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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-221
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte20.10.2020

Møtedato
20.10.2020

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 20. OKTOBER 2020 OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 20. oktober 2020 og saksliste.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-222
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 20.10.2020

Møtedato
20.10.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 09.
SEPTEMBER 2020
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 09. september 2020.

Vedlegg:
Protokoll fra utdanningsutvalgets møte 09.09.2020
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MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

09.09.2020 kl. 10:00
Teams
16/00945

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk (Prorektor utdanning)
Ingjerd Gåre Kymre (Prodekan utdanning FSH)
Robert Bye (Prodekan utdanning FSV)
Vegar Sellæg Brenne (Prodekan utdanning FLU)
June Borge Doornich (Prodekan utdanning HHN)
Gabriel Brunvoll (Studentorganisasjonen Nord)
Lars Glomsvoll (Studentorganisasjonen Nord)
Tord Apalvik (Studentorganisasjonen Nord)
Pernille Solberg Fredriksen (Studentorganisasjonen Nord)
Sondre Reinsnos (Studentorganisasjonen Nord)

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Marit Bjørnevik (Prodekan utdanning FBA)

Andre:

Stein Roar Kristiansen (Obsertvatør, sekretær lokalt UU FSV)
Anna Elisabeth Kristoffersen (Observatør sekretær lokalt UU FLU)
Ellen Sirnes (Observatør, sekretær lokalt UU HHN)
Trine Åsheim Bernhardsen (Observatør, sekretær lokalt UU FBA)
Gry Alsos (Observatør, SFU Engage)
Elisabeth Suzen (Observatør, Universitetspedagogisk nettverk)
Hanne Seljesæter (Observatør, Studentombud)
Anders Moe (Observatør, universitetsbiblioteket)
Jørn Magne Hansen (VS 39/20 og OS 31/20)
Anne Sofie E Andaas (VS 40/20)
Jan Atle Toska (Studiedirektør)
Elin Anne Sommerli
Anne-Lovise Reiche (Bisekretær UU)

Protokollfører:

Alf Magne Jacobsen
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35/20 Konstituering av utdanningsutvalget - studieåret 2020/2021
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.09.2020

Saknr
35/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget konstitueres med følgende representanter for studieåret 2020/2021:

Navn
Levi Gårseth-Nesbakk
Ingjerd Gåre Kymre

Rolle
Utvalgslede
r
Medlem

Vegar Sellæg Brenne

Medlem

Robert Bye

Medlem

Marit Bjørnevik

Medlem/
Nestleder

June Borge Doornich

Medlem

Gabriel Brunvoll
Brunvooll@hotmail.com

Medlem

(Studentorganisasjonen
Nord)

Lars Glomsvoll
larsglomsvoll@hotmail.com

Medlem

(Studentorganisasjonen
Nord)

Tord Apalvik
Medlem
tapalvik@gmail.com
Pernille Solberg Fredriksen
Medlem
pernille.s.fredriksen@student.nord.n
o

(Studentorganisasjonen
Nord)
(Studentorganisasjonen
Nord)

Frode
Soelberg
Nadia
Hammouch
i
Trude
Marielle
Gjelsten
Lisa
Thielemann
Sivert
Hagane

Sondre Reinsnos
sondrerein_29@hotmail.com
Monica Brobak

Medlem

(Studentorganisasjonen
Nord)

Sondre
Berge

Observatør

Anders Moe

Observatør

Anna Elisabeth Kristoffersen

Observatør

Enhet for
Internasjonalisering
Universitetsbiblioteke
t
Sekretær for lokalt
Studiekvalitetsutvalg,
FLU
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Representerer
Rektorat

Vara

Fakultet for sykepleieog helsevitenskap
Fakultet for
lærerutdanning
Fakultet for
samfunnsvitenskap

Siv Grav

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Handelshøgskolen

Jon Anders
Lindstrøm
Hanne
Thommese
n
Astrid
Helland
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Isabell Kibsgaard

Observatør

Stein Roar Kristiansen

Observatør

Ellen Sirnes

Observatør

Trine Åsheim Bernhardsen

Observatør

Hanne Seljesæter
Elisabeth Suzen

Observatør
Observatør

Gry Alsos
Line Kolås
Jan-Atle Toska

Observatør
Observatør
Observatør

Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg, FSH
Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg, FSV
Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg,
HHS
Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg, FBA
Studentombud
Universitetspedagogis
k nettverk
SFU Engage
SFU Exited
Studiedirektør

Møtebehandling
Marit Bjørnevik fortsetter som nestleder av utvalget.
Studentparlamentet ved Nord universitet har skiftet navn til Studentorganisasjonen Nord.
Anders Moe blir fast observatør for Universitetsbiblioteket.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget konstitueres med følgende representanter for studieåret 2020/2021:

Navn
Levi Gårseth-Nesbakk
Ingjerd Gåre Kymre

Rolle
Utvalgslede
r
Medlem

Vegar Sellæg Brenne

Medlem

Robert Bye

Medlem

Marit Bjørnevik

Medlem/
Nestleder

June Borge Doornich

Medlem

4

Representerer
Rektorat

Vara

Fakultet for sykepleieog helsevitenskap
Fakultet for
lærerutdanning
Fakultet for
samfunnsvitenskap

Siv Grav

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur
Handelshøgskolen

Jon Anders
Lindstrøm
Hanne
Thommese
n
Astrid
Helland
Frode
Soelberg
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Gabriel Brunvoll
Brunvooll@hotmail.com

Medlem

(Studentorganisasjonen
Nord)

Lars Glomsvoll
larsglomsvoll@hotmail.com

Medlem

(Studentorganisasjonen
Nord)

Tord Apalvik
Medlem
tapalvik@gmail.com
Pernille Solberg Fredriksen
Medlem
pernille.s.fredriksen@student.nord.n
o

(Studentorganisasjonen
Nord)
(Studentorganisasjonen
Nord)

Nadia
Hammouch
i
Trude
Marielle
Gjelsten
Lisa
Thielemann
Sivert
Hagane

Sondre Reinsnos
sondrerein_29@hotmail.com
Monica Brobak

Medlem

(Studentorganisasjonen
Nord)

Sondre
Berge

Observatør

Anders Moe

Observatør

Anna Elisabeth Kristoffersen

Observatør

Isabell Kibsgaard

Observatør

Stein Roar Kristiansen

Observatør

Ellen Sirnes

Observatør

Trine Åsheim Bernhardsen

Observatør

Hanne Seljesæter
Elisabeth Suzen

Observatør
Observatør

Gry Alsos
Line Kolås
Jan-Atle Toska

Observatør
Observatør
Observatør

Enhet for
Internasjonalisering
Universitetsbiblioteke
t
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
Studentombud
Universitetspedagogis
k nettverk
SFU Engage
SFU Exited
Studiedirektør
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36/20 Godkjenning av innkalling til møte 09. september 2020 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.09.2020

Saknr
36/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 09. september 2020 og saksliste.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 09. september 2020 og saksliste.

37/20 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 24. juni 2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.09.2020

Saknr
37/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 24. juni 2020.

Møtebehandling
Elisabeth Suzen må føres inn som deltaker i møtet.
I sak 28/20 godkjenning av protokoll fra møte 10.06.20 må føres inn tekst i sak VS 16/20 og
sak VS 26/20.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 24. juni 2020, med
de endringer som fremkom i møtet.
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38/20 Oppfølging av handlingsplan 2019-2022 for Utdanningsutvalget - fokus
på tiltaksplan 2020 (rapportering nr 2)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.09.2020

Saknr
38/20

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.

Møtebehandling
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche hadde en gjennomgang av handlingsplan med tiltaksplan
med oppdatering av status.
Direkte innspill fra utvalget til endring i handlingsplanen: Pkt 1.6 og 1.6.1 skrevet om
doktorgradene bør endres til doktorgradsprogrammene. Figur om studentenes læringsbane,
her bør brukes Nord universitets egen figur og ikke figuren fra NOKUT. Pkt 2.4, digitalisering,
her bør en oppdatere målene grunnet den økning og store endringer som har skjedd i
forbindelse med covid-19. Pkt 3.3.1 uklart om det er pedagogisk nettverk som er
arbeidsgruppen. Pkt 1.3.2 og pkt 2.5 burde ha med flere tiltak med bakgrunn i situasjonen
som er oppstått nå grunnet covid-19. Pkt 6.1.1 status ikke riktig, blander
kandidatundersøkelsen og gjennomstrømming. I tillegg til dette var det en rekke
kommentarer som også tas med og oppdateres i planen.
Til møtene i høst systematiseres og tas ut enkeltdeler fra handlingsplanen som behandles i
det enkelte møte.
Votering
Enstemmig
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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39/20 Oppfølging av Studiebarometeret - avklaring av nytt kriteriesett for
ekstra oppfølging
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.09.2020

Saknr
39/20

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.

Møtebehandling
Saksbehandler Jørn Magne Hansen presenterte saken i møtet. OS 31/20 ble også presentert
under behandling av saken da disse henger sammen. Her vil det bli sendt felles e-post snart
om datoer og mer om hva som skjer videre.
Hva er det som vises i studiebarometeret og hva er det bare vi som ser. Forslag om å ta
utgangspunkt i indekser hvor samlet terskelverdi kommer under. For ikke bare se på
program som helhet bør en også ta med sted for å se forskjeller mellom steder programmet
tilbys. I studieprogram som totalt sett kommer godt ut, vil indeks allikevel kunne vise mange
lave score som bør jobbes med.
Nytt forslag til vedtak: Basert på innspill i møtet vil studieavdelingen sende mail til
fakultetene med nærmere informasjon om hvordan oppfølgingen skal foregå.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Basert på innspill i møtet vil studieavdelingen sende mail til fakultetene med nærmere
informasjon om hvordan oppfølgingen skal foregå.
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40/20 Systematisk arbeid med utdanningsrelaterte søknader
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.09.2020

Saknr
40/20

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.

