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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/01173-51
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 09.09.2020

Møtedato
09.09.2020

KONSTITUERING AV UTDANNINGSUTVALGET - STUDIEÅRET 2020/2021
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget konstitueres med følgende representanter for studieåret 2020/2021:

Navn
Levi Gårseth-Nesbakk

Representerer
Rektorat

Vara

Ingjerd Gåre Kymre
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Medlem

Robert Bye
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Medlem
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Salater
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Lindstrøm
Hanne
Thommese
n
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Helland
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Nestleder
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Medlem

Studentparlamentet
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Medlem
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o
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Frode
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Saksframstilling
Bakgrunn
Utdanningsutvalget ved Nord universitet for studieåret 2020/2021 består av 11 medlemmer
og ledes av Prorektor utdanning og studie. Alle medlemmer skal oppnevnes med personlig
vara. Det skal velges en nestleder blant ansatterepresentantene.
Ansatte (5) er representert ved prodekan for hvert fakultet.
Studentene (5) er valgt av Studentparlamentet ved Nord universitet. Studentlederne kan
stille som observatør dersom de ikke er utvalgsmedlemmer.
Observatører er Studiedirektør, representant for universitetsbiblioteket, representant for
internasjonalt kontor, leder universitetspedagogisk nettverk, representant SFU Engage,
representant SFU Exited, Studentombud og sekretærer for de lokale utdanningsutvalg.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-216
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 09.09.2020

Møtedato
09.09.2020

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 09. SEPTEMBER 2020 OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 09. september 2020 og saksliste.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-217
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 09.09.2020

Møtedato
09.09.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 24. JUNI
2020
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 24. juni 2020.

Vedlegg:
Protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 24. juni 2020
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MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

24.06.2020 kl. 00:10
Teams
16/00945

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk (Prorektor utdanning)
Marit Bjørnevik (Prodekan utdanning FBA)
Ingjerd Gåre Kymre (Prodekan utdanning FSH)
Robert Bye (Prodekan utdanning FSV)
Lars Glomsvoll (Studentparlamentet)
Tord Apalvik (Studentparlamentet)
Marie Wickstrøm Sjøli (Studentparlamentet)
Sondre Reinsnos (Studentparlamentet

Møtende
varamedlemmer:

Jon Anders Lindstrøm (Vara FLU)
Frode Soelberg (Vara HHN)
Per Sverre Singstad (Vara Studentparlamentet)

Forfall:

Geir Berg-Lennertzen (Prodekan utdanning FLU)
June Borge Doornich (Prodekan utdanning HHN)
Gabriel Brunvoll (Studentparlamentet)

Andre:

Isabell Kibsgaard (Observatør, sekretær lokalt UU FSH)
Stein Roar Kristiansen (Obsertvatør, sekretær lokalt UU FSV)
Gry Alsos (Observatør, SFU Engage)
Hanne Seljesæter (Observatør, Studentombud)
Anders Moe (Observatør, universitetsbiblioteket)
Jan Atle Toska (Studiedirektør)
Per Øyvind Torvik (VS 29/20)
Terje Rønning (VS 29/20)
Runi Hagen (VS 29/20)
Jan Arne Pettersen (VS 30/20 og 31/20)
Vivi Marie Lademoe Storslett (VS32/20)
Bente Karin Duun (VS 32/20)
Elin Anne Sommerli (VS 33/20)
Margrethe Mørkved Solli
Anne-Lovise Reiche (Bisekretær UU)

Protokollfører:

Alf Magne Jacobsen

1

37/20 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 24. juni 2020 - 16/00945-217 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 24. juni 2020 : Protokoll Utdanningsutvalget 24.06

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
27/20

16/00945211

Godkjenning av innkalling til møte 24. juni 2020 og saksliste

3

28/20

16/00945212

Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 10.
juni 2020

3

29/20

19/0363028

Reakkreditering 2020 - Årsstudium i idrett (deltid) Meråker

4

30/20 19/03630-8

Reakkreditering 2020 (opprinnelig 2018) - Praktiskpedagogisk utdanning for allmennfag (PPUA)

5

31/20 19/03630-9

Reakkreditering 2020 (opprinnelig 2018) - Praktiskpedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY)

6

32/20

19/0363022

Reakkreditering 2020 - Master i global ledelse (tidligere
Master i energiledelse / Master of Science in Energy
Management; International governance and business)

6

33/20

19/0365831

Bruk av maler til rapportering av utdanningskvalitet

8

Utvidelse av Læringsmiljøutvalget (LMU) med
representanter fra fakultetene - fra høsten 2020

8

34/20 20/01764-1
Orienteringssaker
25/20

16/0215249

Forslag om automatisk begrunnelse for sensur og
automatisk tilgjengeliggjøring av sensorveiledninger

9

26/20

17/0171412

Utdanningsseminaret 2020 - fysisk seminar i Mosjøen 14.15. oktober

9

27/20 20/01787-1

Utfasing av Harvard referansemal og eldre retningslinjer for
skriftlig arbeid ved Nord universitet

9

28/20 20/00682-9

Høringssvar - NOU2020: 3 - Ny lov om universiteter og
høyskoler

9

Nettverket "studenters suksess i høyere utdanning"

9

29/20

16/0215250

2
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Sted, 24.06.2020

møteleder

27/20 Godkjenning av innkalling til møte 24. juni 2020 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
24.06.2020

Saknr
27/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 24. juni 2020 og saksliste.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 24. juni 2020 og saksliste.

28/20 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 10. juni 2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
24.06.2020

Saknr
28/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 10. juni 2020.

Møtebehandling
Vedtak punkt 1 i sak VS 16/20 må omskrives. Nytt pkt 1 VS 16/20:
Vedtak punkt 2 i sak VS 26/20 må endres. Nytt pkt 2 VS 26/20:
Votering
Enstemmig
3
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Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 10. juni 2020, med
de endringer som fremkom i møtet.

29/20 Reakkreditering 2020 - Årsstudium i idrett (deltid) Meråker
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
24.06.2020

Saknr
29/20

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudet Årsstudium i
idrett (deltid) Meråker, med tilhørende dokumentasjon, under forutsetning av pkt 2.
2. Før saken oversendes rektor for endelig godkjenning, må fakultetet gjøre en siste
revisjon av læringsutbyttebeskrivelser på program og emnenivå.

Møtebehandling
Saksbehandler Alf Magne Jacobsen presenterte saken i møtet. SPA Per Øyvind Torvik og
fagansatt Terje Rønning kommenterte saken ytterligere, samt besvarte spørsmål til studiet.
Utdanningsutvalget påpekte at engelsk språk for studiet kan misoppfattes og at det bør
formuleres mer nøye. Videre at henvisning til arbeid etter endt studie hadde flere
henvisninger til arbeid som forutsetter ytterligere utdanning og at dette bør tas ut og bare
henvise til arbeid som kan fås etter dette spesifikke studiet. Noen LUB har samme ordlyd og
må skrives om. Ny studiemodell starter fra høst 2021 og studenter som da er påbegynt
årsstudiet må innpasses fra den gamle årsenheten.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudet Årsstudium i
idrett (deltid) Meråker, med tilhørende dokumentasjon, under forutsetning av pkt 2.
2. Før saken oversendes rektor for endelig godkjenning, må fakultetet gjøre en siste
revisjon av læringsutbyttebeskrivelser på program og emnenivå.

4
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30/20 Reakkreditering 2020 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk
utdanning for allmennfag (PPUA)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
24.06.2020

Saknr
30/20

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Praktisk-pedagogisk utdanning
for allmennfag under forutsetning av punkt 2.
2. Det forutsettes at Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag arbeider videre
med praksisavtaler for å sikre god kvalitet på gjennomføring av praksis.

Møtebehandling
Sak VS 30/20 og 31/20 ble behandlet under ett da søknadene i stor grad samsvarer med
hverandre.
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche presenterte sakene i møtet. Jan Arne Pettersen fra
fakultet kommenterte søknadene ytterligere, samt besvarte spørsmål til studiene i møtet.
Spesielt ble kommentert praksis og praksisavtaler, hvor det ble vist til at selve
formaliseringen av avtalene var en utfordring. Det ble stilt spørsmål om gjennomstrømming
og besvart med at den er over 90%. Det ble påpekt at opptakskravene kunne være vanskelig
å forstå for potensielle søkere og noe som fakultetet bør se på og skrive enklere. Til PPUY ble
det påpekt at det opereres med to forskjellige engelske titler som må ryddes opp i.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Praktisk-pedagogisk utdanning
for allmennfag under forutsetning av punkt 2.
2. Det forutsettes at Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag arbeider videre
med praksisavtaler for å sikre god kvalitet på gjennomføring av praksis.

5

37/20 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 24. juni 2020 - 16/00945-217 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 24. juni 2020 : Protokoll Utdanningsutvalget 24.06

31/20 Reakkreditering 2020 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk
utdanning for yrkesfag (PPUY)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
24.06.2020

Saknr
31/20

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Praktisk-pedagogisk utdanning
for yrkesfag under forutsetning av punkt 2.
2. Det forutsettes at Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag arbeider videre
med praksisavtaler for å sikre god kvalitet på gjennomføring av praksis.

