteten i
studieprogrammene, og vurdere hvor godt statlige virkemidler støtter opp under dette
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arbeide. Den spesifikke dokumentasjonen vi er bedt om å oversende til riksrevisjonen og
som fremgår av saksfremlegget er nå sendt inn til riksrevisjonen. Riksrevisjonen vil
gjennomgå den mottatte dokumentasjonen og med bakgrunn i dette velge ut hvilke steder
de skal besøke.
Sak 35/20
Saksbehandler Toril Irene Kringen orienterte om saken i møtet og trakk fram de viktigste
endringer i forskriften fra 01.01.21 som vi må merke oss. Det vil bli arrangert et webinar for
saksbehandlere med flere den 3. desember. Notat med viktige endringer ble delt på chat
med møtedeltakerne og vil også bli lagt ut på Utdanningsutvalgets teamsrom.
36/20
Prorektor orienterte om bearbeidet KSS - prosessbeskrivelse. Prosessbeskrivelsen er
bearbeidet ut fra forslag lagt frem i møte 9. september, hvor denne ble drøftet og innspill ble
gitt fra Utdanningsutvalget. Det ble uttrykt noe misnøye i utvalget med at denne saken nå
ble lagt fram som orienteringssak da det fortsatt er noen utfordringer. Prorektor registrerer
innspill som ble framsatt i møtet og tar det med videre.
38/20
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche orienterte om etablert arbeidsgruppe for videre arbeid
med helthetlig indikatorsett for utdanningskvalitet i møtet. Saken ble behandlet i møte
20.10.20 (VS 45/20). Følgende deltar i arbeidsgruppen:
• Lisa Marie Thielemann og Tord Apalvik – studentrepresentanter
• Bjørn Heistad (FLU), Robin Isfold Munkvold (FSV), June Borge Doornich (HHN) –
representanter for fakultetene.
• Mariell Opdal Jørstad – Studieavdelingen
• Leder av arbeidsgruppen Jørn Magne Hansen - Studieavdelingen
Arbeidsgruppen skal jobbe fram til 01. mars.
39/20
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche orienterte om etablert arbeidsgruppe for videre arbeid
med informasjon om våre studieprogrammer (rekruttering og eksisterende studenter).
Saken ble behandlet i møte 20.10.20 (VS 47/20).
Følgende deltar i arbeidsgruppen:
• Kine Merethe Skille og Lars Glomsvoll – studentrepresentanter
• Sølvi Fastvold (FLU), Ole Evjen (FSH), Nina Støver (FSV), Ellinor Ida Kirkfjell eller Ellen
Sirnes (HHN), Trine Åsheim Bernhardsen (FBA) – representanter for fakultetene.
• Monica Brobak og Bente Karin Duun - studieavdelingen
Fra kommunikasjonsenheten mangler fortsatt deltaker. Arbeidsgruppen skal jobbe fram til
01. mars.
40/20
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche orienterte om avholdt utdanningsseminar i møtet.
Presentasjoner fra seminaret vil bli publisert på intranettet.
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41/20
Studiedirektør orienterte om utdanningskvalitetsprisen 2021, med bakgrunn i brev fra Diku.
Frist for å foreslå kandidater er 31.01.21. Studiedirektør sender egen henvendelse til
fakultetsledelsene, hvor de bes om å foreslå kandidater fra sine fakultet. Frist for fakultetene
å foreslå kandidater settes til 15.01.21, dette for å ha tid til utvelgelse blant foreslåtte
kandidater før innsendelse fra Nord universitet med frist 31.01.21.
42/20
Studiedirektør orienterte om saken i møtet.
Arbeidet med ny UH-lov og forskrifter kan ta noe tid. Noen områder kan være gjenstand for
ny høring som: opptaksgrunnlag for master, gradssystemet med fagspesifikke og generelle
grader.
Samordnet opptak for mastergrader: Nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider med dette, tar
sikte på å ha noe på plass til 2023-2024.
Vurdering av utdanningsfaglig kompetanse. Nedsatt arbeidsgruppe og forventes at UHR kan
si noe om dette til våren 2021.
Orienteringssaker:
Universell orienterte om nye krav til digitale læringsløsninger eksempel som krav til teksting,
og det vil bli tilsyn med om vi følger opp dette. Forelesninger som går live har ikke krav til
teksting mens innspilling av forelesning har krav om teksting.
Kvalifikasjonsrammeverket og bruken av dette. I Norge har vi vært mest opptatt med bruken
av LUB´er til oppbygging av studieprogram. Det ønskes å arbeide videre med bruk av LUB´er i
en større sammenheng og mer mot samspillet med arbeidslivet, andre institusjoner,
mobilisering og internasjonalisering.
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