Møtebehandling
Prorektor innledet i saken med endring i forslag til vedtak samt litt om status på området.
Mange av søknadene må innom studieavdelingen og derfor viktig å sikre at disse kan gå
gjennom prorektor i tide.
Innspill fra utvalget om at en bør legge til rette for en mer utviklingsorientert og ikke bare
kontrollbasert prosess. Arbeide konstruktivt for å gjøre søknadene bedre, kunne levere
utkast/ skisse og få tilbakemelding i prosessen og sikre å komme tidlig nok i gang med
prosessen. Kan studieavdelingen innhente innspill fra UiO og NTNU?. Ha personer sentralt i
administrasjonen som målrettet kan henvende seg til relevante miljøer for ulike områder.
Bør være en form for koordinering på fakultetsnivå. Prosessbeskrivelsen virker kompleks og
kan føre til færre søknader. Det bør være dialog mellom fakultetene om søknader.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Med utgangspunkt i vedlagt forslag i saksframlegget og innspill i Utdanningsutvalgets møte, sørger
prorektor for utdanning for at det ferdigstilles en rutinebeskrivelse for arbeidet med
utdanningsrelaterte søknader.
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41/20 Prorektors dialogmøte med fakultetsledelse om utdanningskvalitet innspill til innhold i møtene
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
09.09.2020

Saknr
41/20

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.

Møtebehandling
Prorektor innledet om saken i møtet. Ønske om å samle alt i ett møte med prodekan
utdanning, dekan og direktør for fakultet.
Innspill fra utvalget om usikker på hva som skulle være hensikten med et slikt møte.
Dekanen bør ha dette ansvaret og legge til rette for å dialog internt i fakultetet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Basert på innspill i møtet tas saken opp i strategisk ledergruppe for avklaring av veien videre.

10

43/20 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 09. september 2020 - 16/00945-222 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 09. september 2020 : Utkast protokoll møte UU 0909

Saknr

Arkivsak

Tittel

30/20

20/00949-3

Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og
eksamen ved Nord universitet - ekstraordinære tiltak
som følge av koronaepidemien

31/20

20/02593-1

Studiebarometeret - informasjon om gjennomføringen i
2020

Sak 30/20
Prorektor orienterte om saken i møtet.
Sak 31/20
Orintering ble gjort under behandling av sak VS 39/20.
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44/20 Tidsbegrensning - studier uten opptak - 19/03658-34 Tidsbegrensning - studier uten opptak OVER flere år : Tidsbegrensning - studier uten opptak over flere år

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

19/03658-34
Levi Gårseth-Nesbakk
Elin Anne Sommerli
Møtedato
20.10.2020

TIDSBEGRENSNING - STUDIER UTEN OPPTAK OVER FLERE ÅR
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber rektor vedta krav om ny reakkreditering når et studieprogram ikke
har hatt opptak tre år på rad.

44/20 Tidsbegrensning - studier uten opptak - 19/03658-34 Tidsbegrensning - studier uten opptak OVER flere år : Tidsbegrensning - studier uten opptak over flere år

Bakgrunn
I forbindelse med årlig styresak om studieportefølje, informerer fakultetene bl.a. om hvilke
av de eksisterende studieprogram som ikke vil bli tilbudt det kommende studieår. I de fleste
tilfeller gjelder dette studier som går i periodiske sykluser, eksempelvis annet hvert år. Andre
årsaker kan være tvil om faglig innhold, mangel på kvalifiserte fagpersoner, dårlig
søkergrunnlag m.m.
Et relevant spørsmål er derfor hvor lenge et studieprogram kan være ute av porteføljen, før
studieplanen blir «for gammel» til at studiet kan starte opp på nytt. Fagmiljøet kan også i
mellomtiden ha blitt svekket ved naturlig avgang eller at fagpersoner har sluttet. Det har
forekommet at studieprogram har stått «på vent» i flere år, uten at det formelt er vedtatt
nedlagt, eller blitt reakkreditert før oppstart.
Nord universitet mangler retningslinjer for hvor lenge et studieprogram kan stå «på vent»,
en situasjon som skaper usikkerhet både på fakultetene og i studieadministrasjonen. I tillegg
åpner det opp for ulik behandling av studieprogram. Det er derfor nødvendig å få på plass en
slik bestemmelse.
Drøfting
I noen tilfeller, eksempelvis ved flere desentraliserte studier, kjøres det opptak hvert tredje
eller fjerde år, men studiet gis da i mellomtiden ved andre studiesteder. Det er da et aktivt
program, med flere studentkull. En bestemmelse som her etterlyses, vil kun gjelde
studieprogram uten opptak over flere år.
Når det gjelder lengden på perioden et studieprogram kan eksistere uten opptak, og
deretter starte opp igjen uten ny akkreditering eller reakkreditering, vil kunne diskuteres.
Det kan muligens også hevdes å være et skille mellom ulike fagområder. Men ut fra
likhetsprinsippet, vil ulike bestemmelser for de enkelte fagområder ikke være tilrådelig. En
vedtatt bestemmelse eller prosess for Nord, vil måtte gjelde alle fakultet og alle fagområder.
Ved å sette en periode på tre år, følger det normal gjennomstrømning for er et kull
studenter. Det tilrådes derfor å benytte tre år som frist.

Vedlegg:

44/20 Tidsbegrensning - studier uten opptak - 19/03658-34 Tidsbegrensning - studier uten opptak OVER flere år : Tidsbegrensning - studier uten opptak over flere år

Skriv inn vedlegg her
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/03658-35
Levi Gårseth-Nesbakk
Elin Anne Sommerli
Margrethe Mørkved Solli
Jørn Magne Hansen

Saksgang

Møtedato
20.10.2020

UTVALGTE KVALITETSINDIKATORER
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar følgende nye kvalitetsindikatorer: ……..
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Bakgrunn
Nord universitet har hatt fem indikatorer på studiekvalitet som er omtalt i de siste rapporter
om utdanningskvalitet (studiekvalitetsrapporten). Indikatorene er ment å gi kunnskap om
utviklingen over tid på sentrale områder, og de er forankret i både UU og i styret. Noen er
knyttet til kalenderår, mens andre er knyttet til studieår. Disse er:
•
•
•
•
•

Kvalifiserte søkere per budsjetterte studieplass
Gjennomføring på normert tid
Frafall (på vitnemålsgivende utdanning)
Alt i alt tilfreds med (fra Studiebarometeret)
Arbeidstid på studier (fra Studiebarometeret)

Den sist nevnte indikatoren har blitt mye kritisert, og den er nå tatt ut.
Oppfølging av NOKUT-tilsynet
I forbindelse med NOKUT-tilsynet og rapportens råd til oppfølging og videreutvikling av det
systematiske kvalitetsarbeidet, fikk universitetet elleve råd om forbedringsområder. Disse
gikk bl.a. ut på å benytte informasjon fra arbeidslivet om studietilbudenes relevans, og fra
eksterne fagpersoner om faglig nivå. Et annet råd var å benytte indikatorene jevnlig, for å
vurdere effekten av iverksatte forbedringstiltak. Kvalitetsindikatorer må brukes underveis og
følges opp, og det er ikke nok med en kvalitetsrapport en gang i året. Tilsynsrapporten er
også tydelig på at vi må bli bedre til å dokumentere det systematiske kvalitetsarbeidet på
emner og studieprogram.
Drøfting
Studieavdelingen har utarbeidet et forslag til nye kvalitetsindikatorer og gjort en vurdering
av disse. Utdanningsutvalget bes om å drøfte det framlagte forslaget, og eventuelt foreslå
andre.
Gjeldende indikatorer
A
B
C
D

Kvalifiserte søkere per
budsjetterte studieplass
Gjennomføring på
normert tid
Frafall underveis i studiet
Alt-i alt tilfreds med

Forslag til nye indikatorer
1
2

3

Startkompetanse/
karakterpoeng
Sluttkompetanse/
Oppgaven på bachelor
eller mastergrad.
Antall studenter på
utveksling (3 måneder
eller mer)

Hvor finner vi
datagrunnlaget?
I NOKUT-portalen

Vedtak

Nasjonalt
styringsparameter
Tableau / DBH
Studiebarometeret

Vedtatt av styret

Hvor finner vi
datagrunnlaget?
DBH

Vurdering

DBH

DBH

Vedtatt av styret

Vedtatt av styret
Vedtatt av styret

Lett å få fram, benyttes
også nasjonalt.
Lett å få fram.
Egen tabell som viser
karakternivå
Lett å få fram.
Aktiviteten må øke på
internasjonalisering.

Kvalitetsteamets
anbefaling
Anbefales.
Anbefales

Anbefales.
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4

Antall registrerte
studenter på program

Tableau/ DBH

5

Studiepoeng,
gjennomføringsprosent
(utdanningsplan)
Antall studiepoeng per
student

DBH

7

Andel førstekompetanse i
tilknytning til
studieprogrammet

Må telles manuelt.
Data finnes på
fakultetsnivå

8

UH-pedagogisk
kompetanse hos ansatte
med tilknytning til
studieprogrammet
Kvalitet på det fysiske
læringsmiljøet

Må telles manuelt

10

Det faglige- og sosiale
læringsmiljøet

Studiebarometeret
(egen indeks)

11

Studentene helse og
trivsel -

SHOT

12

Det digitale
læringsmiljøet

Studiebarometeret

6

9

DBH

Studiebarometeret
(egen indeks)

Dette gjelder første
studieår. KD har en
forventning om at det
skal produseres
minimum 20 kandidater
per studieprogram.
Viser at det er samsvar
mellom plan og
gjennomføring
Lett å få fram. Viser hvor
mange studiepoeng en
student tar per år.
Normalt skal en student
ta 60 stp. per år.
Svært krevende
oppfølging.
Blir gjort i forbindelse
med (re)-kkreditering.
Nye krav fra KD om UHpedagogisk kompetanse
ved tilsetting i
undervisningsstilling.
Lett å få fram. Kan også
sammenligne oss med
andre.
Lett å få fram. Kan også
sammenligne oss med
andre.
Undersøkelse hvert 4. år.
Mange ulike parametre.
Bør heller følges opp i
etterkant av hver
gjennomføring
Det vil komme noe på
dette i lys av
koronasituasjonen.