Møtebehandling
Se behandling under sak 30/20.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Praktisk-pedagogisk utdanning
for yrkesfag under forutsetning av punkt 2.
2. Det forutsettes at Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag arbeider videre
med praksisavtaler for å sikre god kvalitet på gjennomføring av praksis.

32/20 Reakkreditering 2020 - Master i global ledelse (tidligere Master i
energiledelse / Master of Science in Energy Management; International
governance and business)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget
2 Utdanningsutvalget

Møtedato
10.06.2020
24.06.2020

Saknr
25/20
32/20

Forslag til vedtak:
1. Skriv inn forslag til vedtak Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere
tidligere Siviløkonom / Master of Science in Energy Management; International
Governance and business under forutsetning av punkt 2 og 3.

6
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2. I reakkrediteringen inngår endring av navn på studieprogrammet til Master i global
ledelse (norsk navn) / Master of Science in Global Management (engelsk navn).
Navneendringen gjelder for studenter som får opptak fra høsten 2020.
3. Før oversendelse til rektor for endelig godkjenning, må studieprogrammets

læringsutbytte endres slik at fagområdet global ledelse og programmets
kjerneområder framkommer tydelig.

Møtebehandling
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche presenterte saken i møtet. SPA Vivi Marie Lademoe
Storslett kommenterte saken ytterligere samt besvarte spørsmål til studiet i møtet. Fra
Utdanningsutvalget ble det påpekt at læringsutbyttebeskrivelsene var altfor omfattende.
Spørsmål til om internasjonale studenter kunne misforstå studiet pga. navnet. Under pkt om
relevant kobling til forskning ble det påpekt at det syns å være litt kort og burde vært skrevet
inn mer.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Master i global ledelse (norsk
navn) / Master of Science in Global Management (engelsk navn) under forutsetning
av punkt 2 og 3.
2. I reakkrediteringen inngår navneendring fra tidligere Siviløkonom / Master of Science
in Energy Management; International Governance and Business. Nytt navn gjelder for
studenter som får opptak fra høsten 2020.

3. Før oversendelse til rektor for endelig godkjenning, må studieprogrammets
læringsutbyttebeskrivelse endres slik at fagområdet global ledelse og programmets
kjerneområder framkommer tydelig. Ny læringsutbyttebeskrivelse gjelder for
studenter som får opptak fra høsten 2021.

7
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33/20 Bruk av maler til rapportering av utdanningskvalitet
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
24.06.2020

Saknr
33/20

Forslag til vedtak:
Rapporteringsmaler i kvalitetssystemet skal benyttes slik de nå foreligger, med de tillegg som
eventuelt gjøres på fakultetsnivå.

Møtebehandling
Saksbehandler Elin Sommerli presenterte saken i møtet. Viste til at bakgrunn for saken
kommer av tilsynsrapporten fra NOKUT og som måtte følges opp. Malene er en
minimumsversjon og inneholder det som skal være med i rapporteringen, om fakultetene
ønsker å legge til mer, kan de gjøre det.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Rapporteringsmaler i kvalitetssystemet skal benyttes slik de nå foreligger, med de tillegg som
eventuelt gjøres på fakultetsnivå.

34/20 Utvidelse av Læringsmiljøutvalget (LMU) med representanter fra
fakultetene - fra høsten 2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
24.06.2020

Saknr
34/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler overfor rektor at Læringsmiljøutvalget (LMU) utvides med
fakultetsrepresentanter på utvalgets møter 1 til 2 ganger pr år fra og med høsten 2020.

Møtebehandling
Ingen kommentarer eller motsetninger til dette i utvalget.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler overfor rektor at Læringsmiljøutvalget (LMU) utvides med
fakultetsrepresentanter på utvalgets møter 1 til 2 ganger pr år fra og med høsten 2020.
8
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Saknr

Arkivsak

Tittel

25/20

16/02152-49

Forslag om automatisk begrunnelse for sensur og
automatisk tilgjengeliggjøring av sensorveiledninger

26/20

17/01714-12

Utdanningsseminaret 2020 - fysisk seminar i Mosjøen
14.-15. oktober

27/20

20/01787-1

Utfasing av Harvard referansemal og eldre retningslinjer
for skriftlig arbeid ved Nord universitet

28/20

20/00682-9

Høringssvar - NOU2020: 3 - Ny lov om universiteter og
høyskoler

29/20

16/02152-50

Nettverket "studenters suksess i høyere utdanning"

Sak 25/20
Prorektor orienterte om saken i møtet. En samlet vurdering som er lagt til grunn. Bare 7%
ber om begrunnelse og derfor lite hensiktsmessig å innføre automatisk begrunnelse. Det
oppfordres til å heve kvaliteten i sensorveiledninger. Egen sak om sensorveiledninger vil bli
tatt opp til høsten. Det var mye diskusjon rundt saken i møtet. Studentene redegjorde for
deres bakgrunn for å fremme saken. Det bør også tas opp sak om overordnede prinsipper
knyttet til denne saken.
Sak 26/20
Prorektor orienterte om saken i møtet. Det blir fysisk samling på Fru Haugans i Mosjøen.
Dato for seminaret er 14-15. oktober. Arbeidsgruppe for utarbeidelse av program er nedsatt,
mangler en SPA og oppfordrer fakultetene å melde fra til Anne-Lovise Reiche snarest om
mulig deltaker som SPA. Studiedirektør opplyste om at det er avsatt penger til å sponse selve
oppholdet for deltakerne.
Sak 27/20
Anders Moe orienterte om saken i møtet. Biblioteket blir å avpublisere gamle retningslinjer
for oppgaveskriving ved tidligere HiNT og HiNe da det ikke er behov for disse lengre. I tillegg
vil biblioteket avpublisere Harvard-referansemal da denne er utdatert, det vil isteden bli
oppgradert til APA-mal 7 som lanseres 24. juli. Avpubliseringene vil bli gjort før
høstsemesteret 2020.
Sak 28/20
Henvises til saksframlegget da Utdanningsutvalget har gått gjennom denne saken flere
ganger.
Sak 29/20
Prorektor orienterte om saken i møtet. Oppfordret om å være mer oppmerksom på dette
nettverket, sjekke ut og følge med på nettsiden til nettverket da det arrangeres en rekke
interessante seminarer som er mulig å delta på. I slutten av året vil det også bli arrangert en
9

37/20 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 24. juni 2020 - 16/00945-217 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 24. juni 2020 : Protokoll Utdanningsutvalget 24.06

større konferanse. Tar opp ny sak om dette i første møte til høsten for å minne på
nettverket.

10
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OPPFØLGING AV HANDLINGSPLAN 2019-2022 FOR UTDANNINGSUTVALGET FOKUS PÅ TILTAKSPLAN 2020 (RAPPORTERING NR 2)
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner framlagte status på handlingsplan og tilhørende tiltaksplan,
og ber om at ny rapportering legges fram på slutten av året samt forslag til tiltaksplan for
2021.
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Saksframstilling
Vedlagte handlingsplan for 2019-2022 for Utdanningsutvalget (UU) ble det arbeidet med fra februar
til november 2019. UU gjorde endelig vedtak av handlingsplanen på sitt møte 18.11.2019 (sak
47/2019).
Handlingsplanen følger vedlagt saken, og er også publisert på utvalgets webside;
https://www.nord.no/no/om-oss/rad-og-utval/utdanningsutvalget
Handlingsplanen gjelder for en 4 års periode. I denne inngår egen tiltaksplan for 2019-2020, mens
tiltaksplan for resterende år utarbeides senere.
Handlingsplanen er bygd opp med ett overordnet mål for utvalget;

Utdanningsutvalget vil styrke arbeidet med utdanningskvalitet ved Nord universitet.
I tillegg inngår i planen 6 mål, med tilhørende delmål og tiltak;
• Mål 1 – Kultur for kvalitet i systematisk kvalitetsarbeid
• Mål 2 – Kvalitet i utdanningsdesign (studieprogramdesign) og utdanningsledelse
• Mål 3 – Kvalitet i utdanningsfaglig kompetanse
• Mål 4 – Kvalitet i samspillet med arbeidslivet
• Mål 5 – Kvalitet i internasjonalisering
• Mål 6 – Kvalitet for studentenes læringsutbytte etter gjennomført utdanning
UU behandlet på sitt møte 10.03.2020 (sak 11/2020) første rapportering på oppfølging av
tiltaksplanen. På dette møtet 09.09.2020 behandles andre rapportering på tiltaksplanen.

Vedlegg:
Handlingsplan 2019-2022 og status på oppfølging av tiltaksplan pr 09.09.2020
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Handlingsplan 2019-2022 for Utdanningsutvalget med tiltaksplan
Vedtatt av sentralt Utdanningsutvalg (UU) på møte 18.11.2019, sak 47/2019.

Figur: Studentens læringsbane og hva som virker inn på den. Kilde NOKUT 2018.

