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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/00945-67
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
01.06.2017

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 1. JUNI OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 1. juni 2017 og saksliste

24/17 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 7. april 2017 - 16/00945-68 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 7. april 2017 : Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 7. april 2017

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/00945-68
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
01.06.2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 7. APRIL
2017
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 7. april 2017.

24/17 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 7. april 2017 - 16/00945-68 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 7. april 2017 : Protokoll Utdanningsutvalget 07.04.2017

MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

07.04.2017 kl. 9:00-12:10
Skype
16/00945

Tilstede:

Hanne Solheim Hansen (leder)
Tove Sagnes (prodekan FSH)
Egil Solli (prodekan FLU)
Hugo Nordseth (prodekan FSV)
Marit Bjørnevik (prodekan FBA)
Levi Gårseth-Nesbakk (prodekan HHS)
Mathias Lauritzen (studentorganisasjonen Nord)
Kevin Hovdahl Holmli (studentorganisasjonen Nord)
Emma Svarva Giskås (studentorganisasjonen Nord)

Møtende
varamedlemmer:

Jan Georg Gulstad (studentorganisasjonen Nord)

Forfall:

Victoria Adelain Molland (studentorganisasjonen Nord)
Oda Oldertrøen (studentorganisasjonen Nord)

Andre:

Jan Atle Toska (studiesjef)
Margrethe Mørkved Solli (observatør)
Anne-Lovise Reiche (saksbehandler, bisekretær)
Monica Brobak (observatør, internasjonalt kontor)
Berit Eliassen (observatør, Universitetsbiblioteket)
Ove Voldseth (observatør, FLU)
Lars Gunnar Liljefjell (observatør, FSH)
Ellen Sirnes (observatør, HHS)
Thorbjørn Aakre (saksbehandler sak OS 15/17)
Elin Sommerli (saksbehandler sak OS 22/17)
Jørn Magne Hansen (saksbehandler sak OS 16/17)

Protokollfører:

Alf Magne Jacobsen
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17/17 Godkjenning av innkalling til møte 7. april og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
07.04.2017

Saknr
17/17

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 7. april 2017 og saksliste.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 7. april 2017 og saksliste.

18/17 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 23. februar
2017
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
07.04.2017

Saknr
18/17

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 23. februar 2017.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 23. februar 2017.
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19/17 Justert handlingsplan 2017 for Utdanningsutvalget
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
07.04.2017

Saknr
19/17

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner framlagte handlingsplan 2017 for Utdanningsutvalget med
de endringer som framkom i møtet.

Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av Hanne Solheim Hansen. Utvalget var enig om følgende
endringer:
 Reakkreditering av eksisterende studieprogram; ny og tydeligere formulering på
ansvar, og må skille mellom fakultetsnivå og virksomhetsnivå.
 Ledelse av studieprogrammer: på tiltak 1 også ta inn definering av
studieprogramlederrollen når programmet går på flere studiesteder samtidig.
 Internasjonalisering: Føye til på tiltak inngåelse av konkrete avtaler for det enkelte
studieprogram. Nytt tiltak 5 skal føyes til; arbeide for aktuelle internasjonale
akkrediteringer.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner framlagte handlingsplan 2017 for Utdanningsutvalget med
de endringer som framkom i møtet.

20/17 Sensorveiledninger på alle eksamener
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
07.04.2017

Saknr
20/17

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget forutsetter at fakultetene følger opp og sørger for at det blir utarbeidet
sensorveiledninger for alle eksamener.

Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av Alf-Magne Jacobsen.
Votering
4
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Enstemmig.
Vedtak
Utdanningsutvalget forutsetter at fakultetene følger opp og sørger for at det blir utarbeidet
sensorveiledninger for alle eksamener.

21/17 Internasjonalisering ved Nord universitet - hvordan øke mobiliteten?
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
07.04.2017

Saknr
21/17

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar innsats for økt studentmobilitet ved Nord universitet, ut fra
drøftelser i møtet.

Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av Hanne Solheim Hansen og Monica Brobak.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Utdanningsutvalget tar diskusjonen til etterretning og ber Internasjonalt utvalg om å
implementere aktivitet som øker studentmobiliteten.

22/17 Budsjett for Utdanningsutvalget 2017
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
07.04.2017

Forslag til vedtak:
Saken legges fram i møtet

Møtebehandling

Votering

5

Saknr
22/17
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Vedtak
Saken utsettes til neste møte da en enda ikke har mottatt noe budsjett fra
økonomiavdelingen.

Orienteringssaker:

Saknr

Arkivsak

Tittel

15/17

16/02152-4

Kvalitetssvikt ved utdanningen

16/17

16/02135-5

Presentasjon av studiebarometeret

17/17

16/01107-10

Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning
Meld. St. 16 (2016-2017)

18/17

16/04395-5

Status digital eksamen

19/17

16/02152-2

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget 10.03.2017

20/17

15/02640-16

Nyhetsbrev fra UHR - Februar 2017

21/17

16/01044-9

Nyhetsbrev fra SIU - mars 2017

22/17

16/02152-5

Definisjon av utdanningskvalitet ved Nord universitet
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/01173-31
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
01.06.2017

MØTEPLAN FOR UTDANNINGSUTVALGET - HØSTSEMESTERET 2017
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for høsten 2017:
 7. september, skype-møte
 26. oktober, fysisk møte i Bodø
 5. desember, skype-møte

Saksframstilling
Bakgrunn

26/17 Budsjett for Utdanningsutvalget 2017 - 16/01173-30 Budsjett for Utdanningsutvalget 2017 : Budsjett for Utdanningsutvalget 2017

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/01173-30
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
01.06.2017

BUDSJETT FOR UTDANNINGSUTVALGET 2017
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar følgende fordeling på tiltak i budsjettet for 2017
Møtegodtgjørelse/ Reiser/ Bevertning
Frie midler
Til sammen

110 000,40 000,150 000,-

Saksframstilling
Bakgrunn
Utdanningsutvalget ved Nord universitet har for 2017 kr 150 000,- til fordeling. Følgende
fordeling av midlene foreslås:
Møtegodtgjørelse/ Reiser/ Bevertning
Frie midler
Til sammen

110 000,40 000,150 000,-

Tidligere har det vært et felles budsjett for Utdanningsutvalget og Læringsmiljøutvalget. For
2016 var budsjettet samlet for UU og LMU på kr 240 000,-, mens det for 2017 er satt av kr
150 000,- til hver av utvalgene, som er en økning fra i fjor.
Siden det ikke har vært et eget budsjett/ regnskap tidligere, har en lite erfaringstall og vise
til. Det er derfor tatt utgangspunkt i allerede gjennomførte møter samt forslag til møteplan
for høsten 2017.
Møtegodtgjørelse/ Reiser/ Bevertning budsjetteres til kr 110 000,-, og er et grovt estimat,
sannsynligvis kan vi klare oss med noe mindre. Resterende kr 40 000,- budsjetteres til frie
midler, og kan brukes til ulike tiltak som skolering, deltakelse konferanser etc.
Det påpekes at det er noe usikkerhet i forhold til de estimerte beløp, og en må påregne at
budsjettet kanskje må justeres noe.

indelse med møte i Utdanningsutvalget 1. juni - 16/03831-4 Seminar med NOKUT ved Nord universitet i forbindelse med møte i Utdanningsutvalget 1. juni : Seminar med NOKUT ved Nord universitet i forbindelse med møte i Utdanningsutvalget 1. juni

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/03831-4
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
01.06.2017

SEMINAR MED NOKUT VED NORD UNIVERSITET I FORBINDELSE MED MØTE I
UTDANNINGSUTVALGET 1. JUNI
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget gjør følgende oppsummering etter seminaret:
(fylles ut i etterkant av møtet)

Saksframstilling
Bakgrunn
Fra Nord universitet har det lenge vært forsøkt å få istand opplæringstiltak sammen med
NOKUT. Det har endelig lykkes prorektor å få arrangert et miniseminar hvor vi får besøk av
to representanter fra NOKUT og hvor tema er ny tilsynsforskrift og akkreditering av studier.
I forkant av seminaret er det fra Nord universitet oversendt et case og ulike problemstillinger
til NOKUT, som vi ønsker belyst.

28/17 Utdanningskvalitet ved Nord universitet - kjennetegn - 16/02152-6 Utdanningskvalitet ved Nord universitet - kjennetegn : Utdanningskvalitet ved Nord universitet - kjennetegn

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

Saksgang

16/02152-6
Hanne Solheim Hansen
Thorbjørn Aakre
Margrethe Mørkved Solli
Elin Anne Sommerli
Møtedato
01.06.2017

UTDANNINGSKVALITET VED NORD UNIVERSITET - KJENNETEGN
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget vedtar framlagt forlag til kjennetegn på god utdanningskvalitet
for Nord universitet.
2. Utdanningsvalget ber om at forslaget blir tatt med som en del av kvalitetshåndboka.
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Sammendrag
Det er ikke gitt noen definisjon på hva myndighetene definerer som god utdanningskvalitet.
Dette er det opp til institusjonene selv å utforme. Nord universitet har utformet kjennetegn
på hva som gir god utdanningskvalitet. Utdanningskvalitet har mange fasetter som vanskelig
lar seg beskrive i en enkel, kort definisjon. Forslaget består derfor av flere punkter som angir
en retning på prosessene i kvalitetsarbeidet.
Fremlagt forslag bygger på Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning,
Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i universitets- og
høyskolesektoren, tidligere HiNTs definisjon av utdanningskvalitet og Kvalitetshåndboka
vedtatt i rektorvedtak 6.4.2017.

Saksframstilling
Bakgrunn
Utdanningsutvalget behandlet saken i møte den 7. april 2017 i O-sak 22/17 «Definisjon av
utdanningskvalitet ved Nord universitet». I møtet ble det blant annet diskutert hva som
legges i forståelsen av utdanningskvalitet og hvilke faktorer som har betydning for
studentenes opplevelse av god utdanningskvalitet.

Drøfting
Arbeidsgruppen har med bakgrunn i utdanningsutvalgets behandling av saken laget et
forslag som dekker begrepet utdanningskvalitet. Forslaget har som tidligere nevnt tatt
utgangspunkt i Strukturmeldingen, Kvalitetsmeldingen, tidligere HiNTs kvalitetshåndbok og
Kvalitetshåndboka for Nord universitet vedtatt i rektorvedtak 6.4.2017.
Utdanningskvalitet dekker et bredt spekter av faktorer under utdanningsløpet. Utdanning er
ikke et mål i seg selv, men det at universitetet utdanner kandidater med relevant og
framtidsrettet kompetanse for samfunn og arbeidsliv. Dette er bakgrunnen for den todelte
beskrivelsen, hvor en også beskriver hva som karakteriserer de ferdige kandidatene.
For at en skal klare å utdanne gode kandidater, må vi også beskrive hva som kjennetegner
god utdanningskvalitet under studietiden.

Figur: Utdanningskvalitet i Nord – Studentenes læringsbane og tilhørende kvalitetsområder
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I løpet av studietiden kjennetegnes utdanningskvaliteten ved Nord universitet av at:








Alle studenter møter krevende og engasjerende studier
Alle studenter møtes som ansvarlige deltakere i egen læring og integreres godt i det
sosiale og akademiske fellesskapet
Studieprogrammene har tydelige læringsutbytte og god helhet og sammenheng
Alle studenter møter aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer, der digitale
muligheter utnyttes
Studieprogrammene utvikles i samarbeid med arbeidslivet
Alle studenter møter undervisere med god faglig og utdanningsfaglig kompetanse

Etter studietiden karakteriseres utdanningskvaliteten i Nord universitet av:





Kandidater som har den kompetansen arbeidslivet forventer
Kandidater med sunne holdninger
Kandidater som bidrar til utvikling på egen arbeidsplass

De seks punktene «kjennetegn under studietiden» er alle hentet fra Kvalitetsmeldingen.
Punktene oppsummerer også på en god måte synspunktene fra diskusjonen i
Utdanningsutvalget. Ved å bruke disse vil en også ha en innretning i samsvar med
Kunnskapsdepartementets og NOKUTs forventninger til det systematiske kvalitetsarbeidet.
Departementet har også tydeliggjort en forventning om at utdanningene skal være relevante
og bidra til innovasjon i samfunns- og arbeidsliv. Dersom innholdet i studiene er godt, og
universitetet legger til rette for god gjennomføring, vil en bidra til at samfunnet får gode
kandidater.

29/17 Språk ved besvarelse av eksamen - 15/05317-24 Språk ved besvarelse av eksamen : Språk ved besvarelse av eksamen

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/05317-24
Klikk her for å skrive inn tekst.
Fredrik Nesland Boksasp

Saksgang

Møtedato
01.06.2017

SPRÅK VED BESVARELSE AV EKSAMEN
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler arbeidsgruppen å utforme en forskriftstekst i tråd med ett av
de to alternativene i saksfremlegget.

29/17 Språk ved besvarelse av eksamen - 15/05317-24 Språk ved besvarelse av eksamen : Språk ved besvarelse av eksamen

Saksframstilling
Bakgrunn: I forbindelse med fusjonen mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna
og Høgskolen i Nord-Trøndelag ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utarbeide
forslag til felles studie- og eksamensforskrift for det nye universitetet. Forskriften ble vedtatt
av universitetsstyret 6. januar 2016. I forskriften var det tatt inn en bestemmelse med krav
om eksamen i engelskspråklige emner skulle besvares på engelsk. Bestemmelsen ble ikke
kommentert i høringsrunden.
I forbindelse med pågående justering av forskriften, har debatten kommet opp igjen, og flere
av fakultetene ønsker en større fleksibilitet med tanke på eksamensspråk i andre fag enn
språkfag.
I det følgende redegjøres det for hovedpunktene i diskusjonen, og Utdanningsutvalget blir
bedt om å gi føringer til hva slags linje man skal legge seg på i forskriften.
Forskrift om studier og eksamen § 8-1, 1. ledd lyder:
«Eksamen gis på det undervisningsspråk som følger av emnebeskrivelsen. Dersom
undervisningsspråket er norsk, kan eksamen normalt også besvares på svensk eller dansk.
Der emnebeskrivelsen ikke setter krav til prøving i et bestemt språk eller en bestemt norsk
målform, velger studenten selv hvilken norsk målform han eller hun vil benytte. Dersom
undervisningsspråket er engelsk, skal eksamen besvares på engelsk.»