Anbefales.

Usikker. Den sier
egentlig ikke så
mye om kvalitet.
Anbefales.

Anbefales ikke.

Anbefales ikke.

Anbefales.

Anbefales

Anbefales ikke

Anbefales.

Oppsummering:
De fire første indikatorene som har vært benyttet i kvalitetsrapporten videreføres. I tillegg
legges det fram forslag til nye indikatorer til drøfting i UU. Indikatorene kan benyttes både til
å rapportere på utviklingen innen de nevnte områdene, og for å kunne sette inn tiltak ved
behov. Det sistnevnte er vel så viktig som rapporteringen. Andre sammenhenger
indikatorene skal inngå i, eksempelvis faste rapporter etc. må også vurderes.
Utdanningsutvalget bes om å diskutere og ta stilling til de framlagte indikatorene, og
eventuelt foreslå nye. Dette kan evt. være indikatorer for relevans og faglig nivå, som ikke
kommer fram i listen.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

20/03019-1
Klikk her for å skrive inn tekst.
Charlotta Maria Langejan

Møte 20.10.2020

Møtedato
20.10.2020

RETNINGSLINJER FOR TILKNYTNING AV GJESTEFORSKERE VED NORD
UNIVERSITET
Forslag til vedtak:

UU setter ned en arbeidsgruppe som utvikler felles retningslinjer inkl. krav til forelesere,
godkjenningsrutiner samt en beskrivelse av ansvarsfordelingen
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Bakgrunn
Den 02.09.2020 hadde IU FLU møte der saken Retningslinjer for tilknytning av
gjesteforelesere ved Nord universitet ble tatt opp (7/20-21). Vedtaket som ble fattet i møtet
02.09.2020 var å videresende det til sentralt IU ettersom problemstillingen sannsynligvis er
sentral og ikke kun på fakultetsnivå.
Saken ble tatt opp i sentralt IU-møte 23.09.2020.
Bakgrunnen til at saken ble tatt opp ved FLU var at fakultetet har behov for å få/ha
retningslinjer på plass angående gjesteforskere ved fakultetet. Per dags dato finnes ikke
disse.
Fakultetet har et behov for å ha retningslinjer og rutiner på plass for å på en hensiktsmessig
måte kunne ta imot gjesteforelesere, både innenfor samarbeidet som pågår i Norge men
også innenfor det internasjonale samarbeidet som fakultetet ønsker å utvikle enda mer.
Retningslinjene bør inneholde beskrivelse av:
o krav
o godkjenningsrutiner og
o praktiske gjøremål (samt ansvarsfordeling) knyttet til mottak av gjesteforskere.
Dersom for eksempel en faggruppeleder ønsker å invitere en gjesteforsker til fakultetet for
lengre eller kortere tid har fakultetet i praksis ikke et system på plass for dette. Behovet må
møtes.
UiO (Det teologiske fakultet) har vedtatt følgende retningslinjer som kunne brukes som
eksempel:
https://www.uio.no/foransatte/arbeidsstotte/personal/personaloppfolging/internasjonal/lokale-mottaksrutiner/tf/
I møtet 23.09.2020 ble saken tatt opp i sentralt IU der følgende punkt ble nevnt:
• Det er mulig å registrere gjestende forelesere og studenter i FS samt at
• Behovet angående retningslinjer ikke er relevant kun innenfor internasjonalisering
Saken ble foreslått oversendt til UU slik at Nord som institusjon kan vurdere og gi svar på om
det er et reelt behov for institusjonen å ha slike retningslinjer (og dersom ja, arbeide videre
med saken).
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Vedlegg:
Skriv her
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

19/03751-2
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Møte 20.10.2020

Møtedato
20.10.2020

INFORMASJON OM VÅRE STUDIEPROGRAMMER
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber prorektor om å nedsette en arbeidsgruppe for en helhetlig
gjennomgang av informasjon om våre studieprogrammer med sikte på å etablere noen felles
prosedyrer og rutiner som kan bidra til å sikre kvaliteten i informasjonen og god
tilgjengelighet på informasjon for alle våre studieprogrammer.

47/20 Informasjon om våre studieprogrammer - 19/03751-2 Informasjon om våre studieprogrammer : Informasjon om våre studieprogrammer

Saksframstilling
Bakgrunn
I resultatene fra siste års studiebarometer fremgår det at vi har varierende kvalitet i
informasjon om våre studieprogrammer og også varierende tilgjengelighet på informasjon
om våre studieprogrammer.
I vedlagte utdrag av resultater fra studiebarometeret siste år på spørsmål om:
1. Hvor tilfreds er du med kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet?
2. Hvor tilfreds er du med tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet?,
fremgår det at totalt sett for Nord universitet er vi tilsvarende det nasjonale snittet på
spørsmål 1 og litt under det nasjonale snittet på spørsmål 2.
Fordelt på de enkelte studieprogram i undersøkelsen viser resultatene imidlertid at vi har
tilnærmet like mange program som ligger under det nasjonale snitt som program som ligger
over det nasjonale snittet.
Videre viser undersøkelsen at det er variasjon i kvalitet på informasjonen og tilgjengelighet
på informasjon om studieprogrammet i forhold til hvilket sted studieprogrammet tilhører.
Det samme gjelder også for hvilket fakultet studieprogrammet tilhører, men også varierende
kvalitet på informasjon og tilgjengelighet på informasjon for de enkelte studieprogram
innenfor samme fakultet.
Med bakgrunn i dette foreslås at det nedsettes en bredt sammensatt arbeidsgruppe,
representert fra fakultet, fellesadministrasjon og kommunikasjonsavdeling for en helhetlig
gjennomgang av informasjon om våre studieprogrammer. Arbeidsgruppen bes om å se på og
foreslå felles prosedyrer og rutiner som kan bidra til å sikre god kvalitet i informasjonen og
sikre god tilgjengelighet på informasjon for alle våre studieprogrammer.

Vedlegg:
Utdrag resultater studiebarometeret
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Spørsmålstekst
Hvor tilfreds er du med: Kvaliteten på informasjonen
om studieprogrammet
Hvor tilfreds er du med: Tilgjengeligheten på
informasjon om studieprogrammet

1 (Ikke tilfreds) - 5 (Svært
tilfreds), 9999 (Vet ikke)
3,5

Nasjonal
t snitt
3,5

3,5

3,6

Spørsmålstekst

Hvor tilfreds er du med: Kvaliteten på informasjonen om
studieprogrammet
Hvor tilfreds er du med: Tilgjengeligheten på
informasjon om studieprogrammet

ANTALL
PROGRAM
UNDER
NASJONAL
T SNITT
23

ANTALL
PROGRAM
OVER
NASJONAL
T SNITT
29

ANTALL
PROGRAM
PÅ
NASJONAL
T SNITT
6

26

26

6

Spørsmålstekst

Studiested

Hvor tilfreds er du med: Kvaliteten på informasjonen om
studieprogrammet

Hvor tilfreds er du med: Tilgjengeligheten på informasjon
om studieprogrammet

Bodø

Nord
universitet
3,5

Nasjonal
t snitt
3,5

Levanger
Mo i Rana
Namsos
Nesna
Steinkjer
Stjørdal
Vesterålen

3,4
2,9
3,4
4,0
3,6
3,8
3,1

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

Bodø

3,6

3,6

Levanger
Mo i Rana
Namsos
Nesna
Steinkjer
Stjørdal
Vesterålen

3,4
2,9
3,5
4,0
3,6
3,9
3,1

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
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KVALITET PÅ INFORMASJON PR
STUDIESTED
Nord universitet

Nasjonalt snitt

5.0
4.0
3.0

2.0
1.0
0.0
Bodø

Levanger

Mo i Rana

Namsos

Nesna

Steinkjer

Stjørdal

Vesterålen

TILGJENGELIGHET PÅ INFORMASJON PR
STUDIESTED
Nord universitet

Nasjonalt snitt

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
Bodø

Levanger

Mo i Rana

Namsos

Nesna

Steinkjer

Spørsmålstekst

Fakultet

Hvor tilfreds er du med: Kvaliteten på
informasjonen om studieprogrammet

15 Handelshøgskolen

Hvor tilfreds er du med: Tilgjengeligheten på
informasjon om studieprogrammet

Stjørdal

Vesterålen

Nord
universit
et
3,7

Nasjon
alt
snitt
3,5

25 Fakultet for
samfunnsvitenskap
35 Fakultet for biovitenskap
og akvakultur
45 Fakultet for sykepleie og
helsevitenskap
55 Fakultet for
lærerutdanning og kunst- og
kulturfag
15 Handelshøgskolen

3,5

3,5

3,8

3,5

3,3

3,5

3,5

3,5

3,8

3,6

25 Fakultet for
samfunnsvitenskap

3,6

3,6
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35 Fakultet for biovitenskap
og akvakultur
45 Fakultet for sykepleie og
helsevitenskap
55 Fakultet for
lærerutdanning og kunst- og
kulturfag

3,8

3,6

3,4

3,6

3,5

3,6

KVALITET PÅ INFORMASJON PR
FAKULTET
Nord universitet

Nasjonalt snitt

4
3.8
3.6
3.4
3.2
3
15 Handelshøgskolen

25 Fakultet for
samfunnsvitenskap

35 Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

45 Fakultet for
sykepleie og
helsevitenskap

55 Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

TILGJENGELIGHET PÅ INFORMASJON PR
FAKULTET
Nord universitet

Nasjonalt snitt

4
3.8
3.6
3.4
3.2
15 Handelshøgskolen

25 Fakultet for
samfunnsvitenskap

35 Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

45 Fakultet for
sykepleie og
helsevitenskap

55 Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

47/20 Informasjon om våre studieprogrammer - 19/03751-2 Informasjon om våre studieprogrammer : Studiebarometeret