Ovennevnte NOKUT figur, som illustrerer studentens læringsbane på veien gjennom utdanningsløpet, har gitt
inspirasjon til utforming av denne handlingsplanen. Studentenes startkompetanse er det de har med seg inn på
universitet; generell studiekompetanse for de yngste studentene eventuelt høyere utdanning og jobberfaring for
unge og voksne studenter. Underveis i utdanningsløpet er det flere forhold som påvirker studentens læring;
hvordan utdanningen (studieprogrammet) er designet og hvordan det ivaretas av studieprogramledelsen,
undervisernes utdanningsfaglige kompetanse og samspillet med arbeidslivet. Alt dette påvirker studentens totale
læringsutbytte, som er den samlede kompetanse og de kvalifikasjoner som studenten har oppnådd når
utdanningsløpet er fullført.
Handlingsplanen inneholder egne mål for de nevnte elementene, og består av følgende deler:
• Overordnet mål for Utdanningsutvalget
• Mål 1 – Kultur for kvalitet i systematisk kvalitetsarbeid
• Mål 2 – Kvalitet i utdanningsdesign (studieprogramdesign) og utdanningsledelse
• Mål 3 – Kvalitet i utdanningsfaglig kompetanse
• Mål 4 – Kvalitet i samspillet med arbeidslivet
• Mål 5 – Kvalitet i internasjonalisering
• Mål 6 – Kvalitet for studentenes læringsutbytte etter gjennomført utdanning
Sakkyndig komite som gjennomførte evaluering av universitets systematisk arbeid med kvalitet, har gitt noen råd
om forbedringer, som er sammenfallende med delmål og tiltak i denne handlingsplanen. Dette framgår nedenfor.
• Råd 1 (styrke den skriftlige dokumentasjonen)
• Råd 6 (skape bedre balanse mellom kildene i kvalitetsarbeidet; arbeidslivsrelevans og eksterne fagpersoner)
• 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)

19-2022 for Utdanningsutvalget - fokus på tiltaksplan 2020 (rapportering nr 2) - 18/00848-9 Oppfølging av handlingsplan 2019-2022 for Utdanningsutvalget - fokus på tiltaksplan 2020 (rapportering nr 2) : Selve handlingsplanen med status pr 09.09.2020

Overordnet mål for Utdanningsutvalget:

Utdanningsutvalget vil styrke arbeidet med utdanningskvalitet ved Nord universitet.
Mål 1 – Kultur for kvalitet i systematisk kvalitetsarbeid:
Utdanningsutvalget vil arbeide for å utvikle og synliggjøre en kultur for kvalitet i forhold til utdanning ved Nord universitet gjennom systematisk arbeid med
kvalitet.

Delmål til mål 1
Utdanningsutvalget vil:
1.1 Arbeide for økt fokus på
dokumentasjon av utdanningskvalitet,
herunder legge til rette for tilgang til,
utførelse, formidling og arkivering av
enkel og god dokumentasjon for ulike
forhold for aktuelle parter.
(Samsvarer med råd 1 fra sakkyndig
komite; styrke skriftlig dokumentasjon)

1.2 Arbeide for økt fokus på oppfølging av
vedtak som berører utdanningskvalitet,
herunder legge til rette for at
beslutninger om utdanningskvalitet
faktisk blir fattet, formidlet, fulgt opp
og arkivert på en god og tilgjengelig
måte for aktuelle parter, eks.
universitetsledelse, fakultetsledelse,
SPA, emneansvarlige, øvrige kolleger i
fagmiljøet, administrasjonen og ikke
minst studentene samt omverden i
aktuelle tilfeller.

Tilhørende tiltaksplan for perioden 2019-2020
1.1.1

Videreutvikle aktuelle deler av
kvalitetssikringssystemet, eksempelvis
dokumentasjon av emneevaluering og
oppfølging av denne.

1.1.2

Helhetlig gjennomgang av tidsplan med
de ulike frister for kvalitetsarbeidet med
sikte på å finne når de ulike frister må
være i forhold til hverandre.

1.2.1

Følge opp viktige saker behandlet av
Utdanningsutvalget (når rektor har tatt
beslutning i saken), med egen
informasjon til aktuelle parter og
nyhetssaker på intranett i aktuelle
tilfeller. Eksempelvis godkjente
vurderingsformer.

Status tiltaksplan pr 09.09.2020
Arbeidsgruppe KSS Utdanningskvalitet etablert.
Møteplan 3/2 + 26/2 + 9/3 + 30/3 + 3/4 (møter 30/4
og 20/5 avlyst).
UU 24.06.2020 behandlet nye maler for
rapportering av utdanningskvalitet (emne-,
program-, fakultetsrapport) sak 33/2020.
Godkjent av rektor 27/8.
Arbeidsgruppe KKS Utdanningskvalitet etablert
jamfør ovenfor. Egen sak om helhetlig tidsplan
kommer til UU i løpet av høsten 2020.

Fortløpende oppfølging av aktuelle saker.
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Delmål til mål 1
Utdanningsutvalget vil:
1.3 Arbeide for godt samarbeid og samspill
med studentene.

Tilhørende tiltaksplan for perioden 2019-2020

Status tiltaksplan pr 09.09.2020

1.3.1

Etablere Utdanningsfaglig
utviklingsseminar, som en fast arena for
universitetsledelse og
studenttillitsvalgte.

Etablert 2019. Videreføring av tidligere ordning
med faste møter mellom universitetsledelse og
studenttillitsvalgte. Ett seminar ble avholdt høsten
2019 og neste seminar er planlagt høsten 2020.

1.3.2

Utvikle og implementere mentorordning
for studentene fra høst 2020.

Mentorordning under utvikling bl.a. utvikling av
eget mentor-emne for mentorene. Planlagt
oppstart av piloter høsten 2020 ble utsatt pga
Covid-19 pandemien. Arbeidet gjenopptas med
sikte på oppstart høsten 2021.

1.4 Arbeide for høy studentdeltakelse i
Studiebarometeret, for på denne måten
å sikre tilbakemelding på studieprogrammenes kvalitet, og kunne
iverksette treffsikre
kvalitetsforberedende tiltak.
1.5 Arbeide for at studieprogrammer som
får lavere score enn gjennomsnittlig på
Studiebarometeret, følges opp særskilt.

1.4.1

I forkant av gjennomføring av
Studiebarometeret kjøre egen
informasjonskampanje rettet mot både
studieprogramansvarlige, studenttillitsvalgte og studentene.

2019 undersøkelsen; høyeste deltakelse noensinne
for Nord universitet; 53% mot 44% i 2018.
2020 undersøkelsen; o.sak til UU 9/9 om oppstart
av informasjonsarbeid.

1.5.1

Behandle egen sak i utvalget om de
aktuelle studieprogrammene, og følge
opp fakultetets arbeid med aktuelle
studieprogram.

Egen sak til UU 9/9, der fakultetene bes om å
rapportere tilbake om oppfølging av aktuelle
studieprogram.

1.6 Arbeide for at studieprogramansvarlige
(SPA) blir godt kjent med rollen sin og
tilhørende oppgaver og ansvar, og
ivaretar dette på en god måte både
overfor universitetsledelse,
fakultetsledelse, emneansvarlige,
øvrige kolleger i fagmiljøet,
administrasjonen og ikke minst
studentene.
Dette gjelder også SPA for
doktorgradene.

1.6.1

Gjennomføre årlig Utdanningsseminar
for alle studieprogramansvarlige (SPA)
og studieledere med fokus på kultur for
kvalitet og aktuelle tema. Gjennomføres
høst (bl.a. 2. og 3/10-19).

Utdanningsseminar 2019;
avholdt 2-3/10 på Steinkjer

Utvikle introduksjonskurs for nye SPA,
som samtidig er oppfriskningskurs for
erfarne SPA. Nettbasert. (under
utvikling)

Orienteringssak på UU møte 10.03.2020 (sak
10/2020). Kurs under utvikling, litt på vent pga
Covid-19 pandemien. Blir 3 deler der
Studieavdelingen ivaretar 1 del. Intensjon om å
avvikle kurset første gang i høst.

1.6.2

Utdanningsseminar 2020;
avholdes 14.-15/10 på Saltstraumen hotell, utenfor
Bodø. UU 10/3; programkomite etablert, program
må utvikles og påmelding åpne. Smittevernhensyn
ivaretas på betryggende måte.
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(Samsvarer med råd 8 fra sakkyndig
komite; arbeide med erfaringsdeling på
tvers i organisasjonen)

1.7 Arbeide for at akkreditering av nye
studieprogram skjer gjennom en
prosess, som innebærer fokus på god
kvalitet, der også studenter deltar og
ekstern fagekspertise innhentes på
aktuelle områder.
(Samsvarer med råd 6 fra sakkyndig
komite; arbeidslivsrelevans og eksterne
fagpersoner)

1.8 Arbeide for at reakkreditering av
eksisterende studieprogram skjer
gjennom en prosess, som innebærer
fokus på god kvalitet, der også
studenter deltar og ekstern
fagekspertise innhentes på aktuelle
områder.
(Samsvarer med råd 6 fra sakkyndig
komite; arbeidslivsrelevans og eksterne
fagpersoner)

1.6.3

1.7.1

1.7.2

1.7.3

Gjennomføre temabaserte seminarer
innenfor aktuelle tema. Eksempelvis
internasjonalisering. Gjennomføres vår.
Seminarene dokumenteres, og skal være
tilgjengelig på en eller annen måte i
etterkant (for gjenbruk).
Etablere og oppdatere egen webside på
intranett (ressursside) om akkreditering
og reakkreditering.
Oppdatere egne retningslinjer for
etablering og akkreditering av nye
studieprogrammer, som innebærer krav
om ekstern fagekspertise.
Følge opp akkrediteringsarbeidet på
fakultetene gjennom tidlig tildeling av
saksbehandlere til sentralt UU / rektor.