Bakgrunnen for bestemmelsen slik den er formulert i dag: Arbeidsgruppens oppfatning var
at emnebeskrivelsene skal være gjennomgående på den måten at det skal være
sammenheng mellom undervisningsspråk, språk ved eksamensoppgaven og språk ved
besvarelsen. Selv om det ikke er språkferdighetene i seg selv som skal prøves og være
gjenstand for konkret vurdering, vil språket være et verktøy for å fremme de kunnskaper og
ferdigheter som emnet eller studiet skal gi og på den måten egentlig være en ferdighet i seg
selv. Dette vil også komme til syne gjennom sammenhengen mellom vitnemål /
karakterutskrift og studieplan / emnebeskrivelser. Etter arbeidsgruppas oppfatning er det
viktig at arbeidsgivere, andre universiteter og andre kan stole på den informasjon som en
søker jobb, eller annen utdanning, kommer med. Disse bør ved å lese vitnemål /
karakterutskrift / studieplan / emnebeskrivelser kunne vite med sikkerhet om studenten har
tatt et norsk eller engelsk studieprogram/emne.
En slik bestemmelse vil også være et uttrykk for internasjonalisering av utdanningene som
skal være et satsningsområde for universitetet, som skal foregå på alle nivå, og kan komme
til uttrykk på flere måter. Det vil kunne hevdes at norske studenter vil kunne øke sin
internasjonale kompetanse og attraktivitet ved å ta engelskspråklige emner. I tillegg har det
vært anført at det kan oppleves som forskjellsbehandling av norske studenter ved å la disse
besvare eksamen i engelskspråklige emner på eget morsmål, noe internasjonale studenter
ofte ikke vil få anledning til.
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Bestemmelsen er absolutt utformet, og kommer til anvendelse på alle engelskspråklige
emner uavhengig av innhold, nivå og organisatorisk innretning. Det bemerkes at for språkfag
eller fag hvor språket i seg selv er gjenstand for prøving og vurdering, så er eksamensspråk
regulert i bestemmelsens tredje setning motsetningsvis.
Innvendinger i høringsrunden: I forbindelse med høringen har studentorganisasjonen og
flere av fakultetene ønsket en mer fleksibel ordning hvor krav til språk i besvarelsene i
engelskspråklige emner kan overlates til fakultetene gjennom studieplanen og
emnebeskrivelsene, og i ytterste konsekvens også være valgfri for studentene slik at de kan
besvare eksamen på norsk. Til dette anføres at det er de kunnskaper og ferdigheter
beskrevet i emnebeskrivelsen som skal testes, og så lenge ikke språket er gjenstand for
prøving og vurdering, så vil krav til å besvare eksamen på engelsk, snarere kunne være et
hinder for gjennomstrømning. Det vil også kunne gjøre det vanskeligere å benytte samme
emner på tvers av utdanningsprogram, og hvor studentgruppen kan bestå både av
norskspråklige og internasjonale studenter.
Det vises også til forskrifter ved flere andre universiteter og høyskoler hvor krav til språk i
eksamensbesvarelser skal reguleres i emnebeskrivelsene og oppleves som vesentlig mer
fleksible.
Til diskusjon: Arbeidsgruppen ber Utdanningsutvalget vurdere følgende alternativer: 1) skal
det være et absolutt krav til besvarelser på engelsk i emner hvor det undervises på engelsk,
eller 2) skal vurderingen legges fakultetet og komme til uttrykk gjennom den enkelte
emnebeskrivelse?
Dersom man faller ned på alternativ 2, blir det videre en vurdering av hvorvidt studentene
skal kunne velge å besvare på norsk eller engelsk. Et slikt valg må i så fall gjøres tidlig av
studentene, slik at man ikke oppnevner sensorer som ikke behersker norsk.

Vedlegg:
Skriv her
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

17/01714-1
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche
Møtedato
01.06.2017

UTDANNINGSSEMINAR 2017 AVHOLDES 13.-14. SEPTEMBER I MOSJØEN INNSPILL TIL PROGRAM
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar innspill til detaljert program, slik det fram framkom i møtet.
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Sammendrag
Utdanningsseminaret er et årlig seminar for studieprogramansvarlige og ander som arbeider
med studiekvalitet ved Nord universitet. Seminaret arrangeres i Mosjøen, og første gang var
høsten 2016. Seminaret fokuserer på rollen som studieprogramansvarlig og tar opp
dagsaktuelle sentrale problemstillinger knyttet til studiekvalitet.

Saksframstilling
Bakgrunn
Utdanningsseminaret 2017 arrangeres 13.-14. september i Mosjøen. Tidspunkt for oppstart
og avslutning er tilpasset reise med tog fra/til nord og sør. Følgende er invitert til seminaret;
studieprogramansvarlige, medlemmer i sentralt Utdanningsutvalg og Internasjonalt utvalg
samt administrative ansatte som arbeider med akkreditering/reakkreditering av
studieprogram.
Seminaret vil inneholde følgende tema:
 Kvalitet i studieprogrammene – hva er kravene og hvordan gjør vi det?
 Sammenheng mellom læringsutbytte, undervisning, og vurdering. En evig
forbedringsspiral – hvordan kan det gjøres systematisk?
 Rollen som studieprogramansvarlig – rollen, arbeidsoppgavene og
studentmedvirkning
 Internasjonalisering i studieprogrammet – hvordan får vi det til?
Det er ønskelig at Utdanningsutvalgets medlemmer drøfter nærmere ønsker eller forslag til
mer detaljert program for det enkelte tema.
Invitasjon til deltakelse er sendt ut medio mai, og medio juni sendes ut mer detaljert
program.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/01173-29
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche

Saksgang

Møtedato
01.06.2017

JUSTERT HANDLINGSPLAN 2017 FOR UTDANNINGSUTVALGET - STATUS PR
JUNI
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg
Justert handlingsplan 2017 for Utdanningsutvalget
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Saksframstilling
Bakgrunn
Utdanningsutvalgets handlingsplan for 2016-2017 ble justert på møtet 7. april 2017. Planen
er vedlagt. Den blir gjennomgått på møtet og orientert om status.
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Handlingsplan for Utdanningsutvalget – 2017 (vedtatt 07.04.2017)

Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen)

-vedtatt UU 07.04.2017
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Prioritert område Bakgrunn
Kvalitetssikringssystem (KSS)

Fusjon til Nord universitet
NOKUT rapport og vedtak
08.12.2016 pkt 2: Tilsyn med Nord
universitets systematiske
kvalitetsarbeid i 2018
Meld. St. 16 (2016-2017): Kultur
for kvalitet i høyere utdanning
27.01.2017

Samordning og
konsolidering av
studieporteføljen

Fusjon til Nord universitet
Styresak 38/16
(møte 09.03.2016):
Prinsipper for arbeid med
studieportefølje 2017-2018 ved
Nord universitet
NOKUT rapport og vedtak
08.12.2016: Anbefaler Nord
universitet å vektlegge faglig
styrke, utvikling og konsolidering
av studiesteder og studieportefølje
Notat fra prorektor 07.03.2017 om
arbeid med studieportefølje 20182019

-vedtatt UU 07.04.2017

Tiltak

Tidsperiode
Ansvarlig
gjennomføring

Utdanningsutvalgets
rolle

1. Avklare og implementere
helhetlig kvalitetssystem

2017

2. Implementere
Kvalitetshåndboka

2017

Behandler forslag til
helhetlig kvalitetssystem,
og gir råd til styret for på
de deler av KSS som gjelder
utdanning.

3. Fokus på og følge opp
kvalitetsbrister gjennom
evalueringer og interne
revisjoner

Kontinuerlig

1. Følge opp samordning av
eksisterende studieportefølje
fra høst 2017
2. Fullføre samordning av
eksisterende studieportefølje
fra høst 2018 (gjelder for de
programmer som ikke er
samordnet fra høst 2017)
3. Konsolidering av eksisterende
studieportefølje

2017

2017 - 2018

2017 - 2018

Prorektor
utdanning og
studiedirektør
(for de deler av
KSS som gjelder
utdanning)

Utvalget har en viktig
overvåker- rolle i de deler
av KSS som gjelder
utdanning.
Dekan på
fakultetene i
samarbeid med
prorektor
utdanning

Utvalget har en viktig rolle i
å følge opp NOKUTs råd til
institusjonen.
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Prioritert område Bakgrunn
Reakkreditering
av eksisterende
studieprogram

Uttalt ønske fra
ledergruppen.
Etterspurt av NOKUT
ved besøk 31. mars 2016.
Inngår i nytt KSS for Nord
universitet.

-vedtatt UU 07.04.2017

Tiltak

Tidsperiode
Ansvarlig
gjennomføring

Utdanningsutvalgets
rolle

1. Reakkreditering av eksisterende
studieprogram, første runde (2017):
FBA: Bachelor i internasjonal markedsføring,

2017

Behandle reakkreditering
av utvalgte eksisterende
studieprogram og gi råd
overfor rektor.

Bachelor i husdyrfag, velferd og
produksjon (inkl. Årsstudium i husdyrfag)
HHN: Bachelor i økonomi og ledelse (inkl. år)
Bachelor i regnskap
FLU: Årsstudium i musikk
Bachelor – faglærerutdanning i musikk
FSH: Bachelor i farmasi (ferdig februar 2017)
Master i klinisk sykepleie
FSV: Bachelor i 3D art, animasjon og visuelle
effekter
Bachelor i film og TV produksjon
Bachelor i spill og opplevelsesteknologi

2. Reakkreditering av eksisterende
studieprogrammer, andre runde (2018):
foreslå aktuelle programmer
3. Avklare akkreditering av ph.d. emnene
som tilbys egne ph.d. studenter

Fakultetsnivået:
Dekan
Virksomhetsnivået:
Studiedirektør i
samarbeid med
saksbeh.team
for akkred. /
reakkreditering

Desember 2017

Som første
runde

Gi råd til rektor

2017

Prorektor
utdanning i
samarbeid med
prorektor
forskning

Gir råd til
Forskningsutvalget og
rektor
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Prioritert område Bakgrunn
Ledelse av
studieprogrammer

Meld. St. 16 (2016-2017):
Kultur for kvalitet i
høyere utdanning
27.01.2017
(side 24, 83 og 85)

Tiltak

Tidsperiode
Ansvarlig
gjennomføring

Utdanningsutvalgets
rolle

1. Definere rollen som
studieprogramansvarlig, herunder også
for programmer som går på flere
studiesteder samtidig
2. Gjennomføre årlig seminar for
studieprogramansvarlige

2017

Prorektor
utdanning i
samarbeid med
dekaner
September 2017 Prorektor
utdanning i
samarbeid med
studiedirektør
m/ stab

Sikre at avklaring av rolle
inngår i KSS

1. Gjennomføre en kartlegging av
eksisterende læringsutbyttebeskrivelser
(LUB) i alle studieprogrammer med start
høst 2017 (med alle tilhørende emner)
med sjekk av hvorvidt LUB er utarbeidet i
tråd med:

August –
september 2017

Studiedirektør
m/stab

Overvåke området og
påpeke studieprogrammer
og emner som har
forbedringspotensiale i
læringsutbyttebeskrivelsene

Årlig

Dekan

Ny Studietilsynsforskrift
fastsatt 07.02.2017

Sammenheng
læringsutbyttebeskrivelser –
undervisning –
vurdering

NOKUT evaluering av
læringsutbyttebeskrivelser 2015.
Ny Studietilsynsforskrift
fastsatt 07.02.2017

-vedtatt UU 07.04.2017



Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk,
herunder riktige overskrifter, riktig
nivå (syklus 1 og 2), riktige
deskriptorer, viser emnets /
programmets egenart mv
 Veileder for Nord universitet
2. Vurdere sammenhengen mellom LUB for
emnet og tilhørende undervisning og
vurdering, som del av det årlige
studieplanarbeidet

Bidra til fokus på
seminaret, og oppfordre til
deltakelse
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Prioritert område Bakgrunn
Internasjonalisering

Styresak 37/16
(møte 09.03.16):
Strategi og budsjett
2016; tiltak til
Virksomhetsmål 1.3;
Utdanning og forskning
ved NORD skal ha et
faglig relevant
internasjonalt fokus som
bidrar til økt kvalitet
Meld. St. 16 (2016-2017):
Kultur for kvalitet i
høyere utdanning
27.01.2017
(spesielt side 63-69)
Ny Studietilsynsforskrift
fastsatt 07.02.2017

Tiltak

Tidsperiode
Ansvarlig
gjennomføring

1. Definere studieprogrammets
2017
mobilitetsvindu, dvs. fastsette et bestemt
semester i studieplanen som spesielt
tilrettelegges for utveksling. I tillegg
inngå konkrete utvekslingsavtaler for
programmet, som anbefales studentene
(1-3 avtaler pr program).

Dekan i
samarbeid med
studieprogramansvarlig på
gradsprogram

2. Fortsette arbeidet med å utvikle
semesterpakker for innreisende
studenter ved Nord universitet

2017-2018

Dekan

3. Publisere studieprogram- og
emnebeskrivelser på engelsk

2017-2018

4. Utvikle og/eller undervise flere
engelskspråklige studieprogram og
emner

2017-2018

5. Arbeide for aktuelle internasjonale
akkrediteringer

2017-2018

-vedtatt UU 07.04.2017

Utdanningsutvalgets
rolle
Overvåke området.
Etterspørre rapport om
mobilitetsvindu på
gradsprogram og konkrete
avtaler for det enkelte
gradsprogram.

Overvåke området.
Etterspørre rapport om
semesterpakker på
fakultetene.

Dekan

Overvåke området.
Etterspørre rapport om
publisering på engelsk.

Dekan

Overvåke området.
Etterspørre rapport om
publisering på engelsk.

Dekan

Overvåke området og bistå
dersom aktuelt.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/01204-6
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche

Saksgang

Møtedato
01.06.2017

JUSTERT TIDSPLAN FOR REAKKREDITERING 2017
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Utdanningsutvalget behandlet på sitt møte 14. september 2016, sak 34/2016; «Internt tilsyn med
kvaliteten på Nord universitet sine studieprogrammer – retningslinjer for akkreditering av
eksisterende studieprogrammer». Utvalget gjorde slikt vedtak i saken:

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta framlagte retningslinjer for
reakkreditering av studieprogrammer for Nord universitet.
2. Utdanningsutvalget ber om å få forslag til plan med prioritert rekkefølge på minst to
eksisterende studieprogram som skal reakkrediteres. Fristen er til utvalgets
desembermøtet.
Det er besluttet at rutiner for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer skal inngå i
universitetets kvalitetssikringssystem, jamfør styrets godkjenning av Kvalitetshåndbok for
utdanningsvirksomheten ved Nord universitet (sak 121/2016 på møte 16. desember).
Rektor vedtok 29. desember 2016 følgende retningslinjer for reakkreditering av eksisterende
studieprogrammer ved Nord universitet;
1. Alle studieprogram over 30 studiepoeng skal reakkrediteres innenfor en syv års syklus.
2. Dekan ved det enkelte fakultet har ansvar for å utarbeide en syvårsplan for
reakkreditering av fakultetets studieprogram. Fakultetsplanene godkjennes av rektor
etter behandling i det sentrale Utdanningsutvalget.
3. Planene for reakkreditering kan endres av dekan og rektor etter behov, etter ny
behandling i Utdanningsutvalget.
4. Studieprogram kan prioriteres for reakkreditering uavhengig av vedtatt plan, hvis det
framkommer indikasjoner på at en reakkreditering er nødvending. Dette besluttes av
rektor i samråd med dekan ved fakultetet som er ansvarlig for det aktuelle
studieprogrammet, etter behandling i Utdanningsutvalget.
5. Reakkreditering gis med utgangspunkt i de samme kriteriene som akkreditering av nye
studieprogram: Kunnskapsdepartementets og NOKUTs til enhver tid gjeldende
bestemmelser for akkreditering av studieprogram (første, andre og tredje syklus).
6. Hvis et eksisterende studieprogram ikke oppfyller kriteriene for akkreditering, skal rektor
gi det ansvarlige fakultet ved dekan inntil ett års frist til å rette opp manglene knyttet til
studieprogrammet. Unntaksvis kan rektor i særskilte tilfeller gi lenger frist.
7. Hvis et studieprogram etter fristen ikke kan oppfylle kriteriene for akkreditering, skal
rektor, enten a) stanse opptak til studieprogrammet til kriteriene er oppfylt, eller b) legge
fram sak for universitetsstyret om nedlegging av studieprogrammet.
Utdanningsutvalget behandlet på sitt møte 14. desember 2016 (sak 72/2016) etter innspill fra
fakultetene forslag til studieprogrammer for reakkreditering i 2017. Rektor sluttet seg til forslag og
gjorde følgende vedtak (rektorvedtak 29. desember 2016) plan for reakkreditering av eksisterende
studieprogrammer i 2017;
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Prorektor for utdanning og studiesjefen sendte ut informasjon om arbeidet 20. mars samt tidsplan. I
den opprinnelige tidsplanen ble fakultetet gitt tid til medio juni med eget reakkrediteringsarbeid.
I et «normalår» er det ønskelig at reakkrediteringsarbeidet skal foregå i vårsemesteret, med oppstart
hos fakultetene i januar måned, og avslutning med rektors godkjenning tidlig i juni. 2017 er definitivt
ikke et «normalår»; ny organisering med nye fakultetet begynte å virke fra 1. januar, ny
Studietilsynsforskrift ble vedtatt 7. februar, og NOKUT kommer med veiledning til denne først 29.
mai. Sistnevnte bidrar til at en pr i dag ikke har full oversikt over alle krav til dokumentasjon og
detaljeringsnivå.
Prorektor har derfor besluttet at den opprinnelige tidsplanen må endres. Fakultetene får mer tid til
sitt reakkrediteringsarbeid; 15. september er ny frist for oversendelse av reakkrediteringssøknad og
tilhørende dokumentasjon jamfør nedenfor.
Justert tidsplan for reakkrediteringsarbeidet i 2017
Begynnelsen av april –
Gjennomgang av ny Studietilsynsforskrift.
mai
Avklaring av dokumentasjonskrav etter ny Studietilsynsforskrift.
Avstemming av detaljeringsnivå og felles maler for dokumentasjon som
fakultetene må framlegge.
Juni – 15. september
Utarbeidelse av dokumentasjon og saksbehandling av reakkreditering
på fakultetet.
Behandling i lokalt Utdanningsutvalg.
16. september –
Saksbehandling til sentralt Utdanningsutvalg.
oktober
Oktober
Behandling i sentralt Utdanningsutvalg.
Saksbehandling til rektor.
Rektors endelige godkjenning.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

15/05317-23
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
01.06.2017

JUSTERT FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED NORD UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar utkast til justert forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
til orientering.

