MØTEPROTOKOLL
Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

12.09.2019 kl 09.00-13.05
Skype
16/00945

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk (Prorektor utdanning)
Geir Berg-Lennertzen (Prodekan utdanning FLU)
Hugo Nordseth (Prodekan utdanning FSV)
Ingjerd Gåre Kymre (Prodekan utdanning FSH)
June Borge Doornich (Prodekan utdanning HHN, deltok fram til 10.45)
Gabriel Brunvoll (Studentparlamentet)
Lars Glomsvoll (Studentparlamentet)
Tord Apalvik (Studentparlamentet)
Marie Wickstrøm Sjøli (Studentparlamentet)
Sondre Reinsnos (Studentparlamentet)

Forfall:

Marit Bjørnevik (Prodekan utdanning FBA)

Andre:

Trine Åsheim Bernhardsen (Observatør, sekretær lokalt UU FBA)
Isabell Kibsgaard (Observatør, sekretær lokalt UU FSH)
Kathrine Mathisen (Observatør, sekretær lokalt UU HHN)
Hanne Seljesæter (Observatør, Studentombud)
Margrethe Mørkved Solli (Saksbehandler VS 36/2019)
Elin Sommerli (Saksbehandler VS 36/2019)
Toril Irene Kringen (Saksbehandler VS 38/2019)
Åse Irene Norum Skatland (På vegne av saksbehandler VS 39/2019)
Lars Røed Hansen (Medsaksbehandler OS 24/2019)
Fredrik Boksasp ( Saksbehandler OS 25/2019, deltok kun på denne saken)
Jan Atle Toska (Observatør, Studiedirektør)
Alf Magne Jacobsen (hovedsekretær UU / saksbehandler, delvis tilstede)
Anne-Lovise Reiche (bisekretær UU / saksbehandler bl.a. VS 37/2019)

Protokollfører:

Anne-Lovise Reiche
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Sted, 12.09.2019
Møteleder
Levi Gårseth-Nesbakk
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33/19 Konstituering av Utdanningsutvalget – studieåret 2019/2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
23.09.2019

Saknr
33/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget konstitueres med følgende representanter studieåret 2019/2020:
Navn
Levi Gårseth-Nesbakk
Ingjerd Gåre Kymre

Rolle
Utvalgsleder
Medlem

Geir Kristian Berg-Lennertzen
Hugo Nordseth

Medlem
Medlem

Marit Bjørnevik

Medlem

June Borge Doornich

Medlem/
Nestleder
Medlem

Gabriel Brunvoll
Brunvooll@hotmail.com
Lars Glomsvoll
larsglomsvoll@hotmail.com
Tord Apalvik
tapalvik@gmail.com
Marie Wickstrøm Sjøli
mariewsjoli@gmail.com
Sondre Reinsnos
sondrerein_29@hotmail.com
Monica Brobak

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Observatør

Berit Eliassen
Anna Elisabeth Kristoffersen

Observatør
Observatør

Isabell Kibsgaard

Observatør

Stein Roar Kristiansen

Observatør

Ellen Sirnes

Observatør

Trine Åsheim Bernhardsen

Observatør

Jan-Atle Toska

Observatør

Representerer
Rektorat
Fakultet for sykepleie- og
helsevitenskap
Fakultet for lærerutdanning
Fakultet for
samfunnsvitenskap
Fakultet for biovitenskap og
akvakultur
Handelshøgskolen

Vara
Ranveig Salater
Rotmo
Egil Solli
Hanne
Thommesen
Astrid Helland
Frode Soelberg

Studentparlamentet ved
Nord universitet
Studentparlamentet ved
Nord universitet
Studentparlamentet ved
Nord universitet
Studentparlamentet ved
Nord universitet
Studentparlamentet ved
Nord universitet
Enhet for
Internasjonalisering
Universitetsbiblioteket
Sekretær for lokalt
Studiekvalitetsutvalg, FLU
Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg, FSH
Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg, FSV
Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg, HHS
Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg, FBA
Studiedirektør

Det skal velges en nestleder av utvalget blant ansatterepresentantene.
Utdanningsutvalget ber studentparlamentet om å få valgt personlige vara for sine representanter
innen neste møte i Utdanningsutvalget 18.10.2019.
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Møtebehandling
Studentombudet skal ha rolle som observatør i utvalget. Nestleder ikke er avklart, og blir lagt
fram som egen sak på neste møte.
Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget konstitueres med følgende representanter studieåret 2019/2020:
Navn
Levi Gårseth-Nesbakk
Marit Bjørnevik