Våren 2019: kurs som var forberedelse til NOKUT
institusjonsbesøk om kvalitetsarbeid
Våren 2020: kurs blant annet med fokus på digital
undervisning.
Etablert 25.01.2019.

Nye retningslinjer trådte i kraft fra 06.02.2019.

Følges opp med tildeling umiddelbart etter
etablering av nytt program.
2019: saksbehandlere tildelt
2020: hittil ingen nye studieprogrammer
Lagt tidligere på prosjektrom. Oppdaterte gode
eksempler skal publiseres på intranettsiden
Akkreditering og reakkreditering. Ikke klart pr i dag.

1.7.4

Formidle gode eksempler, både på
enkeltområder og hele akkrediteringssøknader.

1.8.1

Etablere og holde oppdatert egen
webside på intranett (ressursside) om
akkreditering og reakkreditering.
Oppdatere egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende
studieprogrammer som innebærer krav
om ekstern fagekspertise.

Etablert 25.01.2019.

1.8.3

Gjennomføre felles oppstartsamling for
reakkrediteringsarbeidet (28/1-19).

2019; gjennomført 28/1
2020; gjennomført 22/1

1.8.4

Følge opp reakkrediteringsarbeidet på
fakultetene gjennom tidlig tildeling av
saksbehandlere til sentralt UU / rektor.
Formidle gode eksempler, både på
enkeltområder og hele reakkrediteringssøknader.

Følges opp kontinuerlig. Oversikt over
saksbehandlere publisert på intranettsiden
Akkreditering og reakkreditering.
Lagt tidligere på prosjektrom. Oppdaterte gode
eksempler skal publiseres på intranettsiden
Akkreditering og reakkreditering. Ikke klart pr i dag.

1.8.2

1.8.5

Nye retningslinjer trådte i kraft fra 06.02.2019.
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1.9 Arbeide for at også doktorgradene
kvalitetssikres gjennom reakkreditering
med prosess som innebærer fokus på
god kvalitet.

1.9.1

Samarbeide med eller bistå
Forskningsutvalget med reakkreditering
av minst ett doktorgradsprogram i 2020.

1.10 Arbeide for godt samspill med
fakultetenes lokale Utdanningsutvalg.

1.9.2

Etablere god dialog gjennom fast
representasjon i sentralt UU ved
prodekan utdanning (som leder lokalt
Utdanningsutvalg) og fast observatør
ved sekretær for lokalt UU.
Møteprotokoller utveksles.

Det opplyses at styret har vedtatt evaluering av
ph.d. programmene, der bedriftsøkonomi (HHN)
evalueres i 2020, sosiolog i 2021, akvatisk
biovitenskap i 2022 og studier av profesjonspraksis i
2023. UU er foreløpig ikke påkoblet dette
evalueringsarbeidet.
Sekretariat i sentralt UU må etterspørre
protokoller, når disse ikke oversendes fortløpende.
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Mål 2 – Kvalitet i studieprogramdesign og utdanningsledelse:
Utdanningsutvalget vil arbeide for at alle gradsprogrammer har god kvalitet på studieprogramdesign og fokus på studentenes læringsutbytte både for de enkelte
deler av programmet og helheten.

Delmål til mål 2
Utdanningsutvalget vil:
2.1 Arbeide for at alle gradsprogram har
utdanningsledere, som er genuint
opptatt av kvalitet i utdanning med
fokus på emneansvarlige og studentene
2.2 Arbeide for at alle gradsprogram har
God sammenheng mellom de enkelte
emnene, med god faglig progresjon, og
dersom aktuelt tilbud om faglige
fordypinger/spesialiseringer, som
samlet gir et helthetlig godt studietilbud
2.3 Arbeide for at alle emner har god
sammenheng mellom læringsutbytte,
undervisning og vurdering.
2.4 Arbeide for at studentene møter et
faglig oppdatert studietilbud, der
digitalisering og ny pedagogikk
kombineres med tradisjonell
pedagogikk.
(Samsvarer med råd 11 fra sakkyndig
komite; heve undervisernes
kompetanse innen teknologiske og
didaktiske virkemidler)
2.5 Arbeide for at studentene opplever
inkludering både i sosialt miljø og
akademisk miljø.
2.6 Arbeide for at gjennomstrømmingen i
gradsprogrammer øker ved at flere
studenter gjennomfører på normert
studietid, alternativt gjennomfører på
fastsatt tid for deltidsstudier.

Tilhørende tiltaksplan for perioden 2019-2020

Status tiltaksplan pr 10.03.2020

Samme tiltak som for delmål 1.6 om SPA (dvs.
årlige Utdanningsseminar, introduksjonskurs nye
SPA og temabaserte seminarer).

Se oppfølging av delmål 1.6.

Samme som tiltak til delmål 1.7 om etablering og
akkreditering nye studieprogram og delmål 1.8 om
reakkreditering av eksisterende studieprogram (dvs.
webside, retningslinjer, oppstartseminar, tildeling
saksbehandler og gode eksempler).

Se oppfølging av delmål 1.7.

Samme som tiltak til delmål 1.7 om etablering og
akkreditering nye studieprogram og delmål 1.8 om
reakkreditering av eksist. studieprogram (jf ovenfor)
2.4.1 Bidra til at undervisere er kjent med
kompetanse og tilbud fra Kompetansesenter
for læring og teknologi (KOLT);
https://iktblogg.nord.no/about/

Se oppfølging av delmål 1.7 og 1.8.

2.4.2 Kartlegge behovet for og bruken av digitale
løsninger i undervisningen (gjøres av
Nordlandsforskning på oppdrag fra IT og
KOLT), og benytte dette som grunnlag for
videreutvikling av digitale løsninger.
Samme tiltak som 1.3.2 (igangsette mentorordning
for studenter).

Undersøkelse gjennomført nov. 2019 til mars 2020.
UU møte 23.04.2020: resultater presentert (o.sak
17/2020). Resultatene benyttes til videreutvikling av
det digitale klasserommet.

2.6.1 Etablere og gjennomføre eget
gjennomstrømmingsprosjekt (opprinnelig
navn; forbedring av gjennomstrømming på
masterprogrammene). Igangsatt vår 2019.

Covid-19 pandemien har medført økt tilbud og
etterspørsel etter kurs i digital pedagogikk og
verktøy innenfor nettundervisning. En rekke tilbud
vår og høst 2020.

Se oppfølging av tiltak 1.3.2.

Orienteringssak på UU møte 10.03.2020.
Antagelig ikke aktiv jobbing med prosjektet i dag.
Fakultetene skal følge opp data som er kommet
fram gjennom prosjektet.
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Mål 3 – Kvalitet i utdanningsfaglig kompetanse:
Utdanningsutvalget vil arbeide for å heve underviserne utdanningsfaglige kompetanse.

Delmål til mål 3
Utdanningsutvalget vil:
3.1 Arbeide videre med ordning for
Systematisk pedagogisk ompetanseheving hos undervisere, herunder
sikre tilbud om årlige basiskurs og
følge opp slik at alle undervisere
som mangler basiskompetanse har
dette innen 2 år etter tilsetting.
3.2 Arbeide videre med utvikling av og
implementering av dokumentasjon av
pedagogisk arbeid.

3.3 Arbeide videre med utvikling av og
implementering av pedagogisk
meritteringsordning
3.4 Arbeide for at alle undervisere har
god kompetanse om IKT i
undervisning og læring
(Samsvarer med råd 11 fra sakkyndig
komite; heve undervisernes kompetanse
innen teknologiske og didaktiske
virkemidler)

Tilhørende tiltaksplan for perioden 2019-2020

Status tiltaksplan pr 10.03.2020

3.1.1. Ta initiativ til økt kapasitet for Basiskurs UH-ped,
slik at målet om basiskurs innen 2 år etter
tilsetting kan innfris.

Status ukjent, men klar oppfatning om at det
dessverre ikke er økt kapasitet.

3.2.1 Utforme egne utfyllende bestemmelser om
utdanningsfaglig kompetanse, som grunnlag for
ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger (samarbeid med Personalavd.).

Utfyllende bestemmelser trådte i kraft fra
01.09.2019.

3.2.2 Utforme pedagogisk CV med tilhørende veileder
(samarbeid med Personalavdeling, KOLT og
pedagogisk nettverk).

Egen veileder for pedagogisk CV er utformet.
Høringsforslag 7/8 fra NOKUT om presiseringer i
forskrift om ansettelse og opprykk. Arb.gr. vurder
behov for oppdatering av veilederen.
Nettverk etablert og ny leder fra august 2019.
Blir fulgt opp høsten 2020.