Vedlegg:
Utkast til justert forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
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Hjemmel: Fastsatt av styret ved Nord universitet 6. januar 2016 med hjemmel i lov 1. april
2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3, § 3-4, § 3-5,
§ 3-6, § 3-7, § 3-8, § 3-9, § 3-10, § 3-11, § 4-2, § 4-5, § 4-7, § 4-8, § 5-3 og § 9-1

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1-1.Virkeområde
1. Forskriften gjelder for grader, studier og emner ved Nord universitet. Forskriften skal
sikre en forsvarlig gjennomføring av studiene ved universitetet, og regulerer studentens
rettigheter og plikter.
2. For studier hvor det er fastsatt nasjonale rammeplaner eller andre lignende nasjonale
regelverk med bestemmelser i strid med bestemmelsene i denne forskriften, gjelder
rammeplanens bestemmelser.
3. Forskriften gjelder så langt den passer også for eksamener i opplæringsdelen av
doktorgradsprogrammene.
4. Denne forskrift gjelder også for personer som avlegger eksamen etter lov om universiteter
og høyskoler § 3-10 uten å være tatt opp som student (privatister).

§ 1-2.Definisjoner
1. Rammeplan
Plan som fastsetter nasjonale rammer for et studieprogram.
2. Studieprogram
En gitt samling av emner studenter kan tas opp til og få studierett på. Et studieprogram
kjennetegnes ved at det ikke er nødvendig å søke opptak på nytt for å ta nye emner
innenfor studieprogrammet.
3. Studieplan
Plan som blant annet beskriver opptakskrav, innhold, emner og læringsutbytte i et
studieprogram. I studieplanen skal det fremgå eventuelle krav til selvstendig arbeid,
hvilke emner som er obligatoriske, valgfrie og valgbare. I rammeplaner omtales
studieplan også som programplan eller fagplan.
4. Emnebeskrivelse
En beskrivelse av innhold, omfang, læringsutbytte, pensum, vurderingsordning og
eventuell vektingsreduksjon i et emne.
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5. Emne
Studiepoenggivende enhet med egen avsluttende vurdering. Fullført emne skal gis eget
karakteruttrykk.
6. Emnegruppe
Samling av emner fra ett fagområde som i en studieplan er definert til å utgjøre en
samlet faglig enhet og som gis en felles betegnelse.
7. Studiepoeng
Mål på omfang og arbeidsmengde for et studieprogram eller emne. Ett års fulltids
studier er normert til 60 studiepoeng med arbeidsbelastning tilsvarende 1600 15001800 timer.
8. Utdanningsplan
Utdanningsplanen er en gjensidig forpliktende avtale mellom universitetet og
studenten for gjennomføring av et studieprogram av minimum 60 studiepoengs
omfang. Utdanningsplanen bygger på studieprogrammets studieplan, og skal vise
hvilke emner studenten skal gjennomføre til enhver tid.
9. Student
Person som gjennom opptak etter lov om universitetet og høyskoler § 3-6 og § 3-7 er
tatt opp til studieprogram eller enkeltemner ved universitetet.
10. Privatist
Person som etter lov om universitetet og høyskoler § 3-10 er gitt adgang til å fremstille
seg til eksamen uten å være tatt opp som student.
11. Kandidat
Person som fremstiller seg til vurdering, herunder både studenter og privatister.
12. Vurdering
Betegnelse på alle typer bedømmelse av kandidatens kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetanse. Alle vurderinger som fremgår av emnebeskrivelsen må være
godkjent/bestått for å få endelig karakter og tellende studiepoeng.
13. Eksamen
Vurderingsform som omfatter alle typer prøving som gir grunnlag for fastsettelse av
selvstendig karakter for et emne, enten ved at resultatet skal inngå på
vitnemål/karakterutskrift eller innregnes i en samlet karakter på
vitnemål/karakterutskrift.
14. Vitnemål
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Dokument som bekrefter fullført grad eller yrkesutdanning.
15. Diploma Supplement
Engelsk vitnemålstillegg som utstedes sammen med vitnemålet. Her fremkommer
informasjon om landets utdanningssystem og studentens utdanning. Diploma
Supplement er kun gyldig sammen med vitnemålet.
16. Karakterutskrift
Oversikt over oppnådde resultater som ikke fører, eller har ført, frem til grad eller
yrkesutdanning.

Endring § 1-2, syvende ledd:
Arbeidsgruppen foreslår å tilpasse bestemmelsen i henhold til Studietilsynsforskriften
§ 2-2, tredje ledd. Her er det tatt inn en ny bestemmelse hvor det fremgår at ett års
fulltids studier er normert til 60 studiepoeng med arbeidsbelastning tilsvarende 15001800 timer. Forskriften har tidligere lagt til grunn en arbeidsbelastning på 1600 timer.
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Kapittel 2. Grader og yrkesutdanninger

§ 2-1.Grader og yrkesutdanninger
1. Nord universitet kan tildele grader og yrkesutdanninger i samsvar med forskrift om grader
og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler.
2. Nord universitet kan også tilby studier med annet omfang, blant annet videreutdanninger
og påbyggingsstudier som bygger på avsluttet toårig, treårig eller fireårig grunnutdanning.

§ 2-2.Krav til graden høgskolekandidat
1. Graden høgskolekandidat oppnås ved fullført toårig utdanning på 120 studiepoeng med
egen studieplan som er godkjent av rektor.
§ 2-3.Krav til graden bachelor
1. Graden bachelor oppnås ved fullført utdanning på minimum 180 studiepoeng. Grunnlaget
for graden skal omfatte ett av følgende:
a. Studieprogram på minimum 180 studiepoeng, som i henhold til nasjonal
rammeplan eller vedtak av styret gir bachelorgrad, eller
b. Integrert utdanning eller annet studieprogram på minimum 120 studiepoeng
kombinert med påbygging eller fordypning innenfor samme eller tilgrensende
fagområde av minimum 60 studiepoeng, eller
c. Selvvalgt studium på minimum 180 studiepoeng med faglig fordypning på
minimum 90 studiepoeng. Fordypningsenheten deles inn i 60+30 studiepoeng hvor
de 30 studiepoengene er emner som bygger på de emnene som utgjør de første 60
studiepoengene. Fordypningen må inneholde et selvstendig skriftlig eller
kunstnerisk arbeid av minimum 10 studiepoengs omfang. Fordypningen må
kombineres med emner/emnegrupper i tilgrensende fagområder av minimum 30
studiepoengs omfang. Maksimalt 120 studiepoeng kan overlappe med
obligatoriske emner fra et ordinært studieprogram. Examen philosophicum og
examen facultatum kan inngå i graden.
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2. For bachelorgrad etter første ledd bokstav a, angis graden som «Bachelor i <tittel på
studieprogram>» på vitnemål. Bachelorgrader etter første ledd bokstav b og c angis
graden «Selvvalgt bachelor» uten faglig tilleggsbenevnelse.

Generelt:
Bestemmelsen i § 2-3, første ledd, bokstav c har oppstilt et krav om et selvstendig
arbeid på minimum 10 studiepoeng i fordypningen i en selvvalgt bachelorgrad.
Arbeidsgruppen har mottatt innspill på å fjerne dette kravet. Det begrunnes blant
annet med at det ikke finnes nasjonale forskrifter (som ved mastergrader), samt at det
muligens finnes ordinære bachelorgrader hvor ikke et slikt krav er tatt inn.
Det særegne med selvvalgte bachelorer er imidlertid at disse ikke har vært gjennom
kvalitetskontroll i tråd med universitetets kvalitetssikringssystem, men at de oppstår
etter søknad og konkret individuell vurdering først når emnene er bestått. Hvor man i
en ordinær grad kan foreta en helhetlig vurdering i emnesammensetning i forkant for
å nå et gitt sett med læringsutbyttebeskrivelser på programnivå, må kravene for en
selvvalgt bachelorgrad legge seg mer opp mot de generelle kravene i
kvalifikasjonsrammeverket, slik at man i større grad er avhengig av faste holdepunkter
ved individuelle vurderinger. Flere av læringsutbyttepunktene i
kvalifikasjonsrammeverket viser til egenskaper kandidatene får gjennom prøving som
tilsvarer selvstendige arbeid.

Arbeidsgruppen foreslår derfor å opprettholde ordlyden slik den står.»

§ 2-4.Krav til graden master

1. Krav til innhold og omfang i mastergrad fremgår av forskrift om krav til mastergrad gitt
av departementet.
§ 2-5.Krav til yrkesutdanning
1. Yrkesutdanning oppnås ved fullført 4-årig grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn eller
5.–10. trinn (240 studiepoeng)
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Kapittel 3. Organisering av studier og studiekvalitet
§ 3-1.Studieåret
1. Undervisningsterminer fastsettes av styret og framkommer i studiekalenderen. I
studiekalenderen framkommer også viktige frister studentene skal forholde seg til.
2. Studiekalenderen angir hovedeksamensperiode.
§ 3-2.Studieportefølje
1. Styret gjør årlig vedtak om hvilke studier som skal inngå i universitetets samlede
studieportefølje.
2. Styret vedtar etablering og nedlegging av studier av mer enn 30 studiepoengs omfang.
3. Dekan vedtar etablering og nedlegging av studier til og med 30 studiepoeng omfang.
4. Etablering, nedlegging og utlysning av studier skal følge universitetets årshjul. Rektor kan
vedta egne retningslinjer for eksternfinansierte studier.
5. Alle studier må tilfredsstille gjeldende krav for akkreditering av studier fastsatt av
NOKUT.

Kommentar § 3-2, tredje ledd:
Arbeidsgruppen foreslår at kompetansen til å etablere og nedlegge studier til og med
30 studiepoeng fortsatt skal ligge hos dekan. Dette av hensynet til effektivitet og
ressurs både hos fakultet og styre. Det presiseres samtidig at styret skal forelegges
universitetets samlede studieportefølje (inkludert studier til og med 30 studiepoeng) i
henhold til vedtatt årshjul. Herunder ligger en tolkning av at myndighet til lyse
ut/trekke studier (uavhengig av studiets størrelse) ligger hos rektor som vedtar dette
etter fullmakt fra styret. Arbeidsgruppen ber om at styret tar stilling til om denne
bestemmelsen er i tråd med styrets ønsker og intensjoner når det gjelder oversikt og
myndighet knyttet til etablering, utlysning og nedlegging av studier – og da særskilt
myndighet til å lyse ut/trekke mindre studier.
Rektor kan vedta andre regler for eksternfinansierte studier, eksempelvis for
oppdragsstudier som avtales utenfor ordinære frister.

§ 3-3.Studieplaner
1. Rektor fastsetter studieplan for alle studier som tilbys ved Nord universitet.
2. For studier til og med 30 studiepoeng eller for studieprogram som er regulert av nasjonale
rammeplaner kan studieplan fastsettes av dekan ved det enkelte fakultet.
3. Dersom studieprogram tilbys i samarbeid mellom to eller flere fakulteter, fastsetter rektor
hvilket fakultet som har det faglige og administrative ansvaret.
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4. Studieplanen skal normalt sikre at minimum 50 % av vurderingsordningene i et
studieprogram utgjøres av individuell prøving.
§ 3-4.Endringer i studieplan
1. Dekan kan godkjenne endringer i godkjente studieplaner. Slike endringer skal ikke tre i
kraft før nytt studieår. For årsstudier eller andre kortere studier kan endringer etter denne
bestemmelsen likevel ikke tre i kraft før for neste kull.
2. Dersom det er tvingende nødvendig kan dekan likevel godkjenne endringer i studieplanen
underveis i studieåret. Slike endringer skal kunngjøres så tidlig som mulig, og studentene
skal gis anledning til å uttale seg.
3. Studenter som berøres av endringer i studieplan skal sikres rimelige overgangsordninger.

Endring § 3-4, første ledd, andre punktum:
Arbeidsgruppen foreslår å legge inn en begrensning på muligheten til å gjøre endringer
i studieplanen for studenter på årsstudier eller andre kortere studier. Dette vil også
gjelde for slike studier dersom de går på deltid utover et normalt studieår (akademisk
år). Studenter på slike studier vil være særlig utsatt for endringer i planen, noe som i
ytterste konsekvens kan medføre at formålet med utdanningen vil kunne bortfalle.
Det fremheves at fakultetene har anledning til å endre studieplanene også for slike
studier underveis dersom vilkårene i § 3-4, andre ledd er oppfylt. Uansett om endring
gjøres etter første eller andre ledd, skal studentene sikres rimelige
overgangsordninger, jf. tredje ledd.