Spørsmålstekst

Hvor tilfreds er du med: Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet

Verdier

1 (Ikke tilfreds) - 5 (Svært tilfreds), 9999 (Vet ikke)

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

2,8

90MKL Master i kunnskapsledelse

4,1

321 Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon

3,7

388 Bachelor i naturforvaltning

3,6

673 Bachelor i spill og opplevelsesteknologi
BAANIMAL Joint Bachelor Degree in Animal Science
BABEV Bachelor i barnevern

4
4,1
3

BABII Bachelor i biologi

3,5

BADYR Bachelor i dyrepleie

3,8

BAENG Bachelor i engelsk

4,6

BAFAR Bachelor i farmasi

3,8

BAHBL Bachelor i havbruksdrift og ledelse

4

BAHRM Bachelor i Human Resource Management (HRM)

3,6

BAIDR Bachelor i idrett

2,1

BAINT Bachelor i internasjonale relasjoner

3,9

BAPARAD Bachelor i paramedisin

3

BAREGN Bachelor i regnskap

3,7

BASOA Bachelor i sosialt arbeid

3,4

BASY Bachelor i sykepleie

3,5

BASYM Bachelor i sykepleie

2,9

BASYS Bachelor i sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert

3,7

BAYRK Bachelor yrkesfaglærer

3,7

BAØKLED Bachelor i økonomi og ledelse

3,5

BLU Bachelor barnehagelærerutdanning

2,9

BLU-NT Bachelor barnehagelærerutdanning

4

BLUS Bachelor barnehagelærerutdanning, nett- og samlingsbasert

2,8

BLUV Bachelor barnehagelærerutdanning, Vesterålen

2,7

EMMMP Bachelor i internasjonal markedsføring

3,3

GRS Bachelor i sykepleie

3,3

GSY Bachelor i sykepleie

3,5

GVP Bachelor i vernepleie

3,1

IVB Bachelor i idrettsvitenskap

3,6

LEKROPP Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag

3,6

LESAMF Lektorutdanning i samfunnsfag

3,2

MABED Siviløkonom / Master of Science in Business

3,7

MABIO Master i biovitenskap

3,6

MAGLU1-7 Grunnskolelærerutdanning master 1-7

3,4

MAGLU5-10 Grunnskolelærerutdanning master 5-10

3,3

MAGLUL1-7 Grunnskolelærerutdanning master 1-7 samlingsbasert

2,8

MAGLUN1-7 Grunnskolelærerutdanning master 1-7

3,8

MAGLUN5-10 Grunnskolelærerutdanning master 5-10
MALOGO Master i logopedi

4
4

MAMUS Master i musikk

3,2

MASAMF120H Master i samfunnsvitenskap

3,2

MASIK Master i beredskap og kriseledelse

3,2

MASPESYK Master i spesialsykepleie

2,1

MASPT Master i tilpasset opplæring

4,1

MBAE MBA

4,3

MBALED MBA i strategi og ledelse

4

MBATR MBA

3,7

MFK Bachelor - musikkpedagog og formidler i kulturskolen

3,5

MFL Bachelor i musikk, faglærerutdanning

3,7

MPH Master i psykisk helsearbeid

3,4

MSB5 Siviløkonom / Master of Science in Business

3,4

NE-BLU Bachelor barnehagelærerutdanning, deltid 4 år

4,3

TLB Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet

4,1

TPSF Bachelor i teaterproduksjon og skuespillerfag

3,1

Nasjonalt snitt

3,5
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Spørsmålstekst

Hvor tilfreds er du med: Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet

Verdier

1 (Ikke tilfreds) - 5 (Svært tilfreds), 9999 (Vet ikke)

3D OG VFX Bachelor i 3D art, animasjon og VFX
90MKL Master i kunnskapsledelse

2,6
4

321 Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon

3,7

388 Bachelor i naturforvaltning

3,7

673 Bachelor i spill og opplevelsesteknologi

3,9

BAANIMAL Joint Bachelor Degree in Animal Science

3,8

BABEV Bachelor i barnevern

3,1

BABII Bachelor i biologi

3,5

BADYR Bachelor i dyrepleie

3,8

BAENG Bachelor i engelsk

4,5

BAFAR Bachelor i farmasi

4

BAHBL Bachelor i havbruksdrift og ledelse
BAHRM Bachelor i Human Resource Management (HRM)
BAIDR Bachelor i idrett

4
3,6
2

BAINT Bachelor i internasjonale relasjoner

4,2

BAPARAD Bachelor i paramedisin

3,3

BAREGN Bachelor i regnskap

3,7

BASOA Bachelor i sosialt arbeid

3,6

BASY Bachelor i sykepleie

3,5

BASYM Bachelor i sykepleie

2,9

BASYS Bachelor i sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert

3,9

BAYRK Bachelor yrkesfaglærer

3,6

BAØKLED Bachelor i økonomi og ledelse

3,6

BLU Bachelor barnehagelærerutdanning

3,3

BLU-NT Bachelor barnehagelærerutdanning

3,9

BLUS Bachelor barnehagelærerutdanning, nett- og samlingsbasert

2,7

BLUV Bachelor barnehagelærerutdanning, Vesterålen

2,6

EMMMP Bachelor i internasjonal markedsføring

3,4

GRS Bachelor i sykepleie

3,2

GSY Bachelor i sykepleie

3,5

GVP Bachelor i vernepleie

3,3

IVB Bachelor i idrettsvitenskap

3,5

LEKROPP Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag

3,6

LESAMF Lektorutdanning i samfunnsfag

3,4

MABED Siviløkonom / Master of Science in Business

3,9

MABIO Master i biovitenskap

3,7

MAGLU1-7 Grunnskolelærerutdanning master 1-7

3,4

MAGLU5-10 Grunnskolelærerutdanning master 5-10

3,4

MAGLUL1-7 Grunnskolelærerutdanning master 1-7 samlingsbasert

3,1

MAGLUN1-7 Grunnskolelærerutdanning master 1-7

3,7

MAGLUN5-10 Grunnskolelærerutdanning master 5-10

3,9

MALOGO Master i logopedi

4

MAMUS Master i musikk

3,3

MASAMF120H Master i samfunnsvitenskap

3,1

MASIK Master i beredskap og kriseledelse

3,2

MASPESYK Master i spesialsykepleie

2,6

MASPT Master i tilpasset opplæring

3,9

MBAE MBA

4,3

MBALED MBA i strategi og ledelse

3,9

MBATR MBA

3,8

MFK Bachelor - musikkpedagog og formidler i kulturskolen

3,7

MFL Bachelor i musikk, faglærerutdanning

3,8

MPH Master i psykisk helsearbeid

3,1

MSB5 Siviløkonom / Master of Science in Business

3,4

NE-BLU Bachelor barnehagelærerutdanning, deltid 4 år

4,4

TLB Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet
TPSF Bachelor i teaterproduksjon og skuespillerfag
Nasjonalt snitt

4
3
3,6
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/01258-24
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 20.10.2020

Møtedato
20.10.2020

PUBLISERING AV FORELESERNES PRESENTASJONER PÅ NETT
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget drøfter saken i møtet og legges frem uten forslag til vedtak.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Saken tas opp som drøftingssak i utvalget med bakgrunn i henvendelser fra studenter til
Studentombudet vedrørende publisering av forelesernes presentasjoner på nett.
Studenter som av ulike grunner ikke har anledning til å være tilstede på forelesninger ønsker
å få tilgang til presentasjoner fra forelesningene slik at de har anledning til å sette seg inn i
det som har blitt gjennomgått på forelesningene. Årsaken til at studentene ikke kan være
tilstede på forelesningene kan være flere, både relatert til situasjonen ifm covid-19, men
også andre årsaker som f.eks. at studenter på samlingsbaserte studier ikke kan reise på en
samling på grunn av jobb, familie, e.l.
Som studentombud opplever jeg at det ved Nord universitet ikke er en standard for
publisering av forelesningsnotater/presentasjoner og at det er ulik praksis rundt dette. Med
bakgrunn i dette ber jeg om at dette blir lagt fram i utdanningsutvalget som en drøftingssak
med sikte på å få etablert en felles praksis for publisering av forelesernes presentasjoner på
nett.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/00621-48
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 20.10.2020

Møtedato
20.10.2020

BREV FRA KD - IVARETAKELSE AV STUDENTER VED LOKALE SMITTEUTBRUDD
OG STUDENTERS FRAVÆR I PRAKSIS
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar informasjon om saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Det orienteres nærmere om saken i møtet.

Vedlegg:
Brev av 22.09.2020 fra KD – Ivaretakelse av studenter ved lokale smitteutbrudd og
studenters fravær i praksis.
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

20/888-214

22. september 2020

Ivaretakelse av studenter ved lokale smitteutbrudd og studenters fravær
i praksis
Innledningsvis vil vi takke universitetene og høyskolene så vel som studentsamskipnadene
for innsatsen så langt med semesterstart i en krevende tid.
Målet har vært semesterstart med så åpne dører til lærestedene som mulig. Institusjonene
har planlagt for dette, men også tatt høyde for at det ikke kan være like mange personer på
campus som til vanlig. Hva som er balansen mellom digitalt og fysisk, avhenger blant annet
av innholdet i utdanningene, utformingen av lokaler, kontorplasser, undervisningsrom, og om
studenter og ansatte er avhengige av kollektivtransport for å komme seg til og fra lærestedet.
Her er det forskjeller mellom institusjonene og dette er noe av bakgrunnen for at
institusjonene selv har ansvaret for egne smittevernveiledere tilpasset egne forhold og den
lokale smittesituasjonen.
Som kjent er det lokale smitteutbrudd flere steder i landet, som gjør at det ved enkelte
studiesteder må være strengere tiltak enn ellers i landet. Områdene hvor dette gjelder, vil
kunne endre seg over tid ut fra utviklingen i smittesituasjonen.
Det er derfor viktig at alle institusjoner følger nøye med på utviklingen i dialog med lokale
helsemyndigheter. Tiltak og smittevernveiledere må oppdateres kontinuerlig, i tråd med
nasjonale regler og anbefalinger om smittevern og i tråd med smittesituasjonen lokalt.
Vi vil igjen minne om viktigheten av å ha gode planer for å ivareta studenter og ansatte i
risikogrupper og av å tilrettelegge for studenter med særskilte behov. Vi forutsetter også at