3.2.3 Etablere og igangsette pedagogisk nettverk.
3.2.4 Etablere og holde oppdatert egen webside på
intranett (ressursside) om utdanningsfaglig
kompetanse, dokumentasjon av slik kompetanse,
kurstilbud, pedagogisk nettverk samt oversikt over
aktuelle arbeidsgrupper innenfor området.
3.3.1. Etablere og igangsette arbeidsgruppe som
ferdigstiller ordning for merittering av
fremragende undervisere, og implementere
ordningen fra 2020.
Samme som tiltak 2.4.1 (kjent med KOLT):

Pedagogisk nettverk leverte i desember 2019 forslag
til meritteringsordning. Rektor gjorde vedtak
20.12.2019. Det tas sikte på utlysing i løpet av 2020
med første søkerrunde og tildeling 2021.
Se oppfølging av tiltak 2.4.1.
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Mål 4 – Kvalitet i samspillet med samfunnet
Utdanningsutvalget vil arbeide for større oppmerksomhet på samfunn- og arbeidsliv, og samspill med aktuelle parter for det enkelte studieprogram.

Delmål til mål 4
Utdanningsutvalget vil
4.1 Arbeide for tett kobling til samfunnsog arbeidsliv, som konkret bidrar til
utvikling av studieprogrammene og
derigjennom ettertraktede
kandidater etter endt utdanning.
(Samsvarer med råd 6 fra sakkyndig
komite; arbeidslivsrelevans og eksterne
fagpersoner)

4.2 Arbeide for at studieprogrammer
med obligatorisk praksis har godt
faglig samspill med praksisstedene,
herunder kvalitetssikring på forhånd,
underveis og etter gjennomført
praksis.
(Samsvarer med råd 7 fra sakkyndig
komite; tydeliggjøre krav til kvalitet i
studentenes praksis)
(Samsvarer med råd 8 fra sakkyndig
komite; arbeide med erfaringsdeling på
tvers i organisasjonen)

Tilhørende tiltaksplan for perioden 2019-2020
4.1.1 Etablere studieprogramråd for alle
gradsprogrammer og årsstudier med
representanter fra samfunns- og arbeidsliv (både
praksisfeltet og akademisk nivå).
4.1.2 Etablere felles mandat for studieprogramråd
(rektorvedtak) etter modell fra eksempelvis
NTNU;
https://innsida.ntnu.no/wiki//wiki/Norsk/Studieprogramr%C3%A5d
4.2.1 Etablere og igangsette eget praksisprosjekt for
Nord universitet. (Oppdrag fra rektor med
bakgrunn i dialogmøter med fakultetene vår
2019).

Status tiltaksplan pr 10.03.2020
Etablert hos FSH i 2018/2019.
UU 23.04.2020 behandlet etablering av
studieprogramråd og mandat, og gav tilrådning
både om etablering og mandat (sak 16/2020). UU
10.06.2020 fikk orientering om videre arbeid
(orienteringssak 23/2020). Mandat godkjent av
rektor 27/8.

Prosjekt under utvikling. Oppstart vår 2020.
Opprinnelig planlagt oppstart tidlig 2020. Utsatt pga
Covid-19 pandemien. Arbeidet er nylig gjenopptatt
og videreføres høsten 2020.
Det etableres eget samarbeid med NTNU om praksis
i sykepleieutdanning.
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Mål 5 - Kvalitet i internasjonalisering
Utdanningsutvalget vil arbeide for å støtte opp om universitetets strategi for internasjonalisering i utdanning, for å øke kvaliteten på dette området.

Delmål til mål 5
Utdanningsutvalget vil
5.1 Arbeide for at alle gradsprogram har
Definert mobilitetsvindu, strategiske
partneravtaler og konkrete tilbud
om utvekslingsopphold som er
faglig(e) relevant(e).
(Samsvarer med råd 8 fra sakkyndig
komite; arbeide med erfaringsdeling på
tvers i organisasjonen)

5.2 Arbeide for at både
studieprogramansvarlig og
studierådgiver kan veilede og engasjere
i forhold til utvekslingsopphold.

Tilhørende tiltaksplan for perioden 2019-2020
5.1.1 Kartlegge gradsprogrammenes mobilitetsvindu
og følge opp der dette ikke er tilfredsstillende.

5.1.2 Publisere utfyllende og god informasjon på web
(programbeskrivelsen).

Kartlegging utføres høsten 2020 og presenteres UU
når utvalget også mottar
Internasjonaliseringsmeldingen, som er ventet
denne høsten.
Foreløpig ikke fulgt oppi UU.

5.1.3 Oppfordre til deltakelse på InternasjonaliseringsSeminar for SPA med flere

Årlige seminar, der første seminar ble arrangert
03.12.2019. Seminar høsten 2020 er under
planlegging.

5.1.4 Bidra til koordinering mellom sentralt
Utdanningsutvalg og Internasjonalt utvalg.

Årlig fellesmøte mellom Utdanningsutvalg,
Forskningsutvalg og Internasjonalt utvalg
gjennomføres;
2019: 15/5
2020: 13/5
Eget arbeidsutvalg etablert.
Disse delene av handlingsplanen følges opp som
eget tema på ett eventuelt flere UU møter høsten
2020, der fakultetene på forhånd melder inn sine
tilbakemeldinger på tiltaksplanen.

5.2.1 Studieprogramansvarlig i særlig grad, men også
studieveileder, må være/må bli godt kjent med
partnerinstitusjon(er), aktuelle fagpersoner og
emneportefølje. (Erasmus + for ansatte?).
5.2.2 Studenter som har gjennomført vellykket
utvekslingsopphold oppfordres til å formidle sine
erfaringer til aktuell studentgruppe. Fysisk men
også digitalt (for gjenbruk).

5.3. Arbeide for at alle gradsprogram
også har definert konkrete faglig(e)
relevant(e) tilbud for innreisende
studenter fra samarbeidspartnere.

Status tiltaksplan pr 10.03.2020

5.3.1 Øke andel emner som undervises på engelsk.
5.3.2 Utvikle eventuelt øke antall semesterpakker
for innreisende studenter.
5.3.2 For studieprogram med praksis; tilrettelegge for
praksismuligheter for innreisende studenter.
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Mål 6 – Kvalitet i studentenes læringsutbytte etter endt utdanning:
Utdanningsutvalget vil arbeide for å støtte opp om forhold som er viktige for at studentene skal oppleve konkret kvalitet i sine studier ved universitetet.

Delmål til mål 6
Utdanningsutvalget vil
6.1 Arbeide for at studentene er gode
kandidater for arbeids- og samfunnsliv
samt videre utdanning.
(Samsvarer med råd 6 fra sakkyndig
komite; arbeidslivsrelevans og eksterne
fagpersoner)

6.2 Arbeide for at studentene opplever
nytten av å gi tilbakemelding
gjennom nasjonale og lokale
kvalitetsundersøkelser, som blant
annet Studiebarometeret og
emneevalueringer.
6.3 Arbeide for at erfaring og forskning
Fra universitetets Sentre for
fremragende utdanning (som begge
er et samarbeid med NTNU) kommer
studentene til gode gjennom mer
studentaktiv undervisning.
6.4 Arbeide for at alle forhold omkring
eksamen digitaliseres i økende grad.

Tilhørende tiltaksplan for perioden 2019-2020

Status tiltaksplan pr 10.03.2020

6.1.1 Gjennomføre jevnlig kandidatundersøkelser,
og melde tilbake resultater til fakultetsledelse og
studieprogramansvarlige (gjennomføres vår
2020).
6.1.2. Etablere studieprogramråd for alle
gradsprogrammer og årsstudier med
representanter fra samfunns- og arbeidsliv (både
praksisfeltet og akademisk nivå). Samme tiltak
også til mål 4.
6.2.1 Ved gjennomførte undersøkelser, skal disse
gjennomgås. Det orienteres om oppfølging og
ved behov diskuteres andre tiltak med
studentene.

Kandidatundersøkelse gjennomført januar/februar
2020. Resultater framkommer i orienteringssak til
UU 10.03.2020 (i sak om gjennomstrømming).

6.3.1 Workshop med sentrene på Utdanningsseminar 2019 (målgruppe studieprogramansvarlige).
6.3.2 Utvikle og gjennomføre ulike kurs om
studentaktiv undervisning, både fysisk og
nettbasert.

Begge SFU deltar som observatører i UU (innført
høsten 2019).

6.4.1 Øke andelen digitale skoleeksamener.
6.4.2 Utvikle og implementere forbedrede digitale
rutiner for innlevering av eksamensoppgaver,
sensorveiledning, registrering av sensur, gi
begrunnelse for sensur og behandle klage på
sensur.

Se oppfølging av tiltak 4.1.1 og 4.1.2.

Status ukjent.