§ 3-5.Språk
1. Språk ved undervisning og vurdering er norsk med mindre annet er fastsatt i studieplan og
emnebeskrivelser.
§ 3-6.Tilrettelegging av studiesituasjonen
1. Søknader om tilrettelegging av studiesituasjonen for enkeltstudenter behandles i tråd med
lov om universitetet og høyskoler § 4-3, femte ledd og lov om forbud mot diskriminering
på grunn av nedsatt funksjonsevne § 17.
2. Studenten er selv ansvarlig for å søke om, og dokumentere sitt behov for, tilrettelegging
av studiesituasjonen.
3. Det kan ikke innvilges tilrettelegging som kan medføre en reduksjon av de faglige kravene
som stilles til det enkelte emne/studium.
§ 3-7.Utdanningsplan
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1. Utdanningsplanen skal vise studentens planlagte studieprogresjon.
2. I utdanningsplaner som inneholder et selvstendig skriftlig eller kunstnerisk studentarbeid
på 30 studiepoeng eller mer, skal det inngås særskilt veiledningsavtale om det
selvstendige arbeidet.
3. Studenten skal kontrollere og fullføre semesterregistrering hvert semester.
4. Dersom studenten blir vesentlig forsinket i sine studier i forhold til utdanningsplanen, kan
det enkelte fakultet pålegge endring av utdanningsplanen. I vurderingen av om en student
er vesentlig forsinket tas progresjonskrav i forskriften § 6-2, i betraktning. Studenten skal
bidra til å utarbeide ny utdanningsplan. Ved etterfølgende endring av utdanningsplanen
bør krav til høyere progresjon pr studieår enn normert, unngås.
5. Dersom det ikke foreligger særlige grunner, bør utdanningsplaner med lavere progresjon
enn 50 % av normert tid unngås.
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Kapittel 4. Opptak

§ 4-1.Opptakskrav
1. Studentopptak til universitetets studieprogram skal gjøres i henhold til lov om
universitetet og høyskoler § 3-6 og 3-7 med tilhørende forskrifter.
2. Opptakskrav for det enkelte studium, utover generell studiekompetanse, skal fremgå av
studieplanen. For studier hvor opptak ikke er regulert gjennom forskrift om opptak til
høyere utdanning, skal også rangeringsregler og eventuelle kvoteregler fremgå av
studieplanen.
3. Søkere som er over 25 år, og som ikke har generell studiekompetanse, kan tas opp på
grunnlag av realkompetanse til studier hvor det ikke bestemt absolutte karakterkrav.
4. Søkere med utenlandsk utdanning som opptaksgrunnlag blir vurdert etter gjeldende
nasjonale kriterier og retningslinjer gitt av blant annet Samordna opptak og NOKUT.
Søkere med slik bakgrunn må også tilfredsstille krav til språkkunnskaper i henhold til
forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-3.
§ 4-2.Lokalt opptak
1. For studier hvor opptak ikke er regulert av forskrift om opptak til høyere utdanning, kan
søknad sendes til universitetet innenfor de frister som fremgår av universitetets
hjemmesider. Rektor skal vedta retningslinjer for lokalt opptak og vurdering av
realkompetanse som opptaksgrunnlag.
2. Studenter som søker overgang fra tilsvarende studium ved annen institusjon, kan søke
direkte til aktuelt fakultet. Søknadsfrist for slikt opptak fremgår av studiekalender.
3. For bidrags- og oppdragsfinansierte studier kan det avtales egne regler for opptak og
opptaksprosedyre.
§ 4-3.Ettersending av dokumentasjon
1. Søkeren selv er ansvarlig for å sende inn nødvendig dokumentasjon.
2. For søkere som fullfører utdanning som inngår i opptaksgrunnlaget samme år, er
ettersendingsfristen 1. juli for opptak til høstsemesteret. For alle andre søkere er
ettersendingsfristen én uke fra søknadsfristen, dersom ikke annet er opplyst.
§ 4-4.Rangeringsregelverk
1. Dersom det ikke fremgår eget rangeringsregelverk av studieplanen, beregnes
konkurransepoeng ut fra karakternivået i opptaksgrunnlaget i henhold til retningslinjer
vedtatt av rektor, og rangeres ut fra denne beregningen.
2. Ved poenglikhet mellom søkere foretas loddtrekning.
3. Søkere som ikke kan poengberegnes rangeres etter en konkret, individuell vurdering.
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§ 4-5.Avlysning
1. Dersom lavt søkertall eller andre tvingende grunner gjør det nødvendig, kan rektor
beslutte å ikke sette i gang et studium/emne.
2. Vedtak om avlysning må foreligge før tilbud om studieplass blir gitt. For bidrags- og
oppdragsfinansierte studier kan dekan vedta avlysning også etter at tilbud om studieplass
er gitt, dersom tvingende grunner gjør det nødvendig.

Endring § 4-5, andre ledd:
Arbeidsgruppen foreslår å legge kompetansen for avlysning av bidrags- og
oppdragsfinansierte studier til dekan, i stedet for hos rektor slik det er i nåværende
forskrift. Endringen er i samsvar med øvrige bestemmelser for delegasjon i forskriften
og vurderes å være mest hensiktsmessig ut fra effektivitet- og ressurshensyn.

§ 4-6.Reservert studieplass
1. Søknad om reservert studieplass kan innvilges dersom det har oppstått uforutsette og
tungtveiende forhold som gjør at søkeren ikke kan benytte studieplassen. Slike grunner
kan være fødsel, adopsjon, innkalling til førstegangstjeneste eller andre tungtveiende
grunner.
2. Søknaden må fremsettes senest tre uker etter at søkeren mottok tilbud om studieplass.
Søknad om reservasjon sendes til universitetet.
3. Studieplassen kan reserveres inntil 1 år.
4. En student som er innvilget reservert studieplass, er garantert å få studieplass på det
aktuelle studiet ved neste ordinære opptak. Det forutsettes at studietilbudet fremdeles
eksisterer og at studenten søker på studiet innen neste ordinære søknadsfrist.

Endring § 4-6, første ledd:
Ordlyden endres fra «og lignende» til «eller andre tungtveiende grunner» slik at den er
i samsvar med regelverket hos Samordna opptak. Andre tungtveiende grunner kan for
eksempel være langvarig akutt sykdom.
Generelt:
Arbeidsgruppen har vurdert om det er hensiktsmessig å ta inn regelverk for
konvertering av tallkarakterer til bokstavkarakterer i forskriften, men har funnet at
dette bedre kan plasseres i en egen samlet retningslinje for opptak (sammen med
regelverk knyttet til lokalt opptak, vurdering av realkompetanse i opptaksgrunnlaget
og beregning av konkurransepoeng ut fra karakternivået i opptaksgrunnlaget).
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Kapittel 5. Godskriving av annen utdanning og fritak fra eksamen

§ 5-1.Godskriving og faglig godkjenning
1. Søknader om godskriving av studiepoeng og faglig godkjenning behandles i tråd med
bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler § 3-5. Tilsvarende gjelder også for
emner avlagt ved egen institusjon.
2. Vilkåret i lov om universiteter og høyskoler § 3-5, 1. ledd er oppfylt når
godskrivingsgrunnlaget tilsvarer ett eller flere emner i innhold, omfang og dybde.
3. Godskriving og faglig godkjenning etter denne bestemmelsen kan kun foretas i den
utstrekning som følger av forskrift om godskriving av høyere utdanning.
4. Det skal ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold i samme grad.
5. Det gis normalt ikke godskriving eller fritak for deler av emner.
6. Overlapping i faglig innhold gir reduksjon i studiepoeng, og skal fremgå av
karakterutskrift eller vitnemål. Studiepoengreduksjon foretas i det emne som gir det
gunstigste resultat for studenten.
7. Godskriving av studiepoeng og faglig godkjenning etter disse bestemmelsene skal fremgå
av vitnemål.
8. Studenter som skal ta deler av sin utdanning ved annen institusjon bør søke om
forhåndsgodkjenning.
9. Rektor kan vedta retningslinjer for behandlingen av søknader om godskriving og faglig
godkjenning, herunder retningslinjer for vurdering av realkompetanse.

Endring § 5-1, andre ledd:
Arbeidsgruppen foreslår å fjerne bestemmelsen i § 5-1, andre ledd. Dette med
henvisning til avklaring fra Kunnskapsdepartementet knyttet til tolkning av
godskrivningsreglene i universitet- og høgskoleloven § 3-5. Der presiseres at omfang
alene ikke kan legges til grunn for avgjørelse av godskriving av emne/studiepoeng.
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Kapittel 6. Studierett og permisjon
§ 6-1.Studierett
1. Den som har akseptert tilbud om studieplass ved universitetet har studierett til
vedkommende studium.
2. For å beholde sin studierett må studenten hvert semester og innen fastsatte frister;
a. Betale semesteravgift,
b. Betale kopinoravgift,
c. Betale avgift til læremidler og materialkostnader tilknyttet undervisningen
hvor dette følger av studieplan og emnebeskrivelser,
d. Betale egenbetaling/studieavgift hvor dette fremgår av
studieplan/emnebeskrivelser, og
e. Fullføre semesterregistrering.
3. Studierett innebærer blant annet rett til deltakelse i all organisert undervisning, veiledning,
øvelser, oppgaveløsning, feltarbeid, laboratoriekurs, praksisstudier med videre, i tillegg til
eksamener og annen vurdering som følger av studieplanen. Se likevel bestemmelser om
frister og andre vilkår for å fremstille seg til vurdering og eksamen i forskriftens kapittel
7.
4. Studieretten gjelder som utgangspunkt for den normerte tid som følger av studieplanen.

Generelt:
Arbeidsgruppen har vurdert om man kan gjøre endringer i § 6-1, andre ledd, bokstav a
og b. Innspillet har vært å fjerne bokstav b (kopinoravgift) i og med at denne inngår i
semesteravgiften. I semesteravgift inngår imidlertid både kopinoravgift og SAIH-avgift,
der sistnevnte er en frivillig utgift. Manglende betaling av kopinoravgiften vil imidlertid
kunne føre til tap av studierett. Av den grunn mener arbeidsgruppen at det er
hensiktsmessig å beholde bokstav b for å synliggjøre forskjellen mellom disse.

§ 6-2.Normert tid og utvidet studierett
1. Normert tid for studiet skal fremgå av studieplanen.
2. En student som er innvilget permisjon får sin studierett forlenget tilsvarende permisjonens
lengde.
3. Hvor studenten av andre årsaker enn innvilget permisjon er forsinket i sine studier, kan
studieretten etter søknad utvides i inntil to år.
4. For studenter som ikke er i permisjon, stilles følgende minstekrav til progresjon (for
deltidsstudier gjelder kravet forholdsmessig);
Bestått 30 studiepoeng etter ett år i et ett- eller flerårig studieprogram
Bestått 60 studiepoeng etter to år i et ett- eller flerårig studieprogram
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Bestått 90 studiepoeng etter tre år i et flerårig studieprogram
Bestått 120 studiepoeng etter fire år i et flerårig studieprogram
Bestått 150 studiepoeng etter fem år i et flerårig studieprogram
Bestått 180 studiepoeng etter seks år i et flerårig studieprogram
5. Det enkelte fakultet kan selv, med bakgrunn i faglige vurderinger, innføre strengere krav
til studieprogresjon enn nevnt i tredje ledd. Slike progresjonskrav skal følge av den
enkelte studieplan.
6. For studier av mindre enn 60 studiepoengs omfang beholder studenten studieretten i ett
semester utover normert tid under forutsetning av at det er avlagt eksamen i normert
studietid.

Endring § 6-2, tredje og fjerde ledd:
Arbeidsgruppen foreslår etter innspill å endre ordlyden i bestemmelsene for å øke
forståelsen av hvordan forskriften skal tolkes og for å bedre synliggjøre
sammenhengen mellom utvidet studierett og krav til studieprogresjon. Bestemmelsen
om progresjon kommer også inn i forhold til tvungen endring av utdanningsplan, jf. §
3-7, fjerde ledd og tap av studierett jf. § 6-4 første ledd, bokstav d.
Kommentar:
Når det i fjerde ledd er tatt inn ordlyden; «For studenter som ikke er i permisjon, stilles
følgende minstekrav til progresjon (for deltidsstudier gjelder kravet forholdsmessig)» skal dette forstås slik at studenter som tidligere har hatt permisjon er omfattet av
progresjonskravet. Vi kan imidlertid ikke kreve progresjon i den tiden studenten er i en
innvilget permisjon.

§ 6-3.Opphør av studierett
1. Studieretten opphører når studieprogrammet er fullført. Tilsvarende gjelder når:
a. Studenten selv sier fra seg studieplassen, eller
b. Studenten har overskredet studiets normerte tid uten å fullføre.

§ 6-4.Tap av studierett
1. Studenten kan miste sin studierett dersom:
a. Studenten ikke overholder sine plikter etter § 6-1,
b. Studenten har benyttet maksimalt antall forsøk til vurdering i emne som etter
studieplanen er obligatorisk (for praksis og masteroppgaver gjelder henholdsvis §
7-5, sjette ledd og § 7-8, andre ledd),
c. Studenten ikke har avlagt studiepoeng tilknyttet studieprogrammet de siste to
semestrene,
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d. Studenten ikke oppfyller de krav til progresjon i studiet som følger av forskriften §
6-2, eller særskilte faglige progresjonskrav som følger av studieplanen eller
nasjonale rammeplaner, eller
e. Studenten etter forespørsel ikke legger frem originaldokumentasjon brukt i
opptaket eller som grunnlag for godskriving av ekstern utdanning.

§ 6-5.Permisjoner
1. For studenter på studieprogram av minimum 120 90 studiepoengs omfang kan det
innvilges permisjon i inntil ett studieår én gang i løpet av studiet uten å oppgi grunn.
2. For øvrig kan det innvilges permisjon for kortere eller lengre perioder hvor særskilte
behov er dokumentert. Særskilte behov kan blant annet være egen sykdom, tvungen
verneplikt eller andre tvingende velferdsgrunner.
3. Permisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon behandles etter bestemmelsene i
universitet og høyskoleloven § 4-5.
4. Det gis normalt ikke permisjon for studenter som er tatt opp på studieprogram av mindre
enn 60 studiepoengs omfang.
5. Permisjon innvilges normalt ikke før studenten har bestått minst 30 studiepoeng ved det
aktuelle studiet.
6. Permisjon etter første og andre ledd kan ikke innvilges dersom studentens totale studietid
overskrider det dobbelte av normert tid.
7. Dersom ikke annet følger av permisjonsgrunnlaget, kan en student ikke fremstille seg til
eksamen i permisjonsperioden, annet enn til ny eksamen i tilknytning til ordinær eksamen
forut for permisjon.
8. Studenter som er innvilget permisjon, skal gis anledning til å gjenoppta sine studier på
tilsvarende nivå som før permisjonen, forutsatt at studiet fortsatt eksisterer. Ved
gjenopptagelse av studiene skal det utarbeides en individuell utdanningsplan som normalt
skal være tilpasset gjeldende studieplan for det kullet studenten skal følge etter permisjon.

Endring § 6-5, første ledd:
Arbeidsgruppen foreslår etter innspill å endre bestemmelsen, slik at også studenter på
andre større studieprogram, eksempelvis erfaringsbaserte masterprogram – kan få
innvilget ubegrunnet permisjon.
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Kapittel 7. Vurdering
§ 7-1.Vurderingsordninger
1. Rektor fastsetter og definerer hvilke vurderingsordninger som skal benyttes ved
universitetet.
2. Vurderingsordningene skal fremgå av emnebeskrivelsene.
3. Obligatorisk deltagelse i undervisningen kan kun kreves når det er faglig begrunnet og
egnet til å bidra til å nå læringsutbytte.

§ 7-2.Ordinær eksamen
1. Ordinær eksamen holdes normalt i det semesteret undervisningen i emnet avsluttes.

§ 7-3.Ny eksamen (kontinuasjonseksamen) og utsatt eksamen
1. Det arrangeres ny eksamen (kontinuasjonseksamen) for studenter som ikke har bestått
siste ordinære eksamen, eller har fått registrert gyldig fravær ved siste ordinære eksamen.
2. Studenter som avbrøt ordinær eksamen vil ha adgang til ny eksamen dersom dette
arrangeres. Studenter som ikke møtte/ikke leverte til ordinær eksamen, eller ønsker å
gjenta en allerede bestått eksamen, henvises til neste ordinære eksamen i emnet.
3. Ny eksamen arrangeres normalt i påfølgende semester. Det arrangeres normalt kun én ny
eksamen i perioden mellom to ordinære eksamener.
4. Dersom det i studieplanen er krav om at et spesifikt emne/eksamen er bestått for videre
studieprogresjon, vil ny eksamen arrangeres før, eller i forbindelse med oppstart av,
påfølgende semester.
5. Utsatt eksamen kan tilbys studenter med fravær som skyldes forhold som reguleres av lov
om universitetet og høyskoler § 4-5 ved ordinær eksamen, dersom det foreligger særlige
grunner for å sette opp slik eksamen før ny eksamen etter første ledd. Rektor kan i egne
retningslinjer vedta at andre spesifikke grupper studenter kan gis tilbud om utsatt
eksamen. Dekan avgjør om det skal arrangeres utsatt eksamen i det enkelte emne.
6. Ved ny og utsatt eksamen gjelder normalt samme pensumlitteratur og vurderingsform som
ved siste ordinære eksamen.
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7. Studenter som ikke har bestått, avbrutt eller har gyldig fravær fra praksis, må som
hovedregel fremstille seg til ny praksis ved neste ordinære gjennomføring.
Praksisperiodene skal fremgå av den enkelte studieplan.

