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Sted, 23.04.2020

møteleder

14/20 Godkjenning av innkalling til møte 23. april 2020 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
23.04.2020

Saknr
14/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 23. april 2020 og saksliste.
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Møtebehandling
Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk innledet møtet med en gjennomgang og oppdatering om
situasjonen ved universitetet i forbindelse med covid-19. Utfordringer det jobbes med som
studiestart til høsten og utfordring med at vi må belage oss på en mer digital hverdag også til
høsten da helsemyndighetene foreløpig ikke ser for seg samlinger av grupper på mer enn 30
personer. Universitetet samarbeider og følger med i utvikling fra helsemyndigheter og andre
institusjoner samt UHR.
Leder for universitetspedagogisk nettverk Elisabeth Suzen informerte om at det arbeides
med å få til et webinar som tilbud til ansatte med tanke på et nettbasert høstsemester,
nettbasert studiestart, etablere et godt læringsmiljø spesielt for nye studenter osv…
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 23. april 2020 og saksliste.

15/20 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 10. mars 2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
23.04.2020

Saknr
15/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 10. mars 2020.
Møtebehandling
Spørsmål fra Elisabeth Suzen til sak OS 4/20 om innspill til strategiprosessen var sendt til
Ketil Eiane. Dette er ikke gjort da man er kommet litt på etterskudd grunnet situasjonen ved
covid-19. Gjelder også fakultet. Må melde til ledelse at en vil trenge lengre tid.
Sak VS 7/20, kommentar fra Prorektor om at det er litt uklart hvorvidt Utdanningsutvalget
kan vedta et slikt budsjett. Utdanningsutvalget er et rådgivende organ og kan tilrå eller
anmode om et slikt budsjett.
Sak VS 11/20, til neste møte må settes opp sak om digitalisert undervisning, orientere med
oppdatert informasjon om hvordan tilnærme seg undervisningssemesteret til høsten.
Sak VS 12/20, planlagt utdanningsseminar på fru Haugans i Mosjøen kan bli erstattet av et
digitalt seminar da helsemyndighetene foreløpig ikke tillater samlinger på mer enn 30
personer. De som planlegger seminaret må ha alternativer.
Sak VS 13/20, ligger litt etter med arbeid i denne saken grunnet koronasituasjonen. En viktig
sak og vil bli prioritert.
Votering
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Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 10. mars 2020, med
de innspill som fremkom i møtet.

16/20 Etablering og mandat for studieprogramråd ved Nord universitet
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
23.04.2020

Saknr
16/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tilrår at:
1) det opprettes studieprogramråd for alle master- og bachelorutdanningene, med
mandat slik det framgår i saksframlegget.
2) studieprogramrådet skal være et rådgivende organ som skal bidra i arbeidet med
utvikling av kvaliteten i studieprogrammet.
3) studieprogramrådet skal bestå av studenter, vitenskapelig ansatte og administrativt
ansatte. Studieprogramrådet skal ha ekstern representasjon eller sørge for innspill fra
eksterne aktører.
4) dekan avgjør hvilke studieprogram som skal inngå i hvert studieprogramråd.