Rolle
Utvalgsleder
Medlem

Geir Kristian Berg-Lennertzen

Medlem

Hugo Nordseth

Medlem

Ingjerd Gåre Kymre

Medlem

June Borge Doornich
Gabriel Brunvoll
Brunvooll@hotmail.com
Lars Glomsvoll
larsglomsvoll@hotmail.com
Tord Apalvik
tapalvik@gmail.com
Marie Wickstrøm Sjøli
mariewsjoli@gmail.com
Sondre Kleppe Reinsnos
Sondre.k.reinsnos@student.nord.no
Monica Brobak

Medlem
Medlem

Berit Eliassen
Hanne Seljesæter
Trine Åsheim Bernhardsen

Observatør
Observatør
Observatør

Anna Elisabeth Kristoffersen

Observatør

Stein Roar Kristiansen

Observatør

Isabell Kibsgaard

Observatør

Ellen Sirnes

Observatør

Jan-Atle Toska

Observatør

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Observatør

Representerer
Rektorat
Fakultet for biovitenskap
og akvakultur (FBA)
Fakultet for
lærerutdanning (FLU)
Fakultet for
samfunnsvitenskap (FSV)
Fakultet for sykepleie- og
helsevitenskap (FSH)
Handelshøgskolen (HHN)
Studentparlamentet ved
Nord universitet
Studentparlamentet ved
Nord universitet
Studentparlamentet ved
Nord universitet
Studentparlamentet ved
Nord universitet
Studentparlamentet ved
Nord universitet
Enhet for
Internasjonalisering
Universitetsbiblioteket
Studentombud
Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg FBA
Sekretær for lokalt
Studiekvalitetsutvalg FLU
Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg FSV
Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg FSH
Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg HHN
Studiedirektør

Vara
Astrid Helland
Egil Solli
Hanne
Thommesen
Ranveig
Salater Rotmo
Frode Soelberg

Det skal velges en nestleder av utvalget blant ansatterepresentantene.
Utdanningsutvalget ber studentparlamentet om å få valgt personlige vara for sine representanter
innen neste møte i Utdanningsutvalget 18.10.2019.
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34/19 Godkjenning av innkalling til møte 12. september 2019 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
12.09.2019

Saknr
34/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 12. september 2019 og saksliste.

Møtebehandling

Det ble opplyst at vedtakssak 36/2019 ble først behandlet når Margrethe Mørkved Solli var kommet
med i møtet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 12. september 2019 og saksliste.

35/19 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 5. juni 2019
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
12.09.2019

Saknr
35/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 5. juni 2019.

Møtebehandling

Det var ingen merknader til protokollen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 5. juni 2019.

36/19 Oppfølging av råd fra sakkyndig komite i forbindelse med tilsynet av
det systematiske kvalitetsarbeidet 2019
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
12.09.2019

Saknr
36/19

Forslag til vedtak:

1. Utdanningsutvalget tar til orientering sakkyndig komités vurdering av det systematiske
kvalitetsarbeidet ved Nord - rapport fra juni 2019.

2. Utdanningsutvalget ber prorektor for utdanning ta innspillene som framkom i møtet med i
det videre arbeidet.
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Møtebehandling

Saksbehandlerne Margrethe Mørkved Sollie og Elin Sommerli presenterte saken. Sakkyndig komite
har i sin rapport gitt flere råd til forbedring og videreutvikling. I denne saken presenteres 11 råd, med
konkret forslag til videre oppfølging. Sentralt Utdanningsutvalg vil være særlig involvert i noen av
disse;
• råd 1 (styrke skriftlig dokumentasjon)
• råd 6 (skape bedre balanse mellom kildene i kvalitetsarbeidet)
• råd 7 (tydeliggjøre hvordan studentens praksis kvalitetssikres)
• råd 8 (arbeide med erfaringsdeling på tvers i organisasjonen)
• råd 11 (styrke de systematiske arbeidet med å heve undervisernes kompetanse innen
teknologiske og didaktiske virkemidler)
I møtet ble det tydelig at oppfølging av rådene fra sakkyndig komite må ses i sammenheng med
Utdanningsutvalgets handlingsplan og tiltaksplan.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Utdanningsutvalget tar til orientering sakkyndig komités vurdering av det systematiske
kvalitetsarbeidet ved Nord - rapport fra juni 2019.
2. Utdanningsutvalget ber prorektor for utdanning ta innspillene som framkom i møtet med i det
videre arbeidet, og se denne oppfølgingen i sammenheng med Utdanningsutvalgets
handlingsplan for 2019-2022 med tiltaksplan for 2019-2020.