Endring
Endring §§ 7-3,
7-3, første
første ledd:
ledd:
Arbeidsgruppen
i bestemmelsen,
slik at arrangeres
det presiseres
Arbeidsgruppen foreslår
foreslår åå endre
ta inn ordlyden
en presisering
av at ny eksamen
for at ny
eksamen
for bestått
studenter
som
har bestått/hatt
gyldig
fra siste
studenterarrangeres
som ikke har
eller
fåttikke
registrert
gyldig fravær
vedfravær
siste ordinære
ordinære
eksamen.eksamen, og ikke studenter som har strøket i/hatt gyldig fravær fra eksamen
i tidligere år.
Generelt:
Arbeidsgruppen har fått en del innspill knyttet til § 7-3 andre ledd, og at alle studenter
bør kunne ha adgang til ny eksamen, også dersom man har en bestått karakter i emnet
fra før. Dette er et moment som i særlig grad opptar studentene, og som oppleves
som belastende for studentenes studiegjennomføring og eksamensplanlegging.
Dette spørsmålet ble grundig vurdert da forskriften ble laget, og er en bestemmelse
som har innvirkninger på blant annet universitetets ressurser og økonomi knyttet til
planlegging av eksamener. Arbeidsgruppen har ikke vurdert en slik endring med den
begrunnelse at den anses å ligge utenfor mandatet for en mindre justering av
forskriften. Det bemerkes likevel at universitetet bør ta med seg innspillene videre til
en eventuell større og mer omfattende revisjon av forskriften.

§ 7-4.Ekstraordinær eksamen
1. Ekstraordinær eksamen kan ved behov arrangeres når et emne opphører eller når det er
mer enn ett år mellom emnet skulle gått ordinært. Slik eksamen arrangeres normalt innen
ett år etter siste ordinære eksamen i emnet. Dersom slik eksamen arrangeres gjelder
samme regler for oppmelding som til ordinær eksamen. Dekan ved det enkelte
fakultet/avdeling avgjør om og når slik eksamen eventuelt arrangeres.

Endring § 7-4 første ledd, første punktum.
Arbeidsgruppen foreslår å legge til en setning for å presisere at ekstraordinær
eksamen også kan arrangeres der ulike årsaker gjør at det går lang tid mellom hver
gang ordinær eksamen avvikles i emnet.
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§ 7-5.Vilkår for å framstille seg til vurdering
1. Studenter har adgang til vurdering i samsvar med studieplan for det aktuelle studiet eller
individuell utdanningsplan, se § 7-7 for oppmelding til vurdering.
2. Studenter som ønsker å ta eksamen i emner som ikke inngår i deres utdanningsplan, kan
melde seg til oppsatte eksamener dersom de fyller alle krav for å fremstille seg til
eksamen.
3. Studenten må innen fastsatte frister fremstille seg til vurdering, og ha oppfylt de plikter
som følger av § 6-1.
4. Det er normalt ikke adgang til å framstille seg til samme eksamen mer enn tre ganger.
Benyttede eksamensforsøk foreldes ikke. Studenter som innvilges nytt opptak etter å ha
fått sin studierett inndratt får normalt ikke nye eksamensforsøk.
5. Studenter som har benyttet tre eksamensforsøk til samme eksamen uten å ha bestått, skal
ved søknad om et fjerde forsøk innkalles til veiledning ved sitt fakultet om sin
studieprogresjon. Studenten må dokumentere at slik veiledning har funnet sted dersom
studenten etter dette opprettholder sin søknad om et fjerde forsøk. Søknaden skal da
normalt innvilges. Oppmelding til fjerde forsøk til eksamen skal som hovedregel skje
innen ordinære oppmeldingsfrister til eksamen.
6. Ved ikke bestått praksisemne kan studenten ta praksis om igjen én gang. Ved andre gangs
ikke bestått til samme praksis skal studieretten inndras.
7. Rektor kan fastsette begrensninger i adgangen til å gjenta allerede beståtte eksamener
dersom det er faglig begrunnet.

Generelt:
Arbeidsgruppen har fått innspill på at det bør tas inn en bestemmelse der studentene
automatisk får nye eksamensforsøk så fremt det har gått en viss tidsperiode.
Arbeidsgruppen finner ikke at det er grunnlag for å kunne innføre en slik bestemmelse.
Det er emnets faglige innhold (bla. læringsutbytter og pensum) som avgjør hvorvidt et
emne kan sies å være nytt, for på den måten å utløse nye eksamensforsøk.
Arbeidsgruppen har videre vurdert om det bør reguleres hvem som skal stå for
veiledning av studenter ved søknad om fjerde gangs eksamensforsøk, men funnet at
dette bør være opp til fakultetet å organisere fritt. Det er også vurdert om det bør
legges inn felles søknadsfrist, men arbeidsgruppen vurderer at dette kan nedfelles i
andre saksbehandlingsrutiner.

§ 7-6.Forkunnskaper og obligatoriske krav
1. Dersom gjeldende studieplan eller emnebeskrivelse fastsetter spesielle krav til
forkunnskaper, obligatorisk deltakelse, utførte øvinger eller andre krav for å gå opp til
eksamen, må disse som hovedregel være oppfylt før man kan framstille seg til eksamen.
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2. Studenter som ikke uten urimelig belastning som følge av egen sykdom, tvungen
verneplikt, eller andre tvingende velferdsgrunner, vil kunne oppfylle kravene til
obligatorisk deltagelse, kan etter søknad innvilges en tilrettelagt studieplan.
Tilretteleggingen skal være egnet til å sikre læringsutbyttet i det enkelte emne for den
enkelte student. En alternativ plan bør være gjennomført før avsluttende vurdering i
emnet. Tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for institusjonen skal ikke
innvilges. Dekan avgjør søknader om tilrettelegging. Studenter som ikke får
godkjent/bestått obligatoriske krav må som hovedregel delta på nytt i sin helhet ved neste
ordinære gjennomføring.

Endring § 7-6, første ledd:
Arbeidsgruppen foreslår å fjerne ordlyden «som hovedregel». Presiseringen viser at
krav fastsatt i studieplan/emnebeskrivelse skal være oppfylt, mens
unntaksbestemmelsen finnes i bestemmelsens andre ledd.
Endring § 7-6, andre ledd:
Arbeidsgruppen foreslår å legge kompetanse for avgjørelse av søknader om
tilrettelegging til dekan i stedet for rektor.
Generelt:
Arbeidsgruppen har vurdert hvorvidt det bør tas inn en bestemmelse som regulerer
antall forsøk på arbeidskrav/obligatorisk deltagelse/obligatorisk arbeid (jf. godkjente
vurderingsformer ved Nord universitet). Gruppen finner det imidlertid
uhensiktsmessig å ta inn en slik bestemmelse, så lenge etablert praksis og vedtak om
godkjente vurderingsformer skiller mellom arbeidskrav og obligatorisk arbeid.

§ 7-7.Oppmelding til vurdering
1. Ordinære eksamensdatoer skal normalt være bekjentgjort i StudentWeb senest ved
oppstart av det semester eksamen er planlagt gjennomført. Dato for ny eksamen skal være
kunngjort senest to uker før eksamensdato.
2. Eksamenssted følger undervisningsstedet. Rektor skal vedta retningslinjer for adgangen til
å avlegge eksamen på annet sted. For bidrags-/oppdragsfinansierte studier kan det avtales
egne bestemmelser for valg av eksamenssted.
3. Studenten melder seg til vurdering i de emner som følger av utdanningsplanen gjennom å
fullføre semesterregistreringen i StudentWeb innen fastsatte frister. Studenten er selv
ansvarlig for å kontrollere at sine vurderingsmeldinger til enhver tid er korrekte, samt å
holde seg orientert om eksamenstid og -sted.
4. Tilsvarende gjelder for oppmelding til eksamen som ikke følger av utdanningsplanen.

25/17 Justert forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet - 15/05317-23 Justert forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet : Justert forskrift - til UU

5. Der det gjelder særlige frister for oppmelding til ny/utsatt eksamen, må studenten selv
melde seg til slike innen fristen for den aktuelle eksamen.
6. Dersom særlig tungtveiende grunner foreligger, kan studiedirektør etter søknad godkjenne
oppmelding til eksamen også etter fristen. I vurderingen skal det legges særlig vekt på
studentens mulighet til å ferdigstille utdanningen det aktuelle semesteret, og hvorvidt
studenten kan unngå vesentlige forsinkelser av sine studier dersom oppmelding innvilges.
7. Studenter kan selv trekke seg fra eksamen senest to uker før eksamensdato.
Eksamensforsøk vil da ikke bli registrert. Trekk fra eksamen gjøres i StudentWeb.

Endring § 7-7, sjette ledd:
Arbeidsgruppen foreslår å legge kompetanse til å avgjøre søknader om oppmelding
etter frist til studiedirektør, og ikke rektor slik det er i nåværende forskrift.

§ 7-8.Særskilte bestemmelser om kandidatoppgave og bacheloroppgave, masteroppgave og
mappeeksamen
1. Dersom en kandidatoppgave, bacheloroppgave eller lignende avsluttende oppgave av
minst 15 studiepoengs omfang blir vurdert til ikke bestått, kan kandidaten levere samme
oppgave i bearbeidet form én gang. Ny innlevering regnes som et tellende
eksamensforsøk. Dersom den bearbeidede utgaven også blir vurdert til ikke bestått, må
kandidaten utarbeide en helt ny oppgave. Ved innlevering av ny oppgave, må normalt
obligatoriske krav knyttet til bachelor- eller kandidatoppgaven gjennomføres på nytt.
2. Dersom en masteroppgave blir vurdert til ikke bestått, kan kandidaten levere oppgaven på
nytt én gang med vesentlige endringer. Ved ny levering har kandidaten normalt krav på
veiledning i et omfang bestemt av dekan. Ny veiledningsavtale skal inngås. Dersom den
vesentlig endrede oppgaven blir vurdert til ikke bestått, skal studieretten normalt inndras.
3. Dersom en mappeeksamen blir vurdert til ikke bestått, kan studenten levere samme
mappeeksamen på nytt én gang i bearbeidet form. Ny innlevering regnes som et tellende
eksamensforsøk. Dersom den bearbeidede utgaven også blir vurdert til ikke bestått må
kandidaten utarbeide en helt ny mappeeksamen.
4. Oppgaveformer som nevnt i denne bestemmelsen kan ikke leveres til ny vurdering i
bearbeidet form ved bestått resultat.
5. En bestått kandidat-, bachelor- eller masteroppgave kan ikke benyttes i annen grad verken
i sin helhet eller i bearbeidet form.
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6. Mastergradsoppgaver eller tilsvarende er i utgangspunktet offentlige og gjøres åpent
tilgjengelig i universitetets digitale arkiv så fremt de ikke inneholder opplysninger som er
underlagt lovbestemt taushetsplikt. Den enkelte student kan reservere seg mot slik
tilgjengeliggjøring. Fakultetene kan også unnta oppgaver fra offentligheten dersom det
foreligger tungtveiende grunner. Dette skal fremgå av veiledningsavtalen fakultetet har
med den enkelte student.

Endring § 7-8, femte ledd:
Etter universitets- og høyskoleloven § 3-5, 1.ledd har studenter rettskrav på få
godskrevet emner fra tidligere utdanning dersom de oppfyller de faglige kravene til
emner i andre utdanningsprogram. Det er ikke anledning til å sette innholdskrav til hva
slags type utdanning som kan godskrives i en ny grad. Det er kun anledning til å sette
krav til institusjonell tilknytning og krav til omfang av utdanning som ikke tidligere har
inngått i gradsberegning, for å utstede nytt vitnemål, jf. Forskrift om godskriving av
høyere utdanning.
Bestemmelsen i § 7-8, femte ledd er dermed ulovlig, og tas ut av forskriften.

Endring § 7-8, sjette ledd:
Arbeidsgruppen foreslår å ta inn en ny bestemmelse. I og med at tidligere femte ledd
utgår vil denne bli ny § 7-8, femte ledd. Universitetsbiblioteket har gitt innspill på
behov for en regulering av tilbakehold av masteroppgaver der det er nødvendig. Det er
ønskelig at fakultetene skal kunne stoppe publisering av masteroppgaver der
studenten ønsker oppgaven gjort digitalt tilgjengelig for andre. Dette gjelder for
eksempel dersom studenter har deltatt i forskningsprosjekt, og hvor det er aktuelt å
publisere resultater i vitenskapelige tidsskrift/publiseringskanaler på et senere
tidspunkt.
Generelt:
Arbeidsgruppen har mottatt innspill på at det oppleves urimelig at det kun er
bacheloroppgaver eller lignende avsluttende oppgaver på 15 studiepoeng eller mer
som kan leveres på nytt i bearbeidet form. Det vises her til at det pr. tiden finnes
studier med mindre bacheloroppgaver på 12,5 studiepoeng og det er ønskelig at
studenter som leverer oppgaver ned til 10 studiepoengs omfang skal få levere på nytt
etter samme bestemmelse.
Arbeidsgruppen har vurdert dette, men funnet at for at rettigheten skal tre i kraft bør
oppgaven være av en viss størrelse som indikerer grad av vitenskapelig arbeid og
belastning av arbeidstimer. Dette for å skille fra type hjemmeeksamener eller
semesteroppgaver som også kan ha omfang på 10 stp.
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Kapittel 8. Gjennomføring av vurdering

§ 8-1.Språk og målform
1. Eksamen gis på det undervisningsspråk som følger av emnebeskrivelsen. Dersom
undervisningsspråket er norsk, kan eksamen normalt også besvares på svensk eller dansk.
Der emnebeskrivelsen ikke setter krav til prøving i et bestemt språk eller en bestemt norsk
målform, velger studenten selv hvilken norsk målform han eller hun vil benytte. Dersom
undervisningsspråket er engelsk, skal eksamen besvares på engelsk.
2. Kandidater med annet morsmål enn norsk, og som heller ikke har hatt vurdering i norsk
fra videregående opplæring kan i særskilte tilfeller søke om å få oppgavetekst og få levere
besvarelse på engelsk.
3. Søknad som nevnt i andre ledd må være fremsatt innen fristen for oppmelding til
eksamen, og vurderes konkret for den enkelte eksamen.

Generelt:
Arbeidsgruppen har mottatt en god del innspill knyttet til valg av språkform ved
eksamen, der det i enkelte tilfeller er ønsket at studentene skal kunne svare på norsk
selv om undervisningsspråket er engelsk, og motsatt.
Arbeidsgruppen har vurdert dette, men har kommet frem til at bestemmelsen bør
beholdes i sin nåværende form. Begrunnelsen for dette er at alle studenter skal stilles
likt ved eksamen. For andre utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere og omverden
forøvrig er det også viktig at det er samsvar mellom den informasjon og de krav som
ligger i emnebeskrivelsen og oppnådd forventet kompetanse. Dette vil kunne være
grunnlag for opptak til videre studier eller bli brukt i forbindelse med ansettelser.
Arbeidsgruppen ser likevel at det vil være resurskrevende og kostnadsdrivende
dersom det må opprettes to ulike emner for på denne måten skille mellom
norskspråklig eller engelskspråklig kompetanse. Det kan derfor vurderes om dette i
stedet skal kunne reguleres gjennom emnebeskrivelsene. Saken løftes derfor til Utvalg
for utdanningskvalitet for diskusjon.

§ 8-2. Digital eksamen
1. Det kreves at kandidaten disponerer egen bærbar datamaskin til bruk ved digital
skoleeksamen. Det kan stilles spesifikke krav til innhold og programvare til bruk ved slik
eksamen. Universitetet har ansvar for å gjøre slikt innhold og programvare tilgjengelig for
kandidatene i god tid før eksamen. Kandidaten har selv ansvar for å mestre bruk av
datamaskin ved digital skoleeksamen.
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Endring § 8-2:
Arbeidsgruppen foreslår å ta inn en ny bestemmelse knyttet til krav om egen bærbar
datamaskin for bruk ved digital eksamen. Dette er i samsvar med
egenbetalingsforskriften. Gruppen har videre vurdert om det er nødvendig å ta inn en
generell bestemmelse knyttet til krav om pc også i læringsituasjonen, men funnet at
der det er nødvendig å regulere dette kan det tas inn i den enkelte studieplan eller
emnebeskrivelse.