Møtebehandling
Saksbehandler Margrethe M Solli presenterte saken i møtet (presentasjon lagt i
prosjektrommet for UU). Prorektor orienterte om bakgrunnen for forslag om etablering av
studieprogramråd.
Utdanningsutvalget er positiv til studieprogramråd, dette vil kunne gi en god støtte til SPA
selv om SPA-rollen neppe blir mindre arbeidskrevende, kan også bidra til å styrke
studentmedvirkning. Viktig med eksterne representanter i rådet, kan imidlertid være
vanskelig å få tak i til fast plass i rådet derfor åpnes opp for å kunne hente inn eksterne også
til enkelte saker. Kan ha med representanter fra praksisfeltet der det er aktuelt.
Internasjonal part i utvalget kunne vært positivt. Studentrepresentasjon bør være fra
tillitsvalgte på kullet. Bør også være råd for EVU-tilbud men kan komme etter hvert.
Programrådet bør kunne ivareta flere studieprogram for å unngå for mange programråd.
Struktur bør klargjøres mer i forhold til rolle og ansvar og mandat, samt klargjøre mer
oppgaver og funksjonstid, skal det være strategisk støtte eller oppgavestøtte? Rollen i
forhold til lokale uu må klargjøres, hvem er de rådgivende for?
Tydeliggjøre hvem som skal lede rådet, samt minimum deltakere og deltakere i rådet.
Hvorvidt faggruppeleder skal inngå bør avgjøres av fakultet. Studieprogramrådet bør samles
1 – 2 ganger i året.
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I tillegg til innspill som framkom i møtet kan det sendes innspill til Prorektor og
saksbehandlerne i etterkant av møtet.
Prorektor danner en arbeidsgruppe med prodekaner for utdanning, Tord Apalvik
studentrepresentant og saksbehandlerne Margrethe M Solli og Elin Sommer, og ferdigstiller
arbeidet med etablering av mandat og studieprogramråd.
Til neste møte legges fram orienteringssak, deretter lages rektorvedtak.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget tilrår at det opprettes studieprogramråd ved Nord universitet.
2. Utdanningsutvalget gir Prorektor fullmakt til å ferdigstille arbeidet med etablering og
mandat for studieprogramråd ved Nord universitet.

17/20 Høring - revidering av forskrift om studier og eksamen ved Nord
universitet
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
23.04.2020

Saknr
17/20

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak

Møtebehandling
Saksbehandler Torill I Kringen presenterte saken i møtet med endringer i forskriften samt
nye bestemmelser.
Innspill:
§ 4-7 (2) Positivt, bra bestemmelse med god beskrivelse, gjør at vi kan få en mer lik praksis.
§ 7-3 (2) Her blir et spørsmål om ressurser, erfaring fra denne bestemmelse ved tidligere UiN
var at dette ikke ga noen effekt da mange ikke møtte likevel. Bør sjekkes opp og vurderes.
§ 7-5 (4) (7) Kan bli vanskelig for eksamenskontoret å forholde seg til.
§ 7-8 (2) Burde vært samme antall forsøk til bachelor og masteroppgaver. Bør gis veiledning
ved ny innlevering av master.
§ 10-3 (4) Kan bli svært ressurskrevende, må ha en ekstra sensor. Flere institusjoner har
betydelig lengre tid på å gjennomføre sensur enn Nord universitet må tas med i vurderingen.
§ 10-3 (9) Uheldig at karakter skal gis 24 timer før.
Kap 11 påpekt fra studentene at de ønsker automatisk begrunnelse på eksamen. Diskusjon
rundt dette med ulike synspunkter.
Medlemmene i utvalget oppfordres til å sende skriftlige innspill til arbeidsgruppa
Votering
Enstemmig
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Vedtak
Arbeidsgruppa tar med seg innspill fra møtet i det videre arbeid med forskriften.

18/20 Høring NOU2020: 3 - Ny lov om universiteter og høyskoler - Innspill fra
utdanningsutvalget
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
23.04.2020

Saknr
18/20

Forslag til vedtak:
Med utgangspunkt i saksfremlegget, lovforslaget og diskusjonen i utvalget, utarbeides
utdanningsutvalgets innspill til universitetets høringssvar om ny lov om universiteter og
høyskoler.
Møtebehandling
Saksbehandler Fredrik N Boksasp presenterte saken i møtet. Prorektor orienterte om
prosessen i arbeidet. Arbeidsgruppen ivaretar innspill. Kommentarer kan sendes til Fredrik
Boksasp eller Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Med utgangspunkt i saksfremlegget, lovforslaget og diskusjonen i utvalget, utarbeides
utdanningsutvalgets innspill til universitetets høringssvar om ny lov om universiteter og
høyskoler.