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842

Avdeling
Avdeling for eierskap i
høyere utdanning og
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Saksbehandler
Bjørn Tore
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22 24 75 72
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institusjonene og studentsamskipnadene har et godt samarbeid og stor oppmerksomhet om
oppfølging av studenter i perioder med mye digital undervisning og lite fysisk tilstedeværelse.
Det er viktig at studentene følges opp på en god måte både faglig og sosialt.
Det er bra at institusjonene har hatt særlig oppmerksomhet på nye studenter denne høsten.
Det blir viktig også i tiden fremover, og det er bra at dere også har oppmerksomhet om de
andre studentene. Med mye digital undervisning, sosial distansering og begrensninger på
sosiale arrangementer er Kunnskapsdepartementet bekymret for at en del studenter
opplever ensomhet og lite kontakt med andre medstudenter og forelesere. Konsekvensene
det kan føre med seg av mistrivsel og frafall er noe vi sammen må jobbe for å forhindre.
Derfor er god oppfølging og samarbeid med studenttillitsvalgte og studentforeninger særlig
viktig i perioder med lokale utbrudd og i situasjoner hvor mange studenter er i karantene og
isolasjon.
De ulike institusjonene og studentsamskipnadene har mange verdifulle erfaringer fra våren
og fra semesterstart så langt. Vi oppfordrer dere til å dele de gode erfaringene dere har med
ulike tiltak og oppfølging av studenter. Bruk gjerne Universitets- og høgskolerådet og
Samskipnadsrådet som et knutepunkt for å dele og spre gode erfaringer enten det gjelder
organisering av undervisning, tiltak for å motvirke ensomhet eller oppfølging av studenter
utenom forelesninger.
Studenters fravær i praksis
Utbruddet av koronavirus kan medføre stor belastning på helse- og omsorgstjenestene, og
påvirke måten skoler og barnehager driftes på. Denne problemstillingen hadde vi god dialog
om i vår, som var bakgrunnen for at vi gjorde midlertidige endringer i praksisregelverket slik
at dere som utdanningsinstitusjoner fikk større handlingsrom og fleksibilitet i måten å
organisere praksis på så fremt læringsutbyttebeskrivelsene blir ivaretatt.
Departementet er opptatt av at studenter så langt det er mulig ikke blir forsinket i studiene
sine. Den midlertidige forskriften er gjeldende frem til 1. januar 2021.
Det er viktig at alle studenter kan oppnå læringsbyttet som er satt for studiet, selv om
læringsaktivitetene tilpasses og tilgangen til praksisstedet er begrenset. Ved bruk av
alternative læringsmetoder i helse- og sosialfagutdanninger bør aktiviteter som gir
studentene direkte kontakt med pasienter og brukere prioriteres. Vi viser for øvrig til brev
datert 13. mars og 17. juni.
Departementet ønsker at utdanningsinstitusjonene tilstreber at studentene ikke får
unødvendige forsinkelser i studiene som følge av fravær i praksis. Fraværsregler for
praksisstudier gir ofte lite rom for fravær. Dersom studenter som følge av utbruddet av
koronavirus får fravær i praksis som kan sies å ligge utenfor deres kontroll, bør institusjonene
så langt det er mulig legge til rette for at disse studentene kan fullføre praksis. Det kan gjøres
enten gjennom å ta igjen fraværet, turnusavvikling, alternative læringsaktiviteter eller
innpassing av arbeid i helse- og omsorgstjenestene som del av praksisperioden, i samsvar
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med rammene for utdanningen herunder EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv, hvor krav til
gjennomføring av praksis varierer mellom de ulike utdanningene. Eventuell bruk av slike
løsninger må gjennomføres i dialog med praksisstedet.

Med hilsen

Knut Børve (e.f.)
ekspedisjonssjef
Bjørn Tore Bertheussen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Norsk studentorganisasjon
Universitets- og høgskolerådet
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Adresseliste
Ansgar Teologiske
Høgskole
Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo
Association of Norwegian
Students Abroad
Atlantis Medisinske
Høgskole
Barratt Due
musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Bjørknes høyskole
Dronning Mauds Minne
Høgskole for
barnehagelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale
Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
vitenskapelig høgskole i
logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen for landbruk
og bygdeutvikling
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen for
Dansekunst
Høyskolen for Ledelse og
Teologi
Høyskolen for yrkesfag
AS
Høyskolen Kristiania
Kunsthøgskolen i Oslo
Lillehammer Institute of
Music Production
Industries
Lovisenberg diakonale
høgskole
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MF vitenskapelig
høyskole for teologi
religion og samfunn
Musikkteaterhøyskolen
NLA Høgskolen
Nord studentsamskipnad
Nord universitet
Nordland kunst- og
filmfagskole
Norges arktiske
studentsamskipnad
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og
biovitenskapelige
universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisknaturvitenskapelige
universitet
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS
Høgskole
NSKI Høyskole
OsloMet –
storbyuniversitetet
Samisk høgskole
Samskipnadsrådet
Skrivekunstakademiet
Steinerhøyskolen
Studentsamskipnaden i
Agder
Studentsamskipnaden i
Gjøvik Ålesund og
Trondheim
Studentsamskipnaden i
Indre Finnmark

Side 5

Postboks 5144
Majorstua

0302

OSLO

Trondheimsveien
137
Postboks 74
Postboks 1490
Postboks 1490
Boks 49

0570

OSLO

5812
8049
8049
8309

BERGEN
BODØ
BODØ
KABELVÅG

Teorifagbygget Hus
2
Helleveien 30
Postboks 4014
Ullevål Stadion
Postboks 5003

9037

TROMSØ

5045
0806

BERGEN
OSLO

1432

ÅS

Postboks 5190
Majorstua

0302

OSLO

7491

TRONDHEIM

Postboks 2544
Postboks 2674 Solli
Kjørbokollen 30

4678
0203
1337

KRISTIANSAND
OSLO
SANDVIKA

Hánnoluohkká 45
c/o SiO, Postboks 94
Blindern
Georgernes Verft
Professor Dahls gate
30
Postboks 1864 Gimle

9520
0314

KAUTOKEINO
OSLO

5011
0260

BERGEN
OSLO

4686

Postboks 2460

7005

KRISTIANSAND
S
TRONDHEIM

Hannoluohkka 45

9520

KAUTOKEINO

denters fravær i praksis - 20/00621-48 Brev fra KD - Ivaretakelse av studenter ved lokale smitteutbrudd og studenters fravær i praksis : ~ 20_00621-47 Ivaretakelse av studenter ved lokale smitteutbrudd og studenters fravær i praksis 671598_1_1 (002)

Studentsamskipnaden i
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Studentsamskipnaden i
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Studentsamskipnaden i
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/02065-3
Levi Gårseth-Nesbakk
Fredrik Nesland Boksasp

Saksgang

Møtedato
20.10.2020

HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I
UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
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Sammendrag
Departementet vedtok i 2018 nye bestemmelser om utdanningsfaglig kompetanse for
ansettelse som, og opprykk til, førsteamanuensis og professor med virkning fra 01.09.2018.
De nye bestemmelsene ble oppfattet som uklare, og departementet gav NOKUT oppdraget
om å bearbeide bestemmelsene uten at de ble gitt et annet innhold. NOKUT sitt forslag ble
sendt på høring sommeren 2020 med høringsfrist 09.10.2020.

Saksframstilling
Departementet vedtok i 2018 nye bestemmelser om utdanningsfaglig kompetanse for
ansettelse som, og opprykk til, førsteamanuensis og professor. Bestemmelsene skulle virke
fra 01.09.2019. De nye bestemmelsene ble opplevd som uklare, og departementet gav
NOKUT oppdraget om å bearbeide bestemmelsene uten at det skulle gis et annet innhold.
NOKUTs forslag ble sendt på høring sommeren 2020 (vedlegg 1), og Nord universitet sendte
inn sitt høringssvar (vedlegg 2).
Det reviderte forslaget fra NOKUT fremstår som vesentlig klarere enn det opprinnelige
forslaget, og vil bidra til å gjøre forståelsen av bestemmelsene bedre. I vårt høringssvar er
det også spilt inn at NOKUT / departementet også må gi nærmere bestemmelser for
utdanningsfaglig kompetanse for de andre stillingskategoriene, samt at det foretas en
helhetlig gjennomgang av forskriften som sådan.
Nord universitet har også sett et behov for å revidere våre interne retningslinjer for
utdanningsfaglig kompetanse. Flere av de andre institusjonene har fått sine retningslinjer på
plass først nå, slik at man har et bedre sammenligningsgrunnlag enn det vi hadde da
retningslinjene ble vedtatt. Behovet for revisjon er særlig knyttet til det kvantitative kravet
om veiledningserfaring.
I forbindelse med disse endringene vil prorektor avholde et informasjonsmøte på Zoom
26.11.2020.