37/19 Justert handlingsplan 2019-2022 for Utdanningsutvalget og tilhørende
tiltaksplan
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
12.09.2019

Saknr
37/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget slutter seg til framlagte handlingsplan og tilhørende tiltaksplan, med de
endringer som framkom i møtet.

Møtebehandling

Saken ble presentert av saksbehandler Anne-Lovise Reiche. Handlingsplanen er videreutviklet etter
utvalgets diskusjoner i møte 28.02.2019 samt innspill fra studentrepresentantene etter møtet.
Planen er også videreutviklet med egen tiltaksplan med 2 års perspektiv. Utvalget diskuterte detaljert
mål og tiltak.
Mål 1 (Kultur for kvalitet i systematisk kvalitetsarbeid);
• Ulike møtearenaer er viktig, herunder også å inkludere studieprogramansvarlige for
doktorgradsprogrammene på arenaer for kvalitetsarbeid
Mål 2 (Kvalitet i studieprogramdesign og utdanningsledelse);
• Mål og tiltak som gjelder SPA er fakultetenes ansvar, men tilbakemelding om dette fra
fakultetene til UU kan gjerne inngå i tiltaksplan.
• Ekstern fagekspertise må også inn i akkreditering av nye studieprogram
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•

Det må jobbes videre med tiltaksplanen, særlig de områdene som mangler tiltak

Mål 3 (Kvalitet i utdanningsfaglig kompetanse):
• Hovedmålsettingen skal endres til «.. å heve kvaliteten…»
• Nytt delmål om «… å utvikle utdanningsfaglig kompetanse» må inn i planen
• SFUene utfører forskning, der formidling av denne til alle ansatte må inn i tiltaksplanen
Mal 4 (Kvalitet i samspillet med samfunnet):
• Studieprogramråd bør opprettes også for årsstudier, ikke bare gradsprogrammer
• Tiltak 4.2.1 tas ut.
• Viktig med gode arenaer for dialog, og ikke minst å benytte seg av disse mulighetene. For
RSA eksempelvis er det ønskelig å ha med innspill fra ulike fagområder og studieprogrammer
til dialog.
Mål 5 (Kvalitet i internasjonalisering):
• Det som framgår av hovedmål, delmål og tiltak må implementeres på fakultetene og vil kreve
økonomiske midler. Prorektor for utdanning ble bedt om å etterspørre midler særlig til
implementering av denne delen av handlingsplanen og tiltaksplanen.
• Nytt tiltak om koordinering mellom sentral Utdanningsutvalg og Internasjonalt utvalg.
Mål 6 (Kvalitet i studentenes læringsutbytte etter endt utdanning):
• Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) må inn i planen
• Tiltaket etablere studieprogramråd er aktuelt også her, og studentene må delta

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget slutter seg til framlagte handlingsplan og tilhørende tiltaksplan, med de
endringer som framkom i møtet.

38/19 Retningslinjer for innarbeiding av tillatte hjelpemidler til eksamen
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
12.09.2019

Saknr
38/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget vedtar retningslinjer for innarbeiding av tillatte hjelpemidler til eksamen.
Retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. Utsatt eksamen og ny eksamen skal følge
retningslinjene som gjaldt for ordinær eksamen.

Møtebehandling

Saksbehandler Toril Irene Kringen presenterte saken. Retningslinjene er utformet ganske likt med
øvrige universitetet, men språk er presisert og forenklet etter høringsrunde til fakultetene. Foreslås
iverksatt for alle ordinære eksamener fra og med høstsemesteret 2019, men kan ikke gjelde for ny og
utsatt eksamen, der ordinær eksamen er avviklet tidligere semester. Formelt er det kun rektor som
kan gjøre vedtak om retningslinjene. Informasjon om retningslinjene blir viktig, både til fagansatte
som utarbeider eksamensoppgaver, interne og eksterne sensorer og klagesensorer samt
administrative ansatte som arbeider med eksamen. Det er tenkt informasjon i Canvas til alle
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fagpersoner, samt fakultetenes lokale utdanningsutvalg og Studentparlamentet. Samtidig også
standard tekst i alle emnebeskrivelser. Engelsk versjon av retningslinjene blir utarbeidet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta framlagte retningslinjer for innarbeiding av
tillatte hjelpemidler til eksamen.

2. Retningslinjene iverksettes for ordinære eksamener fra og med eksamensavvikling høsten

2019. For utsatt og ny eksamen, der ordinær eksamen er avviklet tidligere semester, gjelder
eventuell opprinnelig definert innarbeiding av tillatte hjelpemidler til eksamen.

