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Sted, 20.10.2020
Levi Gårseth-Nesbakk
møteleder
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42/20 Godkjenning av innkalling til møte 20. oktober 2020 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
20.10.2020

Saknr
42/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 20. oktober 2020 og saksliste.
Møtebehandling
Det var ingen kommentarer til møteinnkalling og saksliste.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 20. oktober 2020 og saksliste.

43/20 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 09. sept.2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
20.10.2020

Saknr
43/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 09. september 2020.
Møtebehandling
Det var ingen kommentarer til protokollen.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 09. september 2020.

44/20 Tidsbegrensning - studier uten opptak OVER flere år
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
20.10.2020

Saknr
44/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber rektor vedta krav om ny reakkreditering når et studieprogram ikke
har hatt opptak tre år på rad.
Møtebehandling
Utvalget diskuterte saken, og det ble avklart at dette gjelder kun bevilgningsfinansierte
studieprogram, og kun studieprogrammer over 30 studiepoeng. Videre ble det stilt spørsmål
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om tilfeller der studieprogram inngår i studieporteføljen, men der opptak trekkes. Vedtaket
ble deretter justert i forhold til innstilling.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Utdanningsutvalget ber rektor vedta krav om ny reakkreditering når et bevilgningsfinansiert
studieprogram over 30 studiepoeng ikke har hatt opptak av studenter de siste fire år.

45/20 Utvalgte kvalitetsindikatorer
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
20.10.2020

Saknr
45/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar følgende nye kvalitetsindikatorer: ……..
Møtebehandling
Saksbehandler Elin Sommerli presenterte saken. Nord universitet har hatt fem indikatorer på
studiekvalitet som er omtalt i de siste rapporter om utdanningskvalitet (Studiekvalitetsrapporten); kvalifiserte søkere per budsjetterte studieplass, gjennomføring på normert tid,
frafall (på vitnemålsgivende utdanning), alt i alt tilfreds med samt arbeidstid på studier (de
to siste fra Studiebarometeret). Denne saken er oppfølging av sakkyndig komité sine
anbefalinger til forbedring og videre utvikling i forbindelse med NOKUT tilsyn på systematisk
kvalitetsarbeid (gjennomført i perioden 2018-2019).
I saken blir 12 nye kvalitetsindikatorer presentert, hvor de fleste blir anbefalt tatt i bruk. Det
er vektlagt at informasjonsinnhenting til indikatorene skal være enkel og lett tilgjengelig.
Utvalget ble oppfordret til å diskutere saken, og var opptatt av en rekke forhold;
• at indikatorene kan brukes til sammenligning med andre høyere utdanningsinstitusjoner og bidra til benchmarking
• at måling av utdanningskvalitet må skje både når studentene starter
(startkompetanse) og avslutter (sluttkompetanse), men at det også er viktig å måle
kvaliteten på det som skjer mellom start og avslutning
• at indikatorene bør knyttes til strategisk utviklingsarbeid
• at dersom resultat på bachelor- og masteroppgave alene representerer resultat på
sluttkompetanse, bør en heller kanskje vurdere gjennomsnittskarakter som indikator
• at det er ønskelig at informasjon til indikatorene er lett tilgengelig for emneansvarlig
og studieprogramansvarlig – gjerne på egen webside
• at Universell sine begrep på læringsmiljø bør benyttes, fordi disse benyttes
nasjonalt, og det bør begrunnes hvorfor faglig og sosialt læringsmiljø prioriteres foran
organisatorisk læringsmiljø
Utdanningsutvalget ønsket en arbeidsgruppe som jobber videre med saken.
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Votering
Enstemmig.
Vedtak
1. Utdanningsutvalget ber prorektor utdanning etablere en arbeidsgruppe som jobber
fram et bearbeidet forslag til helhetlig indikatorsett for utdanningskvalitet ut fra
følgende kriterier;
• sentrale områder/dimensjoner defineres
• det konkretiseres hvordan disse områdene/dimensjonene kan måles på en
god måte
• det må være enkelt å rapportere på indikatorene
• det må være tydelige koblinger til strategi
• indikatorene må bidra til benchmarking
2. Arbeidsgruppen sammensettes av representanter for studentene, fakultetene og
Studieavdelingen (studiedirektørens stab).