Vedlegg:
Høringsbrev – Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger
Høringssvar fra Nord universitet
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Høringsinstanser
Saksbehandler:

Andrea Marie Sjulsen
Rebeyrol

Saksnummer: 19/10258
Vår dato: 02.07.2020

Høringsbrev - endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

NOKUT sender på vegne av Kunnskapsdepartementet forslag om endring i forskrift om ansettelse og
opprykk i undervisnings- og forskerstillinger på høring. Høringsnotatet er utarbeidet av NOKUT.
Kort om endringene
Forslaget knytter seg til forskriftens § 1-4 om kompetansekrav for ansettelse i stilling som
førsteamanuensis og § 1-2 om kompetansekrav for ansettelse i stilling som professor.
Formålet med de foreslåtte endringene er en presisering av gjeldende rett. Endringene tar sikte på å
klargjøre hvordan kravet til utdanningsfaglig kompetanse i § 1-4 tredje ledd kan oppnås. Endringene
vil også tydeliggjøre muligheten til å oppfylle den utdanningsfaglige kompetansen innen to år etter
ansettelse. Videre er det ønskelig å klargjøre forholdet mellom kravene til utdanningsfaglig
kompetanse for ansettelse som førsteamanuensis etter § 1-4 tredje ledd og ansettelse som professor
etter § 1-2 tredje ledd.
Høringsfrist og praktisk informasjon
NOKUT ber om innspill til de foreslåtte endringene. Innspill til forskriftens øvrige bestemmelser kan
inkluderes i høringsuttalelsene hvis ønskelig.
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@nokut.no. Høringsfristen er 9.
oktober 2020.
NOKUT bemerker at høringsuttalelser i utgangspunktet er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli
publisert.
Høringsnotatet er tilgjengelig i sin helhet på www.nokut.no.
Med hilsen
Hege Brodahl
fung. tilsynsdirektør

Kristin Jung Berg
fung. seksjonssjef
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Postboks 578, 1327 Lysaker | Drammensveien 288
utland@nokut.no | tlf: 21 02 18 60 | faks: 21 02 18 01
www.nokut.no
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Høringsnotat
Forslag til endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

1. Innledning
NOKUT sender på vegne av Kunnskapsdepartementet (KD) på høring forslag til endring i forskrift
9. februar 2006 nr. 129 om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (heretter
forskriften).
Dagens forskrift ble endret i 2018. Endringene knyttet seg blant annet til det utdanningsfaglige
kompetansekravet for ansettelse i stilling som professor og førsteamanuensis i forskriften §§ 1-2
tredje ledd og 1-4 tredje ledd, og hadde bakgrunn i Meld. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet for
høyere utdanning.1 Ett av formålene med endringene var ønsket om å i større grad vektlegge
utdanningsfaglig kompetanse og undervisningserfaring ved ansettelser og opprykk. Det ble pekt
på at forskriftens krav til utdanningsfaglig kompetanse var for vage og at det ble stilt ulike krav til
førsteamanuensis- og professorstillinger. Det ble derfor det nedsatt en arbeidsgruppe som
utformet forslag til endringer i forskriften. De foreslåtte endringene ble sendt på høring januar
2018 med enkelte tillegg fra departementet.2 Endringene trådte i kraft 1. september 2019.
På bakgrunn av flere henvendelser til KD om hvordan forskriften skal tolkes utarbeidet KD et
informasjonsskriv3 som ble sendt ut 16. september 2019. I informasjonsskrivet ble det redegjort
for tolkningen av noen av forskriftens bestemmelser. NOKUT har fått i oppdrag fra KD å utrede,
utarbeide og sende på høring forslag til endringer i tråd med informasjonsskrivet.

2. Sammendrag
Forslaget til endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
tar sikte på å:
•
•

klargjøre hvordan kravet til utdanningsfaglig kompetanse i § 1-4 tredje ledd kan oppnås
tydeliggjøre muligheten til å oppfylle den utdanningsfaglige kompetansen innen to år etter
ansettelse
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Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning (heretter omtalt som Kvalitetsmeldingen)
Se høring om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger av 4. januar 2018.
3
Se brev fra Kunnskapsdepartementet av 16. september 2019 Informasjonsskriv – endring i forskrift om ansettelse
og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger – nye krav til utdanningsfaglig kompetanse (heretter omtalt som
informasjonsskrivet).
2
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•

klargjøre forholdet mellom kravene til utdanningsfaglig kompetanse for ansettelse som
førsteamanuensis etter § 1-4 tredje ledd og ansettelse som professor etter § 1-2 tredje
ledd

3. Gjeldende rett
Ved ansettelser i professor- og førsteamanuensisstillinger følger dagens utdanningsfaglige
kompetansekrav av forskriften § 1-2 tredje ledd og § 1-4 tredje ledd. Forskriften er hjemlet i
universitets- og høyskoleloven § 6-3 sjette ledd. Formålet bak bestemmelsene er å sette et
minstekrav ved ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger, og således blant annet heve den
utdanningsfaglige kompetansen blant førsteamanuensiser og professorer.
3.1 Kompetansekrav for ansettelse i stilling som førsteamanuensis
For å bli ansatt som førsteamanuensis er det et grunnvilkår etter forskriften § 1-4 første og andre
ledd at man kan dokumentere forskningskompetanse eller kunstnerisk utviklingsarbeid på
doktogradsnivå. Tredje ledd regulerer kravene til utdanningsfaglig kompetanse. Den skal sikre at
den ansatte oppfyller visse minimumskrav til undervisningskompetanse.
For ansettelse i stilling som førsteamanuensis må det kunne dokumenteres at en enten har
gjennomført et eget program tilknyttet utdanningsfaglig kompetanse som har en varighet på 200
timer, eller har gjennomført relevante kurs og har gjennomført tilstrekkelig med undervisning slik
at det totalt sett i omfang tilsvarer 200 timer. Det er imidlertid ikke et krav som må oppfylles ved
ansettelsestidspunktet. Søker har fra ansettelsestidspunktet to år på å gjennomføre kravene.
Kravet til utdanningsfaglig kompetanse skiller seg således fra kravet til forskning som ikke åpner
for et slik unntak.
Ved søknader om ansettelse skal universitetene og høyskolene kun bedømme, og ikke rangere,
søker etter de utdanningsfaglige kompetansekravene. Universiteter og høyskoler har imidlertid
anledning til å selv fastsette høyere krav til undervisningskompetanse og rangere søkerne etter
dette, jf. forskriften § 1-1.
De grunnleggende kvalifikasjonene for undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en
systematisk og samlet fremstilling. Institusjonen har ansvaret for dette og skal utvikle nærmere
kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse og hvordan denne skal dokumenteres, jf. §
1-1.
3.2 Kompetansekrav for ansettelse i stilling som professor
Forskriften § 1-2 regulerer kravene for å bli ansatt som professor i undervisnings- og
forskerstillinger. Det fremgår av bestemmelsens første og andre ledd at en må kunne
dokumentere forskningskompetanse eller kunstnerisk utviklingsarbeid på høyeste nivå eller i
samsvar med etablerte standarder. Tredje ledd regulerer kravet til undervisningskompetanse.
I tillegg til de grunnleggende kravene som følger av § 1-4 om førsteamanuensiser, legger
bestemmelsen opp til at en ved ansettelse som professor må kunne dokumentere en synlig
progresjon og utvikling når det gjelder undervisningskompetanse. Ved ansettelse som professor
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må en kunne dokumentere å ha kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning, bred erfaring
med veiledning, og at en har vært med på å stryke utdanningskvaliteten ved egen institusjon.
Bestemmelsen henviser også til kompetansekravene for førsteamanuensis. Der fremgår det at
dersom søkeren ikke oppfyller de utdanningsfaglige kompetansekravene ved ansettelsen, skal
den ansatte pålegges å oppfylle dem innen to år. Det har blitt reist spørsmål ved om muligheten
til å opparbeide seg kompetansen innen to år også gjelder for ansettelse i stilling som professor.
Departementet legger til grunn at den klare hovedregelen at en må oppfylle kravene til
undervisningskompetanse ved ansettelsen. Imidlertid åpnes det opp for at en i noen tilfeller kan
opparbeide seg dette etter ansettelsen.