Denne delen av handlingsplanen følges opp som
eget tema på ett UU møte høsten 2020, der SFU´ene
på forhånd melder inn sine tilbakemeldinger på
tiltaksplanen.
Disse delene av handlingsplanen følges opp som
eget tema på ett UU møte høsten 2020, der
fakultetene på forhånd melder inn sine
tilbakemeldinger på tiltaksplanen.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang 09.09.2020

19/02657-9
Levi Gårseth-Nesbakk
Jørn Magne Hansen
Møtedato
09.09.2020

OPPFØLGING AV STUDIEBAROMETERET - AVKLARING AV NYTT KRITERIESETT
FOR EKSTRA OPPFØLGING
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber fakultetene følge opp program som ligger under terskelverdier for
studentenes generelle tilfredshet, ut fra gjeldende kriteriesett, og gir tilbakemelding til
utdanningsutvalget innen en nærmere angitt frist.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Drøfting:

I forbindelse med publisering av studiebarometer sender NOKUT ut epost til alle institusjonene med
varsel om program med lav score i studiebarometer. Denne scoren beregnet ut fra spørsmål om
studentenes generelle tilfredshet med studieprogrammet sitt («Jeg er, alt i alt, fornøyd med
studieprogrammet jeg går på»). Svaralternativene går fra 1 til 5 der 5 er mest positivt. I 2019 var det
nasjonale gjennomsnittet på dette spørsmålet 4,1.
I 2019 hadde Nord universitet fire program som lå under terskelverdien på 3,25 som NOKUT
opererer med i forhold til program som krever ekstra oppmerksomhet. Disse studieprogrammene
skal følges opp særskilt i de fakultetene som har ansvar for programmene.
Fakultet

Studieprogram

25 Fakultet for samfunnsvitenskap

3D OG VFX Bachelor i 3D art, animasjon og VFX

3,2

55 Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

BLU Bachelor barnehagelærerutdanning

3,2

45 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

MASPESYK Master i spesialsykepleie

3,1

55 Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

BLUV Bachelor barnehagelærerutdanning, Vesterålen

3,1

I en noen tilfeller vil program under terskelverdi ikke vises i studiebarometer, dette skyldes at
NOKUT har en del kriterier for at disse skal vises
• Flere enn 9 svarende og mer enn 19,5 % svar
• Fra 6 til 9 svarende og mer enn 49,5 % svar
For 2019 gjelder dette ingen av Nord universitet sine studieprogram, men alle unntatt BLUV Bachelor
barnehagelærerutdanning, Vesterålen er merket med «NB: få svarende.»
Resultatet må derfor tolkes med forsiktighet.
Institusjonene mottar rådata, og resultatrapporter, og resultatfil i Tableau, her kreves det kun 5 eller
flere svarende. Institusjonen har mao resultater som ikke ligger offentlig tilgjengelig. Fakultetene får
tilgang til resultatrapportene i ett eget teamsrom, så snart disse foreligger.
Alt i alt fornøyd er jo i mange tilfeller ett noe svakt grunnlag for å helhetlig si noe om studiekvaliteten
på det enkelte studieprogram.
Det et mao viktig med utvidet kriteriesett for ett studieprogram, der alt-i-alt fornøyd er en av flere
indikatorer.

2019
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Bruk av indekser:
Vi vil ta til orde at man i tillegg bruker indekser. Disse kan vektes ulikt dersom dette er ønskelig, for
eksempel kan man tenke seg at Læringsmiljø og undervisning vektes noe høyere enn bruk av digitale
verktøy ?
Studiebarometeret inneholder flere indekser. Disse indeksene er basert på flere enkeltspørsmål om
det samme tema. Det på studiebarometersiden mulig å få en oversikt over hvilke enkeltspørsmål
som inngår i en indeks ved å klikke på indeksen på resultatsiden.

Indeksene er konstruert som et gjennomsnitt av resultatene for hvert enkeltspørsmål. Det er ingen
vekting av spørsmålene. Vurderingene av hvilke enkeltspørsmål som inngår i de ulike indeksene er
basert både på teoretiske vurderinger og statistiske analyser.
For studieprogram som krever særlig oppmerksomhet leveres det et underlag med indekser, og der
indekser som faller under nærmere angitt terskelverdi, også underlag for enkeltspørsmål.
Dette er eksemplifisert nedenfor, der indeks for studieprogrammet Bachelor i 3D art, animasjon og
VFX viser at det kan være ønskelig å se nærmere på flere. Hvis svarprosenten er lav, bør det tas med
indekser for 2 siste år hvis dette eksisterer.
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3D OG VFX Bachelor i 3D art, animasjon og VFX
digitale verktøy

4,00

eget engasjement

3,20

eksamen og vurdering

3,40

faglig og sosialt læringsmiljø

3,20

forventninger fra faglig ansatte

3,00

fysisk læringsmiljø og
infrastruktur

3,00

inspirasjon

3,30

medvirkning

2,30

organisering

2,70

relevans og tilknytning til
arbeidslivet

2,80

tilbakemelding og veiledning

3,40

undervisning

3,10

For et distribuert universitet som Nord må nok også steddimensjonen tas med. Dette særlig fordi vi
har mange store studieprogram som har undervisning flere steder.
Dette kan for 2019 eksemplifiseres ved Bachelor i økonomi og ledelse, som samlet sett viser en noe
lav, men ikke under terskeverdi, score.
Fakultet

Studieprogram

Studiested

2019

15 Handelshøgskolen

BAØKLED Bachelor i økonomi og ledelse

Bodø

3,90

15 Handelshøgskolen

BAØKLED Bachelor i økonomi og ledelse

Mo i Rana

2,80

15 Handelshøgskolen

BAØKLED Bachelor i økonomi og ledelse

Steinkjer

4,20

16 Handelshøgskolen

BAØKLED Bachelor i økonomi og ledelse

Samlet

3,83

Fordeles dette ned på sted blir bildet noe annerledes, og dette fanger ikke NOKUT opp i sin varsel til
institusjonen. Antall respondenter må tas med i betraktning, men det er allikevel verd så nærmere på
når spennet mellom «best» og «verst» innfor samme program er på 1,4.

Oppsummert:
Ved mottak av grunnlagsdata fra NOKUT indentifiseres de program, helhetlig og stedfordelt, som
kommer under en nærmere angitt grense. Grunnlagsmateriale produseres og distribueres av
studieadministrasjonen. Fakultetene har til oppgave å følge opp, og gi tilbakemelding til
utdanningsutvalget innen nærmere angitt frist.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/00867-2
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne Sofie Andaas Elgseter

Saksgang Møte 09.09.2020

Møtedato
09.09.2020

SYSTEMATISK ARBEID MED UTDANNINGSRELATERTE SØKNADER
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget støtter at det utvikles en klar systematikk i arbeidet med utdanningsrelaterte
prosjektsøknader for å bedre kvaliteten og øke omfanget av slike søknader fra Nord universitet. Med
utgangspunkt i vedlagt forslag i saksframlegget og innspill i Utdanningsutvalgets møte, sørger
prorektor for utdanning for at det ferdigstilles en rutinebeskrivelse for arbeidet på dette området.
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Saksframstilling
Bakgrunn
På møte i UU 10.03.20 ble det behandlet en sak hvor det ble meldt inn et ønske om å få på
plass en prosessbeskrivelse for søknader til DIKU og andre utdanningsrelaterte tilskudd.
Prorektors stab har etter dette utviklet en prosessbeskrivelse (vedlagt) som gir en trinnvis
beskrivelse i gangen fra initiativ til søknad kommer, til tilskudd er gitt og prosjektet
gjennomføres.
Det er likevel elementer i dette som bør diskuteres. Nord universitet har et potensial til å få
et økt antall tilskudd gjennom flere utdanningsrelaterte utlysninger, og arbeidet omkring
dette bør i større grad systematiseres. Målsettingen er å ha bedre informasjonsflyt om
utlysningene og søknadene for å oppmuntre til flere søknader, at søknadene er strategisk
fundert, egenfinansiering er tilgjengelig og forhindre at tilsvarende søknader fra Nord sendes
til samme utlysning.
En intern organisering i Nord for dette området bør på plass:
✓ Bør det være en koordinatorgruppe sentralt, og som kan gi fakultetene tips og råd
omkring både utlysninger og potensielle tverrfakultære samarbeid?
✓ Hvordan er oppfølging av dette organisert på fakultet for å sikre god
informasjonsflyt? Kan prosjektøkonomene har oversikten over søknadene på
fakultet?
✓ Kan nettbaserte verktøy (ressursside/skjema på intranett) være til hjelp?
✓ Hvordan håndteres informasjonsflyten på forskningssøknader, kan det være noe å
lære derfra?
Det er avgjørende at det legges opp til et system som ikke er utelukkende avhengig av
enkeltpersoner, for å forhindre sårbarhet.
Det vises for øvrig til forslag på prosess for utvikling av søknader presentert av Gry Alsos i
UU-møtet 10. mars 2020. Er dette en prosess som kan implementeres på fakultetene?
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Vedlegg:
Prosessbeskrivelse utdanningsrelaterte utlysninger
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PROSESSBESKRIVELSE – UTDANNINGSKVALITET - PROSESSBESKRIVELSE

PROSESSBESKRIVELSE
Tittel
Formål
Prosesstart
Prosesslutt
Kvalitetskrav
Tidsfrister
Prosessansvarlig
Prosesseier
Dato revidert
(årlig revidering)

Intern søknadsprosedyre på utdanningsrelaterte utlysninger
Sikre kvalitet og relevans på søknader ift. utdanningsrelaterte utlysninger,
samt at det ikke sendes parallelle søknader fra Nord.
Avhenger av utlysning.
Avhenger av utlysning.
Tilsvarende forskningssøknader.
Annet?
Oppgitt i prosessen
Fakultet
Prorektor for utdanning
12.05.2020

Trinn

Ansvarlig rolle og aktivitet

1

KOLT
Intern informasjonsflyt av
utlyste prosjektmidler

2

Prorektor
Strategisk avklaring

3

KOLT involveres
Kontrollere at det ikke
sendes søknader med
identisk tematikk og/eller
prosjektidé.