46/20 Retningslinjer for tilknytning av gjesteforskere ved Nord universitet
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
20.10.2020

Saknr
46/20

Forslag til vedtak:
UU setter ned en arbeidsgruppe som utvikler felles retningslinjer inkl. krav til forelesere,
godkjenningsrutiner samt en beskrivelse av ansvarsfordelingen.
Møtebehandling
Saken var fremmet av Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag (FLU), og har også
vært lagt fram for Internasjonalt utvalg (IU) på møtet 23.09.2020. FLU ønsker retningslinjer
og rutiner for å ta imot gjesteforskere på universitetet. Fra behandlingen i IU ble det
kommentert at behovet for retningslinjer og rutiner ikke er relevant kun innenfor
internasjonalisering. På denne bakgrunn ble saken oversendt til sentralt Utdanningsutvalg.
Det ble kommentert at saken er upresis, da både gjesteforskere og gjesteforelesere omtales.
Utdanningsutvalget støtter behovet for felles anbefalte retningslinjer og rutiner for
universitetet, som kan innbefatte inngåelse av avtale, orientering til fakultetsledelse, og
vertskap for gjest, kontorplass, nøkler, adgangskort mv. Retningslinjene bør ikke være for
rigide, men kanskje heller anbefalte.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
1. Utdanningsutvalget ber prorektor avklare videre oppfølging av saken; enten ivaretas
den av Avdeling for forskning og utvikling, eller den ivaretas av Executive Committee
for Internasjonalt utvalg, Forskningsutvalget og Utdanningsutvalget.
2. Utdanningsutvalget ber videre om orientering om hvordan saken er fulgt opp.
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47/20 Informasjon om våre studieprogrammer
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
20.10.2020

Saknr
47/20

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.
Møtebehandling
Utvalget drøftet saken, og det ble avklart at den gjelder både informasjon i forhold til
rekruttering av framtidige studenter og informasjon til eksisterende studenter. Disse
gruppene har til dels ulike informasjons- og kommunikasjonskanaler. Sistnevnte gruppe har
Canvas som den offisielle kommunikasjonsplattformen med lærer, medstudenter og
fakultetsadministrasjon. Videre kom det fram at fakultetene allerede i samarbeid med
Kommunikasjonsenheten har gjort forbedringsarbeid på nettsidene, med blant annet fokus
på økt kvalitet i «salgstekst» for det enkelte studieprogram.
Det ble stilt spørsmål ved hvilke konkrete utfordringer den foreslåtte arbeidsgruppen skal
løses, da dette ikke framgår av saken. I den forbindelse ble det påpekt at ulike enheter
/personer kan bidra på ulike områder. Videre ble det også drøftet hvorvidt det er riktig
«alltid» å etablere arbeidsgrupper for å løse konkrete utfordringer, i stedet for å la
ansvarlige avdelinger/enheter løse dette. Samtidig var det støtte i utvalget for å etablere
arbeidsgruppe i dette tilfellet.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
1. 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.
2. Arbeidsgruppen sammensettes av representanter for studentene, fakultetene,
Kommunikasjonsenheten samt Studieavdelingen ved Enhet for internasjonalisering
og Studiedirektørens stab.

48/20 Publisering av forelesernes presentasjoner på nett
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
20.10.2020

Saknr
48/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget drøfter saken i møtet og legges frem uten forslag til vedtak.
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Møtebehandling
Saken var fremmet av Studentombudet på bakgrunn av henvendelser fra studenter, ut fra
tanken om mest mulig lik praksis og særlig av hensyn til studenter som av ulike årsaker ikke
kan møte på undervisning. Det er ulik praksis ved Nord universitet i forhold til om foreleser
deler sin presentasjon med studentene. Saken engasjerte utvalget, og mange aspekter ble
tatt opp deriblant; tilgang til forelesers presentasjon benyttet i undervisning, tilgang til annet
undervisningsmateriell eksempelvis lyd- og filmopptak av undervisning, det pedagogiske
aspektet ved tilgang til forelesers presentasjon mv. Det er gode argumenter for at
studentene skal få tilgang til forelesers materiale benyttet i undervisningen, og det er også
gode argumenter for ikke å gi tilgang. Utdanningsutvalget ønsker å belyse saken nærmere,
både om forelesers rettigheter og plikter i forhold til deling av undervisningsmateriell,
praksis ved de ulike fakultetene samt belysning av problemstillingen fra utvalgte parter.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Utdanningsutvalget ber om ny sak til møtet i desember som belyser følgende;
1. Forelesers rettigheter og plikter til eget undervisningsmateriell og deling av dette.
2. Praksis ved fakultetene – i hvilken grad deles undervisningsmateriell (presentasjon,
filmopptak ol) før eventuelt etter gjennomført undervisning.
3. Innspill fra universitetets Sentre for fremragende utdanning; SFU Engage og SFU
Excited.
4. Innspill fra universitetspedagogisk nettverk.
5. Innspill fra pedagogikk-fagmiljøet ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og
kulturfag.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