19/20 Reviderte maler for rapportering om utdanningskvalitet
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
23.04.2020

Saknr
19/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar nye maler for rapportering av utdanningskvalitet fra emne,
studieprogram og fakultet, slik de er framlagt for utvalget. Malene tas i bruk fra og med
vårsemesteret 2020
Møtebehandling
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Saksbehandler Margrethe M Solli presenterte saken i møtet.
Innspill:
Bør forsinket sensur stå på emnerapporten?
Til studieprogramrapporten, studiebarometeret bør settes som eksempel på kilde til pkt 1b.
Rapport om oppfølging av studiebarometeret blir gitt i egne saker. Er det hensiktsmessig å ta
med også her.
Er det hensiktsmessig å stille spørsmål om forsinket sensur i kvalitetsrapporten? Svaret på
dette er JA, dette har styret bestemt.
Bør en stille spørsmål om sammenheng mellom læringsutbytter, arbeidsmåter og
vurderingsordning?
Til fakultetsrapporten, fakultetet har ansvar for å akkreditere/ re-akkreditere studieprogram
på 30 studiepoeng eller mindre. Det bør være med et punkt hvor fakultetet gir en oversikt
over hvilke studieprogram fakultetet akkrediterer/ re-akkrediterer.
Ytterligere innspill sendes til saksbehandlere Margrethe M Solli og Elin Sommerli.
Prorektor vil i samarbeid med prodekaner for utdanning og saksbehandlerne ferdigstille
arbeidet med malene og legges frem som orienteringssak i neste møte.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Utdanningsutvalget gir Prorektor fullmakt til å ferdigstille arbeidet med malene.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

17/20

19/01930-7

Digitalisering av undervisning

18/20

19/03630-20

Plan for reakkreditering 2020 justeres pga Covid-19;
noen studieprogrammer overføres til 2021

19/20

19/03658-29

Utsjekk av at studentene oppnår læringsutbytte hvordan ivaretar vi dette?

20/20

19/02657-8

Studiebarometeret 2019 - oppfølging av
studieprogrammer med samlet resultat under
terskelverdi

21/20

20/01102-1

Informasjon om digital eksamen og fusk/plagiat vår
2020

16/20

20/00621-30

Risikovurderinger og analyser for viktige enheter i
Studieavdelingen

Sak 16/20
Kontorsjef Brynjar Jørstad orienterte om situasjonen ved eksamenskontoret og slo dette
sammen med OS 21/20 informasjon om digital eksamen og fusk/plagiat vår 2020.
Presentasjonen er lagt tilgjengelig på prosjektrommet for UU.
Kontorsjef Siv-Anita Molid orienterte om situasjonen ved opptakskontoret. Alle kan ivareta
sine oppgaver fra hjemmekontor, ikke kritisk med sykdom, kan få hjelp fra andre
institusjoner dersom behov. Opplever god hjelp fra fakultetene. Gjort en del omdisponering i
førstelinjen og tar inn sommerhjelp litt tidligere.
Kontorsjef Monica Brobak orienterte om situasjonen ved Internasjonalt kontor.
Presentasjonen er lagt tilgjengelig på prosjektrommet til UU.
Kontorsjef Randi Stemland orienterte om situasjonen ved KOLT. Presentasjonen er lagt
tilgjengelig på prosjektrommet til UU.
Sak 17/20
Arild Gjertsen ved Nordlandsforskning presenterte saken i møtet og gjennomgikk funn fra
undersøkelsen. Undersøkelsen er lagt tilgjengelig på prosjektrommet til UU.
Sak 18/20
Prorektor orienterte kort om saken i møtet og viste til oversikt i saksframlegget.
Sak 19/20
Prorektor tar et eget møtet med prodekaner for utdanning om læringsutbytteperspektiver i
etterkant av dette møtet.
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Sak 20/20
Prorektor orienterte kort om saken i møtet og viste til presentasjon og oversikt i
samframlegget. Fakultetene bes om å følge nøye opp tilbakemeldingene.
Sak 21/20
Orientert om under sak 16/20.
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