§ 8-3.Hjelpemidler til eksamen
1. Oversikt over tillatte hjelpemidler ved eksamen skal være angitt i emnebeskrivelsen, og
skal fremgå av eksamensoppgaven. Dersom ikke annet følger av emnebeskrivelsen er to
tospråklige ordbøker tillatt til eksamen. I den grad det tillates innarbeidelse av et tillatt
hjelpemiddel, skal dette fremgå av emnebeskrivelsen.
2. Studentene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med hva som er tillatte hjelpemidler ved
den enkelte eksamen.

§ 8-4.Tilrettelegging ved eksamen
1. Studenter som på grunn av funksjonsnedsettelse ikke kan gjennomføre eksamen på
ordinær måte, kan etter søknad innvilges tilrettelegging ved eksamen.
2. Søknad om tilrettelegging må fremsettes innen de frister som fremgår av
studiekalenderen. I tilfeller hvor behovet for tilrettelegging ved eksamen har oppstått etter
søknadsfristen, eller det foreligger andre særlige grunner til fristoversittelsen, kan likevel
søknaden tas til behandling. I slike tilfeller må søknad fremsettes uten ugrunnet opphold,
og ikke senere enn en uke før eksamen.
3. Studenten er selv ansvarlig for å dokumentere sitt behov for tilrettelegging gjennom
uttalelse fra lege eller annen sakkyndig. Dokumentasjonen bør være oppdatert, og skal
være egnet som grunnlag for å vurdere behov for tilrettelegging av eksamen på
universitetsnivå.
4. Tilrettelegging av eksamen skal ha som formål å oppveie funksjonsnedsettelsen i størst
mulig grad, uten at den gir en urimelig fordel. Tilrettelegging som vil kunne redusere de
faglige krav i det enkelte emne eller studium skal ikke innvilges.
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5. Studenter med varig behov for tilrettelegging kan innvilges tilrettelegging for normert tid
for det enkelte studieprogram. Er studenten forsinket i sine studier utover normert tid, må
det søkes på nytt.

Endring § 8-3, andre ledd:
Arbeidsgruppen foreslår å endre bestemmelsen slik at «andre særlige grunner»
spesifiseres til å gjelde «andre særlige grunner for fristoversittelsen». Endringen er i
tråd med bestemmelsens intensjon slik den var ved utformingen i 2015. Nåværende
ordlyd knytter seg til en oppreisningsregel tilsvarende fvl. § 31, der saker kan tas opp
til behandling til tross for fristoversittelse dersom studenten ikke kan lastes for å ha
søkt for sent, eller dersom det foreligger andre særlige grunner. Bestemmelsens
intensjon var å sørge for at studenter som ikke kunne lastes for å ha søkt for sent,
likevel skulle kunne få sin sak behandlet – ikke at det i hvert tilfelle også må vurderes
hvorvidt det foreligger andre grunner til at studenten likevel skal få søknaden
behandlet etter frist. Dette av ressursmessige hensyn.

§ 8-5.Eksamenstid
1. Eksamenstidspunkt følger av eksamensplan.
2. En eksamen anses normalt påbegynt når eksamensoppgaven deles ut eller gjøres
tilgjengelig.
3. Dersom det gjennomføres kontroll av tillatte hjelpemidler før eksamensoppgaven deles ut,
regnes eksamen å ha påbegynt når hjelpemiddelkontrollen starter.
4. I praksisemner er eksamen påbegynt ved angitt oppmøtetidspunkt første dag av aktuell
praksis.

§ 8-6.Fravær fra eksamen og avbrutt eksamen
1. Den som ikke trekker seg fra eksamen innen fristen angitt i § 7-7, sjuende ledd, og som
ikke har fått godkjent gyldig fravær fra eksamen, regnes for å ha fremstilt seg til eksamen
og brukt ett eksamensforsøk.
2. Studenter som uteblir fra en eksamen de er oppmeldt til, og som påberoper seg gyldig
fravær fra denne, må innen en uke, fremlegge skriftlig dokumentasjon av forholdet. Ved
egen sykdom eller sykdom i nærmeste familie skal det fremlegges legeerklæring.
Legeerklæringen må være egnet til å dokumentere fravær for den konkrete eksamenen.
3. Studenter som avbryter en påbegynt skoleeksamen uten å levere sin besvarelse eller
leverer en blank eksamensbesvarelse, skal undertegne og levere skjema for avbrutt
eksamen. Avbrutt eksamen regnes som et tellende forsøk til eksamen. Gyldig fravær etter
§ 8-6, andre ledd gjelder tilsvarende for studenter som avbryter eksamen.
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4. Gyldig fravær fra hele eller deler av hjemmeeksamen gir ikke rett til forlenget
innleveringsfrist. For praksisstudier kan det vedtas egne bestemmelser som skal fremgå av
studieplanen.
5. Studenter som har levert sin besvarelse til eksamen kan ikke unndra denne fra sensur.

Generelt
Sykdom fra hele eller deler av hjemmeeksamen gir ikke rett til forlenget
innleveringsfrist jf. § 8-6, fjerde ledd. Arbeidsgruppen ser likevel at det kan være
hensiktsmessig å åpne opp for en særordning som gir studentene større fleksibilitet for
innlevering av større/avsluttende arbeider. Eksempelvis kan dette være å tilby to
innleveringsdatoer pr semester, noe som vil gi studentene mer forutsigbarhet.
Arbeidsgruppen har vurdert behovet for å ta inn dette som en egen bestemmelse,
men kommet frem til at dette best kan koordineres av seksjon for eksamen, der det vil
være mulig å lage retningslinjer for denne typen innleveringer som vil sikre
samordning på tvers av fakultetene.
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Kapittel 9. Fusk, annullering, utestenging og bortvisning
§ 9-1.Fusk, annullering og utestengelse
1. Forsettlig eller grovt uaktsomt fusk eller forsøk på fusk ved eksamen eller gjennomføring
av emner kan medføre annullering av aktuell eksamen. Kandidaten kan bli utestengt fra
universitetet og fratatt retten til å gå opp til eksamen ved institusjoner under lov om
universiteter og høyskoler i inntil ett år i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 47 og § 4-8.
2. Som fusk eller forsøk på fusk regnes blant annet:
a. Å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen. Dersom det er eksamen
med forutgående kontroll av hjelpemidler gjelder tilsvarende dersom ulovlige
hjelpemidler avdekkes under kontrollen.
b. Å presentere andres publiserte eller upubliserte arbeid som sitt eget.
c. Å presentere eget tidligere arbeid, herunder arbeider benyttet i eksamen eller
annen vurdering, uten tilstrekkelig kildehenvisning.
d. Å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten
tilstrekkelige kildehenvisninger.
e. Å rettsstridig fabrikkere data i forbindelse med studentarbeider.
f. Ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper.
g. Å handle i strid med spesifikke retningslinjer for den enkelte eksamen.
h. Å urettmessig ha skaffet seg adgang til vurdering ved for eksempel å ha fusket ved
gjennomføring av skriftlige arbeidskrav, intern prøving eller manipulasjon av
oppmøtelister for obligatorisk deltagelse i undervisning.
3. Manglende kjennskap til regler for kildebruk, tillatte hjelpemidler, retningslinjer for
eksamen og lignende fritar ikke studenten for ansvar.
4. Dersom det under en eksamen eller hjelpemiddelkontroll oppstår mistanke om fusk, skal
studenten straks gjøres oppmerksom på at forholdet blir rapportert. Ulovlige hjelpemidler
skal inndras umiddelbart. Studenten skal gis rett til å fullføre eksamen.
5. Dersom det oppstår mistanke om fusk, holdes sensur tilbake til det foreligger vedtak om at
fusk ikke har forekommet.
6. Annullering av eksamen som følge av fusk regnes som et tellende eksamensforsøk.

§ 9-2.Bortvisning fra institusjon
1. Studenter som tross skriftlig advarsel fra dekan eller studiedirektør opptrer som
beskrevet i lov om universiteter og høyskoler § 4-8, første ledd kan etter vedtak i
universitetets klagenemnd bortvises fra bestemte områder ved institusjonen i inntil ett
år.
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Kapittel 10. Sensur
§ 10-1.Vurderingsuttrykk
1. Følgende vurderingsuttrykk benyttes ved universitetet:
a. Godkjent/ikke godkjent
b. Bestått/ikke bestått
c. En gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Det er
fastsatt generelle, kvalitative beskrivelser for skalaen, se universitetets nettsider.
2. For vurderingsordninger som består av flere vurderinger, må alle delene være vurdert til
bestått før det gis endelig karakter i emnet.
3. Dersom en student har avlagt samme eksamen flere ganger, gjelder den beste karakteren.

§ 10-2.Sensurordninger
1. Det skal benyttes to sensorer, hvorav minst én ekstern sensor i følgende tilfeller:
a. Ved bedømmelse av alle eksamener på høyere grads studier (mastergradsnivå),
herunder også kandidatens selvstendige arbeid (masteroppgave),
b. Ved bedømmelse av kandidatens selvstendige arbeid på lavere grad
(bacheloroppgave eller kandidatoppgave),
c. Ved bedømmelse av alle øvrige emner minst hver tredje gang ordinær eksamen
avvikles, likevel ikke sjeldnere enn hvert tredje år,
d. Ved ny sensur (klagesensur) i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 3-9,
femte ledd.
2. Det skal benyttes to sensorer, hvorav som hovedregel minst én ekstern sensor, ved
bedømmelse av muntlig eksamen og vurdering av praktiske eksamener og lignende som
etter sin art ikke lar seg etterprøve og derfor ikke kan påklages.
3. Ved eksamen der det ikke benyttes ekstern sensor skal det være minst to interne sensorer,
hvorav en skal fungere som medsensor. Medsensor skal delta ved utarbeidelse av
eksamensoppgaver og vurderingskriterier. Medsensor skal også delta ved vurdering av
eksamensbesvarelsene. Dersom det er flere enn 15 besvarelser, kan medsensor vurdere en
andel av besvarelsene.
4. Ekstern sensur kan være en av følgende:
a. Deltagelse i vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle kandidatene, eller
b. Deltagelse som tilsynssensor. Rektor kan vedta retningslinjer for gjennomføring av
tilsynssensur.
5. Ekstern sensor kan ikke ha vært ansatt ved Nord universitet siste 12 måneder fra
oppnevningstidspunkt.
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Endring § 10-2, femte ledd:
Arbeidsgruppen foreslår å ta inn en bestemmelse som presiserer hvem som skal kunne
benyttes som ekstern sensor. Ved å fastsette en type overgangskarantene, der ansatte
ikke skal benyttes som eksterne sensorer før det har gått en viss tid, vil man sikre den
forventede uavhengighet og kvalitet som studentene skal sikres ved ekstern sensur.
Uten at arbeidsgruppen har tatt inn bestemmelse om dette i forskriften bør det også
tas hensyn til at tilsatte ved samarbeidsinstitusjoner ikke bør benyttes som eksterne
sensorer dersom de har nær tilknytning til det fagmiljø som har ansvar for
undervisningen i emnet, jf. anbefalinger fra UHR.

Generelt:
Arbeidsgruppen har mottatt en del innspill knyttet til avklaring av begrepet
tilsynssensur. Det er synliggjort et behov for å få på plass nye felles retningslinjer for
tilsynssensur for Nord universitet, slik forskriften legger opp til, og universitetet bes
følge opp dette særskilt.

§ 10-3.Sensur
1. Sensorer oppnevnes av dekan ved det enkelte fakultet. Klagesensorer skal oppnevnes
samtidig.
2. Det skal utarbeides sensorveiledning for skriftlige alle eksamener. Sensorveiledningen
skal være tilgjengelig for sensorene i forbindelse med sensur. Sensorveiledningen gjøres
tilgjengelig for studentene for gjennomsyn etter at resultatet av sensuren er kunngjort.
3. Sensuren skal kunngjøres senest tre uker etter eksamen dersom ikke i styret i midlertidig
forskrift har vedtatt annen sensurfrist i medhold av lov om universiteter og høyskoler § 39, fjerde ledd.
4. Følgende sensurfrister gjelder for masteroppgaver og lignende avhandlinger:
a. For bacheloroppgaver og kandidatoppgaver av minst 20 studiepoengs omfang skal
sensur kunngjøres innen fire uker fra innleveringsfristen,
b. For masteroppgaver skal sensur kunngjøres innen seks uker fra innleveringsfristen.
5. For muntlige eksamener skal karakteren som hovedregel kunngjøres for kandidaten
umiddelbart etter gjennomføring, senest samme dag.
6. Studenten skal sikres anonym sensur ved alle eksamener hvor ikke vurderingsformen
umuliggjør det.
7. Sensur kunngjøres på StudentWeb.
8. For skriftlige arbeid med påfølgende justering etter muntlig eller praktisk eksamen,
kunngjøres sensur for det skriftlige arbeidet senest 24 timer før muntlig eller praktisk
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eksamen. Det skriftlige arbeidet må være vurdert til bestått for å kunne fremstille seg til
muntlig eksamen. Der det skriftlige arbeidet er vurdert til F er denne karakteren endelig.

Endring § 10-3, andre ledd:
Arbeidsgruppen foreslår å endre bestemmelsen til at det skal utarbeides
sensorveiledninger ved alle eksamener. Dette er i henhold til Stortingsmelding 16;
Kultur for kvalitet i høyere utdanning, der regjeringen vil stille krav til
sensorveiledninger ved alle eksamener.
Endring § 10-3, femte ledd:
Arbeidsgruppen ser behovet for å presisere frist for kunngjøring av sensur ved
muntlige eksamensformer, og en tydeliggjøring av at resultatet bør kunngjøres for
studenten i sammenheng med den enkeltes eksaminasjon. Bakgrunnen for
vurderingen er å sikre en forsvarlig karaktersetting, også i forhold til det å gi
begrunnelse for prestasjon.
Kommentar § 10-3, åttende ledd:
Arbeidsgruppen foreslår en presisering av bestemmelsen, der det tydeligere fremgår
at det skriftlige arbeidet må være vurdert til bestått for at studenten skal kunne gå opp
til muntlig eksamen. Dersom det skriftlige arbeidet er vurdert til F er dette en endelig
karakter, og kandidaten vil ikke kunne fremstille seg til påfølgende muntlig eksamen.
Generelt
Arbeidsgruppen har mottatt innspill på hvorvidt sensurfristen bør regnes som 21
virkedager, i stedet for 21 kalenderdager som forskriften legger opp til.
Kunnskapsdepartementet har uttalt at det er fristberegningen i forvaltningsloven som
gjelder. Denne fristen vil kun forlenges dersom den 21.dagen faller på en rød dag, og
fristen vil da settes til nærmeste virkedag. Selv om det kan være problematisk i enkelte
fag å få gjennomført sensuren innen fristen, kommer hensynet til studenten foran jf.
Ot.prp. nr. 62 (1988-1989).
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Kapittel 11. Begrunnelse og klage
§ 11-1.Begrunnelse for karakterfastsetting
1. Studenter kan kreve begrunnelse for vurderingen av sin eksamensprestasjon.
2. For skriftlige eksamener må krav om begrunnelse være fremsatt skriftlig på elektronisk
skjema innen en uke fra karakteren ble kunngjort. etter sensurfrist. Dersom sensur er
forsinket må kravet være fremsatt en uke etter at sensur er gitt.
3. For muntlige eksamener eller vurdering av praktiske ferdigheter må krav om begrunnelse
fremsettes muntlig direkte til sensor umiddelbart etter kunngjøring av karakter.
4. Begrunnelse gis normalt innen to uker, enten muntlig eller skriftlig etter sensors valg.