Utfyllende kommentarer

Fakultetets sender beskrivelse av
prosjektide til prorektor for
godkjenning.
Fakultetets prosjektansvarlig
sender dekangodkjenning og
kortfattet prosjektbeskrivelse til
KOLT.

Tilhørende
dokumenter/rutiner

Sendes til
kolt@nord.no

KOLT gir tilbakemelding innen maks
2 uker.

4

Fakultet /dekan
Dekangodkjenning på at
søknad skal sendes.

Dekangodkjenning legges inn i UBW
prosjekt og prosjektmappe i P360.

5

Fakultet/
prosjektansvarlig
Søknad utarbeides

Søknad utarbeides i henhold til
utlysningsteksten.

6

Fakultetet/
prosjektøkonom
At prosjektsøknadenes
budsjett er gjennomgått
og godkjent av fakultetets
økonomiansvarlig.

Prosjektansvarlige må også sørge
for å kvalitetssikre at alle søknader
har tilstrekkelig egenfinansiering fra
fakultetet før søknaden leveres inn.

Prosjektet skal
registreres i UBW
prosjekt.
Regler for indirekte
kostnader skal følges.

PROSESSBESKRIVELSE – UTDANNINGSKVALITET - PROSESSBESKRIVELSE
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7

Prorektor
Kvalitetssikring
Følgebrev

Fakultetets prosjektansvarlig
leverer en foreløpig søknadsskisse
for kvalitetssikring 2 uke før
utlysningens søknadsfrist.
Prorektor sender tilbakemelding til
prosjektansvarlig sammen med
følgebrev 5 dager før søknadsfrist.

8

Søknad sendes

9

Ekstern part som har lyst
ut (eks. DIKU)
Vedtak om innvilget eller
avslått søknad.

Vedtaket blir mottatt av
prosjektansvarlig på fakultet.

10

Fakultet/
prosjektansvarlig
Informasjon om vedtak

Prosjektansvarlig informerer
prorektor og KOLT om vedtak.

11

Fakultet/
prosjektansvarlig
Ved innvilget søknad

Prosjektet følges da opp i tråd med
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/02612-1
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 09.09.2020

Møtedato
09.09.2020

PROREKTOR DIALOGMØTE MED FAKULTETSLEDELSE OM
UTDANNINGSKVALITET - INNSPILL TIL INNHOLD I MØTENE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget støtter innføring av faste dialogmøter mellom prorektor og
fakultetsledelse om utdanningskvalitet, og ber prorektor jobbe videre med innhold ut fra
diskusjon i møtet.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Utdanningskvalitet er særdeles viktig for Nord universitet, og innbefatter arbeid på en rekke viktige
områder. I dette arbeidet er det viktig med god dialog og gjensidig forståelse mellom
universitetsledelse og fakultetsledelse.
Det eksisterer en rekke fora og møter der blant annet utdanningskvalitet ivaretas, eksempelvis rektor
sine faste møter med dekaner, prorektor utdanning sine faste møter med prodekaner utdanning,
ledermøte på fakultet osv.
I tillegg gjennomføres også en rekke møter der utdanningskvalitet er hoved agenda eller eneste
agenda på møtet, enten i et helhetlig perspektiv eller bestemte tema. Eksempler her er prorektors
faste møter med fakultetsledelse om studieportefølje, møter om søkertall, møter om reakkreditering
av studieprogram, temamøter om frafall, temamøter om forsinket sensur osv.
Prorektor utdanning ønsker å samle ulike tema og gjennomføre eget dialogmøte med hvert enkelt
fakultet, der utdanningskvalitet er hovedfokus, og hvor en både ivaretar det helhetlige blikket og
samtidig kan gå inn på enkeltområder både faste tema og mer akutte tema.
Eksempel på tema til dialogmøte kan være;
• Studieportefølje
• Rekruttering av studenter og søkertall
• Frafall og gjennomstrømming
• Utdanningsfaglig kompetanse
• Digital kompetanse
• Kvalitetssikring av eksamensoppgaver og sensorveiledning
• Forsinket sensur
• Etablering og akkreditering av nytt studieprogram
• Reakkreditering av eksisterende studieprogram
• Kvalitetsarbeid og særlige utfordringer
Prorektor ønsker at dialogmøte kan gjennomføres (minimum) en gang pr semester.
Tanken er også at møtet bidrar til færre koordineringsmøter internt i fakultetsledelsen og mellom
fakultetsledelse og prorektor.

Utdanningsutvalget inviteres til å drøfte innhold og intervall for møtene.
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Vedlegg:
Skriv her
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/00949-3
Levi Gårseth-Nesbakk
Fredrik Nesland Boksasp

Saksgang

Møtedato
09.09.2020

MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM TILLEGG TIL FORSKRIFT OM STUDIER OG
EKSAMEN VED NORD UNIVERSITET - EKSTRAORDINÆRE TILTAK SOM FØLGE
AV KORONAEPIDEMIEN
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Styret vedtok 23.03.2020 en midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og
eksamen ved Nord universitet. Forskriften skulle gi universitetet handlingsrom til å gjøre
nødvendige og forsvarlige endringer i gjennomføringen av studieprogrammene som følge av
stenging av universitetet og tiltak som måtte gjøres for å imøtekomme øvrige
smittevernstiltak. Forskriftens varighet er til og med 01.09.2020.
Utviklingen av smittespredningen gjennom høstsemesteret er fortsatt uavklart og det er
usikkert hvordan undervisning og eksamen kan gjennomføres. Det ble derfor vurdert som
nødvendig å videreføre fleksibilitet med hensyn til den praktiske gjennomføringen av
undervisning og eksamen, slik at denne kan tilpasses kravene som stilles til slike aktiviteter.
Styret vedtok derfor i møte 11.06.2020 å forlenge innholdet i den midlertidige forskriften for
å ha handlingsrom til å gjøre nødvendige endringer ut fra hvordan forholdene eventuelt
skulle endre seg i løpet av høstsemesteret.
Forskriften virker til og med 31.01.2021.

Vedlegg:
Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
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➦ Gå til opprinnelig kunngjort versjon

Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 31. januar
2019 nr. 63 om studier og eksamen ved Nord
universitet – ekstraordinære tiltak som følge av
koronaepidemien
Dato

FOR-2020-06-11-1342

Departement

Kunnskapsdepartementet

Ikrafttredelse

01.09.2020 – 31.01.2021

Endrer
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort
Rettet
Korttittel

FOR-2019-01-31-63, FOR-2020-03-24-425
Norge
LOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-7, LOV-2005-04-01-15-§3-8, LOV-2005-04-01-15§3-9
25.06.2020

kl. 16.25

26.08.2020 (§ 6 tredje ledd)
Midl. forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Nord universitet 11. juni 2020 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-3
tredje ledd, 3-7, 3-8 første ledd og 3-9 sjuende ledd.
Rettet 26.08.2020 (§ 6 tredje ledd).

§ 1. Formål
(1) Denne forskriften skal gi universitetet rom til å gjøre nødvendige og forsvarlige endringer i
gjennomføringen av studieprogrammer. Forskriften skal i størst mulig grad sikre at studenter ved Nord
universitet får gjennomført og fullført sin utdanning uten forsinkelser på grunn av forhold knyttet til
koronavirus.
(2) Denne forskriften gjelder i tillegg til forskrift 31. januar 2019 nr. 63 om studier og eksamen ved Nord
universitet. Ved motstrid gis denne forskriften forrang.
Trer i kraft 1 sep 2020.

§ 2. Vurderingsformer
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(1) Fakultetene kan konvertere vurderingsformer som innebærer fysisk tilstedeværelse til digitale
vurderingsformer dersom hensynet til gjennomføring av eksamen og smittevernsregler etc. tilsier det. Det skal
kun gjøres endringer som er nødvendige og forsvarlige. Ny vurderingsform skal sikre at studentens
læringsutbytte kan prøves og vurderes på en upartisk og faglig betryggende måte, samt sikre det faglige nivået
ved det enkelte studiet.
(2) Hvor det ikke er mulig å prøve og vurdere studentens læringsutbytte på en faglig betryggende måte uten
fysisk tilstedeværelse og normal gjennomføring strider med gjeldende smittevernsregler, må eksamen utsettes.
Fakultetene skal legge til rette for at studentene som på grunn av dette blir forsinket, skal kunne avlegge
eksamen så snart det lar seg gjøre.
(3) Endring til digitale vurderingsformer opprettholdes selv om hensynet som begrunnet endring ikke lenger er
til stede. Rektor kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra denne bestemmelsen.
Trer i kraft 1 sep 2020.