39/19 Datamaskin ved digital eksamen
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
12.09.2019

Saknr
39/19

Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget ber studiedirektøren følge opp saken og ta med eventuelle innspill fra diskusjon
av saken i utvalget.

Møtebehandling

Åse Irene Norum Skatlang presenterte saken i møtet på vegne av kontorsjef Brynjar Jørstad.
Det ble presisert at saken handler ikke om de studentene som har pc og før trøbbel med denne rett
før eller underveis i eksamen. Saken dreier seg om de studentene som møter opp til digital eksamen
uten pc, selv om det er presisert i informasjon på forhånd og de er kjent med at egen pc må
medbringes.
Det er pr i dag ikke er hjemmel i universitetets forskrift for å nekte studentene å gjennomføre digital
eksamen, når de møter opp uten egen pc. Videre ble det avklart at det heller ikke er ønskelig å nekte
studentene å gjennomføre eksamen. Utvalget diskuterte ulike alternativer å håndtere situasjonen på;
Videreføre dagens praksis med utlevering av lånepc, så lenge det er tilgjengelig nok antall pcer.
Alternativet deretter er at studentene må besvare og levere eksamen med penn og papir. Dette
krever at digital eksamensoppgave må skrives ut fra Inspera og fysisk overleveres studentene.
Oppfølging av saken krever innarbeiding av gode rutiner, herunder påminne studentene direkte (via
Canvas) om egen pc til digital eksamen, dimensjonering av antall lånepcer ut fra antall
eksamenskandidater samt rutiner rundt uthente av eksamensoppgaver og innlevering av
papireksamen og oversendelse av denne til sensur. Det er ønskelig at Utdanningsutvalget får
orientering om oppfølgingen av denne saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utdanningsutvalget ber studiedirektøren følge opp saken og innarbeide utvalgets synspunkter.
Videre ber utvalget om å få orientering om iverksatte rutiner for håndtering av slike situasjoner.
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Orienteringssaker:
Saknr

Arkivsak

21/19

18/03774-28

22/19
23/19

16/02152-46
16/03804-4

24/19
25/19

19/01860-6
18/03691-6

26/19

19/01271-4

27/19

19/01728-3

28/19

17/03863-8

29/19

19/02760-1

30/19
31/19

19/02141-2
18/00873-34

32/19

19/01656-3

33/19

17/01714-10

20/19

19/02003-3

Tittel

Tilbakemelding fra Nord universitet - NOKUTs strategiplan for
2020-2025
Status - akkrediterings- og reakkrediteringssøknader med
planlagt behandling høsten 2019
Studiebarometeret - informasjon om gjennomføringen 2019
Status - prosjektet kompetansedeling for studenters
suksesshistorie i høyere utdanning
Mentorordning for studenter ved Nord universitet
Utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
som grunnlag for ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger ved Nord universitet (orientering om
rektorvedtak 04.07.2019)
Innspill til stortingsmelding om Arbeidsrelevans i høyere
utdanning (orientering om styresak 72/2019)
Høring NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling - Livslang læring
for omstilling og konkurranseevne (orientering om styresak
73/2019)
Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2019 og
2020
Påminning - Dikus utlysing (frist 22.09.2019): Digitalisering av
læring i høyere utdanning
Pedagogisk nettverk - leder er avklart
Ny intranettside om studieportefølje (ferdig utviklet og
oppdateres jevnlig)
Ny intranettside om utdanningsfaglig kompetanse (under
utvikling)
Utdanningsseminaret 2019 - program er avklart