Endring § 11-1, andre ledd:
Arbeidsgruppen foreslår etter innspill en presisering av ordlyden som tydeliggjør hva
som ligger i «kunngjøring av karakter». Selv om en karakter kunngjøres for studentene
tidligere enn sensurfrist, vil ikke klagefristen begynne å løpe før etter sensurfrist.
Kommentar § 11-1, fjerde ledd:
Arbeidsgruppen foreslår å tydeliggjøre tidsrammen for å gi begrunnelse ved å ta inn
lovens bestemmelser (uhl § 5-3 andre ledd) som tilsier en frist på to uker.
Generelt:
Arbeidsgruppen har mottatt innspill om å fjerne benevningen «normalt» i
bestemmelsen om begrunnelse § 11-1, fjerde ledd. Gruppen vurderer det som
nødvendig å beholde normalt for å gi rom for mulige unntak som kan oppstå som følge
av ferieavvikling/sykdom eller uforutsette hendelser. Hovedregelen vil likevel være at
begrunnelse gis innen to uker. Det presiseres også at klagefristen uansett ikke vil løpe
før begrunnelse er gitt.
Arbeidsgruppen har videre mottatt innspill på hvorvidt det bør presiseres om det er
intern eller ekstern sensor som har ansvar for begrunnelse ved ekstern sensur.
Gruppen viser til at dette er nedfelt i retningslinjer for honorering av eksterne
sensorer, og reguleres i avtalen med den enkelte sensor – noe som gir nødvendig
fleksibilitet.

§ 11-2.Klage over karakterfastsetting
1. Klage over karakterfastsetting kan fremsettes skriftlig på elektronisk skjema innen tre uker
fra resultatet ble kunngjort. Har studenten fremsatt krav om begrunnelse eller klaget over
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2.

3.
4.

5.

formelle feil, løper klagefristen for sensur fra tidspunktet begrunnelse er gitt eller klagen
over formelle feil avgjort.
For mappeeksamen eller oppgave med muntlig justering kan klage fremsettes først når
den endelige karakteren er kunngjort. Ved klage over karakterfastsetting ved oppgave med
muntlig justering, gjennomføres ny muntlig eksamen dersom vurderingen av det skriftlige
arbeidet endres.
Bedømmelse ved muntlig eksamen, praksis, praktiske eksamener eller lignende, som etter
sin art ikke kan etterprøves, kan ikke påklages.
Ved klage over karakterfastsetting på gruppearbeid, må alle gruppens medlemmer
samtykke i klagen. Slikt samtykke gjøres skriftlig. Klager hvor ikke alle gruppens
medlemmer samtykker skal avvises. Resultat av klagesensur blir gjeldende for alle
gruppens medlemmer.
Dersom oppgave med muntlig justering er gjennomført som gruppeeksamen, står alle
gruppens medlemmer solidarisk ansvarlig for eventuell ny muntlig eksaminasjon.

§ 11-3.Klage over formelle feil
1. Formelle feil ved eksamen eller sensur kan påklages av eksamenskandidaten i henhold til
lov om universiteter og høyskoler § 5-2. Slik klage må fremsettes innen tre uker etter at
eksamenskandidaten ble kjent med det forhold som ligger til grunn for klagen.
2. For gruppeeksamener kan klage over formelle feil kun fremsettes dersom hele gruppen
samtykker. Resultatet av klagen gjøres gjeldende for hele gruppen.
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Kapittel 12. Vitnemål og karakterutskrift
§ 12-1.Vitnemål
1. Det utstedes vitnemål og Diploma supplement etter avsluttet grad, yrkesutdanning,
herunder praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), eller annet studieprogram av minimum to
års fulltids studier.
2. Når en student fullfører studiet og blir kvalifisert for en grad, utstedes vitnemål automatisk
og uten opphold.
3. Har studenten klaget iht. § 11-2 eller § 11-3, må studenten avvente resultatet av
klagebehandlingen før vitnemål eller karakterutskrift blir utstedt. Har studenten allerede
fått utstedt vitnemål/karakterutskrift som omfatter den aktuelle eksamen, vil en klage ikke
bli behandlet før vitnemål/karakterutskrift er returnert. For utdanninger hvor
skikkethetsvurdering inngår, kan vitnemål holdes tilbake til studenten er vurdert å være
skikket for yrket.
4. Vitnemålet er et verdipapir som utstedes bare én gang. Hvis en student forbedrer sitt
resultat i et emne som inngår i grunnlaget for vitnemålet, kan dette dokumenteres med
separat karakterutskrift.
5. Ved tap av vitnemål kan studenten i særskilte tilfeller (for eksempel etter brann) få utstedt
duplikat. Dette merkes som duplikatvitnemål. Studenten vil bli avkrevd avgift for
utstedelse av duplikat.
6. For grader som gis i samarbeid med andre norske eller utenlandske institusjoner
(fellesgrader) må minst 30 studiepoeng være avlagt ved Nord universitet. Det skal fremgå
av vitnemålet at utdanningen er gitt i samarbeid med andre institusjoner.
7. For studenter som har fått godskrevet eksamener i tråd med bestemmelsene i denne
forskriften og lov om universiteter og høyskoler § 3-5 må tilknytningskravet og kravet til
nye studiepoeng i henhold til forskrift om godskriving av høyere utdanning være oppfylt
for at en student skal få utstedt vitnemål.

Endring § 12-1, tredje ledd:
Arbeidsgruppen foreslår å ta inn en ny bestemmelse som gir hjemmel til å sperre
karakter og holde tilbake karakterutskrift/vitnemål i forbindelse med klagebehandling.
Tilsvarende også dersom en student er underlagt en pågående skikkethetssak.

§ 12-2.Karakterutskrift
1. For alle fullførte studier hvor det ikke utstedes vitnemål utsteder universitetet
karakterutskrift.
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2. Karakterutskrift kan på anmodning fra studenten utstedes når som helst underveis i
studiet. Karakterutskriften skal vise karakter for alle emner hvor studenten har bestått
eksamen. Resultat fra deleksamener fremgår normalt ikke. Studenten kan ikke unndra
enkeltresultater fra karakterutskriften.

25/17 Justert forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet - 15/05317-23 Justert forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet : Justert forskrift - til UU

Kapittel 13. Privatister
§ 13-1.Privatister
1. Privatisters adgang til undervisning ved universitetet er begrenset til offentlige
forelesninger.
2. Privatister har rett til å fremstille seg til eksamen dersom de har søkt innen fastsatt frist, og
har dokumentert at han eller hun oppfyller opptakskravene og alle andre krav for
oppmelding til eksamen, herunder særlige forkunnskapskrav og obligatoriske krav.
Privatisters oppmelding til eksamen i emner som inngår i oppdragsfinansierte studier skal
normalt avvises.
3. Privatister kan i tillegg til ordinær semesteravgift avkreves eksamensvederlag fastsatt av
styret.
4. Denne forskriftens bestemmelser for øvrig gjelder også for privatister, med mindre de
strider mot innholdet i denne paragraf.

Endring § 13-1, andre ledd:
Arbeidsgruppen foreslår å endre ordlyden i bestemmelsen fra obligatoriske krav til
deltagelse, til obligatoriske krav – dette for å synliggjøre at alle typer krav faller inn
under bestemmelsen; det være seg deltagelse, arbeidskrav eller lignende.
Endring § 13-1, fjerde ledd:
Arbeidsgruppen foreslår å endre bestemmelsen ved å fjerne siste setning.
Bestemmelsene som er gjeldende for ordinære studenter skal også virke for
privatister.
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Kapittel 14. Diverse bestemmelser

§ 14-1.Utfyllende bestemmelser
1. Rektor kan fastsette utfyllende regler innenfor rammen av bestemmelsene i denne
forskriften.
2. Det enkelte fakultet kan fastsette nærmere regler der det er angitt i den enkelte
bestemmelse i forskriften. For studier som tilbys i samarbeid mellom to eller flere
fakulteter må utfyllende regler godkjennes av de samarbeidende fakulteter.

§ 14-2.Ikrafttredelse og overgangsregler

1. Forskriften trer i kraft 1.august 2017
2. Fra samme dato oppheves forskrift 6.januar 2016 nr.68 om studier og eksamen ved Nord
universitet
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Møtedato

STATUS PENSUMLISTER FOR VÅRSEMESTERET 2017
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Sammendrag
Denne saken beskriver forhold knyttet til universitetsbibliotekets (UB)s rolle i universitetets
studiekvalitetsarbeid der det er et mål at UB har all pensumlitteratur tilgjengelig for
studentene ved studiestart.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Som ledd i å bidra til studiekvaliteten ved universitetet, er det et mål at
universitetsbiblioteket (UB) har all pensumlitteratur tilgjengelig for studentene på
studiestedene ved semesterstart. For at målet skal kunne nås, må pensumlister
foreligge/være publisert i god tid før semesterstart.
Saken beskriver status for våren 2017, og er knyttet til UBs ansvar i kvalitetssikringssystem
for utdanningsvirksomheten (KSS) ved tidl. Universitetet i Nordland (UiN). Det gjenstår
fremdeles fusjonsrelatert samordning av systemer, arbeidsprosesser og rutiner også
vedrørende handtering av pensum, og denne rapporten gir derfor partiell innsikt i
pensumstatus for vårsemesteret. I hht. (tidligere) årshjul for gjennomføring av KSS,
rapporterer UB til utvalget to ganger per år om status for pensum (arkivref 2011/2819 og
2014/759):
 Status pr 15. mai for høstsemesteret (leveres til utvalgets septembermøte)
 Status pr 15. oktober for vårsemesteret (leveres normalt til utvalgets januarmøte)
Ved tidligere Universitetet i Nordland skulle fakultetene publisere emneoversikt med
tilhørende pensumlister i god tid før semesterstart, hhv. 15. mai for høstsemesteret og 15.
oktober for vårsemesteret. Hvert fakultet hadde en pensumlisteansvarlig for å sikre god
kommunikasjon mellom fakultetene og UB1.
Status for vårsemesteret 2017 - Pensumlister pr. 15. oktober 2016.
Rapportering av «Status for pensumlister vårsemesteret 2017» gjenspeiler som nevnt
situasjonen for tidligere Universitetet i Nordland. For eventuell kommende rapportering,
status for pensum høstsemesteret 2017, vil status for alle studiesteder forsøkes kartlagt.
UB har hatt assistanse fra studiesjefens stab for utdrag fra Felles studentregister (FS) for
emner som startet vårsemesteret 2017, og som var registrert i systemet per 15. oktober
2016. I tillegg til pensumlister som er identifisert på nett via FS-utdraget, har UB mottatt
noen pensumlister direkte fra enkelte fakultet (Fakultet for biovitenskap og akvakultur og
Handelshøgskolen).
Tall i tabellen gjenspeiler informasjon UB har hatt tilgjengelig for anskaffelse av
pensumlitteratur til semesterstart våren 2017 (dvs. kombinasjon av publiserte lister på nett
og lister levert direkte fra fakultetene). Dekningsgrad lavere enn 100 % betyr at studentenes
tilgang til pensumlitteratur i bibliotekene er dårligere enn den burde/kunne ha vært.
1

Ref.internt notat fra studie- og forskningsdirektøren 26.04.2010
F.eks når det er oppgitt at pensum består av selvvalgt stoff som godkjennes av veileder
3 Det kan dreie seg om lister hvor to-tre bøker er oppgitt som pensum, med tilleggskommentar om at resten av oversikten
vil være klar til semesterstart. Kan også være pensumliste som inneholder kommentar om at kompendie(r) foreligger til
semesterstart, uten at litteraturinnholdet fremkommer.
2
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For vårsemesteret 2017 forelå oversikt som tilsier at 285 emner skulle iverksettes, mens UB
har hatt tilgang til pensumlister for 259 emner. For 18 av emnene er pensumliste uaktuelt2,
beregning av dekningsgrad er derfor foretatt ut fra 267 emner. Totalt 26 (9,8 %) av 267
emner manglet pensumliste og 30 pensumlister (11,2 %) var ufullstendige3. Dekningsgraden
er beregnet ut fra antallet emner hvor pensumliste kan forventes å foreligge (267 emner).
UB var i stand til å stille pensumlitteratur tilgjengelig for studentene til studiestart i 211 (79
%) av emnene som går i vårsemesteret.

Tabell: Pensumlister våren 2017
Pensumstatus våren 2017

Totalt
FBA
FSV
HHB
PHS

2

A

B

Ant
emner
totalt

Ant
uaktuelle

285
39
74
95
77

C = A-B

18
3
4
6
5

D
(% = D/C)

E
(% = E/C)

F
(% = F/C)

Ant
Ant (%) ufull- Ant fullstendige
emner
Ant (%) som
stendige
lister og
hvor liste manglet liste
lister
dekningsgrad
forventes
267
26 (9,8%)
30 (11,2%)
211 (79,0 %)
36
4 (11,1%)
32 (88,9 %)
70
1 ( 1,4%)
2 (2,9%)
37 (95,7 %)
89
9 (10,1%)
27 (30%)
53 (59,9 %)
72
12 (16,7%)
1 (1,4%)
59 (81,9 %)

F.eks når det er oppgitt at pensum består av selvvalgt stoff som godkjennes av veileder
Det kan dreie seg om lister hvor to-tre bøker er oppgitt som pensum, med tilleggskommentar om at resten av oversikten
vil være klar til semesterstart. Kan også være pensumliste som inneholder kommentar om at kompendie(r) foreligger til
semesterstart, uten at litteraturinnholdet fremkommer.
3
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UHR-NYHETSBREV NR. 3/2017:
- UHRS REPRESENTANTSKAPSMØTE 22.–23. MAI 2017: KULTUR FOR KVALITET
- NASJONAL FORSKERUTDANNINGSKONFERANSE 2017
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- EVALUERING AV IMPLEMENTERING AV FORSKRIFT OG NASJONALE RETNINGSLINJER FOR TREÅRIG
INGENIØRUTDANNING

-

LÆRERUTDANNINGSKONFERANSEN 2017
GODE ERFARINGER MED NASJONALE DELEKSAMENER
TI NYE SENTRE FOR FREMRAGENDE FORSKNING
MIDLAR TIL INTERNASJONALT UTDANNINGSSAMARBEID
UHRS HØRINGSNOTAT TIL KVALITETSMELDINGEN
UHRS HØRINGSSVAR – VEKT PÅ FORSKNINGSKVALITET. EN MULIG UTVIDELSE AV PUBLISERINGSINDIKATOREN
MED SITERINGSINDIKATOR

- UHRS INNSPILL TIL ORGANISERINGSPROSJEKTETS MODELLER OG PROSESS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UHRS REPRESENTANTSKAPSMØTE 22.–23. MAI 2017: KULTUR FOR KVALITET
UHRs representantskapsmøte arrangeres i Bergen 22. og 23. mai 2017. Møtet starter med
registrering og lunsj kl. 12.00 den 22. og avsluttes med lunsj kl. 12.30 den 23. mai. Vertskap er
Universitetet i Bergen. Første dag arrangeres et seminar med tittelen «Kultur for kvalitet».
Statssekretær Bjørn Haugstad vil delta. Dag to er det formelt representantskapsmøte.
Påmeldingsfrist 5. mai. Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/uhrs_representantskapsmote_22.__23._mai_2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------NASJONAL FORSKERUTDANNINGSKONFERANSE 2017
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet er vertskap for årets konferanse som arrangeres
av UHRs forum for forskerutdanning. Tema for konferansen i år er kvalitet og nye tendenser i ph.d.utdanningen. Konferansen arrangeres 7. og 8. juni 2017 på Sommarøy Arctic Hotel Tromsø (60 km fra
Tromsø sentrum). Påmeldingsfrist: 6. mai.
Les mer: https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=502055
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HØRING – RETNINGSLINJER SAMISK GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGER – FELLESDEL
Universitets- og høgskolerådet (UHR) ved Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) har sendt forslag
til nasjonale retningslinjer for de samiske grunnskolelærerutdanningene – fellesdel på høring.
Les mer her:
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/nasjonale_retningslinjer/nasjonale_retningslinjer_for_lererutdanning
ene/horing-retningslinjer_samisk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVER 41 MILLIONER TIL LÆRERUTDANNINGENE
Kunnskapsministeren delte torsdag 23. mars ut over 41 millioner kroner til den nye femårige
lærerutdanningen som starter opp til høsten. For å bidra til å dekke kostnader til overgangen til
master, får høyskolene og universitetene som har grunnskolelærerutdanning 41,5 millioner kroner.
Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/over_41_millioner_til_lererutdanningene
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NOKUT-FROKOST 29. MARS HOS UIB: MERITTERINGSORDNINGER I UTDANNING (STRØMMES)
Et av de viktigste budskapene i Kvalitetsmeldingen er at utdanning og undervisning skal få høyere
status ved universitetene og høyskolene. Merittering er et av forslagene som skal bidra til dette.
Dette innebærer å belønne og la utdanningsoppgaver telle mer ved ansettelser og opprykk.
Tid: 8.00–9.30. Møtet blir strømmet på NOKUTs nettsider. Les mer:
http://www.nokut.no/no/Nyheter/Konferanser-seminarer-og-kurs/NOKUT-frokost/NOKUT-frokostMeritteringsordninger-i-utdanning/#.WNkm9TuLRhG