§ 3. Studiekalender, undervisningsperioder og eksamensperioder
(1) Dersom smittevernstiltak medfører at det planlagte undervisningsopplegget må endres, kan fakultetene
utvide undervisningsperioden for enkeltemner med inntil tre uker for å få gjennomført utsatte og nødvendige
læreprosesser.
(2) Fakultetene skal så langt det lar seg gjøre tilstrebe å avholde eksamener på samme eksamensdato som
opprinnelig oppsatt.
(3) Hvor overgangen til digitale vurderingsformer innebærer endring av vurderingsform eller utløser behov for
vurdering i et annet tidsrom, kan likevel eksamensdato endres. Tilsvarende gjelder hvor utvidelse av
undervisningsperioden medfører at de organiserte læringsprosessene kommer for tett på eller passerer
opprinnelig oppsatt eksamensdato. Ny eksamensdato må fastsettes i samråd med Seksjon for eksamen og
vitnemål.
Trer i kraft 1 sep 2020.

§ 4. Innleveringsfrister
(1) Fakultetene kan fastsette utvidet innleveringsfrist på kandidat-, bachelor- og masteroppgaver, samt lignende
avsluttende oppgaver av minimum 15 studiepoengs omfang, med inntil to uker fra opprinnelig fastsatt frist.
(2) Dersom særskilte omstendigheter gjør det nødvendig, kan rektor utvide innleveringsfristen for
prøvingsformer som nevnt i punkt 2 med inntil 4 uker fra opprinnelig fastsatt frist.
(3) Vedtak om utvidet innleveringsfrist etter denne paragrafen må gjøres konkret for det enkelte emne og gjøres
gjeldende for alle kandidater som er oppmeldt til emnet.
Trer i kraft 1 sep 2020.

§ 5. Sensur
(1) Hvor det er tvingende nødvendig på grunn av forhold som skyldes koronavirus kan fakultetene forlenge
sensurfristen med inntil to uker fra fristene som ellers følger av forskrift om studier og eksamen ved Nord
universitet. Dette gjelder likevel ikke for avsluttende eksamener i gradsstudier.
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(2) I særlige tilfeller som skyldes forhold knyttet til koronavirus, kan det av hensyn til muligheten for å få
gjennomført sensur, avvikes fra kravet til to sensorer ved enkelteksamener på lavere grads nivå. Dette gjelder
kun i tilfeller hvor det ikke er i strid med lov og hvor hensynet ikke kan avhjelpes ved forlenget sensurfrist etter
punkt 1, og så lenge kravet til en upartisk og faglig betryggende vurdering kan opprettholdes. Avgjørelse etter
denne bestemmelsen tas av rektor.
Trer i kraft 1 sep 2020.

§ 6. Obligatoriske krav, tilrettelegging, fravær fra eksamen og trekkfrist
(1) Hvor det i emnebeskrivelsen er fastsatt krav til obligatorisk deltagelse, godkjente arbeidskrav eller andre
krav for å gå opp til eksamen, kan studenter likevel gis adgang til eksamen hvor disse kravene ikke er oppfylt. I
slike tilfeller skal studenten pålegges å ta disse igjen innen et visst tidspunkt for at eksamensresultatet skal være
gyldig. Fakultetene skal legge til rette for at studentene snarlig kan ta igjen slike manglende krav.
(2) Hvor endring av vurderingsform foretas etter søknadsfristen for tilrettelegging til eksamen, og denne utløser
et endret behov for tilrettelegging av eksamen, må studenten søke om dette så snart som mulig, og senest én uke
før eksamen.
(3) Rektor kan tillate egenmelding ved fravær fra eksamen våren 2020 og høsten 2020. Dersom egenmelding tas
i bruk, skal egenmeldt fravær aksepteres som gyldig fravær fra eksamen. Rektor fastsetter hvordan egenmelding
skal leveres.
(4) Studentene kan trekke seg fra eksamen senest to dager før eksamen uten at tellende eksamensforsøk blir
registrert.
Trer i kraft 1 sep 2020.

§ 7. Ny eksamen
(1) Alle studenter som er kvalifisert for en eksamen i vårsemesteret 2020, kan gis adgang til ny eksamen. Denne
særskilte adgangen til ny eksamen gjelder kun til første eksamensavvikling etter ordinær eksamen, og ikke
lenger enn til 31. desember 2020.
(2) Alle studenter som er kvalifisert for en eksamen i høstsemesteret 2020, kan gis adgang til ny eksamen.
Denne særskilte adgangen til ny eksamen gjelder kun til første eksamensavvikling etter ordinær eksamen, og
ikke lenger enn til 30. juni 2021.
(3) Adgangen til ny eksamen etter denne paragrafen gjelder ikke for kandidat-, bachelor- og masteroppgaver.
(4) De ordinære begrensningene i antall forsøk til eksamen gjelder for adgangen til ny eksamen etter denne
paragrafen.
Trer i kraft 1 sep 2020.

§ 8. Progresjonskrav i studiene
(1) Dersom studenter på grunn av forhold relatert til koronaviruset, ikke oppfyller progresjonskravene i
studieprogrammet, kan fakultetet gi dispensasjon fra disse.
(2) Dersom det gis dispensasjon kan studentene pålegges å oppfylle progresjonskravet innen en viss tid før
vedtak om revisjon av utdanningsplanen fattes.
Trer i kraft 1 sep 2020.
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§ 9. Betinget opptak
(1) Studenter som i utgangspunktet skal avslutte sin utdanning i vårsemesteret 2020, kan gis betinget opptak til
masterstudier og videreutdanninger ved Nord universitet med oppstart høsten 2020.
(2) Studenter som gis betinget opptak, skal pålegges å oppfylle opptakskravene senest innen 31. desember 2020
for å beholde studieretten. I tilfeller hvor studenten ikke oppfyller opptakskravene innen denne fristen, blir
eventuelle eksamensresultater i den nye utdanningen ikke tellende.
(3) Rektor kan utarbeide nærmere retningslinjer for betinget opptak.
Trer i kraft 1 sep 2020.

§ 10. Ikrafttredelse
(1) Denne forskriften trer i kraft 1. september 2020 og gjelder til og med 31. januar 2021.
(2) Midlertidig forskrift 24. mars 2020 nr. 425 om tillegg til forskrift 31. januar 2019 nr. 63 om studier og
eksamen ved Nord universitet – ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien oppheves 1. september
2020.
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STUDIEBAROMETERET - INFORMASJON OM GJENNOMFØRINGEN I 2020
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60 000 studenter
hver høst. Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved
norske høyskoler og universiteter. Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med
kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.
På www.studiebarometeret.no kan en;
• Finne studentenes vurderinger av ulike studieprogrammer
• Sammenligne resultater mellom ulike studieprogrammer
• Se utvikling over tid for et studieprogram
Portalen er nyttig for studiesøkere, studenter, tilsatte ved høyskole eller universitet, og andre med
interesse for høyere utdanning. Oppdaterte resultater publiseres i portalen i februar hvert år.
Studiebarometeret er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres av NOKUT.
Kilde; www.studiebarometeret.no lest 02.09.2020
Vanligvis formidler NOKUT i slutten av august informasjon om hvordan årets undersøkelse skal
gjennomføres. Denne årlige informasjonen er pr i dag ikke mottatt, men forhåpentligvis til utvalgets
møte og blir da lagt fram.
Undersøkelsen gjennomføres digitalt hver høst, ved at studenter på 2. året på bachelorstudier og på
2. året på masterstudier blir spurt en rekke spørsmål om studiet de går på og om læringsmiljøet. Det
er viktig å sikre høy svarprosent, både for å få tilbakemelding fra flest mulig studenter, men også
fordi resultatet av undersøkelsen ikke publiseres for studieprogrammer med få svar.
Også NOKUT påpeker at institusjonenes arbeid med å få studentene til å svare er svært viktig. NOKUT
har etter tilbakemeldinger fra institusjonene fått et godt bilde av hvilke tiltak som bidrar mest til
oppslutning om undersøkelsen. Tiltakene må tilpasses institusjonen, ettersom mangfoldet i både
organisering og størrelse er stort. NOKUT trekker fram følgende punkter:
•
•
•

Informasjon i undervisningen gitt av studenttillitsvalgte, faglærere eller andre ansatte
Skape et lokalt konkurranseklima, for eksempel ved å premiere enheter med høy(est)
svarprosent eller ved å premiere studenter på program med høy svarprosent
Vise betydningen for fagpersonalet
(Kilde; brev fra NOKUT august 2019 om gjennomføring av undersøkelsen i 2019)

For undersøkelsen gjennomført i 2019 opplevde Nord universitet høyeste deltakelse noensinne med
53% mot 44% i 2018, som til da var høyeste deltakelse.
Fakultetene oppfordres til å starte egne forberedelser til årets undersøkelse.
Det gjøres samtidig oppmerksom på at det kan komme endringer i spørreskjemaet til studentene.
NOKUT skriver på www.studiebarometeret.no at de jobber kontinuerlig med fokus på å forbedre
spørsmålene med å gjøre de presise og enkle. Så langt som mulig ønsker en å beholde eksisterende
spørsmål for å kunne sammenligne og analysere utvikling over tid. Imidlertid kan det forventes at
25% prosent av spørsmålene endres.