4. Nærmere om forslaget
4.1 Generelt
For å gjøre innholdet i bestemmelsene mer tilgjengelig har vi foreslått å endre oppbygningen og
strukturen i §§ 1-2 og 1-4. Vi foreslår en del endringer i forskriftsteksten som tydeligere skal vise
reglenes innhold. I tillegg foreslår vi å samle det som innholdsmessig hører sammen i ett ledd, slik
at den indre sammenhengen i bestemmelsen blir klarere. Ettersom kravene til vitenskapelig og
utdanningsfaglig kompetanse henger tett sammen foreslår vi også enkelte endringer i de øvrige
leddene i bestemmelsene.
4.2 Den videre fremstillingen
I det følgende vil vi først ta for oss forskriften § 1-4 knyttet til kompetansekrav for ansettelse i
stilling som førsteamanuensis, og deretter § 1-2 om ansettelse i stilling som professor. Ettersom
§ 1-2 bygger på § 1-4 finner vi det hensiktsmessig å omtale bestemmelsen som knytter seg til
førsteamanuensis først.
4.3 Kompetansekrav for ansettelse i stilling som førsteamanuensis, jf. § 1-4
4.3.1 Hovedregel og unntak knyttet til utdanningsfaglig kompetanse
Av dagens § 1-4 tredje ledd fremgår det at «Søkere skal bedømmes, men ikke rangeres, på om de
oppfyller følgende krav: Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen
praktiske undervisning …». Videre fremgår det at «[d]e som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen,
skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen».
Ut ifra ordlyden i bestemmelsen trenger ikke kravene til grunnleggende kompetanse innen
undervisning og veiledning være oppfylt på ansettelsestidspunktet, så lenge det opparbeides
innen de to første årene av arbeidsforholdet. Dette harmonerer for øvrig i liten grad med
bakgrunnen for innføringen av krav til utdanningsfaglig kompetanse. Som nevnt innledningsvis
fremgår det av Kvalitetsmeldingen at regjeringen tar sikte på at utdanningsfaglig kompetanse skal
verdsettes høyere, og at utdanningsfaglig kompetanse og undervisningserfaring i større grad skal
vektlegges ved ansettelser og opprykk. En vid unntaksadgang vil undergrave dette formålet, og
unntaket bør derfor ikke fremstå som hovedregelen.
På denne bakgrunn mener vi det bør tydeliggjøres at hovedregelen er at det kreves
utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse, men at det unntaksvis kan åpnes opp for at dette
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opparbeides innen to år. Dette vil i større grad fremheve betydningen av utdanningsfaglig
kompetanse, samtidig som institusjonenes fleksibilitet ivaretas. Ettersom fleksibiliteten først og
fremst har til hensikt å forhindre urimelig utslag av endringen, bør behovet for unntak være
avtagende og etter hvert forbeholdes spesielle tilfeller. Dette samsvarer også med tankegangen
knyttet til unntak for professor i punkt 4.4.
For å presisere og tydeliggjøre hovedregelen og unntaket knyttet til utdanningsfaglig kompetanse
foreslår vi å plassere unntaket i et eget ledd, se forslaget til endringer i § 1-4 tredje ledd.
4.3.2 Bedømmelse og rangering knyttet til utdanningsfaglig kompetanse
Av dagens § 1-4 tredje ledd fremgår det at «søkere skal bedømmes, men ikke rangeres» på om de
oppfyller kravene til utdanningsfaglig kompetanse. Ordlyden i seg selv angir at man ikke har
anledning til å rangere søkeren etter den utdanningsfaglige kompetansen ved ansettelse, slik man
gjør når det gjelder vitenskapelig kompetanse etter § 1-4 første og andre ledd.
Bestemmelsen skal forstås som et forbud mot å rangere søkerne etter de opplistede
utdanningsfaglige kravene i § 1-4 tredje ledd. Søkere skal kun bedømmes på hvorvidt de har
denne kompetansen, slik at arbeidsgiver kan pålegge den ansatte å tilegne seg kompetansen
innen to år dersom vedkommende mangler denne på ansettelsestidspunktet. På denne måten
forhindrer man at kandidater som har det formelle utdanningskravet, men kun et minimum av
forskningserfaring og undervisningserfaring, vil bli rangert foran de med en mindre formalisert
undervisningserfaring og sterk forskningskompetanse. Vi har derfor videreført dette i vårt utkast,
se forslag til ny § 1-4 tredje ledd.
4.3.3 Kompetansekrav for ansettelse i stilling som førsteamanuensis – program, kurs,
undervisning
Av dagens § 1-4 tredje ledd fremgår det at søkere skal bedømmes, men ikke rangeres, på om de
oppfyller følgende krav «Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen
praktiske undervisning». Utformingen har vist seg å skape tolkningstvil, blant annet på grunn av
skråstreken, og KD har fått spørsmål om hvordan regelen skal tolkes.
I informasjonsskrivet ble det lagt til grunn at bestemmelsen innebærer at kompetansekravet kan
oppnås enten ved at søkeren har gjennomført et eget program på minimum 200 timer eller kan
dokumentere kompetansen gjennom en kombinasjon av relevante kurs og egen praktisk
undervisning som institusjonen vurderer som tilsvarende som program på minimum 200 timer. I
vårt forslag til ny utforming av § 1-4 har vi forsøkt å tydeliggjøre at dette er to likestilte alternativer
for å oppnå kompetansekravet.
4.3.4 Kompetansekrav for ansettelse i stilling som førsteamanuensis – grunnleggende
kompetanse for undervisning og veiledning
I dagens § 1-4 tredje ledd fremgår det at søkere og må ha «opparbeidet grunnleggende ferdigheter
innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning
(grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå).» I
informasjonsskrivet fra departementet gjøres institusjonene oppmerksomme på at dette kravet
kommer i tillegg til de to alternative kravene nevnt i avsnittet over. Med utgangspunkt i
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arbeidsgruppens originale forslag til forskriftstekst og den logiske sammenhengen i kravet for
øvrig, fremstår det riktigere at de grunnleggende ferdighetene er et hovedvilkår som kan utvikles
gjennom de nevnte alternativene. I vårt forslag til ny forskriftstekst er dette forsøkt fremhevet.
Ordlyden i dagens forskrift kan også bære preg av at hvordan den utdanningsfaglige kompetansen
oppnås er viktigere enn hvilken kompetanse den enkelte faktisk skal ha opparbeidet seg. Ved å
legge til grunn at de fire delfunksjonene utgjør grunnvillkåret mener vi også at fokuset på
læringsutbytte i større grad fremheves enn innsatsfaktorene i seg selv.
4.3.5 Dokumentasjonskrav ved ansettelse for førsteamanuensiser
Det fremgår av någjeldende § 1-4 tredje ledd andre punktum at den utdanningsfaglige
kompetansen skal dokumenteres i form av en «systematisk og samlet fremstilling» som vurderes
av institusjonene. Dette legges også til grunn av KD i informasjonsskrivet. Hva som ligger i
begrepet «systematisk og samlet fremstilling» utypes ikke nærmere. Det fremgår imidlertid av
høringsnotatet fra 2018 at en ønsker at kravet skal være generelt, slik at søkere fra ulike
institusjoner, fra både inn- og utland, skal kunne dokumentere at de oppfyller kravene. Det
forskriftsfestede kravet kan betraktes som et minstekrav, og at det er opp til hver enkelt
institusjon å sette nærmere kriterier for dette.
I dagens forskrift fremgår dokumentasjonskravet kun som en del § 1-4 tredje ledd. Vi mener det
er hensiktsmessig at dokumentasjonskravet tas ut av tredje ledd og utformes som et eget ledd,
se vårt forslag til ny § 1-4 tredje ledd. På denne måten tydeliggjør vi kravet til dokumentasjon, og
det fremstår mer oversiktlig. Vi har videre valgt å ta med en henvisning til § 1-1 hvor det fremgår
at utdanningsintsutisjoner skal utvikle videre kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse
og hvordan denne skal dokumenteres. Dermed vil man muligens få en økt bevisstgjøring rundt at
institusjonen plikter å ha egne prosedyrer for hvordan den utdanningsfaglige kompetansen skal
dokumenteres.
4.4 Kompetansekrav for ansettelse i stilling som professor, jf. § 1-2
4.4.1 Kompetansekrav for ansettelse i stilling som professor
KD har mottatt henvendelser som viser at forholdet mellom kravene til utdanningsfaglig
kompetanse for stilling som professor i dagens § 1-2 tredje ledd og kravene for ansettelse som
førsteamanuensis i § 1-4 tredje ledd kan være vanskelig å forstå.
I forskriften § 1-2 tredje ledd vises det tilbake til "krav til grunnleggende kompetanse for
undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå som er gitt til stilling som
førsteamanuensis". KD har i informasjonsskrivet påpekt at dette er en henvisning tilbake til
kompetansekravene som er listet opp i § 1-4 tredje ledd. I vårt utkast til ny § 1-2 har vi forsøkt å
tydeliggjøre dette ved å bruke samme terminologi og legge inn en direkte henvisning.
4.4.2 Unntak knyttet til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning
Ettersom det i forskriften § 1-2 er vist tilbake til kompetansekravene listet opp i § 1-4 tredje ledd
har det også oppstått spørsmål om disse kravene må være oppfylt fullt ut før en kan bli ansatt
som professor. I informasjonsskrivet har KD under tvil kommet til at «det bør legges til grunn at
en søker til professorstilling som oppfyller de spesielle utdanningsfaglige krav til professorstilling
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som følger av § 1-2 (3), kan ansettes med forbehold om at kravet i § 1-4 (3) oppfylles i løpet av to
år.» I vårt forslag til ny § 1-4 har vi forsøkt å presisere tidspunktet for når kravet må være oppfylt.
Videre fremgår det av informasjonsskrivet at muligheten for å ansette en søker til professorstilling
med forbehold om at kravet i § 1-4 tredje ledd oppfylles innen to år, er et unntak fra den klare
hovedregelen som forutsetter at en har undervisningskompetanse ved ansettelsen.
Departementet forventer at institusjonenes praksis tar utgangspunkt i dette og at det bør være
særlig tungtveiende grunner for å gjøre unntak. Dette mener vi bør komme til uttrykk i
bestemmelsen. I vårt forslag har vi derfor fremhevet at å ansettes før en har opparbeidet
tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et unntak, og at vilkåret som må være oppfylt for å
fravike hovedregelen er at det foreligger «særlig tungtveiende grunner». Dette kan for eksempel
være dersom en skal ansette en professor med lang erfaring fra utlandet, men som mangler den
utdanningsfaglige kompetansen.
4.4.3 Dokumentasjonskrav ved ansettelse i stilling som professor
I dagens § 1-2 om kompetansekrav for ansettelse i stilling som professor er ikke
dokumentasjonskravet like uttrykkelig presisert som i tilsvarende krav for ansettelse som
førsteamanuensis. Bestemmelsen henviser imidlertid tilbake til den grunnleggende kompetanse
innen undervisning og veiledning som gjelder for førsteamanuenser. Dette tilsier at også
professorer er underlagt de samme dokumentasjonskravene. For å presisere dette har vi i vårt
utkast tatt med en direkte henvisning til § 1-4 fjerde ledd i § 1-2 andre ledd.
Ved ansettelse som professor må en videre dokumentere ytterligere utdanningsfaglig
kompetanse, jf. § 1-2 tredje ledd. Sammenholdt med forskriften § 1-1 forstår vi det slik at hvordan
dette skal dokumenteres er lagt til hver enkelt institusjon, ettersom de er pålagt å utforme
nærmere kriterier på hvordan den utdanningsfaglige kompetansen skal dokumenteres. Her har vi
valgt å ikke foreta noen ytterligere endringer da vi mener kravet fremstår tilstrekkelig tydelig.