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EVALUERING AV IMPLEMENTERING AV FORSKRIFT OG NASJONALE RETNINGSLINJER FOR TREÅRIG INGENIØRUTDANNING
UHR-MNT (UHRs nasjonale MNT-råd, en sammenslåing av tidligere NRT og NFmR) arrangerer
heldagsmøte på Gardermoen 20. april 2017 i forbindelse med den pågående evalueringen av
implementering av forskrift og nasjonale retningslinjer for treårig ingeniørutdanning.
Arbeidsgruppen, som ble nedsatt våren 2016, legger frem funn, anbefalinger og gode eksempler på
møtet. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/evaluering_av_implementering_av_forskrift_og_nasjonale_retni

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÆRERUTDANNINGSKONFERANSEN 2017
Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) har valgt profesjonsrettethet og kvalitet i veiledet praksis
som den røde tråden i årets konferanse. Hvordan arbeider vi med profesjonsretting, relevans og
kvalitet i lærerutdanningene? Konferansen arrangeres torsdag 20. april, kl. 10–17, på Clarion Hotel &
Congress Oslo Airport, Gardermoen. Det er stor interesse for konferansen, men det er fortsatt noen
ledige plasser! «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder. Siste frist for påmelding er 31. mars. Les
mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/lererutdanningskonferansen_2017_stedet_a_vere_20._april_
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GODE ERFARINGER MED NASJONALE DELEKSAMENER
NOKUT har siden 2015 testet ut eksamen med nasjonal sensur i utvalgte utdanninger. En foreløpig
oppsummering konkluderer med at slike eksamener kan være kvalitetsfremmende, men at en rekke
forbedringer må på plass dersom ordningen skal bli permanent. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/gode_erfaringer_med_nasjonale_deleksamener og
http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2017/Gode-erfaringer-med-nasjonaledeleksamener/#.WNkpkTuLRhH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TI NYE SENTRE FOR FREMRAGENDE FORSKNING
Ti forskningsmiljøer får status som Senter for fremragende forskning (SFF). Sentrene får til sammen
1,5 milliarder kroner over ti år for å drive forskning på internasjonalt toppnivå. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/ti_nye_sentre_for_fremragende_forskning

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MIDLAR TIL INTERNASJONALT UTDANNINGSSAMARBEID
SIU lyser ut midlar i seks ulike program som retter seg mot høgare utdanningssamarbeid med land
utanfor EU. Den samla utlysinga er på over 130 millionar kroner.
Les mer: https://www.siu.no/For-media/Nyheter-fra-SIU/store-midlar-til-internasjonaltutdanningssamarbeid4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UHRS HØRINGSNOTAT TIL KVALITETSMELDINGEN
UHR deltok på KUF-komiteens høringsmøte 15. mars om Meld.St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i
høyere utdanning. I notatet UHR sendte inn i forkant av høringsmøtet blir det understreket at UHR
forutsetter at en økt satsing på høyere utdanning også gjenspeiles når langtidsplanen for forskning og
høyere utdanning skal revideres og i forslag til statsbudsjett for 2018. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/uhrs_horingsnotat_til_kvalitetsmeldingen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UHRS HØRINGSSVAR – VEKT PÅ FORSKNINGSKVALITET. EN MULIG UTVIDELSE AV PUBLISERINGSINDIKATOREN MED
SITERINGSINDIKATOR
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Hægeland-utvalget, som vurderte finansieringssystemet for universiteter og høgskoler, anbefalte i
2014 å utrede en siteringsindikator. I november 2016 sendte Kunnskapsdepartementet ut høring om
en mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator med budsjettkomponent. I
UHRs høringssvar er UHR kritiske til forslaget slik det foreligger fra NIFUs utredning. UHR anerkjenner
ønske om å stimulere til bedre kvalitet, men er usikker på om dette er riktig virkemiddel.
Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/uhrs_horingssvar_-_vekt_pa_forskningskvalitet._en_mulig_utvi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UHRS INNSPILL TIL ORGANISERINGSPROSJEKTETS MODELLER OG PROSESS
UHR har sendt innspill på notat om ny "organisering av kunnskapssektoren fra
organiseringsprosjektet". Notatet er på et overordnet nivå, med mye fokus på organisering og lite på
innholdet. UHR savner mer omtale av formålet med og kvaliteten på tjenestene i forbindelse med
forslagene til organisering. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/uhrs_innspill_til_organiseringsprosjektets_modeller_og_prose

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Universitets- og høgskolerådet (UHR),
Stortorvet 2, 0155 Oslo
Tlf: +47 409 14 969, www.uhr.no, postmottak@uhr.no
-----------------------------------------------------------------------------------------------UHR har 34 medlemsinstitusjoner ved universiteter, vitenskapelige høgskoler, akkrediterte
høgskoler og kunsthøgskoler i Norge. Nyhetsbrevet vil komme ca en gang i måneden, og sendes til ledelsen ved
medlemsinstitusjonene, informasjonsenheter/-kontakter ved medlemsinstitusjonene, samarbeidspartnere og
andre som ønsker slik informasjon. Send gjerne brevet videre til andre som kan ha nytte av det.
Dersom du har tips til utdannings- og forskningspolitiske saker vi burde ta med i neste nyhetsbrev, har mottatt
brevet via omveier og gjerne vil bli oppført på adresselisten, eller hvis du ikke ønsker å motta dette brevet,
kontakt: Ann Elin B. Andersen, telefon: +47 415 53 740 eller e-post: ann.elin.b.andersen@uhr.no
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UHR-NYHETSBREV NR. 4/2017:
- INNSPILL TIL MODELLER FOR FINANSIERING AV UTVIKLINGSAVTALER
- STOR INTERESSE FOR ÅRETS LÆRERUTDANNINGSKONFERANSE
- MELD. ST. 25 (2016-2017) HUMANIORA I NORGE
- MELD.ST. 21 (2016-2017) LÆRELYST – TIDLIG INNSATS OG KVALITET I SKOLEN
- MELD. ST. 27 (2016-2017) INDUSTRIEN, GRØNNERE, SMARTERE OG MER NYSKAPENDE
- VIRAK – KONFERANSE FOR UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEBIBLIOTEK
- UTFORDRINGER OG HINDRINGER FOR INNVANDRERE MED FLUKTBAKGRUNN OG AVBRUTT UTDANNING FRA
HJEMLANDET

- EUA LANSERER OVERSIKT OVER EUROPEISKE UNIVERSITETERS AUTONOMI
- EUA MED TYDELIG UTTALELSE TIL PRESIDENTEN I UNGARN
- UHR BEKYMRET FOR TRUSSELEN MOT AKADEMISK FRIHET I UNGARN
- UHRS REPRESENTANTSKAPSMØTE 22.–23. MAI 2017: KULTUR FOR KVALITET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INNSPILL TIL MODELLER FOR FINANSIERING AV UTVIKLINGSAVTALER
Universitets- og høgskolerådet (UHR) har sendt innspill til Kunnskapsdepartementets forslag til
modeller for finansiering av utviklingsavtaler; jf. brev fra departementet, 29. mars 2017. Det er
uenighet og skepsis i UH-sektoren om det er hensiktsmessig med økonomiske insentiver i
utviklingsavtaler. Erfaringene med bruk av utviklingsavtaler er relativt positive så langt. UHinstitusjonene, som har vært med i pilotprosjektet, melder at det har vært nyttig å arbeide på denne
måten, og at samarbeidet med KD har vært konstruktivt og godt. Dette til tross for at det ikke har
vært knyttet økonomiske insentiver til avtalene. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/innspill_til_modeller_for_finansiering_av_utviklingsavtaler

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STOR INTERESSE FOR ÅRETS LÆRARUTDANNINGSKONFERANSE
Årets Lærarutdanningskonferanse hadde profesjonsretting og rettleia praksis som tema. Korleis vi
skal få til samarbeid mellom utdanninga og feltet vi utdannar for er ei felles utfordring for alle våre
lærarutdanningar. I plenumsdelen vart det presentert erfaringar, funn frå FoU-arbeid og refleksjonar
knytt til temaet. Les mer her:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/stor_interesse_for_arets_lererutdanningskonferanse

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MELD. ST. 25 (2016-2017) HUMANIORA I NORGE
Universitets- og høgskolerådet deltok på KUF-komiteens høringsmøte 4. mai om Meld. St. 21
(2016-2017) Humaniora i Norge. UHR mener meldingen Humaniora i Norge gir en helhetlig
gjennomgang av humaniorafeltet i Norge og beskriver virkeligheten og utfordringene på en
god måte. Humanister har kompetanse, ferdigheter og verktøy som i større grad bør brukes for
å løse de store samfunns-utfordringer som Norge står overfor, som for eksempel klima og
miljø, integrering, migrasjon og konflikter, teknologiskiftet/digitalisering og automatisering.
UHR er tilfreds med at innspill sendt inn fra UHR ved blant annet det nasjonale
fakultetsmøtet for humanistiske fag er lyttet til. Les mer:
http://www.uhr.no/documents/Universitets__og_h_gskoler_dets_h_ringsnotat_til_Meld.St.25__2016_2017__Hu
maniora_i_Norge__L__593_1_.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MELD.ST. 21 (2016-2017) LÆRELYST – TIDLIG INNSATS OG KVALITET I SKOLEN
Universitets- og høgskolerådet ved nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) deltok på KUFkomiteens høringsmøte 4. mai 2017 om Meld.St. 21 (2016-2017) Lærelyst - tidlig innsats og
kvalitet i skolen. NRLU støtter grunntanken om at kompetanseutvikling i større grad skal skje
basert på langsiktige og forutsigbare rammebetingelser. Forutsetningen om at skoler,
kommuner og fylkeskommuner i samarbeid med universiteter og høyskoler skal planlegge
kompetanseutviklingstiltakene er en helt nødvendig presisering, og vi er opptatt av at dette må
bli fulgt opp. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/meld.st._21_2016-2017_lerelyst_-_tidlig_innsats_og_kvalite
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MELD. ST. 27 (2016-2017) INDUSTRIEN – GRØNNERE, SMARTERE OG MER NYSKAPENDE
Universitets- og høgskolerådet deltok på Næringskomiteens høringsmøte 19. april 2017 om Meld. St.
27 (2016-2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende. Med kunnskap, kompetanse og
teknologi skal Norge bygge en grønnere, smartere og mer nyskapende industri, - det er kortversjonen
av Industrimeldingen. Hvis Stortinget mener alvor med disse målsettingene så er det åpenbart at
universiteter og høyskoler er sentrale aktører fremover som må sikre relevant og fremtidsrettet
utdanning av kandidater som møter næringslivets behov og levere forskning av høy kvalitet og
relevans som gir grunnlag for kontinuerlig utvikling og fornyelse av norsk industri. Les mer:
http://www.uhr.no/documents/UHRs_h_ringsnotat_Industrimeldingen___Meld._St._27__2016_2017_.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIRAK – KONFERANSE FOR UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEBIBLIOTEK
Tema for Virak 2017 er: Tilgang og tilgjengelighet. Virak 2017 arrangeres av bibliotekene ved UiO, BI
og HiOA på oppdrag fra Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHR B). Konferansen
arrangeres 12. og 13. juni 2017 på Universitetet i Oslo, campus Blindern og Handelshøyskolen BI i
Nydalen.
Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/virak_-_konferanse_for_universitets-_og_hogskolebibliotek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UTFORDRINGER OG HINDRINGER FOR INNVANDRERE MED FLUKTBAKGRUNN OG AVBRUTT UTDANNING FRA
HJEMLANDET Universitets- og høgskolerådet (UHR) sendte nylig et brev til Kunnskapsdepartementet
med informasjon om utfordringer og hindringer for innvandrere med fluktbakgrunn og avbrutt
utdanning fra hjemlandet. Brevet er basert på innspill fra UHRs medlemsinstitusjoner og UHRs arbeid
med å tilrettelegge for informasjons- og erfaringsutveksling i sektoren.
Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/utfordringer_og_hindringer_for_innvandrere_med_fluktbakgrunn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EUA LANSERER OVERSIKT OVER EUROPEISKE UNIVERSITETERS AUTONOMI
The European University Association (EUA) presenterte fredag en oversikt over europeiske
universiteters autonomi. Norge rangeres høyt på akademisk og organisatorisk frihet, men lavt på
økonomisk frihet. Den lave skåren på økonomisk frihet kan forklares ved at det norske systemet
kjennetegnes av en høy basisfinansiering. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/eua_lanserer_oversikt_over_europeiske_universiteters_autonom

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EUA MED TYDELIG UTTALELSE TIL PRESIDENTEN I UNGARN
European University Association (EUA) arrangerer sin årlige konferanse og
generalforsamling i Bergen 6. og 7. april – og tema for konferansen er “Autonomy and
Freedom: the Future Sustainability of Universities”. EUA har i dag besluttet og sendt en
tydelig uttalelse til den ungarske presidenten om ny lovforslag som vil tvinge Central
European University ut av Ungarn. Universitets- og høgskolerådet stiller seg bak EUAs
uttalelse. - EUA har medlemsinstitusjoner i hele Europa, og universitetenes autonomi er truet
i flere land. Det er et uttrykk for alvoret i denne saken når vi gir en så tydelig felles uttalelse
til forsvar for universitetenes autonomi og akademiske frihet, sier Vidar L. Haanes, styreleder
i UHR.
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Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/eua_med_tydelig_uttalelse_til_presidenten_i_ungarn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UHR BEKYMRET FOR TRUSSELEN MOT AKADEMISK FRIHET I UNGARN

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er blitt kjent med at det ungarske parlamentet i disse
dager behandler et lovforslag som retter seg spesifikt mot Central European University
(CEU), og som innebærer at de ikke vil kunne fortsette sin virksomhet i Budapest. UHR vil
uttrykke sin bekymring for denne trusselen mot akademisk frihet og ber den ungarske
regjeringen respektere universitetenes institusjonelle autonomi.
Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/universitets-_og_hogskoleradet_er_bekymret_for_trusselen_mot
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UHRS REPRESENTANTSKAPSMØTE 22.–23. MAI 2017: KULTUR FOR KVALITET
UHRs representantskapsmøte arrangeres i Bergen 22. og 23. mai 2017. Møtet starter med
registrering og lunsj kl. 12.00 den 22. og avsluttes med lunsj kl. 12.30 den 23. mai. Vertskap er
Universitetet i Bergen. Første dag arrangeres et seminar med tittelen «Kultur for kvalitet».
Statssekretær Bjørn Haugstad vil delta. Dag to er det formelt representantskapsmøte. Program kan
lastes ned her.
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