Ad OS 20/19:
Nord universitet leverte sitt innspill til NOKUT 30.08.2019.
Ad OS 21/19:
FSH har meldt at akkrediteringssøknad for nyetablerte Master i helsevitenskap ikke kommer i år (det
blir akkreditering av to nye masterprogrammer neste år). HHN har meldt at akkrediteringssøknad for
nyetablerte Master i ledelse (internasjonalt program) ikke kommer i år. FSV sitt program Master i
journalistikk og kommunikasjonsarbeid (etablert høsten 2018) kommer ikke med ny akkrediteringssøknad i høst. Øvrige akkrediteringssøknader for nye studier forventes behandlet på UU møtet 18.
oktober, mens planlagte reakkreditteringssøknader blir fordelt på UU møtene 18. oktober og 18.
november (og foreløpig ett program på møtet 4. desember).
Ad OS 22/19:
Studiebarometeret er NOKUTs årlige undersøkelse av studentene opplevelse av kvalitet i
utdanningen, og gjennomføres som spørreundersøkelse til 2. års og 5. års studenter. Undersøkelsen
for 2019 gjennomføres fra 22. oktober. Fakultetene oppfordres til å bidra aktivt til at svarprosenten
blir høy.
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Ad OS 23/19:
Prosjektet kompetansedeling for studenters suksesshistorie i høyere utdanning, som startet allerede
i 2015, avsluttes nå og gjøres om til et nettverk. Nord universitet deltar også i videreføringen.
Ad OS 24/2019:
Nord universitet er pålagt av KD i tildelingsbrevet for 2019 å igangsette mentordning for studenter i
løpet av 2019. Universitetet i Bergen har på vegne av KD kartlagt mentorordninger internasjonalt
samt oppsummert erfaringer med universitetets egne ordninger. Studieavdelingen har akkurat
startet kartlegging av ulike ordninger som er i bruk i dag ved Nord universitet. Dette kan være
ordninger der mentorene er erfarne studenter, fagansatte eller personer fra arbeidslivet. Ordningene
kan gjelde faglige forhold og oppfølging, sosiale forhold og oppfølging eller forberedelse til
arbeidslivet. Etter kartlegging og utredning av aktuelle ordninger, må det avklares i samarbeid med
fakultetene hvilken eller hvilke ordninger som skal innføres ved Nord universitet.
Ad OS 25/19:
Utfyllende bestemmelser trådte i kraft 01.09.2019.
Ad OS 26/19:
Nord universitet leverte sitt innspill til KD 13.09.2019.
Ad OS 27/19:
Nord universitet leverte sitt innspill til KD innen høringsfristen 23. september 2019.
Ad OS 28/19:
Det er frist 18. oktober 2019 kl 12.00 for å søke om Utdanningskvalitetsprisen 2019.
Det er frist 31. januar 2020 kl 12.00 for å søke om Utdanningskvalitetsprisen 2020.
Søknader sendes Diku. Detaljert informasjon, statutter og veiledning finnes på www.diku.no
Ad OS 29/19:
Det er frist 22.oktober 2019 kl 12.00 for å søke om midler til digitalisering av læring i høyere
utdanning. Søknader sendes Diku. Nærmere informasjon finnes på www.diku.no
Ad OS 30/19:
Elisabeth Suzen, 1. amanuensis ved Handelshøgskolen, er leder for pedagogisk nettverk.
Ad OS 31/19:
Det er etablert egen intranettside om studieportefølje og endringer av denne. Finnes her:
https://norduniversitet.sharepoint.com/Verktoy/studieadministrasjon/Sider/Studieportefolje.aspx
Ad OS 32/19:
Det er under utarbeidelse en intranettside, som er tenkt som en ressursside om utdanningsfaglig
kompetanse. Tanken er at her skal samles informasjon om eksempelvis UH-ped basiskurs, pedagogisk
nettverk og arbeid med meritteringsordning.
Ad OS 33/19:
Programmet for Utdanningsseminaret 2019 vedlegges protokollen.
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Nord utdanningsseminar 2.– 3. oktober 2019
Quality Hotell Grand (overnatting/lunsj/middag)
og Nord universitet, campus Steinkjer (faglig program)
Kultur for kvalitet
Onsdag 02.10
11:00-12:00
12:00–12:15

14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-16:00
16.00-16.20
16.20-18.00
18:10-18.40
19:30

Tema
Lunsj serveres ved ankomst hotellet
Velkommen til årets utdanningsseminar ved Nord universitet v/Prorektor utdannin
Levi Gårseth-Nesbakk
Sentre for fremragende utdanning (SFU); Engage og Excited
Engage: Gry Alsos; Excited: Line Kolås
Pause
Kulturbygging i Nords arbeid innen internasjonalisering – forutsetninger
Nords gjennomstrømningsprosjekt
Kaffepause med noe attåt
Meritteringsordning – undervisere
Omvisning Steinkjers nye lokaler
Middag på hotellet

Torsdag 03.10

Tema

08.30-08.45
08.45-11.00

Innledning dag 2
Parallelle sesjoner:
Sesjon 1: Nords praksisprosjekt
Sesjon 2: Næringslivsrelevans
Utsjekk og pause

12:15-14:30

11.00-11.30
11.30-12.30
12.30 -13.30
13.30- 16.00
16.00

Utdanningsfaglig kompetanse – innhold og organisering: kulturbyggende
kursportefølje
Lunsj
Videreutvikling av Nords kvalitetssikringssystem (KSS) og tilnærming til «høy
internasjonal kvalitet» i utdanningen
Avslutning
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