33/20

20/02065-3

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

32/20

20/00621-48

Brev fra KD - Ivaretakelse av studenter ved lokale
smitteutbrudd og studenters fravær i praksis

Orienteringssak 32/20
Assisterende studiedirektør Margrethe Mørkved Solli orientert om saken. En rekke tiltak er
iverksatt;
1. Smitteverntiltak i undervisningsarealer og fellesarealer tilsvarende Gul Grad 2.
Undervisningsrom og fellesarealer er merket og møblert for å sikre 1 meteres
avstand. Smitteverntiltaket er i seg selv en tilrettelegging for at
undervisningsaktivitetene kan foregå, og vil være tilstrekkelig beskyttelse for alle
med unntak av de som er i risikogruppe, eller har nærkontakt med personer i
risikogruppen. Hvem som tilhører risikogruppen, er definert av FHI.
2. Det leies inn eksterne lokaler for å øke areal-kapasiteten, slik at flere studenter kan få
fysisk undervisning. Det leien inn ekstra lokaler i Bodø, Namsos, Steinkjer og
Levanger.
3. Det er etablert egne retningslinjer for undervisning i spesialrom å ivareta
smittevernhensyn og samtidig sikre at studentene kan oppnå læringsutbytte.
4. Midlertidig forskrift om studier og eksamen er vedtatt, og åpner for at fakultetene
kan gjøre endringer i studieplanene for å bidra til at studentene ikke blir forsinket i
sitt utdanningsløp. Det betyr at fakultetene kan endre både undervisningsmåter og
eksamensform.
5. KD åpnet i vår for at UH-sektoren fikk større fleksibilitet og handlingsrom i måten vi
organiserer praksis på. Denne ordningen er videreført jfr brevet som er med i UU i
dag.
6. Studentene får tilbud om digital undervisning, - når det ikke er tilgang på relevante
undervisningsarealer.
7. Det gis opplæring til ansatte i bruk av digitale verktøy til knyttet undervisning og
eksamen. Det er også tilbudt kurs skreddersydd for studenter
8. Utbygging av digital infrastruktur er framskyndet.
9. Det legges til rette for at det er karantenehybler tilgjengelig ved semesterstart.
10. Ledelsen hadde daglige møter med fadder-ansvarlige i starten av semesteret, for å
kunne støtte og veilede fadderne i en viktig jobb, og samtidig ha oversikt over
aktivitetene på de ulike studiestedene.
11. Felles enighet om hvilke studentgrupper som skal prioriteres i forhold til
undervisningsarealer.
12. Brev fra KD datert 14. oktober om Studentmobilitet under covid-19: Tydeliggjøring av
ansvarsforhold og departementets forventninger. Mobilitet er viktig, men smitterisiko
må vurderes. Studentene må ha gyldig forsikring før de drar.
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13. Studentinord har hatt fokus på rådgivingstjenesten og det å kunne tilby trygge hybler
med god digital infrastruktur
14. Ledelsen har fortsatt ukentlige møter for å følge opp korona-problematikken, slik at
en raskt kan iverksette nye tiltak ved behov.
Orienteringssak 33/20
Saksbehandler Fredrik Boksasp orienterte om saken. Departementet vedtok i 2018 nye
bestemmelser om utdanningsfaglig kompetanse for ansettelse som, og opprykk til,
førsteamanuensis og professor med virkning fra 01.09.2019. 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.Det reviderte forslaget fra NOKUT fremstår
som vesentlig klarere enn det opprinnelige forslaget.
Nord universitet ser 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 i god tid før 01.09.2019. Behovet for revisjon er særlig knyttet til det kvantitative
kravet om veiledningserfaring. I forbindelse med disse endringene vil prorektor avholde et
informasjonsmøte på Zoom 25.11.2020.
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