5 Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget om å presisere innholdet i kravene for ansettelse i stilling som førsteamanuensis og
professor innebærer en videreføring av gjeldende rett. Vi kan derfor ikke se at dette vil ha
økonomiske eller administrative konsekvenser av nevneverdig betydning.
Klarhet i hva som kreves, og eventuelle unntak fra dette, vil på generelt grunnlag være
arbeidsbesparende både for brukerne av forskriften og forvaltningen. Et tydeligere regelverk vil
gi færre henvendelser som er positivt for alle parter, også i et samfunnsøkonomisk perspektiv.
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6 Forslag til endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i
undervisnings- og forskerstillinger
I forskrift 9. februar 2006 nr. 129 om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger foreslås
følgende endringer:
§ 1-2 skal lyde:
§ 1-2. Kompetansekrav for ansettelse i stilling som professor
(1) For å bli ansatt som professor kreves
a) vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder, eller
b) omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant
bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå.
(2) I tillegg må krav til grunnleggende kompetanse innen undervisning og veiledning på universitets- og
høyskolenivå i § 1-4 andre ledd være oppfylt for å bli ansatt som professor. Dette må dokumenteres i
henhold til § 1-4 fjerde ledd. Søkere som ikke oppfyller kravene etter § 1-4 andre ledd kan ved særlig
tungtveiende grunner ansettes med forbehold om at kravene oppfylles innen to år.
(3) For å bli ansatt som professor kreves det i tillegg at det dokumenteres
a) kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid,
b) bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå og
c) deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.
(4) For ansatte ved universitetsmuseer kan institusjonen bestemme at museal formidlingskompetanse
skal erstatte grunnleggende kompetanse innen undervisning og veiledning på universitets- og
høyskolenivå. For de som ansettes, men ikke for de som gis opprykk, på grunnlag av utøvende
kunstnerisk kompetanse, kan kunstnerisk formidlingskompetanse erstatte grunnleggende kompetanse
innen undervisning og veiledning. Institusjonen kan fastsette krav til grunnleggende kompetanse innen
undervisning og veiledning som må erverves etter ansettelsen. Institusjonen fastsetter også kriterier for
vurdering og dokumentasjon av kunstnerisk- og museal formidlingskompetanse.
§ 1-4 skal lyde:
§ 1-4. Kompetansekrav for ansettelse i stilling som førsteamanuensis
(1) For å bli ansatt som førsteamanuensis kreves
a) norsk doktorgrad på aktuelt fagområde, tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som
likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved
vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet, eller
b) gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde
eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og
med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen.
(2) I tillegg kreves grunnleggende kompetanse innen undervisning og veiledning på universitets- og
høyskolenivå for å bli ansatt som førsteamanuensis. Dette innebærer grunnleggende ferdigheter innen
planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning, og kan oppnås
gjennom å ha gjennomført
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a) et eget program på minimum 200 timer med det formål å kvalifisere for alle sider ved den
grunnleggende kompetansen, eller
b) en kombinasjon av relevante kurs og egen praktisk undervisning som institusjonen vurderer som
tilsvarende eget program på minimum 200 timer.
(3) Søkere skal bedømmes, men ikke rangeres etter kravene i andre ledd. Søkere som ikke oppfyller
kravene i andre ledd kan ansettes med forbehold om at kravene oppfylles innen to år etter ansettelsen.
(4) Søkere skal dokumentere ferdighetene i andre ledd gjennom en systematisk og samlet fremstilling
som danner grunnlaget for institusjonenes vurdering av søkerne. Utdanningsinstitusjonene skal utvikle
nærmere kriterier for hvordan utdanningsfaglige kompetanse dokumenteres, jf. § 1-1 siste punktum.
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Høringsinstanser – endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger

Akademiet for yngre forskere
Akademikerforbundet
Akademikerne
Ansgar Teologiske Høgskole
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektenes fagforbund
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Atlantis Medisinske Høgskole
Barne- og likestillingsdepartementet
Barratt Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Bibliotekarforbundet
Bjørknes Høyskole AS
CREO – Musikernes fellesorganisasjon
Den Norsk Jordmorforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Econa
Fellesorganisasjonen FO
Finansdepartementet
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Fleksibel utdanning Norge
Forskerforbundet
Forsvarets etterretningshøgskole
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Forsvarets høgskole
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen for grøn utvikling
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen for ledelse og teologi
Høyskolen Kristiania
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kompetanse Norge
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kunsthøgskolen i Oslo
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Legeforeningen
Lovisenberg Diakonale Høgskole AS
Lærernes Yrkesforbund
MF Vitenskapelige høyskole
Musikkteaterhøyskolen AS
Naturviterne
NLA Høgskolen AS
Nord Universitet
Norges Dansehøyskole
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Norges farmaceutiske forening
Norges Forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges juristforbund
Norges miljø- og vitenskapelige universitet NMBU
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-vitenskapelige universitet NTNU
Noroff Education AS
Norsk barnebokinstitutt
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltinstitutt AS
Norsk Høgskole for helhetsterapi
Norsk lektorlag
Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk
Norsk psykologforening
Norsk radiografforbund
Norsk skolelederforbund
Norsk studentorganisasjon
Norsk sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
NSKI Høyskole AS
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
OsloMet Storbyuniversitetet
Parat
Politihøgskolen
Samferdselsdepartementet
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Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Sámi allaskuvla – Samisk høgskole
Senter for internasjonalisering av utdanning
Skolenes landsforbund
Skrivekunstakademiet i Hordaland
STAFO
Steinerhøyskolen
Stiftelsen Diakonova
Stiftelsen Handelshøyskolen BI
Stipendiatorganisasjonene i Norge
Teknisk-naturvitenskaplig forening
UiT Norges arktiske universitet
UNIO Hovedorganisasjonen for Universitets- og Høyskoleutdanna
UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskrning
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utenriksdepartementet
Veterinærinstituttet
VID Vitenskapelige høgskole
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesorganisasjonens sentralforbund
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NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i
utdanningen
Postboks 578
1327 LYSAKER

Deres ref:

19/10258

Vår ref:

20/02065-2 /FNB

Dato:

08.10.2020

Høringssvar - Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger
Det vises til høringsbrev datert 02.07.2020 med forslag til endringer i forskrift om ansettelse
og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
Rent overordnet mener Nord universitet at endringene gjør forskriften betydelig klarere hva
angår forståelsen av innholdet av de utdanningsfaglige kompetansekravene, og da særlig for
førsteamanuensis.
Til forskriften § 1-4:
Nord universitet støtter derfor forslaget om å tydeliggjøre hvilken utdanningsfaglig
kompetanse som kreves for ansettelse / opprykk som førsteamanuensis og at man
tydeligere skiller dette fra hvordan man kan oppnå denne kompetansen. Nord universitet
bemerker at vi i utarbeidelsen ev egne retningslinjer har lagt samme forståelse til grunn. Vi
ser det som positivt at NOKUT trekker frem betydningen av læringsutbytte og ikke
innsatsfaktorene i seg selv i utviklingen av utdanningsfaglig kompetanse. På denne måten
blir det også opp til institusjonene selv å innrette sine universitetspedagogiske program slik
at kravene til utdanningsfaglig kompetanse kan oppnås.
Nord universitet støtter også forslaget i § 1-4, 3. ledd om at søkere kun skal bedømmes på,
og ikke rangeres etter, krav til utdanningsfaglig kompetanse.
Nord universitet støtter også at dokumentasjonskravet skilles ut i et eget ledd slik det
fremgår av forslaget til § 1-4, 4. ledd.
Til forskriften § 1-2:
Nord universitet støtter forslaget som tydeliggjør progresjon mellom kravene til
førsteamanuensis og kravene til professor slik det fremgår av § 1-2, 2. og 3. ledd. På denne
måten blir hovedregelen om at grunnleggende utdanningsfaglig kompetanse skal innehas
ved ansettelse tydeligere og at det er kun ved særlig tungtveiende grunner at det kan gjøres
unntak.
Postadresse
Nord universitet
Postboks 1490
8049 Bodø

Avdeling: Studieavdeling
E-post:
postmottak@nord.no
Internett: www.nord.no
Org. nr.: 970 940 243

Saksbehandler: Fredrik Nesland Boksasp
E-post: fredrik.n.boksasp@nord.no
Telefon: +47 75 51 73 39
Sentralbord: 755 17200
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Vi ønsker likevel å bemerke at det også tidligere er stilt krav til utdanningsfaglig kompetanse
som grunnlag for ansettelse som førsteamanuensis, selv om disse kravene ikke har hatt
samme presisjon i formuleringene eller hatt tilsvarende innhold. De som er ansatt som
førsteamanuensis før forskriftsendringen trådte i kraft i september 2019, vil for søknad om
opprykk til professor måtte dokumentere at de innehar utdanningsfaglig kompetanse for
førsteamanuensis etter de nye reglene. Nord universitet ber om at det vurderes at
forskriften ikke skal gis tilbakevirkende kraft for de som alt var ansatt i en stilling som
førsteamanuensis for forskriftsendringen fra 2019 trådte i kraft og som nå søker opprykk til
professor etter forskriften § 2-1.
Øvrige bestemmelser:
Nord universitet ser et behov for at det ryddes i bestemmelsen om fremgangsmåte for
opprykk til førsteamanuensis. Bestemmelsen oppstiller tilsynelatende et absolutt krav om
sakkyndig vurdering ved opprykk slik det fremgår av § 2-4, 4. ledd. Før forskriftsendringen av
2015 var det angitt uttrykkelige unntak for bruk av sakkyndig komite. Dersom en søker har
gjennomført og bestått program som har som formål å kvalifisere for alle sider ved den
grunnleggende utdanningsfaglige kompetanse samt oppnådd doktorgrad, vil det ikke være
noe å vurdere for en sakkyndig komite. En slik sakkyndig vurdering fremstår dermed som
overflødig.
Nord universitet stiller også spørsmålstegn ved virketidspunktet for opprykk til
førsteamanuensis slik det fremgår av § 2-4, 8. ledd. Nord universitet mener at denne
bestemmelsen må ses i sammenheng med virketidspunktet for ansettelse som
førsteamanuensis, og i lys av de mer spesifikke kravene for utdanningsfaglig kompetanse.
Dette for å unngå utilsiktede forskjeller mellom de alternative måtene å få stilling på.
Nord universitet vil avslutningsvis oppfordre til å ta en helhetlig gjennomgang av forskriften
for å sikre tilstrekkelig sammenheng mellom de ulike bestemmelsene. I en slik gjennomgang
er det naturlig at man også tar stilling til mer spesifikke utdanningsfaglige krav til de øvrige
stillingskategoriene ut over førsteamanuensis og professor.

Med vennlig hilsen

Levi Gårseth-Nesbakk
Prorektor for utdanning

Fredrik Boksasp
Seniorrådgiver
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